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Recomendável o uso de computadores.

Atividade 01: Ligação iônica

A separação de equiĺıbrio dos ı́ons Rb+ e Cl− no RbCl é em torno de 0,267 nm.

(a) Calcule a energia potencial de atração dos ı́ons, assumindo eles como cargas pontuais.

(b) A energia de ionização do Rb é 4,18 eV, e a afinidade eletrônica do Cl é 3,62 eV. Encontre
a energia de dissociação, negligenciando a energia de resulsão.

(c) A energia de dissociação medida é 4,37 eV. Qual é a energia de repulsão dos ı́ons?

Atividade 02: Ligação Qúımica

A separação de equiĺıbrio dos átomos na molécula de HF é 0,0917 nm, e o momento de dipolo
elétrico medido é 6, 40× 10−30 C.m. Que porcentagem da molécula é iônica?

Atividade 03: Potencial de Lenard-Jones

A energia potencial entre dois átomos em uma molécula pode frequentemente ser descrita pelo
potencial de Lenard-Jones:
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onde U0 e a são constantes.

(a) Usando um software, faça um gráfico de U(r)/U0 em função de r/a. Para uma melhor
visualização do gráfico, escolha de forma apropriada o eixo horizontal. Compare com o
gráfico da energia potencial mostrado na aula.

(b) Encontre a separação interatômica r0 em termos de a para o qual a energia potencial é
mı́nima.

(c) Encontre o valor correspondente de Umin.

Atividade 04: Força de Van der Waals

Este problema trata da força de Van der Waals de interação entre uma molécula polar e uma
molécula apolar separadas por uma distância r. Considere o fato de que a molécula polar,
com momento de dipolo elétrico permanente ~p, cria um campo elétrico ao seu redor, e que
esse campo elétrico interage com a molécula apolar, criando um momento de dipolo induzido
~pi nessa molécula apolar. Considerando que a direção e o sentido do campo elétrico ~E e do
momento de dipolo ~pi são iguais, mostre que o módulo da força entre as moléculas é dado por

F =
6αk2p2

r7
. (2)

Dados : O módudo do campo elétrico ~E criado por um dipolo elétrico ~p a uma distância r é
dado por E = kp/r3. A energia U de um dipolo elétrico ~p na presença de um campo elétrico ~E

é dado por U = −~p · ~E. Em primeira aproximação, o dipolo elétrico ~pi induzido por um campo
elétrico ~E pode ser considerado como ~pi = α~E, onde α é a constante de polarizabilidade.
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