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Moléculas
MQ → átomos >

<
moléculas e sólidos
núcleos e partículas

2 pontos de vista: 
•conjunto de núcleos e e-; 
•e associação de átomos. 

Abordagem correta: 
•combinação linear das duas, pois os átomos perdem algumas de suas 
características, mas mantém muitas outras.
•Os e- externos mudam muito, mas os internos nada. 
•Forças interatômicas são eletromagnéticas e os e- externos dominam os 
processos.

Os tipos mais importantes de ligação molecular são: covalente, iônica e van
der Waals.

Moléculas é uma coleção de 2 ou mais núcleos e seus elétrons 
associados, com todas as ligações complexas unidas pelas forças

Quando dois átomos se combinam de tal 
modo que um ou mais e- são dividos

pelos átomos

Quando dois átomos se 
combinam de tal modo que um 
ou mais e- são transferidos de 

um para outro átomo
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Quando os átomos se unem por compartilhamento de elétrons:
Vejamos o H:  1s1

Nesse caso vamos usar a aproximação de Born-
Oppenheimer, que considera os núcleos fixos, apenas 
os e- se movimentam.

HH •
•⇒•• H    H Representação da molécula 

de Hidrogênio (H2)

Começamos com a o sistema mais simples:         
que consiste de dois prótons (H) e apenas 
um elétron. Os dois prótons exercem uma 
repulsão coulombiana um sobre o outro e 
ambos exercendo uma atração coulombiana
sobre o elétron.

+
2H

Ligações Covalentes
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A energia potencial percebida pelo e- durante seu movimento é:
Energia do estado 
fundamental do H

A eq. de Schrödinger para a autofunção 
eletrônica é dada por:

0π4
1
ε

=k

e εe é um autovalor da energia do e-
Operador energia 

cinética do e- energias potenciais 
atrativas de cada um 

dos prótons

repulsão próton-próton, 
incluída como parte da 

energia do e-

Se tivéssemos apenas 1 próton (potenciais dados pelas linhas pontilhadas) 
teríamos 1 átomo de H, cuja solução é conhecida.
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A solução do problema representado pelo 
potencial dos 2 prótons pode ser aproximado por 
uma combinação da autofunção para o e- nas 
vizinhanças do próton em z – R/2 e da autofunção 
para o e- no potencial em z + R/2. 

Mas existem 2 combinações 
possíveis de soluções:

[ ])2/()2/(
2

1)( 11 RrRr ++−=+ ssr ψψψ

[ ])2/()2/(
2

1)( 11 RrRr +−−=− ssr ψψψ

R

No caso do , R = 0,132 nm. +
2H

distância intermolecular
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+ψ

−ψ
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2
+ψ

2
−ψ

Espacial

Espacial simétrica

Espacial anti-simétrica

Nesta região de probabilidade alta é
que esperamos formar uma ligação 

molecular estável

Não esperamos que existam 
moléculas estáveis com os e-

neste estado
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Em resumo: dois átomos se combinam para formar uma molécula devido 
a força atrativa entre eles. O mecanismo de ligação em uma molécula é
inicialmente devido a forças eletrostáticas entre os átomos (ou íons) 
Quando dois átomos estão separados por uma distância infinita, a força 
entre eles é zero. 
A energia potencial total do sistema de dois átomos é aproximadamente 
dada por: 

mn r
B

r
AU +−=

onde r é a distância de 
separação internuclear
entre os dois átomos e 
A e B são constantes 
associadas as forças 
atrativa e repulsiva, m 
e n valores inteiros 
pequenos.
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Podemos fazer uma análise 
quantitativa do que acontece com o 
sistema H2

+, a partir de um H mais 1 
próton, inicialmente muito afastados. A 
energia do e- no estado fundamental do 
H é -13,6 eV e a repulsão coulombiana
entre os prótons, Up, desprezível. 
Quando os prótons se aproximam, Up
aumenta, mas a mudança na energia 
do e- vai depender se ele está no 
estado simétrico ou anti-simétrico, 
conforme mostra a figura abaixo.

Mínimo de Up + ES ⇒ sistema H2
+ ligado, 

2,7eV energia para dissoc. H e H+

Não tem mínimo, devido a 
ligação do e- no estado Ψ-(ΨA)

No equilibrio a distância 
de separação internuclear

é de 0,11nm

Es é a energia associada a função de 
onda simétrica

0,4.54/6.13 22 →−=−= reVnZEs
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No caso da molécula H2, podemos fazer um exercício semelhante ao anterior, 
mas considerando 2 átomos de H. Notem que, nesse caso, com 2 e-, a 
autofunção total do sistema eletrônico tem que ser anti-simétrica. Isso pode 
ser conseguido com (espacial sim.)x(spin anti) ou (espacial anti)x(spin sim.). 
Novamente o estado ligante será aquele com a função de onda espacial 
simétrica, que aumenta a densidade de carga negativa na região entre os 
prótons. Nesse caso, quando a 

distância entre os átomos for 
grande, o sistema é composto 
de 2 H, com energia total de   
-27,2 eV. À medida que os 
átomos se aproximam a 
energia varia conforme a 
figura ao lado. Essas ligações 
são denominadas ligações s, 
pois as autofunções dos e-

são autofunções s.

Mínimo de Up + ES ⇒ sistema H2 ligado, 
4,5eV energia para dissoc. H e H
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No caso da molécula H2, 
Para o H2 a energia de 
ligação é de cerca de 
4,5eV e a distância de 
separação internuclear
no equilibrio é de 
0,074nm

Assim o H2 é mais 
compacto e mais 
fortemente ligado do 
que H2

+

Spins paralelos e autofunção 
espacial anti-simétrica

Spins anti-paralelos e autofunção 
espacial simétrica      estado ligado
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Ligações p-p
Orbitais atômicos tipo p também fazem ligações covalentes.

mℓ = 0

Combinação linear dos estados com mℓ = ±1

ϕθθ

ϕθθ

ϕϕ

ϕϕ

sensen
2

sen

cossen
2

sen

=






 −
∝

=






 +
∝

−

−

ii

y

ii

x

eep

eep

3 valores 
possíveis 
de mℓ = 
0,1,-1

As funções têm forma 
toroidal com máximos 

no plano xy. 
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Distribuição de probabilidade dos orbitais p

Vamos supor 2 átomos com 2 e- na camada 2p, 
que estejam se aproximando ao longo do eixo z.
Nesse caso, os orbitais 1s e 2s estão ocupados 
e não podem formar orbitais moleculares. 
Apenas aqueles do estado 2p estão disponíveis.

Como no caso anterior, 
dependendo da 
configuração das funções 
de onda espacial e de spin, 
teremos orbitais ligantes e 
anti-ligantes.

Maior superposição ⇒
ligação mais intensa 

para Pz
o que possui menor 
energia e portanto 

mais estável
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N2 (N, Z=7, 1s2,2s2,2p3) é mais estável que o O2 (O, Z=8, 1s2,2s2,2p4) e 
assim por diante..
Por quê?

•A molécula N2 possui 6 e- no orbital 2p, suficiente para completar os 
orbitais ligantes pz,px e py. Deste modo N2 é estável e pouco reativo.

•A molécula O2 possui 8 e- no orbital 2p, 6e- no orbital ligante e os outros 
2 no estado antiligante px e py. Então o O2 é menos estável (mais 
reativo) que o N2

•O flúor tem 5 elétrons (10 na molécula) logo 4 estão no estado 
antiligante px e py. É menos estável que os outros e possuir energia de 
ligação de 1.6eV está sujeito a interação com fótons do visível, logo a 
molécula se decompõe quando exposta a luz.
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Ligações s-p direcionais
H2O

NH3

Geometria 
piramidal

Geometria 
angular

Ligações onde um dos átomos possui um 
elétron de valência no orbital s e outro p. 

Sem a repulsão entre os núcleos de H as duas ligações 
O-H seriam mutuamente perpendiculares (uma em x e 
outra em y). O efeito da repulsão gera esta angulação .

N, Z=7, 1s2,2s2,2p3 , os 
3e- desemparelhados que 
se unem aos átomos de 

H, forma a estrutura 
tridimensional devido a 

repulsão entre os H 
temos um θ=107,3
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Ligações s-p híbridas

CH4
A configuração eletrônica do C é: 1s22s22p2. 
De onde vem, então, a valência 4? 
Um dos primeiros estados excitados do C ocorre 
quando 1 e- 2s é promovido para a camada 2p: 
1s22s12p3. 
Nessa configuração temos 4 e-

desemparelhados, nos orbitais 2s, 2px, 2py, 2pz.
Mesmo assim ainda não obtemos uma situação 
que corresponda à simetria observada na 
molécula CH4. As energias são próximas, mas 
não iguais. 
De novo temos uma combinação linear de 4 
estados (funções de onda híbridas)

Conhecidos como orbitais sp3 híbridos.

Geometria 
tetraédrica

Átomo divalente

Molécula de metano 
CH3-CH3


