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RESUMO 

As ferramentas computacionais, cada vez mais avançadas, vem colaborando para o 
desevolvimento de práticas pedagógicas mais eficazes. Na área de Química, as ferramentas 
computacionais que muito tem contribu
dos químicos na pesquisa e na docência são os pacotes de modelagem molecular. O uso 
didático de tais pacotes pode facilitar muito o processo de ensino
assuntos de Química ou áreas afin
do ensino de Química ainda desconhecem esses pacotes e suas utilidades. Esse trabalho 
objetiva apresentar dois pacotes computacionais de modelagem molecular, de acesso 
gratuito a professores da área,
pacotes são o Jmol, software livre que pode ser baixado gratuitamente do site dos 
desenvolvedores, e o Mopac, pacote computacional semiempírico voltado a cálculos 
estruturais e eletrônicos de materiais 
profissionais do ensino e/ou pesquisa que desejarem obtê
caso, deve ocorrer pela criação de ilustrações (animações ou imagens) com os nodos dos 
orbitais atômicos e molecular
energia desses orbitais. Para tal, primeiramente se faz modelagem da estrutura desejada 
(átomo ou molécula), copia suas coordenadas atômicas em matriz Z para um arquivo de 
editor de texto, adiciona as pa
GRAPHF” na linha de comandos e cria um arquivo de entrada (.mop) para calcular os 
orbitais com o Mopac. Realizado o cálculo, o Mopac gera um arquivo de extensão “.mgf” que 
pode ser aberto com o Jmol. No 
diálogo e ir até “orbitais moleculares” e escolher o orbital que deseja plotar. Feito isso, é 
possível salvar as ilustrações como imagens de alta resolução ou como animações (.gif), 
interessantes para a exposição em aulas. Com esse procedimento é possível ainda verficar 
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As ferramentas computacionais, cada vez mais avançadas, vem colaborando para o 
desevolvimento de práticas pedagógicas mais eficazes. Na área de Química, as ferramentas 
computacionais que muito tem contribuído para o melhor desenvolvimento das atividades 
dos químicos na pesquisa e na docência são os pacotes de modelagem molecular. O uso 
didático de tais pacotes pode facilitar muito o processo de ensino-aprendizagem de muitos 
assuntos de Química ou áreas afins, considerados complexos. Contudo, muitos profissionais 
do ensino de Química ainda desconhecem esses pacotes e suas utilidades. Esse trabalho 
objetiva apresentar dois pacotes computacionais de modelagem molecular, de acesso 
gratuito a professores da área, para o ensino de orbitais atômicos e moleculares. Os 
pacotes são o Jmol, software livre que pode ser baixado gratuitamente do site dos 
desenvolvedores, e o Mopac, pacote computacional semiempírico voltado a cálculos 
estruturais e eletrônicos de materiais disponível em licença acadêmica gratuita para os 
profissionais do ensino e/ou pesquisa que desejarem obtê-lo. A facilitação didática, neste 
caso, deve ocorrer pela criação de ilustrações (animações ou imagens) com os nodos dos 
orbitais atômicos e moleculares, bem como a criação de diagramas com os níveis de 
energia desses orbitais. Para tal, primeiramente se faz modelagem da estrutura desejada 
(átomo ou molécula), copia suas coordenadas atômicas em matriz Z para um arquivo de 
editor de texto, adiciona as palavras-chaves “GNORM=n.nn (n.nn=0.01 é suficiente) e 
GRAPHF” na linha de comandos e cria um arquivo de entrada (.mop) para calcular os 
orbitais com o Mopac. Realizado o cálculo, o Mopac gera um arquivo de extensão “.mgf” que 
pode ser aberto com o Jmol. No Jmol, basta acessar a opção “superfícies” da caixa de 
diálogo e ir até “orbitais moleculares” e escolher o orbital que deseja plotar. Feito isso, é 
possível salvar as ilustrações como imagens de alta resolução ou como animações (.gif), 

exposição em aulas. Com esse procedimento é possível ainda verficar 
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a ocupação e a energia de dado orbital, tornando possível a construção de digramas para as 
energias e ocupações dos orbitais de moléculas ou átomo. 
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