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“Qualquer um que não se choque com a Mecânica Quântica é porque não a entendeu.”  

                                                                       Niels Bohr  

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

 

O homem levou séculos para identificar algumas características que identificasse um 
elemento químico. Hoje se sabe que o átomo é identificado pelo seu número atômico e pelo 
número de massa, sendo essas características que diferencia um elemento de outro. Vários 
modelos atômicos foram elaborados para tentar explicar a estrutura da matéria, dentre eles se 
destacaram o modelo atômico de Dalton, o modelo atômico de Thomson, o modelo atômico 
de Rutherford e o modelo atômico de Bohr. Segundo o modelo de Dalton toda matéria é 
formada por partículas indivisíveis, chamadas átomos; Para o modelo de Thomson o átomo 
era formado por uma esfera de carga positiva onde continha elétrons distribuídos. Para 
Rutherford a estrutura do átomo se assemelhava com o sistema solar, onde no centro 
encontrava os prótons e os nêutrons e girando em torno deles estava o elétron, situado na 
eletrosfera, mas, o que Rutherford não conseguiu explicar era como os elétrons giravam em 
torno do núcleo sem colidir com ele, pois de acordo com a física clássica do 
eletromagnestimo toda partícula carregada ao ser acelerada tende a perder energia, dessa 
forma o elétron descreveria orbitas cada vez menores até colidir com o núcleo. Com o auxilio 
da mecânica quântica Niels Bohr aperfeiçoou o modelo de Rutherford, com a quantização da 
energia, admitiu que os elétrons só pudessem ocupar níveis discretos de energia, evitando, 
assim, colidir com o núcleo do átomo. Como o elétron só pode ocupar certos níveis de energia 
a probabilidade de localizar o elétron dentro do átomo depende de quatro números quânticos: 
o número quântico principal, o número quântico secundário, o número quântico magnético e o 
número quântico de spin. A distribuição eletrônica dos elétrons nos níveis e subníveis de 
energia contribuíram para uma melhor compreensão no que diz respeito aos elementos 
químicos dispostos na tabela periódica. 

 

 

Palavras-chave: Partículas, energia, quantização, distribuição eletrônica. 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

ABSTRACT 

 

 

The man took centuries to identify some characteristics that identify a chemical element. 
Today it is known that the atom is identified by its atomic number and mass by number, and 
these characteristics that differentiate one element from another. Several atomic models were 
devised to explain the structure of matter, they stood out among the Dalton atomic model of 
the atomic model of Thomson, the atomic model of Rutherford and Bohr's atomic model. 
According to Dalton is model all matter is composed of indivisible particles called atoms; for 
the model of the atom Thomson was formed by a sphere of positive charge which contained 
electrons distributed. Rutherford to the structure of the atom resembled the solar system, 
where the center found the protons and neutrons and spinning around them was the electron, 
the electron cloud located, but what Rutherford was unable to explain how electrons revolved 
around core without colliding with it, because according to classical physics of charged 
particle eletromagnestimo whole tends to be accelerated to lose energy, thus describe the 
electron orbits smaller and smaller until colliding with the nucleus. With the help of quantum 
mechanics Niels Bohr perfected the Rutherford model, with the quantization of energy, 
admitted that the electrons could only occupy discrete energy levels, thus avoiding colliding 
with the nucleus of the atom. As the electron can only occupy certain energy levels the 
probability of finding the electron within the atom depends on four quantum numbers: the 
principal quantum number, the secondary quantum number, the magnetic quantum number 
and the spin quantum number. The electronic distribution of electrons in energy levels and 
sublevels contributed to a better understanding with regard to chemical elements arranged in 
the periodic table. 

 

 

Keywords: Particles, energy quantization, electronic distribution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Compreender a estrutura da matéria sempre foi algo que aguçou a curiosidade do 

homem. Ao longo do tempo foram propostos vários modelos e interpretações para a 

constituição da matéria. Com o avanço da mecânica quântica foi possível, por meio de 

sofisticados programas de computador, a modelagem de novas moléculas, o que permitiu ao 

homem o desenvolvimento de novas substâncias e diversos materiais. Os próprios circuitos 

eletrônicos empregados nos computadores é um exemplo do avanço dos conhecimentos sobre 

a estrutura da matéria. O surgimento da mecânica quântica permitiu a compreensão de forma 

profunda do mundo microscópico, ao nível atômico e molecular. 

Para o desenvolvimento e melhor compreensão do mundo subatômico foram 

necessários anos e até mesmo séculos de experimentos científicos para que se afirmasse a 

existência de tais partículas. Um dos primeiros passos para desvendar a matéria surgiu com o 

modelo de Dalton, onde o átomo era visto como uma esfera maciça e indivisível. Mas a 

natureza elétrica das partículas subatômicas somente começou a ser esclarecida com 

experimentos realizados com o tubo de raios catódicos desenvolvido por Crookes (Saffiote, 

1968). Com estudos realizados com os raios catódicos, Röentgen descobriu os raios X e, por 

sua vez, Becquerel estudando os raios X descobriu que alguns elementos emitiam radiação 

espontaneamente. A partir da ampola de Crookes surgiram vários modelos atômicos, a fim de 

explicar como os átomos e a matéria se comportam e interagem. O modelo atômico de 

Thomson propôs que o átomo possuía carga elétrica distribuída por todo átomo, no qual ficou 

conhecido como pudim de passas. Em seguida, Rutherford, ao bombardear uma fina folha de 

ouro com partículas alfas, observou que algumas partículas sofriam desvios enquanto que a 

maioria passava pela folha como se ela não existisse. Com isso Rutherford propôs o modelo 

planetário para o átomo, onde os elétrons giravam em torno do núcleo, assim como os 

planetas giram em torno do Sol. 

Mas pode-se dizer que os avanços no conhecimento sobre a estrutura da matéria 

começou com os conhecimentos introduzidos por Niels Bohr. A partir da quantização do raio, 

da energia e do momento do elétron no átomo de hidrogênio é que começou a desvendar a 

estrutura dos átomos. Hoje se sabe que os átomos são constituídos por várias partículas, sendo 

as partículas básicas os prótons, os nêutrons e os elétrons.  

A idéia para a forma física do átomo é que no centro dele se encontram os prótons, 

de carga positiva e os nêutrons, sem carga elétrica, e em torno deste núcleo estão os elétrons, 
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partículas de carga negativa. De acordo com a mecânica quântica é impossível prever a 

posição correta de se encontrar um elétron, mas sim probabilidades da região onde ele se 

encontra. Os elétrons são posicionados de acordo com seu nível energético. Sabe-se que para 

cada nível energético existe associado um subnível energético, que pode acomodar apenas 

certo número de elétrons. Uma forma prática de saber em que nível e subnível energético está 

o elétron é através da distribuição eletrônica proposta por Linus Pauling. Pauling relacionou a 

posição dos elementos químicos dispostos na tabela periódica, que estão em ordem crescente 

de número atômico, com distribuição eletrônica, sendo que cada posição para um elemento 

num mesmo período e grupo está relacionada com o ultimo nível energético associado ao 

elétron. 

 

.  
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2 O ÁTOMO 

 

 

Não é de hoje que o homem tenta desvendar os segredos do mundo material e 

espiritual. Mas o que mais intriga o ser humano é saber de onde surgimos e do que são 

constituídas todas as coisas do universo. Nos meados do século V a.C. surgiu no sul da Itália 

uma escola de filósofos eleatas que se preocupavam com questões ligadas ao mundo material. 

A principal questão desses pensadores está ligada com realidade ou não do movimento e do 

vácuo. Para eles tudo o que aprendemos com os sentidos é ilusório, ou seja, o movimento, a 

mudança e as variedades de tudo o que se observa não existem. Em oposição às idéias dos 

eleatas, Leucipo de Abdera e seu discípulo Demócrito de Abdera acreditavam no movimento 

dos corpos e nas evidências dos sentidos e que por haver vácuo os corpos se movimentam uns 

em relação aos outros. Para que isso ocorra é necessário que a matéria não seja contínua. 

Segundo Figueiras (p.38, 2004) para Leucipo e Demócrito o movimento somente existe se a 

matéria for constituída por partículas. E ainda segundo o mesmo: 

 
Os primeiros princípios que se constitui a matéria são partículas 
fundamentais, os átomos. Os átomos, além de indivisíveis, são também 
sólidos e compactos e podem ter inúmeros formatos. Diferentes 
combinações de diferentes átomos dão origem a variedades de coisas do 
mundo. 
 

Depois de muita pesquisa, sabe-se hoje que os átomos são compostos por elétrons, 

prótons e nêutrons, como mostra a figura 2.1, que possuem as seguintes características: 

■ Nêutrons: Partículas eletricamente neutras e com massa relativamente elevada. 
No átomo ficam concentradas numa pequena região chamada de 
núcleo do átomo; 

■ Prótons: Partículas com carga elétrica positiva, massa quase igual a do 
nêutron e, no átomo, se encontra no núcleo juntamente com os 
nêutrons; 

■ Elétrons: Partículas com carga elétrica negativa, massa bem inferior aos 
prótons e nêutrons e orbitam em torno do núcleo Os elétrons 
compensam as cargas dos prótons deixando o átomo completamente 
neutro. Caso o átomo perca ou ganhe elétrons, ele fica eletricamente 
carregado e, neste caso, ele passa a ser chamado de íon, podendo ser 
um íon positivo (quando perde elétrons) ou um íon negativo (quando 
ganha elétron). 
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Figura 2.1: Modelo do atual do átomo 

 

 Fonte: http://www.valdiraguilera.net/conceitos-fisica-moderna-2.html 

 

Ainda segundo Aguilera (2008): 

Acompanhamos os esforços despendidos ao longo dos tempos na criação e 
aperfeiçoamento dos mais importantes modelos para descrever a estrutura 
do átomo. Inicialmente, ele não tinha estrutura alguma, não tinha partes, era 
indivisível (origem do seu nome). Com o tempo, novas propostas foram 
imaginadas, principalmente depois da descoberta do elétron. Os átomos 
passaram, então, a ser descritos como uma estrutura que envolvia cargas 
elétricas negativas (elétrons) e positivas (prótons), estes formando um 
núcleo rodeado por aqueles. Mais tarde (1932) foi descoberto outro 
componente do núcleo. Foi batizado de nêutron, por não ser possuidor de 
carga elétrica. Atualmente, o que sabemos, ou julgamos saber, é que o 
átomo é formado de um núcleo e um punhado de elétrons. No núcleo 
encontra-se praticamente toda a massa do átomo e é constituído de prótons 
e nêutrons (e outras partículas que mantêm os prótons e nêutrons 
"grudados"). O núcleo é extremamente pequeno, comparado com o 
tamanho do átomo. Se imaginarmos que o núcleo tem o tamanho de uma 
bolinha de vidro, a posição mais provável em que se encontraria o elétron 
mais próximo estaria a muitos quilômetros de distância! Isso nos dá uma 
idéia de quão vazio é o átomo. 

 

Quadro 2.1: Propriedades dos átomos. 

Partículas Massa relativa Natureza elétrica Carga (C) 

Próton 1 Positiva (e ) + 1,6022 × 10-19 

Nêutron 1 Sem carga (0) 0 

Elétron 1/1840 Negativa (e ) - 1,6022× 10-19 
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O átomo poder ser caracterizado por dois números, o numero de massa A e o numero 

atômico Z, que podem ser definidos da seguinte maneira: 

■ Número de massa: é a soma do número de próton com o número de nêutron de 

um átomo; 

■ Número atômico: é o número de prótons de um átomo. 

Simbolicamente, costuma-se representar estes valores num átomo X da seguinte 

maneira: 

 (2.1) 

Embora átomos de um mesmo elemento tenham o mesmo número de próton, eles não 

têm, obrigatoriamente, o mesmo número de nêutrons. O número de massa, ao contrário do 

número atômico, não identifica o elemento químico. Isto porque na natureza existem 

elementos com propriedades químicas iguais, mas com número de nêutrons diferentes. Assim, 

por exemplo, na natureza há três tipos de átomos de oxigênio naturais com 8, 9 e 10 nêutrons, 

representados por: 

   

Assim, quando um átomo de um mesmo elemento difere no número de massa 

chamamos de isótopo, isto é, ‘‘Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que 

diferem no número de prótons. ’’ (apud Novais 1996). Muitos elementos apresentam isótopos 

naturais, como mostra o quadro 2.2 abaixo: 

 

Quadro 2.2: Isótopos naturais. 

Elementos Hidrogênio Cloro Sódio 

Símbolo H Cl Na 

 

Isótopos 
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2.1 A TEORIA ATÔMICA DE DALTON 

 

 

A idéia dos gregos de que a matéria era constituída por uma unidade indivisível foi 

retomada por John Dalton. Dalton formulou sua teoria atômica primeiramente tentando 

relacionar mudanças químicas a eventos relacionados a átomos individuais. Esta teoria foi 

concebida pelas leis ponderais, formada pela lei de Lavoisier ou lei da conservação da massa, 

que diz que, numa reação química, não ocorre alteração na massa do sistema e pela lei de 

Proust ou lei das proporções definidas, que diz que qualquer composto, independente de sua 

origem, tem uma relação constante entre as massas de seus elementos constituintes. Na 

verdade, estas leis ponderais levaram Dalton a formular sua teoria atômica e, com ela, Dalton 

foi capaz de explicar tais leis (Feltre, 2004). 

Para compreender as leis ponderais Dalton estudou a natureza da dissolução dos gases 

em água e o problema de determinar a massa relativa de diferentes gases. Com essa idéia 

Dalton une carbono ao oxigênio, formando assim monóxido de carbono numa proporção de 

massa de 3 para 4, ao passo que no dióxido de carbono esta proporção é de 3 para 8. 

Considerações dessa natureza, de acordo com Figueira (2004, p.42), levaram a formulação da 

lei de proporções múltiplas, que pode ser enunciada como: “em compostos diferentes 

formados pelos mesmos elementos, há uma razão simples entre o peso fixo de um elemento e 

os pesos variáveis dos outros”, como se observa na figura 2.2. 
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Figura 2.2: Símbolos de elementos criados por Dalton 

 

Fonte: química nova na escola 

 

Assim, a teoria de Dalton é baseada nos seguintes conceitos: 

■ A matéria é formada de partículas indivisíveis chamadas átomos. 

■ Átomos de um mesmo elemento são iguais (em tamanho, forma, etc.) e, ao mesmo tempo, 

diferentes dos átomos de outro elemento. 

■ Átomos são permanentes e indivisíveis, não podendo ser criados nem destruídos. 

■ Os átomos podem se unir uns aos outros formando os “átomos compostos”, que 

chamamos hoje em dia de moléculas. 

■ As reações químicas consistem de combinações, arranjos e separações de átomos. 
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Com esses conceitos podemos descrever o modelo do átomo de Dalton como uma 

estrutura esférica, maciça, indivisível, indestrutível e homogênea, cuja massa e volume variam 

de um elemento para outro. 

 

 

2.2 ESTRUTURA ATÔMICA: OS EXPERIMENTOS 

 

 

Hoje sabemos como funciona a estrutura interna dos átomos, embora muitos 

pesquisadores procurem desvendar ainda mais o mundo subatômico da matéria. No final do 

século XIX começava-se uma serie de descobertas que ilustraram a estrutura atômica e o 

comportamento dos átomos. Os pontos comuns entre os cientistas nessa época, sobre o átomo, 

eram os seguintes (Saffiote, p.153): 

a) O átomo é a menor partícula de um elemento químico e a 
unidade de matéria formadora das moléculas das substâncias simples e dos 
compostos. 

 b) O comportamento físico e químico específico de cada 
substância se originam de profundas diferenças entre os átomos dos 
elementos químicos que as compõem. 

c) O átomo de um elemento tem massa e volume diferentes dos 
átomos de outro elemento. As massas dos átomos dos elementos já eram 
razoavelmente conhecidas. 

d) Há grupos de elementos com propriedades físicas e químicas 
semelhantes, o que permite sua classificação em famílias. 

e ) Há elementos bons condutores de eletricidade e do calor 
(metais), como o cobre, o ouro, o ferro, o mercúrio, etc., e elementos maus 
condutores (não-metais), como o oxigênio, o enxofre, o cloro e o flúor. 

f) Há grupos de compostos (como cloreto de sódio) que pode ser 
decomposto por meio da corrente elétrica, nos seus elementos formadores, 
e outro que não se decompõe pela eletricidade.  

  

Embora tivessem este conhecimento, os pesquisadores desta época nada sabiam da 

estrutura interna dos átomos e sua ligação com a eletricidade. O físico George Jhonstone 

Stoney já admitia a existência do elétron como entidade discreta e unitária de eletricidade, 

devido ao estudo das interações entre a eletricidade e a matéria e, fazendo o uso de uma 

estimativa de NA (numero de Avogadro), estimou o valor de e (carga elementar) em 10-20 C 

(Coulomb). Após a descoberta por Thomson de uma unidade negativa de carga elétrica, o 

termo elétron passou a ser de uma quantidade de carga para a própria partícula. 
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2.2.1 O experimento de Crookes 

 

 

Um dos notáveis cientistas que contribuiu para a descoberta da natureza elétrica da 

matéria foi o físico e químico W. Crookes, que estudou descargas elétricas em gases 

rarefeitos, dando início à linha de investigações que terminou pela descoberta do elétron. 

Crookes submeteu a um potencial de milhares de volts os dois elétrodos existentes numa 

ampola, contendo um gás rarefeito, como mostra a figura 2.3. Com isso, observou que na 

parede da ampola oposta ao cátodo (eletrodo negativo) e próximo ao ânodo (eletrodo positivo) 

surgiu uma fluorescência esverdeada. 

 
Figura 2.3: Ampola de Crookes. 

 

Fonte: efisica.if.usp.br. 

 

Ao inserir uma lâmina no interior da ampola, notou que, ao invés de uma fluorescência 

esverdeada, na parede da ampola surgiu uma sombra correspondente a projeção da lâmina. 

Com essa experiência Crookes conclui que a fluorescência das paredes era provocada por 

algum tipo de radiação invisível proveniente do cátodo e dirigida no sentido do ânodo, como 

mostra a figura 2.4. 
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Figura 2.4: Experimento de Crookes com a lâmina. 

 

Fonte: www.infoescola.com/fisica/ampola-de-crookes/ 

 

A este raio invisível Crookes denominou de Raios Catódicos. Segundo Saffioti, no ano 

de 1895 o cientista francês Perrin fez algumas modificações no experimento de Crookes para 

estudar os raios catódicos. Assim, introduziu na ampola, após o cátodo, um anteparo com um 

orifício para canalizar o feixe dos raios catódicos e adaptou ao longo da ampola uma placa 

não-metálica, coberta por uma substancia fluorescente na qual, na presença dos raios 

catódicos, provocava fluorescência visível. Com isto ele pode acompanhar a trajetória do 

feixe. Além disso, introduziu externamente à ampola, na região próxima ao catodo, um ímã, 

como mostra a figura 2.5. 
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Figura 2.5: Ampola de Crookes modificada por Perrin. 

     

Fonte: Saffioti p.155, 1968 

 

Aplicando uma diferença de potencial conveniente entre os elétrodos, observou-se que 

os raios emitidos pelo cátodo eram sensíveis ao campo magnético , sofrendo desvio que 

indicava a natureza elétrica negativa dos raios catódicos. 

 

 

2.2.2 O experimento de Thomson 

 

 

 Thomson fez experiências que permitiram se determinar a relação entre a carga 

elétrica (- e) do elétron e sua massa (m). Para isso ele fez as seguintes modificações na ampola 

de Crookes, mostradas na figura 2.6. 

■ Reduziu ao mínimo a distancia entre o cátodo e o ânodo e perfurou o centro do 

ânodo; 

■ Após o ânodo introduziu duas placas metálicas, nas quais produzia um campo 

elétrico 
→
E  vertical aos raios catódicos quando se aplica uma diferença de 

potencial variável; 

■ Colocou um ímã externamente na ampola produzindo um campo magnético 

perpendicular ao campo elétrico; 

■ A parede da ampola foi recoberta por um écran de sulfeto de zinco, para detectar 

Tela fluorescente 

cátodo ânodo 
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o ponto de incidência do raio catódico. 

 

Figura 2.6: Experimento de Thomson. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.tamarisco.datsi.fi.upm.es 

 

Ao emitir partículas carregadas devido à diferença de potencial entre o cátodo e o 

ânodo, com o campo elétrico e magnético desligado Thomson observou que os raios catódicos 

passaram pelo orifício e incidiram no centro do écran fluorescente sem sofrer desvios. Mas, 

ao aplicar o campo elétrico, o raio catódico sofre um desvio em direção a placa carregada 

positivamente. Pelo fato que os raios não serem totalmente atraídos pela placa positiva, 

Thomson concluiu que além dos raios catódicos terem natureza negativa eles também 

possuíam inércia, ou seja, possuíam massa. Esses raios foram identificados como sendo 

elétrons, pois tinham massa e carga elétrica negativa. O campo elétrico aplicado nas placas 

obriga o elétron a descrever uma trajetória parabólica na presença do campo, mas, fora dele, a 

trajetória é retilínea e tangente a esta curva. O movimento parabólico do elétron se deve à 

força elétrica que o elétron é submetido devido à presença do campo elétrico. Essa força faz 

com que o elétron sofra um desvio e incida num ponto acima do centro do écran. O mesmo 

ocorre quando se desliga o campo elétrico e se liga o campo magnético, mas, neste caso, o 

elétron é submetido a uma força magnética fazendo com que o elétron descreva uma trajetória 

circular entre as placas. 

 Para obtermos a relação da razão q/m vamos fazer a seguinte dedução. Imagine uma 

partícula carregada entre duas placas de comprimento L submetidas a uma diferença de 

potencial, como mostra a figura 2.7 abaixo: 
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Figura 2.7: Movimento do elétron num campo elétrico. 

 

Fonte: Halliday, D.; Resnick, R.; Walker, J.; p.35, 2007 

  

A partícula é submetida a uma força elétrica de módulo F e, como a força elétrica 

depende do campo elétrico E e da carga q da partícula, temos que: 

 (2.2) 

Ao mesmo tempo em que a partícula se desloca no sentido do eixo x com uma 

velocidade vx, ela é acelerada para cima com uma aceleração ay. Assim com a Segunda Lei de 

Newton e a equação 2.2, temos: 

 
(2.3) 

Sendo t o tempo necessário para que a partícula atravesse entre as placas, podemos 

escrever o deslocamento vertical e horizontal nas placas, respectivamente, como: 12  
e  (2.4) 

Isolando t na equação da direita e substituindo na equação a esquerda, obtemos a 

equação de deflexão parabólica da partícula no momento que deixa a região entre as placas: | |2  
(2.5) 

 
Qmq

y 
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Pode-se regular convenientemente o campo elétrico e magnético de forma que a força 

elétrica e magnética se cancele, fazendo que o elétron incida novamente no centro do écran 

fluorescente. Igualando as forças  (força elétrica) e  (força magnética) e lembrando que v 

e B são mutuamente perpendiculares, encontramos: | | | | sen 90° ou 
 

(2.6) 

Substituindo a equação 2.6 na equação 2.5 obtemos:  | | 2
 

(2.7) 

Todas as grandezas do lado direito podem ser medidas. Com isso podemos ajustar os 

campos e medir a razão de | |  das partículas que estão sendo investigadas. O valor correto, 

obtido por vários pesquisadores, empregando este e outros métodos, corresponde a 1,76 × 108 

C/g. Segundo Tipler (p.79): 

Thomson repetiu o experimento usando gases diferentes no interior do tubo 
e catodos feitos de diferentes metais, mas obteve sempre o mesmo valor de 
e/m (dentro do erro experimental esperado), o que levou a supor que as 
mesmas partículas estavam presentes em todos os metais. A concordância 
de seus resultados com os obtidos por Zeeman o levou à conclusão de que 
essas partículas - que Thomson chamava de corpúsculo e mais tarde 
Lorentz denominou elétrons – tinha uma unidade de carga negativa, uma 
massa aproximadamente 2.000 vezes menor que a do átomo mais leve e era 
parte integrante de todos os átomos. 

Esse é o método de Thomson para medir a razão | | . Hoje, no entanto, podemos 

contar com um aparelho chamado de espectrômetro de massa, inventado por F.W. Aston. As 

diferenças de massas medidas nesse aparelho tinham inicialmente uma precisão de 1 para 

10.000. Hoje a precisão deste aparelho é maior do que 1 para 109. O método consiste em 

medir as diferenças entre os raios das trajetórias descritas por íons submetidos a uma 

diferença de potencial conhecida na presença de um campo magnético uniforme de valor 

conhecido. 

 

 

2.2.3 O experimento de Millikan 
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Com a descoberta de Thomson que, independente do material do catodo ou do gás, o 

valor de | |
 é sempre o mesmo, inicia-se uma série de investigações para se determinar o 

valor da carga e do elétron. O primeiro experimento, realizado por Townsend, um dos alunos 

de Thomson, consistia em observar uma nuvem pequena de gotas d’água sob a ação da força 

gravitacional. Sabendo-se o raio de uma gota isolada e o valor da massa total da nuvem, fica 

fácil se determinar o número total N de gotas na nuvem e, consequentemente, o valor de e, 

tendo em vista que a carga total da nuvem é dada por Q = Ne, se supormos que cada gota 

contenha um elétron. A precisão desse método, no entanto, era limitada pela incerteza da 

velocidade de evaporação da nuvem e da validade do fato das gotas conterem apenas uma 

unidade de carga elétrica. 

No ano de 1909, Robert Millikan conseguiu provar que a eletricidade é constituída por 

partículas, além de obter o valor da carga elétrica. Para resolver o problema da evaporação no 

modelo do experimento de Townsend, Millikan manteve um campo elétrico suficientemente 

intenso, de forma que a nuvem ficasse estacionária, podendo com isso observar a evaporação 

e fazer correções se necessário. Nesse mesmo experimento com gotas de água, Millikan 

observou que, na presença de um campo elétrico vertical intenso, era possível manter as gotas 

suspensas, sendo que muitas delas faziam movimento para cima ou para baixo, por terem 

cargas elétricas positivas ou negativas. Isso conduziu à possibilidade de se observar a carga de 

uma partícula carregada isolada. 

Para determina o valor da carga observando uma partícula isolada e resolver o 

problema da evaporação, Millikan, ao invés de gotas de água, passou a usar gotas de óleo. 

Millikan então borrifou gotículas de óleo numa câmera através de um orifício, como mostra a 

figura 2.8. Nesse processo, devido ao atrito do óleo com o bico do atomizador, algumas 

dessas gotas adquirem cargas elétricas, se tornando eletricamente positivas, por falta de 

elétrons, ou eletricamente negativas, por excesso de elétrons. Essas gotas de óleo caem 

livremente devido a força peso, na ausência do campo elétrico. Quando se aplica um campo 

elétrico, a gota de óleo carregada negativamente alterna seu sentido de movimento indo em 

direção a placa positiva. Já as gotas de óleo carregadas positivamente aceleram para baixo em 

direção da placa negativa. Essa variação no movimento ou velocidade das gotas se deve à 

força de atração entre as placas e as partículas carregadas. Regulando a diferença de potencial 

e a polaridade do campo entre as placas pode-se medir o valor da carga de uma única gota. 

Assim, Millikan mostrou que as cargas sempre ocorriam em múltiplos inteiros de uma 

unidade elementar e, cujo valor foi estimado em 1,6 × 10-19 C. 
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Figura 2.8: Equipamento utilizado por Millikan. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: if.ufrgs.br 

Na ausência do campo elétrico a força que atua sobre a gota é a força peso mg e, 

devida a resistência do ar, a gota não é continuamente acelerada. Supondo então que a força 

de arraste seja proporcional a velocidade v, o movimento da gota será dado pela seguinte 

equação: 

 
(2.8) 

onde a constante b é dada pela lei de Stokes: 6  

(2.9) 

 que envolve o coeficiente de viscosidade η do fluído e ґ o raio da gota. 

Com esse movimento a gota atingirá uma velocidade terminal de descida, devido ao 

fato da força de arraste se igualar em módulo ao peso, dada por: 

 (2.10)

 

Quando o campo elétrico é ligado, a partícula fica submetida a uma força elétrica 

adicional e passa a se mover para cima ,sendo seu movimento descrito pela seguinte equação:  

 
(2.11)
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A velocidade terminal de subida, devido à presença do campo elétrico, será agora dada 

por: 

 (2.12)

Como as velocidades terminais são alcançadas rapidamente, e as gotas se deslocavam 

de uma distância h para cima ou para baixo com velocidades constantes. Combinando as 

velocidades terminais, temos: 

 ou 1 1
 (2.13)

 

onde  é o tempo de queda e  é o tempo de subida. Caso a gota receba uma 

carga adicional, a velocidade terminal relacionada a uma carga q’, será dada pela forma: `
 

(2.14)

 

O aumento dessa carga adicional será, portanto: 

`  
 Ou ` 1 1

  (2.15) 

 

Fazendo  e ´ ´ , sendo n’ a variação do número n de cargas, as 

equações (2.13) e (2.15) se tornam: 1 1 1
 (2.16)

e 1́ 1 1
 (2.17)
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A técnica usada para medir o valor de e consistia em observar uma gota com um 

número de cargas desconhecidas n, medir o tempo de queda (Td) na ausência do campo 

elétrico e o tempo de subida (Ts) na presença do campo elétrico. Com a mesma gota o número 

de carga era alterado para um valor de n+n’, quando exposto a uma fonte de raios X e os 

novos tempos de subida e descida eram novamente medidos. O valor de e era determinado 

com os valores inteiros de n e n’. Desta forma, Millikan obteve para e o valor de 1,591 × 10-19 

C. Segundo Tipler (p.82): 

O cientista executou experimentos desse tipo em milhares de gotas, 
algumas feitas de isolantes como o óleo, outras de semicondutores como a 
glicerina, e outras de condutores como o mercúrio, obtendo sempre o 
mesmo resultado. O valor encontrado por ele foi aceito durante 20 anos, ate 
que se descobriu que medidas de NA por difração de raios X forneciam um 
valor de e ligeiramente maior. A discrepância foi atribuída ao valor do 
coeficiente de viscosidade η usado por Millikan. Medidas mais precisas de 
η forneceram um valor ligeiramente maior, o que fez que o valor de e 
obtido no experimento de Millikan fosse corrigido para 1,601 × 10-19·C em 
boa concordância com os resultados obtidos por difração de raios X.  

 

 

2.2.4 Raios x e a radioatividade 

 

 

Em 8 de Novembro de 1895 o físico alemão Wilhelm Konrad Roentgen, na 

universidade de Wuzburg (Seara da ciência), realizou experimentos com o tubo de Crookes 

ligado a uma fonte de alta tensão com o propósito de detectar a radiação eletromagnética de 

alta frequência prevista por Helmoltz. Durante o experimento Roentgen observou que os raios 

catódicos que saiam do tubo produziam certa luminescência numa placa fluorescente de 

cianeto de platina e bário que se encontravam próxima ao tubo. 

Para saber de onde provinha a luminosidade Roentgen cobriu o tubo com papel preto 

e, pode observar que a placa brilhava somente quando o tubo era ligado à eletricidade e, 

também observou que ao aproximar a placa do tubo, a intensidade luminosa aumentava, e ao 

afastar a placa, a luminosidade diminuía. Na época já se sabia que os raios catódicos se 

propagavam somente no vácuo, com isso Roentgen teve certeza de que se tratava de um novo 

tipo de radiação no qual denominou de Raios X. 

Roentgen descobriu que os raios invisíveis que saiam do tubo podiam atravessa 

materiais opacos como se eles fossem transparentes e excitar uma tela fluorescente ou filmes 
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fotográficos. Essa observação fez com que esses raios começassem a ser usados na medicina 

para fazer imagens do interior do corpo humano. Como os ossos possuem elementos de maior 

peso atômico do que os demais órgãos do corpo, eles absorvem mais radiação e, por isso, 

deixam sombras mais escuras na chapa fotográfica. Ele também observou que esses raios não 

eram afetados quando submetidos a um campo magnético, como ocorre com partículas 

carregadas, e não conseguiu observar os fenômenos de difração e interferência que 

normalmente estão associados às ondas. Por isto ele chamou estes raios de raios X. Devido à 

descoberta dos raios X, Roentgen foi o primeiro físico a receber o premio Nobel de física em 

1901, embora somente em 1912 que a natureza dos raios X foi realmente descoberta. 

Os raios X são criados quando partículas eletricamente carregadas são bruscamente 

desaceleradas. Em 1912 Laue sugeriu que os átomos de um cristal poderiam se comportar 

como uma rede de difração tridimensional para os raios X, uma vez que os comprimentos de 

onda dos raios X eram da mesma ordem que o espaçamento regular dos átomos de um cristal, 

da ordem de 0,1 nm. Experimentos sucessivos confirmaram que os raios X são uma forma de 

radiação eletromagnética com comprimento de ondas entre 0,01 e 0,1 nm. 

 

Figura 2.9: Modelo do funcionamento dos tubos de Raios X 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.mspc.eng.br/eletrn/topDiv130.shtml 

 

O tubo de raios x funciona da seguinte forma. Numa parte do tubo, elétrons são 

emitidos por um filamento metálico que atua também como o cátodo de um circuito de alta 

tensão, atingindo um ânodo metálico de tungstênio, como mostra a figura 2.9. A elevada 

diferença de potencial entre o cátodo e o ânodo faz com que os elétrons negativamente 

carregados sejam acelerados a partir do cátodo em direção ao ânodo. Ao atingirem o ânodo, 
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os elétrons possuem uma velocidade extremamente elevada e, conseqüentemente, uma 

energia cinética elevada. Durante o choque, os elétrons sofrem o chamado efeito 

Bremsstrahlung (que em alemão significa radiação de frenagem), que é a emissão de raios X 

num amplo espectro contínuo de freqüências, devido à desaceleração brusca do elétron no 

alvo. Esta emissão decorre do princípio da conservação da energia, que permite com que a 

energia cinética perdida pelos elétrons se converta na forma de fótons, muito energéticos 

neste caso. O fato de o ânodo ser constituído de tungstênio decorre de seu elevado ponto de 

fusão. 

Após a descoberta dos raios X, alguns cientistas descobriram que muitos elementos 

químicos presentes na natureza podem também sensibilizar uma chapa fotográfica devida à 

radiação emitida pelos mesmos. Uma dessas descobertas foi feita pelo físico Antoine Henri 

Becquerel que, ao estudar os raios X, descobriu que sais de urânio emitem, espontaneamente, 

radiações invisíveis capazes de sensibilizar uma chapa fotográfica colocada no escuro e 

atravessar corpos opacos à luz. Esta propriedade deste sal se deve a presença do elemento 

urânio. Tempos depois, Pierre e Marie Curie descobriram que o elemento tório também emitia 

espontaneamente o mesmo tipo de radiação, que denominaram de radioatividade. No ano de 

1903, Becquerel e o casal Curie compartilharam o prêmio Nobel de física pela descoberta da 

radioatividade. 

Na época da descoberta da radioatividade o aparelho de maior precisão era o 

eletroscópio. Este aparelho consiste de uma esfera metálica situada na parte externa superior 

de um recipiente de vidro isolado, ligada por um fio metálico a duas lâminas de ouro situadas 

no interior do recipiente. Quando a esfera é carregada com eletricidade, esta se distribui 

uniformemente pelas folhas de ouro deixando-as com cargas elétricas da mesma natureza, 

fazendo assim estas folhas se repelir, mantendo-se abertas. Mas, quando se coloca uma 

substancia radioativa próxima a esfera, a radiação emitida pela substância ioniza o ar, 

descarregando a esfera e, por conseguinte, as lâminas, voltam a se fechar. A velocidade de 

ionização do ar depende da quantidade de radiação emitida pela substância. 

Chama-se de radioatividade a propriedade que certos núcleos atômicos possuem de 

emitir radiações eletromagnéticas e partículas, a fim de adquirir uma maior estabilidade. 

Sabe-se que a estabilidade do núcleo está ligada a relação entre o número de nêutrons (n) e o 

numero de prótons (p).  

O átomo de hidrogênio , por exemplo, é o único que possui estabilidade nuclear, 

mesmo não possuindo nêutrons, pois tem apenas um próton. Do átomo de Hélio  até o 
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átomo de cálcio , os isótopos mais abundantes possuem a relação n/p = 1 por se tratarem 

de átomos bastante estáveis.  

Um elemento só é dito radioativo se o isótopo mais abundante desse elemento for 

radioativo. Isto porque a radioatividade emitida por certo isótopo independente do seu estado 

físico ou químico ou de onde se encontra, seja num freezer ou numa fornalha. Isto prova que a 

radioatividade é um fenômeno essencialmente nuclear.  

A radioatividade passou a ser estudada por vários cientistas de vários países. Mas foi o 

físico inglês Ernest Rutherford, sob a orientação de Thomson, que identificou em seus 

experimentos dois tipos de radiações: os raios alfas (α) e os raios beta (β). No mesmo ano, o 

físico Villard identificou um terceiro tipo de radiação, os raios gama (γ). 

A existência desses três tipos de radiações pode ser determinada colocando-se uma 

substancia radioativa dentro de uma cavidade de um recipiente feito de chumbo, contendo um 

orifício, e submetendo as radiações emitidas a um forte campo elétrico ou magnético, como 

mostra a figura 2.10. 

Figura 2.10: Emissões de partículas radioativas naturais. 

 

Fonte: educadores.diaadia.pr.gov.br 
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Este experimento deve ser realizado no vácuo, pois de outra forma o ar absorveria 

parte das radiações. Na frente do bloco de chumbo instala-se uma tela fluorescente recoberta 

com sulfeto de zinco ou uma chapa fotográfica, para registrar as emissões radioativas. 

Observam-se assim três tipos de radiação distinta: 

■ Raios α: Estas emissões sofrem pequeno desvio em direção a placa carregada 

negativamente, o que induz que essas emissões têm natureza elétrica 

positiva. São partículas pesadas, possuem pequeno poder de 

penetração, sendo detidas por uma camada de 7 cm de ar ou por uma 

folha de papel. Ao incidirem no corpo humano, são detidas pelas 

células mortas da pele, podendo, no máximo, causar queimaduras. As 

partículas α são constituídas por dois prótons e dois nêutrons, sendo 

representada por . Possuem, no entanto, grande poder de ionização. 

Quando uma partícula  captura 2 elétrons do meio ela se transforma 

num átomo de hélio. 

■ Raios β: Estas emissões são formadas por partículas leves que sofrem grande 

desvio em direção a placa carregada positivamente, o que se deduz 

que essas partículas são de natureza elétrica negativa. Possuem médio 

poder de penetração, sendo 50 a 100 vezes mais penetrantes que as 

partículas α. Atravessam alguns metros do ar e, ao incidirem no corpo 

humano, podem penetrar 2 cm e causar sérios danos. As partículas β 

são de fato elétrons, possuem massa desprezível e carga elétrica 

relativa igual a -1, sendo representada por . Possuem médio poder 

de ionização e, uma vez que essas partículas possuem carga elétrica 

menor que as partículas α, seu poder de ionização é 

conseqüentemente menor. 

■ Raios γ: Este tipo de radiação não possui massa nem carga elétrica, já que se 

trata de onda eletromagnética, tendo em vista que essas emissões não 

sofrem desvio em sua trajetória e atravessam completamente uma tela 

fluorescente ou uma chapa fotográfica. Por não possui massa nem 

carga, pode-se representar essa radiação por . Essa radiação tem 

alto poder de penetração, sendo mais penetrantes que os raios X, pois 

possuem comprimentos de onda bem menores, da ordem de 0,1 e 
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0,001 Ǻ. Atravessam milhares de metros no ar, podem atravessar 

completamente o corpo humano, causando danos irreparáveis. São 

detidos por placas de chumbo com mais de 5 cm de espessura ou por 

grossas paredes de concreto. Além disso, essas radiações têm pequeno 

poder de ionização, uma vez que não possuem carga elétrica. 

Figura 2.11: Capacidade de penetração das partículas radioativas 

 

Fonte: astropt.org 

Um dos mais importantes métodos usados para detectar a radiação é o contador de 

Geiger-Müller, mostrado na figura 2.12, cujo princípio de funcionamento se baseia no poder 

ionizante das emissões radioativa. 

Figura 2.12: Funcionamento do contador de Geiger-Müller. 

 

Fonte: www.alunosonline.com.br 

O contador de Geiger-Müller é formado por um cilindro metálico de alguns 

centímetros de diâmetro contendo um gás, geralmente argônio, a baixa pressão. Dentro do 

cilindro, no eixo principal, encontram-se fios metálicos. Ao se aplicar uma diferença de 

potencial passa a existir um campo elétrico muito intenso entre as paredes do cilindro e os 
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fios. Desta forma, quando partículas carregadas penetram no tubo ionizam o gás lá existente e 

os elétrons liberados são atraídos para o fio ligado ao pólo positivo da fonte de alimentação. 

Durante seu percurso em direção ao fio, os elétrons se chocam com mais átomos do gás, 

gerando ainda mais ionização. Desta forma chega ao fio “uma avalanche de elétrons”, cerca 

de milhões. A chegada dos elétrons produz no arame um aumento na corrente, gerando um 

pulso elétrico que pode ser então captados pelo alto-falante do instrumento. 

 

 

2.2.5 O experimento de Rutherford 

 

 

A teoria atômica de Dalton estabelecia que o átomo era uma esfera maciça e cheia de 

matéria. Com a descoberta do elétron, estabeleceram-se algumas hipóteses sobre a estrutura 

atômica. Ernest Rutherford e seus alunos H. W. Geiger e E. Marsden concluíram que o 

melhor jeito de estudar a estrutura interna do átomo seria pelo bombardeio de radiações 

emitidas por fontes radioativas naturais. Para isso eles lançaram um feixe de partículas α 

emitidas pelo elemento polônio sobre uma folha fina de ouro, de espessura da ordem de 40 

milionésimo de centímetro. Com isto eles observaram que as maiorias das partículas 

atravessaram a folha sem sofrerem desvio e uma minoria era desviada. Para medir o ângulo de 

deflexão dessas partículas, Rutherford e seus colaboradores projetaram um aparelho que 

pudesse medir o ângulo de desvio das partículas α, quando estas atravessam a folha de ouro. 

O aparelho usado para medir o ângulo consiste em um anteparo móvel recoberto com sulfeto 

de zinco. Dessa maneira as partículas α eram detectadas quando atingem o anteparo, pois este 

emite uma cintilação luminosa quando as partículas α incidem sobre ele, como mostra a figura 

2.13. 
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Figura 2.13: Experimento de Rutherford 

 

Fonte: alunosonline.com.br 

 

Rutherford verificou que, das partículas α que atravessam a lâmina de ouro, apenas um 

pequeno número delas sofrem desvio na sua trajetória, sendo que algumas foram desviadas 

com um ângulo superior a 90º. Com isso Rutherford conclui que o átomo deveria ser 

composto de um pequeno núcleo carregado positivamente, onde se concentra quase toda 

massa do átomo, no centro do átomo, rodeado por um livre espaço onde estão distribuídos os 

elétrons. Isso explica o fato da maioria das partículas atravessarem a folha de ouro e também 

das partículas que passam próximo ao núcleo serem fortemente repelidas por sua carga 

positiva, provocando assim os grandes ângulos de espalhamento observados, como mostra a 

figura 2.14 abaixo. 

 
Figura 2.14: Espalhamento das partículas α  

 

Fonte: cienciahoje.uol.com.br. 
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Rutherford, em outros de seus experimentos, bombardeou átomos de alumínio com 

partículas α e descobriu que estes se transformavam em fósforo e expeliam partículas de 

massa superior a do elétron e carga semelhante, porém de sinal contrário, que compõe o 

núcleo dos átomos, ao qual denominou próton.  

Baseado em seus experimentos, Rutherford sugeriu que a estrutura do átomo fosse 

semelhante ao sistema solar. O núcleo seria o Sol e os elétrons os planetas que se movimenta 

em torno do Sol numa orbita fixa. Rutherford também observou que apenas uma metade da 

massa do núcleo era justificada pelos prótons. Com isso ele sugeriu que a outra metade era 

devido à presença de partículas desconhecidas, de massa semelhante ao próton, porém de 

carga zero. No ano de 1932 o físico inglês J. Chadwick, ao bombardear átomos de berílio com 

partículas α, observou que o metal emitia partículas sem carga elétrica e de massa semelhante 

à do próton, ao qual denominou de nêutron. 
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3 ESPECTROS ATÔMICOS 

 

 

Newton foi o primeiro a descobrir que a luz solar podia ser decomposta nas cores do 

arco-íris quando submetida a um prisma de vidro. Ao ser refratado pelo prisma, a luz solar se 

decompunha numa série de faixas coloridas, chamadas de espectro, como mostra na figura 

3.1. Este método de dispersão é o precursor dos aparelhos moderno de espectroscopia. Anos 

depois, Fraunhofer, usando o mesmo método de Newton, verificou que o espectro solar era 

interrompido por mais de 600 linhas escuras ou frequências denominadas linhas de 

Fraunhofer, emitidas pela luz solar, que não chegam até nós por serem absorvidas pelos gases 

rarefeitos das camadas mais externas do Sol. Outros cientistas observaram que a luz emitida 

por chamas e centelhas formava um espectro contendo linhas claras.  
Figura 3.1: Espectro da luz visível. 

 

Fonte: introdução a modelagem molecular 

 

Podemos classificar os espectros de emissão de um material ou elemento químico em 

três categorias: 

■ Espetros contínuos: emitidos principalmente por sólidos, não apresenta 

nenhuma linha espectral isolada, mesmo quando 

observados em espectroscópio de alta resolução; 

■ Espectros de bandas: são formados por grupos de linhas muito próxima uma 

das outras, parecendo assim formar bandas contínuas. 

Esse tipo de espectro é comum em substâncias sólidas 

expostas a chama ou submetida a descargas elétricas. 
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■ Espectro de linha: semelhante aos espectros obtidos por Newton e sendo 

característicos de átomos isolados. 

 

Segundo Tipler (p.102): 

Tanto os espectros de bandas como os de linhas variam de substância para 
substância. Na verdade, o espectro de uma amostra pode ser usado para 
identificar os elementos e compostos presentes no material. No inicio deste 
século, a existência dos espectros de bandas e de linhas constituía um 
enorme problema teórico para a física clássica, já que esta era incapaz de 
explicar sua origem. A explicação dos espectros de linhas, que permitiu, 
entre outras coisas, prever corretamente os comprimentos de onda de 
algumas linhas do espectro do hidrogênio, o mais simples dos elementos, 
foi um dos triunfos da chamada "velha" teoria quântica, fundada por Planck 
e Einstein.  
 

Com um espectroscópio pode-se observar a radiação emitida por um elemento quando 

este é aquecido ou submetido a uma descarga elétrica. O que se observa, no caso de elementos 

puros, é uma série de linhas de várias cores ou comprimentos de onda, sendo que as posições 

e intensidades destas linhas são propriedades próprias de cada elemento, não havendo, 

portanto, espectros iguais para elementos diferentes. Pode-se determinar qual é um dado 

elemento químico com o uso de espectroscópio, comparando-se as linhas de emissão do 

espectro desse elemento com o espectro de emissão de elementos catalogados. 
 

Figura 3.2: Linhas do espectro de radiação de alguns elementos químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: introdução a modelagem molecular 

 

Hoje sabemos que a energia transportada por uma onda é proporcional a sua 

freqüência. Com isto é possível se descrever um espectro de ondas eletromagnéticas de 

acordo com sua freqüência e comprimento de onda, como mostra a figura 3.3.  
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Figura 3.3: Espectro de radiação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.e-escola.pt 

 

 

 

3.1 Bohr e o átomo de hidrogênio  

 

 

Como vimos, Rutherford estabeleceu um modelo atômico constituído por um núcleo 

central de carga positiva, onde se concentra praticamente toda massa do átomo. Em torno 

desse núcleo se encontram os elétrons em movimento rotatório. Os elétrons e próton possuem 

cargas equivalentes, porém opostas, de modo que o átomo em si é completamente neutro. 

Embora Rutherford tenha descrito um modelo atômico, ele não conseguiu provar o 

movimento previsto por seu modelo para os elétrons, pois, segundo a teoria clássica do 

eletromagnetismo, uma partícula carregada, como o elétron, deveria emitir energia ao ser 

acelerada. Devido a esse fato, os elétrons no átomo deveriam perder energia e descrever 

órbitas cada vez menores, até cair no núcleo. Assim, o átomo seria extremamente instável, o 

que de fato não acontece. 

 Niels Bohr aperfeiçoou o modelo de Rutherford aplicando a este a teoria quântica das 

radiações estabelecida por Max Planck, que dizia que um corpo não absorve nem emite 

energia radiante de forma continua, mas sim em forma de “pacotes de energia” chamados de 
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fótons, de maneira discreta. Segundo Einstein a energia E de um quantum de luz de 

freqüência f é uma função da freqüência da radiação dada por: 

 (3.1) 

onde h é a constante de Planck. 

Com a ajuda da teoria quântica, Bohr conseguiu conciliar dados experimentais já 

conhecidos com suas conclusões e estabeleceu os seguintes postulados (Tipler p.111): 
I) Os elétrons se movem em certas orbitas sem irradiar energia. 
II) Os átomos irradiam quando um elétron sofre uma transição de um 

estado estacionário para outro e a freqüência f da radiação emitida 
está relacionada às energias das órbitas... 

III) O momento angular é quantizado; pode assumir apenas valores 
iguais a nh/2π, onde n é um número inteiro.  

 Para o primeiro postulado Bohr afirmou que os elétrons se movem em certas órbitas 

sem irradiar energia, a que chamou de estados estacionários. No segundo postulado Bohr quis 

afirmar que os átomos somente irradiam quando um elétron transita de um estado estacionário 

para outro e com uma dada freqüência relacionada com as energias das orbitas de acordo com 

a expressão:  

Δ  ou  (3.2) 

 

Assim os elétrons de um átomo só podem ocupar órbitas bem definidas, de acordo o 

seu nível energético. Conforme mostra a figura 3.4, os elétrons de um átomo só podem passar 

para um nível mais energético se absorverem energia e os elétrons somente passam para um 

nível menos energético se perderem energia, ou seja, para passar para um nível menos 

energético o elétron deve perder energia (geralmente emitindo luz) de acordo com uma 

freqüência bem definida, dada pela equação (3.2), que é conhecida como condição de 

freqüência de Bohr. Segundo Tippler (p.111).’’O segundo postulado, que equivale a aplicar a 

lei da conservação da energia à emissão de um fóton, está em total desacordo com a teoria 

clássica, segundo a qual a freqüência da radiação deve ser igual à freqüência de movimento 

da partícula carregada”. 
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Figura 3.4: Transição do elétron no átomo de hidrogênio. 

 
Fonte: www.infoescola.com/fisica/modelo-atomico-de-bohr 

 

Ainda segundo Wolney (P.36, 2002). 
Devemos observar que o primeiro postulado de Bohr estende a idéia de 
valores discretos de energia introduzida por Planck para o caso dos átomos. 
Os valores das energias associadas com esses estados estacionários são 
chamados de níveis de energia ou estados quânticos do átomo. O segundo 
postulado incorpora a idéia de que a emissão da radiação se processa de 
forma discreta, em quanta (pacotes) de energia e adota a relação de Einstein 
entre os dois estados quânticos. De imediato, o que surge como 
consequência desses dois postulados é a existência de linhas distintas nos 
espectros atômicos. Os espectros atômicos já eram bastante estudados 
empiricamente desde 1905 por Rydberg e Ritz. Portanto, as idéias de Bohr 
não eram de forma alguma descabidas. Um ano após o anúncio desses 
postulados, a idéia dos níveis discretos foi verificada experimentalmente 
por Frank e Hertz, trabalhando com espalhamento de elétrons 
monoenergéticos por átomos.  
 

É possível determinar a energia dos estados estacionários com o auxilio do terceiro 

postulado de Bohr, hoje conhecido como o princípio de correspondência. Uma das 

consequências desse postulado diz que (Tipler p.111) “No limite de grandes órbitas a altas 

energias, os resultados quânticos devem coincidir com os resultados clássicos”. 

O átomo de hidrogênio é o átomo mais estável encontrado na natureza e também de 

muita complexidade, pois possui um único elétron na eletrosfera e um único próton no seu 

núcleo. Sabe-se que ele absorve e emite quatro comprimentos de onda na faixa da luz visível. 

Johnann Balmer conseguiu chegar a uma expressão matemática que permitia calcular esses 

comprimentos de onda (Halliday, Resnick e Walker; p.226; 2006). Mas nem mesmo Balmer 
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conseguir explicar o porquê do átomo de hidrogênio não emitir nem absorver luz com 

qualquer comprimento de onda. 

Mas Bohr, tomando a idéia de que o elétron do átomo de hidrogênio circula em torno 

do núcleo devido à força de atração eletrostática que é dada pela lei de Coulomb, e 

considerando também que esta força é a única que atua na direção de centro da trajetória, com 

a segunda lei de Newton pode-se escrever que: 

 
(3.3) 

onde k é a constante de Coulomb. 

O momento angular do elétron em uma órbita estacionária é um múltiplo inteiro de 2⁄ . Assim, a quantização do momento angular, proposto por Bohr, pode ser expressa 

por: 

 →  (3.4) 

 

Isolando v na equação 3.4 e substituindo na equação 3.3, pode-se obter a quantização 

do raio das órbitas estacionárias:  

 

 

sendo n números inteiro e positivo, ou seja, para n = 1, 2, 3, ..... Fazendo-se n = 1 têm-se o 

menor raio possível, expresso por , conhecido como primeiro raio de Bohr. Assim, o 

elétron não pode se aproximar do núcleo a uma distância menor que a distância , o que 

impede que o elétron colida com o núcleo. 

Além da quantização do raio, a energia da órbita também é quantizada, ou seja, o 

elétron só pode assumir certos valores de energia em cada órbita de acordo com a condição de 

freqüência dada pela equação (3.2). Mas, a energia total do átomo de hidrogênio é dada pela 

soma da energia cinética e energia potencial do elétron. Sendo a energia cinética 2/2mvK =  

e a energia potencial do elétron e dada por  onde 1q  é carga do elétron - e e 2q é 

carga do próton + e. Assim, a energia total é: 

 

 
Ou  (3.5) 
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12  
(3.6) 

  

 Com o auxilio da equação (3.3), para explicitar mv2 e substituir na equação 3.6 e 

utilizando a expressão do raio da equação (3.5), obtemos: 

 2 1
 

(3.7) 

 

Mas como a quantização nos permite apenas valores inteiros de n, e como cada n 

corresponde um valor de E, podemos substituir E por  na equação 3.7 e obter que: 

 (3.8) 

onde 

2 13,6  
(3.9) 

Logo a equação 3.8 pode ser escrita por: 13,6
 (3.10) 

 

De acordo com esta equação a energia do átomo de hidrogênio é quantizada, ou seja, 

só pode assumir certos valores discretos para n = 1,2,3..., etc.. 

Por outro lado, sabe-se que um átomo de hidrogênio absorve ou emite luz de acordo 

com a equação (3.2), fazendo iE energia no estado inicial e fE  energia no estado final, e 

considerando-se que f por c/λ, temos que: 1 1
 

ou   1 1
 

 

 

(3.11) 

 

onde  
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4  
(3.12) 

 

é o valor teórico obtido por Bohr para a constante de Rydberg. “Usando os valores de m, e, c 

e ħ conhecidos em 1913, Bohr calculou o valor de R e constatou que o resultado estava de 

acordo (dentro dos limites de erro das constantes) com o valor experimental 1,097×10 7 m-1.” 

(Tipler, p.112). 
 No caso em que o elétron está num nível de maior energia e passa a outro de menor 

energia, os termos entre parentes da equação (3.11) invertem o sinal. Assim, para o espectro 

de emissão previsto pelo modelo de Bohr será: 1 1
 

(3.13) 

Segundo Halliday (Halliday, Resnick e Walker; p.225):  

Fazendo baixon = 2 e limitando os valores de =alton 3,4 e 5, obtemos a 
equação de Balmer. Este resultado foi considerado um triunfo para o 
modelo de Bohr e estimulou os físicos a tratar os átomos como sistemas 
quantizados. O sucesso do modelo de Bohr, porém, teve vida curta. Embora 
o modelo permita prever corretamente os comprimentos de ondas de luz 
emitidos e absorvidos pelo átomo de hidrogênio, não está correto,já que os 
elétrons não giram em torno do núcleo do mesmo modo como os planetas 
giram em torno do sol. Na verdade, os cientistas não tiveram sucesso 
quando tentaram aplicar o modelo de Bohr a átomos mais complexos que o 
átomo de hidrogênio. A razão para isso é que um elétron de qualquer átomo 
é uma onda de matéria confinada em um poço de potencial, e para 
determinar os níveis de energia corretos do elétron é preciso utilizar a 
equação de Schrödinger.  

No modelo de Niels Bohr, os elétron giram em torno do núcleo de forma circular, mas 

Sommerfeld trocou as orbitas circulares de Bohr por orbitas elípticas. Dessa maneira os 

cálculos teóricos tiveram mais flexibilidade para explicar os fenômenos atômicos observados. 

Ainda segundo Aguilera: 
Nos dias atuais, o modelo "planetário", quer seja o de Bohr, quer seja o de 
Sommerfeld não é mais aceito. Prefere-se pensar que os átomos são 
constituídos por um núcleo de carga elétrica positiva mergulhado numa 
nuvem de elétrons. Um elétron confinado no átomo não tem posição 
determinada. Sua posição é definida em termos probabilísticos. Ele não 
ocupa um lugar bem definido, mas um lugar onde é mais provável 
encontrá-lo. 

 Embora muitos estudos feitos comprovassem que os elétrons não giram em torno do 

núcleo em orbitas de raio bem definido, devido ao fato que o elétron se comportar como uma 
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onda, os estudos de Bohr a respeito do átomo de hidrogênio foi um grande estímulo para os 

físicos da época, e continua sendo ate hoje. 

 

 

3.1.1 Níveis de energia do átomo de hidrogênio  

 

 

Se fizermos na equação (3.9) o valor de n ser igual a 1 teremos a energia mínima do 

elétron, cujo valor aproximado é de 13,6 eV. Esta energia é chamada de energia do estado 

fundamental, ou seja, para n igual a 1 tem-se o menor valor de energia do átomo de 

hidrogênio. Para valores de n maiores que 1 têm-se os estados excitados. 

Se o elétron no átomo assumir uma energia superior a do estado fundamental, ele 

poderá saltar do átomo deixando-o ionizado (energia de ionização), mas se o elétron 

permanecer com essa energia ele então ficará ligado ao núcleo do átomo. 

Ainda segundo Halliday, Resnick e Walker (P.226): 
Um átomo de hidrogênio pode mudar de nível de energia emitindo ou 
absorvendo um fóton de luz. Estes comprimentos de ondas são chamados 
de linhas por causa da forma como são detectados em um espectroscópio; 
assim, um átomo de hidrogênio possui linhas de emissão e linhas de 
absorção. O conjunto dessas linhas é chamado de espectro do átomo de 
hidrogênio. 

Figura 3.5: Níveis de energia do átomo de hidrogênio 

 

Fonte: www.if.ufrgs.br 
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O espectro de linhas do átomo de hidrogênio é, por sua vez, divido em séries, de 

acordo com o estado inicial de transições de absorção de um fóton ou do estado final das 

emissões. As séries, por sua vez, possuem um nível de base. Assim, por exemplo, as linhas de 

absorção que começam com n = 1 e as linhas de emissão que terminem com n = 1 fazem 

parte da série de Lyman, ou seja, o nível de base para a série de Lyman e o nível n = 1. Da 

mesma maneira, o nível de base da série de Balmer é n = 2, e o nível de base da série de 

Paschen é n = 3, como se observa na figura 3.5. 

A série de Balmer corresponde ao espectro visível do átomo de hidrogênio. Assim, 

quando o elétron salta do nível energético n = 3 para o nível n = 2 têm-se a menor energia 

emitida, que corresponde no espectro a cor vermelha. Como mostra a figura 3.6 a seguir. 

 

Figura 3.6: Espectro de emissão da série de Balmer  

 

Fonte: http://www.seara.ufc.br 

 

Ainda Segundo Wolney (P.43,2002):  

A velha teoria quântica foi capaz de fornecer uma explicação para o 
espectro do átomo de hidrogênio, incluindo o que é chamado de estrutura 
fina. A quantização do momento angular foi outro grande feito apresentado 
por essa teoria. Contudo, a despeito desses e outros sucessos alcançados, 
ela de fato não é uma teoria realmente fundamental, além de ser de 
aplicabilidade limitada para explicar sistemas mais complexos. ...Porém a 
imagem clássica de orbitas para os elétrons - que é invocada na teoria de 
Bohr – deixa muito a desejar, sendo incompreensível a razão pela qual 
certas órbitas são completamente estáveis enquanto outras sequer existem. 
Essas questões, em parte, foram responsáveis pela conclusão de que no 
mundo atômico os estados de uma partícula não podem ser descritos em 
termos de orbitas bem definidas, mas, possivelmente, em termos de alguma 
espécie de onda. 

Quanto maior for a energia emitida, menor será o comprimento de onda da luz 

emitida. Logo, para o quinto salto na série de Lyman a luz emitida estará na faixa do 

ultravioleta, que não é visível. Neste caso pode-se dizer que se chega ao limite da série, que é 

o salto entre o nível de base e o nível mais alto da serie que corresponde ao numero quântico 
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n= ∞. Se a energia do fóton emitido for muito grande, o salto do elétron ocorre para uma 

região não quantizada. Logo, fica valendo as teorias que regem a física clássica. 

 

 

3.1.2 Orbitais atômicos  

 

 

Para resolver as inconsistências do modelo de Bohr, Schrödinger propôs que a 

equação que prever o movimento do elétron é dada por: 

2 Ψ Ψ Ψ
 

(3.14) 

onde Ψ é a função de onda do elétron, cujo módulo ao quadrado dá a densidade de 

probabilidade de se encontrar o elétron num ponto. 

 Ao resolver a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, verifica-se que o 

elétron no átomo de hidrogênio é caracterizado por três números quânticos (n, ℓ, lm ) 

relacionados por: 

n = 1, 2, 3,... 

ℓ = 1, 2, 3,..., n − 1 

           lm  = − ℓ, − ℓ + 1,..., 0, ℓ − 1, ℓ 

sendo que a energia do elétron depende apenas de n e é dada pela mesma relação encontrada 

por Bohr. 

Além deste, a teoria de Schrödinger prevê que o elétron pode ser encontrado em todo o 

átomo, mas que a região em que sua localização é mais provável é nas regiões de órbitas 

estáveis previstas pelo modelo de Bohr. 13,6
      (3.15) 

 

Segundo Halliday, Resnick e Walker (P.194): 

O que significa a função de onda? O significado da função tem a ver com o 
fato de que uma onda de matéria, como uma onda luminosa, é uma onda de 
probabilidade. Suponha que uma onda de matéria chegue a uma região do 
espaço que contenha um detector de pequenas dimensões. A probabilidade 
de que o detector indique a presença de uma partícula em um intervalo de 
tempo especificado é proporcional a | | , onde | | é o valor absoluto da 
função de onda na posição do detector. Embora  seja em geral uma 



60 
 

grandeza complexa, | |  é sempre uma grandeza real e positiva. Assim, é | | , a densidade de probabilidade, que possui um significado físico, e não . 
A equação de Schrödinger sugere que não é possível determinar a trajetória do elétron 

em torno do núcleo; o que se pode determinar é certa energia e uma região onde é mais 

provável de se encontrar o elétron. Esta região de alta probabilidade de se encontrar o elétron 

é denominada de orbital atômico. Então cada elétron está associado a um nível energético n e 

para cada nível energético existem subníveis energéticos, no qual está associado um tipo de 

orbital, que depende do valor de ℓ nos átomos com mais de um elétron.  

 
Figura 3.7: Diagrama do nível energético 

 

Fonte: Feltre, p.96, 2004 

  

Os níveis de energia são identificados pelo número quântico principal (n), que 

correspondem às camadas eletrônicas K (n = 1), L (n = 2), M (n = 3), N (n = 4), O (n = 5), P 

(n = 6) e Q (n = 7). Os subníveis de energia são identificados pelo chamado número quântico 

secundário ou azimutal (ℓ), que assume valores 0, 1, 2 e 3, mas que são designados pelas 

letras s, p, d e f. Observe a figura 3.7, que a cada número quântico principal está associado  
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valores de número quântico secundário, observe ainda que o subnível 3d é mais energético 

que o subnível 4s, assim como o subnível 5f é mais energético que o subnível 7s. Embora o 

subnível energético 4s pertença ao nível energético N (n=4), mais energético que o nível M 

(n=3,) onde se encontra o numero quântico secundário 3d, este por sua vez terá maior energia 

quando ocupado por um elétron. A diferença desses orbitais é que os elétrons de níveis e 

subníveis superiores apresentam uma probabilidade maior de estarem mais afastado do núcleo 

e, consequentemente, estará associada a eles uma quantidade maior de energia. 

No modelo atual da eletrosfera cada subnível comporta um número diferente de 

orbitais, como mostra a figura 3.8. 

 
Figura 3.8: Diagrama de energia dos subníveis energéticos

 

Fonte: Feltre, p.97, 2004 

No diagrama cada orbital é representado por um quadradinho. Observe que os 

subníveis s, p, d, f, contêm 1, 3, 5, 7 orbitais. Esses orbitais são chamados de número quântico 

magnético ml. Para o orbital central de um dado subnível, o número quântico magnético é 

igual a zero. 

 



62 
 

Figura 3.9: Representação das regiões mais provável de encontrar o elétron num orbital 

 

Fonte: www.cursosvirt2.dominiotemporario.com 

 

 Observe na figura 3.9 que o orbital p apresenta um formato de haltere, ele pode estar 

distribuído espacialmente nas três orientações, assim, para cada nível energético pode 

encontrar três orbitais com a mesma energia. 

Em seqüência, têm-se os orbitais s, depois o orbital p e, em seguida, o orbital d. Porém 

o orbital d é mais complexo, pois para cada nível energético é possível a existência de cinco 

orbitais. Já para os orbitais f existem sete orbitais associados a ele, como mostra a figura 3.8. 

Segundo Mól e Santos (P.299): 
O físico austríaco Wolfgang Pauli (1900-1958) propôs um principio, 
incorporado pela Mecânica Quântica, segundo o qual, para um mesmo 
átomo, os elétrons deveriam possuir um conjunto de quatro números 
quânticos diferentes. De acordo com esse principio conhecido como 
Principio da Exclusão, em cada orbital só pode haver no máximo dois 
elétrons. A diferença entre esses dois elétrons está em uma propriedade 
física determinada pelo número quântico de spin, que por sua vez está 
relacionado com uma propriedade quântica sem um correspondente direto 
com o modelo clássico. O spin está relacionado com o campo magnético 
gerado pela rotação do elétron. Sabe-se pelas leis do eletromagnetismo, que 
uma partícula carregada eletricamente produz campo magnético quando 
gira em torno do seu eixo próprio.  
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Como cada orbital pode comportar no máximo dois elétrons, os elétrons podem girar 

no mesmo sentido ou em sentidos contrários. Essa rotação cria um campo magnético fazendo 

com que os elétrons se atraem ou repelem. Essa rotação é conhecida como spin (do inglês to 

spin, girar). Dessa maneira o campo magnético contrabalança a repulsão elétrica entre eles, 

como mostra a figura 3.10. 

Segundo Halliday, Resnick, Walker (P. 242). 
A existência do spin do elétron foi postulada por dois estudantes de 
doutorado holandeses, George Uhlenbeck e Samuel Goudsmit, para 
explicar alguns espectros atômicos. A teoria quântica do spin foi formulada 
alguns anos mais tarde pelo físico inglês P. A. M. Dirac, que desenvolveu 
(em 1929) uma teoria quântica relativística do elétron. 
Uma interpretação clássica do spin seria imaginá-lo como um movimento 
de rotação do elétron em torno do próprio eixo; entretanto este modelo 
clássico, como o modelo clássico das orbitas, não está de acordo com os 
resultados experimentais. Na física quântica, o spin é considerado uma 
propriedade intrínseca do elétron; é simplesmente impossível interpretá-lo 
classicamente. 

 

Figura 3.10: Representação do spin dos elétrons. 

 

Fonte: elquimicus.blogspot.com 

 

O spin é identificado pelo número quântico de spin , cujos valores são   . 

Normalmente a representação dos elétrons nos orbitais é feito por uma seta. Para cima, 

indicando que o polo norte do campo magnético esta para cima, tem-se o spin negativo. Com 

a seta apontando para baixo, polo norte do campo magnético para baixo, tem-se o spin 

positivo, como mostra a figura 3.11. 
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 Representação para spin negativo: . 

 Representação para spin positivo: . 

 

 

Figura 3.11: Linhas do campo magnético do elétron. 

 

Fonte: quartzodeplasma.wordpress.com 

 

Assim, para identificar um elétron e preciso conhecer seus quatros números quânticos: 

• O número quântico principal: n 

• O número quântico secundário: ℓ 

• O número quântico magnético: ℓ   
• O número quântico de spin:    

 

No caso do elemento hélio, que possui apena dois elétrons, tem-se os seguintes 

números quânticos 
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Quadro 3.1: Números quânticos dos elétrons do hélio 

1º elétron n = 1 ℓ =0  0  12 

       

2º elétron n =2 ℓ =0  0  12 

 

 

Figura 3.12: Diagrama parcial da representação do spin.

 

Fonte: http://compreenderquimica.blogspot.com.br 

 

Para o diagrama acima tem os seguintes números quânticos: n = 3, ℓ= 1, 1, . Esse elétron pode ser representado da seguinte maneira. 3  (3.16) 

onde 3 é o número quântico principal, p é o número quântico secundário e o expoente 1 indica 

a quantidade elétron presente nesse subnível. Logo, pode-se dizer que um elétron é 

caracterizado por seus quatros números quântico. De acordo com princípio da exclusão de 

Pauli, não existem elétrons com os quatros números quânticos iguais dentro de átomo. 

Ainda segundo Feltre (P.99), 
No preenchimento dos orbitais, outra regra importante é a chamada regra 
de Hund ou da máxima multiplicidade, que diz: Em um mesmo subnível, 
de início, todos os orbitais devem receber seu primeiro elétron, e só depois 
cada orbital irá receber seu segundo elétron. 

 

Assim, a ordem de entrada dos seis elétrons num orbital do tipo p será: 
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 1º elétron 
   

 

 2º electron     

 3º elétron  
   

 

 4º elétron  
   

 

 5º electron 
   

 

 6º electron     

 

 

 

 

   

 

 

 

O elétron mais energético é aquele localizado no nível n ou subnível ℓ de maior 

energia, ou seja, é aquele dado pela soma de n mais ℓ: ℓ  (3.1) 

 

 

3.1.3 Configuração eletrônica 

 

 

A equação de Schrödinger permite fazer previsões de como os elétrons nos órbitais 

interagem entre si, ou seja, a probabilidade de encontrar o elétron num certo orbital. 

Configuração eletrônica é distribuir os elétrons em seus níveis e subníveis energéticos.  

Além da equação de Schrödinger, que é muito complexa de se trabalhar, existe um 

diagrama dos níveis energéticos proposto por Linus Carl Pauling, no qual descreve o 

comportamento dos elétrons no átomo. Esse diagrama é conhecido como diagrama de Linus 

Pauling.  

Quadro 3.2: Número máximo de elétrons por subníveis de energia. 

Subnível s p d F 

Número de orbitais por subnível 1 3 5 7 

Número máximo de elétrons  2 6 10 14 
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Os elétrons estão associados a um número quântico principal e cada qual apresenta um 

número quântico secundário que estão associados aos orbitais, como na figura 3.7. Como cada 

orbital pode admitir no máximo dois elétrons, então a distribuição dos elétrons nos orbitais 

fica da seguinte forma:  

 
Quadro 3.3: Número máximo de elétrons por nível e subnível de energia 

Níveis de 
energia 

Subníveis de 
energia 

Número máximo de 
elétrons por subnível 

Número máximo de 
elétron por nível energia 

K (n=1) s 2 2 

L (n=2) s, p 2, 6 8 

M (n=3) s, p, d 2, 6, 10 18 

N (n=4) s, p, d, f 2, 6, 10, 14 32 

O (n=5) s, p, d, f 2, 6, 10, 14 32 

P (n=6) s, p, d 2, 6,10 18 

Q (n=7) s, p 2,6 8 

 

Com o auxilio da mecânica quântica sabe-se os subníveis de energia são limitados. 

Apenas o subnível s esta presente em todos os níveis. A figura abaixo mostra o diagrama para 

a distribuição eletrônica de Linus Pauling. 
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Figura 3.13: Diagrama para distribuição de Pauling 

 

Fonte: compreenderquimica.blogspot.com 

 

Na distribuição mostrada no diagrama, a seta obedece ao sentido crescente de energia, 

de cima para baixo, de acordo com o número máximo de elétrons que cada nível e subnível 

comportam. Dessa forma, a distribuição de Pauling não ultrapassa o limite máximo de 

elétrons permitido, que é , , , . 

Para o elemento sódio, por exemplo, cujo número atômico é onze (Z=11), a 

distribuição eletrônica de acordo com o diagrama para a distribuição de Pauling é: 1 , 2 , 2 , 3  

Ainda segundo Mól e Santos (P.301): 
De acordo com o diagrama de Pauling a configuração eletrônica esperada 
para o cromo (Z=24) seria 4 3  e para o cobre (Z=29) 4 , 3 . Temos 
aqui dois exemplos de exceções à regra. Esse comportamento diferenciado 
é uma consequência da proximidade das energias dos orbitais 3d e 4s.Os 
átomos não tem suas configurações eletrônicas a partir do diagrama de 
Pauling. Ao contrário, essa é uma tentativa de explicar e prever a forma 
como os elétrons dos átomos se distribuem eletronicamente, de acordo com 
o modelo quântico.  

 

Uma das contribuições da distribuição eletrônica se dá na tabela periódica. A posição 

dos elementos na tabela periódica está associada à configuração eletrônica de seus átomos. 

Átomos de um mesmo grupo possuem o mesmo número de elétrons no ultimo subnível de 

energia. Assim, pode-se localizar qualquer elemento na tabela periódica.  

Ainda segundo Wannbaster (2012): 
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O diagrama de Linus Pauling mostra uma maneira fácil para você descobrir 
a sequência de energia dos subníveis acompanhando as setas, obtemos a 
sequência em que diferentes subníveis são ocupados por elétrons. O 
subnível de menor energia é 1s seguido, em ordem crescente de energia, 
por 2s,2p,3s,3p,4s,3d,4p,5s,4d e assim por diante até 7s. 

 
 

3.1.4 Configuração eletrônica e a tabela periódica 

 

 

A quantidade de elementos químicos conhecidos pelo homem no século XIX fez 

com que vários cientistas pensassem numa forma de organizar esses elementos na forma de 

gráficos, tabelas ou classificações onde os elementos com propriedades semelhantes fossem 

reunidos em grupos. 

Um dos primeiros modelos predisposto em forma de tabela foi proposto por 

Mendeleyev, que verificou haver certa periodicidade na distribuição dos elementos. Para 

Feltre (P.212). 
Mendeleyev anotava as propriedades dos elementos químicos em cartões e 
pregava esses cartões na parede de seu laboratório; mudava as posições dos 
cartões até obter uma sequência de elementos em que se destacasse a 
semelhança das propriedades. Foi com esse quebra-cabeça que Mendeleyev 
chegou a primeira tabela periódica, verificando então que havia uma 
periodicidade das propriedades quando os elementos químicos eram 
colocados em ordem crescente de suas massas atômicas. 

Mendeleyev organizou os 60 elementos conhecidos na época. Na tabela ficaram 

espaços vazios, onde segundo ele seria a posição em que ficariam os elementos que ainda não 

foram descobertos, como mostra a figura 3.14. 
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Figura 3.14: Representação da tabela periódica de Mendeleyev 

 

Fonte: www.conteudoglobal.com/cultura/tabela_periodica 

 

Na classificação periódica moderna os elementos são dispostos em ordem crescente 

de números atômicos (Z). Sabe-se que o número atômico representa a quantidade de prótons 

presente no núcleo do átomo e que num átomo neutro a quantidade de prótons no núcleo é 

igual a quantidade de elétrons na eletrosfera. 

Com a introdução do modelo quântico foi possível prever quais ligações químicas 

um átomo pode fazer com átomos de outro elemento químicos. 

Podemos relacionar a distribuição eletrônica de Pauling com a posição dos elementos 

químicos na tabela periódica, de acordo com os grupos e períodos em que se encontram. Na 

tabela periódica moderna o numero atômico aumenta de uma unidade ao passar de um grupo 

para outro. Isto indica que a eletrosfera está recebendo um elétron, chamado de elétron de 

diferenciação. 
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Figura 3.15: Representação da distribuição eletrônica para a tabela periodica 

 
Fonte: http://cursodefisicaequimica.blogspot.com.br 

 

 Átomos de um mesmo grupo possuem o mesmo numero de elétron no último nível 

de energia, como mostra a figura 3.15. Com isso é possível identificar a posição de qualquer 

elemento químico na tabela periódica. Por exemplo, para o elemento no qual Z = 20, a 

distribuição eletrônica será a seguinte: 1 , 2 , 2 , 3 , 3 , 4  

O valor de cada número quântico principal está associado a um período. Logo, para a 

última distribuição 4  tem-se o 4º período e o 2º grupo (grupo 2A) da tabela periódica, cujo 

elemento é o cálcio. 
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Figura 3.16: Representação dos subníveis energéticos na tabela periódica 

 

Fonte: cursodefisicaequimica.blogspot.com 

 

A figura acima mostra a distribuição para o ultimo nível energético dos elementos. 

Assim como o cálcio, que se encontra no quarto período e na segunda coluna (grupo 2 A), os 

demais elementos também se encontram na tabela periódica de acordo com seu último nível e 

subnível energético. Observe que na figura os sete períodos da tabela correspondem às sete 

camadas eletrônicas, de acordo com o último nível energético associado a cada elemento da 

tabela periódica. 
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4 CONCLUSÃO 
 

 

Para tentar compreender como as partículas atômicas e subatômicas se comportam, o 

homem lançou mão de vários experimentos científicos, que originaram vários modelos sobre 

a estrutura do átomo. 

Dentre estes experimentos o tubo de raios catódicos foi de grande importância. Com o 

aperfeiçoamento da ampola de Crookes, Thomson descobriu a natureza elétrica das partículas. 

Millikan, em um dos seus experimentos, conseguiu provar a natureza elétrica negativa do 

elétron. Os experimentos de Rutherford, além de possibilitar uma nova teoria para o modelo 

atômico, ajudaram na descoberta de uma nova área a ser investigada, a radioatividade, o que 

contribuiu para a geração da energia nuclear e avanços na medicina, como no tratamento de 

radioterapia e quimioterapia. 

Bohr, com a ajuda da mecânica quântica aprimorou o modelo atômico proposto por 

Rutherford. Com o surgimento da mecânica quântica descobriu-se que os elétrons ocupam 

somente certos níveis de energia, que correspondem às sete camadas eletrônicas. Para cada 

nível de energia está associada subníveis de energia onde estão os orbitais, ou seja, a região de 

maior probabilidade de se encontrar um elétron.  

Com a configuração eletrônica foi possível associar a quantidade de elétrons que cada 

subnível pode comportar e, conhecendo o ultimo nível energético ocupado pode-se determinar 

a qual elemento químico um dado elemento se assemelha, de acordo com sua posição na 

tabela periódica dos elementos. 
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