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Textos de referência – 1° Bimestre 8° Ano – Física – Prof. Girão 
 

Ligações Químicas 

Distribuição de Elétrons por camada 

Átomos são a unidade mais elementar da matéria, 

sendo que todos os objetos e substâncias conhecidos 

são constituídos por átomos. 

Átomos são invisíveis e, na simplicidade que se 

deseja ter no contexto dessa afirmação, pode-se afirmar 

corretamente que átomos são menores que a própria luz 

visível, sendo, portanto, impossível a luz incidir sobre 

um átomo isolado e, em seguida, fornecer informações 

sobre seu formato ou configuração. 

Num experimento conhecido como Experimento de 

espalhamento e retroespalhamento de partículas 

alpha, Ernest Rutherford sugeriu que o núcleo 

atômico é uma porção ínfima do volume total do átomo, 

mas que contém prótons e nêutrons, rodeados por 

elétrons pequenos, leves e móveis. 

 

Na imagem anterior, bem diferente das imagens 

clássicas de um átomo nos livros tradicionais, mostra-se 

um núcleo pequeníssimo cercado de uma nuvem que é 

mais escura na parte interna que na parte externa. 

 

Essa nuvem ilustra de maneira esquemática os 

elétrons que circulam a velocidades extraordinariamente 

altas ao redor do núcleo atômico. 

 

 

Nesse modelo, os prótons são partículas com carga 

positiva e os elétrons são partículas com carga 

negativa. Os nêutrons, contudo, não possuem carga 

elétrica. 

Para propor isso, Rutherford montou um aparato 

experimental em que minúsculas partículas provenientes 

de um material radioativo foram arremessadas contra 

uma finíssima lâmina de ouro. Esse material fora 

escolhido porque experimentalmente o ouro é o metal 

com o qual é possível fazer as lâminas mais finas 

possíveis. 

 

Posteriormente, os trabalhos de Niels Bohr 

mostraram que os elétrons ao redor do núcleo não estão 

dispostos de maneira desordenada 

Por fim, a partir de um trabalho que envolveu 

diversos nomes da ciência pelo mundo, mas que tem 

seu resultado mais eminente atribuído a Linus Pauling, 

hoje sabe-se que os elétrons se distribuem ao redor dos 

átomos em camadas cuja composição é previsível e 

conhecida. 

Questões propostas 

1. A partir da regra do octeto, o que se espera da 

interação química entre sódio e cloro? 

Espera-se que o sódio perca um elétron para o cloro. 

Nesse processo, o átomo de sódio passa ser o íon Na+ e 

o átomo de cloro passa a ser o íon cloreto, Cl–. Esses 

dois íons são cargas de sinais opostos e, portanto, 

atraem-se fortemente, num tipo de ligação chamado 
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ligação iônica. Essa é a ligação química mais forte de 

que se tem conhecimento. 

2. Nessa ligação química, espera-se que haja 

quantos átomos de cada elemento 

participando? 

Pela natureza das partículas – átomos eletricamente 

carregados – os diversos átomos de cargas opostas 

atraem-se mutuamente, formando um retículo 

cristalino, sólido à temperatura ambiente para as 

substâncias iônicas conhecidas. Então, espera-se que 

haja muitos átomos participando da ligação. 

3. Sabendo-se que o sódio é um metal, descreva 

a ligação existente entre átomos de sódio. 

Por consequência do fato de o elétron mais externo do 

sódio “sair” facilmente do átomo, um grande conjunto 

de átomos de sódio tem uma nuvem eletrônica (ou 

mar de elétrons) rodeando os átomos, mantendo-os 

coesos, num tipo de ligação conhecido como ligação 

metálica. 

4. Nessa ligação química, espera-se que haja 

quantos átomos desse elemento participando? 

Por um motivo análogo ao que ocorre na ligação iônica, 

há muitos átomos envolvidos nesse tipo de ligação. 

5. Sabendo-se que o cloro é um elemento não 

metálico, descreva a ligação existente entre 

átomos de cloro. 

O átomo de cloro compartilha um de seus elétrons com 

um outro elétron de outro átomo de cloro. Uma vez que 

o elemento cloro só precisa de um elétron para 

configurar-se em octeto, esse compartilhamento faz que 

surja uma molécula com exatamente dois átomos de 

cloro, numa ligação conhecida como ligação 

covalente. 

6. Nessa ligação química, espera-se que haja 

quantos átomos desse elemento participando? 

Espera-se nesse caso que haja exatamente dois átomos 

participantes. Essa não é uma regra, as ligações 

covalentes podem apresentar casos mais complexos. 

7. Compare a mobilidade dos elétrons em cada 

uma das três ligações químicas anteriores. 

Mobilidade (sólido iônico) > Mobilidade (molécula) > 

Mobilidade (metal) 

8. Compare a estrutura química dos materiais 

isolantes com a estrutura química dos 

materiais bons condutores de eletricidade. 

Nos isolantes, não há cargas elétricas móveis com 

mobilidade para condução de eletricidade. Nos 

condutores, há. Cabe comentar que os termos “isolante” 

e “condutor” são limitados e superficiais. 

Rigorosamente, qualquer material pode conduzir 

eletricidade: borracha, madeira, plástico, ar... No 

entanto, é necessário submeter o material a uma tensão 

muito alta para se conseguir esse efeito. 

Corrente Elétrica 

Fluxo ordenado de cargas elétricas 

Da mesma forma que uma corrente de água é um 

fluxo de moléculas de água, uma corrente elétrica 

nada mais é que um fluxo de elétrons. Esse fluxo de 

elétrons ocorre geralmente através de fios condutores – 

produzidos em material metálico (cobre, alumínio, ouro 

etc.) – pois estes são bons condutores elétricos. 

Vale comentar que cada átomo dos fios condutores 

transportando corrente elétrica não deve estar 

carregado eletricamente, pois em média, a quantidade 

de elétrons e prótons em cada átomo permanece igual. 

É como se para cada elétron que deixa o átomo, um 

outro elétron chegasse em seguida para ocupar o seu 

lugar. 

Apesar de não haver um posicionamento definitivo a 

respeito da natureza do átomo e do elétron, atualmente 

aceita-se a ideia de que o elétron não é um ente 

estático. Associa-se naturalmente aos elétrons a 

propriedade de movimentar-se mesmo na situação em 

que não haja corrente elétrica. Assim, a diferenciação 

entre movimento e fluxo ordenado visa mostrar que 

a segunda denominação é mais adequada para 

descrever a corrente elétrica. 

Uma analogia interessante a respeito da corrente 

elétrica é um Bloco de Carnaval. Nos limites internos 

do bloco, estão os foliões, pessoas que estão ali para 

se divertir em uma das maiores festas de rua do mundo. 

Dentro do bloco, os foliões pulam, dançam, 

deslocam-se para um lado e para o outro. O bloco, 

contudo, desloca-se lentamente, seguindo o Trio 

Elétrico. 
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A condução de corrente elétrica em um condutor 

segue a mesma lógica. Ao redor dos átomos, os elétrons 

movem-se rapidamente e, quando há corrente elétrica, 

grupos de elétrons deslocam-se ordenadamente ao 

longo do condutor. 

A corrente elétrica que circula em um fio pode ser 

responsável, por exemplo, pelo acendimento de uma 

lâmpada. A energia contida no movimento desses 

elétrons é parcialmente utilizada para produzir luz. 

 

Corrente Alternada (AC: alternative current) e 

Corrente Contínua (DC: direct current) 

A descrição anterior traz consigo a definição de 

Corrente Elétrica Contínua. Esse é o tipo de corrente 

produzido diretamente a partir de pilhas e baterias 

convencionais. Alguns geradores providos de eixo 

rotativo (dínamos) também são capazes de produzir 

corrente contínua. 

No entanto, nos geradores das grandes usinas, assim 

como se tem disponibilizado nas tomadas residenciais, 

tem-se Corrente Elétrica Alternada.  

Simplificadamente, aproveitando a analogia anterior, 

é como se o trio elétrico andasse um pouco para frente 

e, ao invés de prosseguir adiante na avenida, andasse 

em seguida um pouco para trás, oscilando para frente e 

para trás repetidamente. 

Na prática, a corrente alternada nas tomadas 

brasileiras compreende de 60 ciclos por segundo 

(dizemos que é uma frequência de 60 Hz). 

 

Questões propostas 

9. Compare Corrente Alternada (AC) com 

Corrente Contínua (DC). 

AC: o sentido do fluxo de cargas é oscilante. As tomadas 

e geradores das hidrelétricas fornecem corrente AC. 

DC: o fluxo de cargas é unidirecional. As pilhas e 

baterias fornecem corrente DC. 

10. Como a corrente elétrica pode produzir 

aquecimento de materiais? 

O aquecimento se dá por meio de um efeito conhecido 

como Efeito Joule. As cargas em movimento ordenado 

agitam os núcleos atômicos, provocando aumento do 

grau de agitação natural desses átomos e, portanto, 

aumento de temperatura. 

 

11. Como a corrente elétrica pode produzir luz? 

Há algumas maneiras; descreveremos duas. Uma delas 

advém do aquecimento:  

• O material se aquece tão intensamente que chega a 

emitir luz visível. Os materiais não tão quentes 

emitem luz invisível, normalmente na faixa do 

infravermelho. 

• Por um processo chamado de salto quântico, 

elétrons podem “saltar” para camadas mais externas 

e, no retorno à camada original, mais estável, emite 

luz. 

12.  Qual é a unidade de medida utilizada para 

medir certa quantidade de carga elétrica? 

Coulomb (homenagem ao Cel. Charles Coulomb, que 

demonstrou experimentalmente como calcular a força 

entre cargas elétricas). 

13. Qual é a unidade de medida utilizada para 

medir certa quantidade de corrente elétrica? 

Ampère. 

14. Qual a relação entre essas duas unidades de 

medida? 

1 A = 1 C/s, ou seja, um Coulomb por segundo 

corresponde à corrente elétrica de 1 Ampère. 

 

 

 

 


