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Modelos atômicos 1ª série – QUÍMICA – CIRILO 

 
Lista 02 

 
01. Alguns seres vivos possuem um interessante mecanismo em seu organismo: reações químicas utilizam a 

energia (proveniente dos alimentos) para excitar elétrons de átomos de determinadas moléculas. Esse 
fenômeno é chamado de bioluminescência. O caso mais conhecido é dos vagalumes. Há evidências de que eles 
utilizam os sinais luminosos para se comunicar com os parceiros do sexo oposto. A emissão de luz tem, 
portanto, finalidade relacionada ao acasalamento dos vagalumes. 

Tito e Canto. Química. vol. 1. 2009. 
Sobre o efeito da bioluminescência, faça o que se pede. 
a) Aponte o modelo atômico segundo o qual se pode atribuir a interpretação da emissão de luz pelos vagalumes. 
b) Explique, utilizando os princípios desse modelo atômico, como ocorre o efeito da bioluminescência observada 

nos vagalumes. 
 
02. Em 1911, Rutherford e colaboradores realizaram o experimento mostrado na figura abaixo: 

 

 
 
i. a maioria das partículas , sem sofrer algum desvio, atravessaram livremente a lâmina, produzindo 

cintilações na chapa fluorescente. 
ii. ocasionalmente, porém, algumas partículas  eram desviadas de sua trajetória, ao atravessarem a lâmina, 

produzindo cintilações em pontos afastados da região de incidência da grande maioria das demais 
partículas . 

iii. muito raramente, algumas partículas  eram refletidas ao incidir sobre a lâmina de ouro. 
 

CARVALHO, Geraldo Camargo de. Química moderna. São Paulo: Scipione, 1997 p. 15. (Adaptado). 
 

Sabendo que as partículas  são carregadas positivamente e de acordo com o contexto e as informações 
apresentadas na figura, 
a) comente como as observações colhidas no experimento contribuíram para Rutherford propor o seu modelo 

atômico. 
b) comente a falha do modelo de Rutherford, segundo a física clássica, e como Bohr aprimorou esse modelo. 

 
03. A fabricação de fogos de artifício requer um controle rigoroso das variações do processo como, por exemplo, a 

proporção dos componentes químicos utilizados e a temperatura de explosão. A temperatura necessária para 
acionar os fogos de artifício de médio e grande porte é de cerca de 3600 ºC. É a geração desse calor que é 
responsável pela produção de ondas luminosas, pois provoca a emissão atômica, ou seja, a emissão de luz que 
ocorre quando o elétron sofre uma transição de um nível mais energético para outro de menor energia. 
 
Considerando este assunto, responda aos itens abaixo: 
a) A qual modelo atômico esse fenômeno de emissão de luz está ligado? 
b) Explique esse fenômeno de emissão de luz em termos de elétrons e níveis de energia. 


