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Metodologia e Procedimentos:
- Aulas mistas (sitema expositivo, sistema invertido, flip class, experimental) com discussão
ampla e interação do aluno no processo de construção do conhecimento.
Pesquisa e leituras extra-classe.
- Aulas de abstração onde o aluno será estimulado a buscar o conteúdo discutido
relacionando-os com estudos de caso.
- Exercícios lógicos de forma a contemplar o formalismo necessário para o entendimento dos
fenômenos discutidos.
Características:
Duração: semestral (preferencialmente condensada)
Sistema de Avaliação: Sistema I
Semestre de oferecimento: Preferencialmente nos semestres pares
Carga Horária Total (em horas): 48
Total de aulas por semana: 2
Créditos: 02
Ementa:
Princípios básicos e aplicações da fotoquímica em moléculas orgânicas e inorgânicas.
Reações fotoquímicas em meios homogêneos e heterogêneos. Processos fotoquímicos
primários e totais. Mecanismos fotoquímicos. Desativações físicas e químicas de estados
excitados. Processos fotoquímicos atmosféricos e estratosféricos. Processos fotoquímicos
marinhos.
Objetivos:
O discente deve conhecer os fundamentos de fotoquímica atmosférica e marinha e relacionar
os diferentes processos resultantes da interação da radiação eletromagnética emitida pelo sol
e a matéria presente na atmosfera e o ambiente marinho.
Descrever de modo satisfatório as reações químicas básicas desencadeadas pela radiação
eletromagnética e relacionar as mesmas com o papel nos processos climáticos e oceanos,
inclusive para a ecologia marina.
Reconhecer a contribuição da presença de contaminantes e poluentes para desencadear
reações fotoquímicas que podem influenciar nos ciclos atmosféricos e cadeia de nutrientes
marinhos.
Conteúdos:
1) Conceitos básicos

- Radiação eletromagnética. Leis da fotoquímica. Rendimentos quânticos primários e totais.
- Estados eletrônicos fundamentais e excitados. Absorção de luz em moléculas orgânicas e
inorgânicas.
2) Desativação de estados excitados.
- Diagrama de Jablonski /- Regra de Kasha
- Relaxamento vibracional/ Conversão interna - Cruzamento de sistema (Inter system crossing)
- Fluorescência e fosforescência. Efeito do átomo pesado
- Tempo de vida de estados excitados
3) Transições eletrônicas inter e intramoleculares
- Desativação (Quenching) física e química.
4) Fotoquímica atmosférica e estratosférica
- Diferencia entre reações térmicas e fotoquímicas
- Camada de ozônio. Diminuição da camada de ozônio polar
- Poluição (Smog) fotoquímica - Foto halogenação de hidrocarbonetos
5) Fotoquímica de alquenos e compostos carboxílicos
- Geometria de estados excitados
- Reações Norrish tipo I e II - Reações de abstração de hidrogênio inter e intramolecular
6) Processos fotoquímicos marinhos.
- Processos fotoquímicos naturais
- Moléculas orgânica formadas por processos fotoquímicos marinos
- Fotoquímica e matéria orgânica no oceano
- Mecanismos fotoquímicos de decomposição - Rendimentos quânticos e desativação física
7) Processos Oxidativos Avançados
- Fotólise (UV e VUV).
- Peróxido de hidrogênio
- Processos tipo Fenton
- Ozônio
10) Oxigênio singlete. Fototerapia e fotodegradação.
- Relação entre oxigênio molecular e quimo-luminescência.
- Oxigênio molecular tripleto e estados excitados singletos. Reatividade e química.
- Aplicações em fototerapia e degradação fotoquímica de poluentes tóxicos.
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