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I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:
CÓDIGO
NOME DA DISCIPLINA
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Química Orgânica Avançada I

No de Horas-Aula
Semanais
4

Total de Horas/Aula
Semestrais
60

II. PROFESSOR MINISTRANTE
Prof. Josiel B. Domingos
III. EMENTA
Efeitos Estruturais. Princípio de Estereoquímica. Efeitos esteroeletrônicos. Reações de
Substituição Nucleofílica Alifática. Reações de Eliminação e Adição. Reações do Grupo Carbonila.
IV. OBJETIVOS
Objetivo Geral: aluno deverá ser capaz de, no final do curso, aplicar os fundamentos teóricos na
dedução das propriedades e reatividade dos compostos, discutindo reações e mecanismos
básicos em química orgânica.
Objetivos Específicos: Na medida em que o aluno receba os conteúdos programáticos, resolva os
exercícios e execute as tarefas de leitura e de estudos, deverá ser capaz de:
1. Aplicar os fundamentos teóricos e a teoria estrutural ao estudo das reações e dos
mecanismos;
2. Reconhecer as propriedades dos compostos;
3. Relacionar as propriedades dos compostos às reações características;
4. Aplicar os conhecimentos teóricos básicos na análise e discussão dos mecanismos (gerais) das
reações;
5. Criticar artigos científicos da literatura corrente relacionados com o conteúdo programático da
disciplina.
V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Fundamentos de Química Orgânica:
1.1 Teoria de orbitais moleculares: orbitais híbridos, ligações pi deslocalizadas, aromaticidade,
método da combinação linear de orbitais atômicos, orbitais de fronteira (HOMO-LUMO).
1.2 Estudo e Descrição de Mecanismos de Reações Orgânicas: Parâmetros termodinâmicos e
cinéticos para as reações. Aproximação do estado estacionário, teoria do estado de transição,
princípio da reversibilidade microscópica, velocidade de reação vs. temperatura, efeitos do
substituinte e relações lineares de energia livre, controle cinético vs. termodinâmico, postulado
de Hammond, princípio de Curtin-Hammett, efeito isotópico, identificação de produtos e
intermediários, catálise por ácido ou base.
1.3 Ácidos e Bases: Teoria de Bronsted; ácidos e bases de Lewis, ácidos e bases duros e moles,
efeitos da estrutura e do meio sobre a força de ácidos e bases; escalas de acidez.
2. Reações de substituição nucleofílica alifática: evidências mecanísticas; mecanismo via
par iônico; carbocátions (clássico e não clássico); estereoquímica da substituição nucleofílica;
reatividade: efeitos da estrutura do substrato, do nucleófilo, do grupo de saída, do meio
reacional (solvente).
3. Reações de eliminação: evidências mecanísticas; estereoquímica da eliminação; orientação
da eliminação; reatividade: efeitos da estrutura do substrato, da base/nucleófilo, do grupo de
saída, do meio reacional.
4. Reações de adição: eletrofílica, nucleofílica e via radical livre; evidências mecanísticas;
orientação; estereoquímica; reatividade: efeitos da estrutura do substrato, dos grupos atacantes
e de saída, do meio reacional.
5. Reações dos compostos carbonílicos: Padrões mecanísticos das reações de adição e
substituição à centros carbonílicos.
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VI. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Aulas teóricas com utilização de quadro negro/giz, retro-projetor e multimídia. Aulas de
exercícios em grupo.
VII. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
As avaliações serão feitas através de provas escritas e seminários referentes ao conteúdo
programático. A média final será calculada pela média das notas das provas e seminários. O
conceito final será determinado com relação à média final obtida: A (10,0-9,0), B (8,9-7,5), C
(7,4-5,5) e E (5,4-0,0).
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