
ALOTROPIA
Alotropia é a propriedade química que permite a formação de uma ou 

mais substâncias simples diferentes a partir de um mesmo elemento 

químico. As substâncias simples diferem-se na atomicidade ou na 

estrutura cristalina (forma do cristal).

1. ALOTROPIA POR ATOMICIDADE

TIPOS DE ALOTROPIA

A alotropia  acontece em função do número de átomos presentes nas 

moléculas.
1.1. ALOTROPIA DO OXIGÊNIO

O oxigênio forma dois alótropos: o gás oxigênio (O2) e o gás ozônio 

(O3).

Pelo fato de ser formado de átomos de oxigênio em número de dois a 

dois, formam moléculas biatômicas. Quanto aos átomos de ozônio, 

eles se unem de três em três, formando moléculas triatômicas.

https://www.todamateria.com.br/oxigenio/


1.2.Alotropia do Fósforo
As formas de alotropia do fósforo mais conhecidas são o fósforo vermelho e o 

fósforo branco.

Enquanto o fósforo vermelho não tem uma estrutura definida (Pn), o fósforo 

branco é formado pela estrutura tetraédrica, ou seja, por quatro átomos de fósforo 

(P4).

Gás Oxigênio

Gás Ozônio





2. ALOTROPIA POR DISPOSIÇÃO GEOMÉTRIA

2.1. ALOTROPIA DO CARBONO

A alotropia do carbono decorre da organização atômica, ou seja, a 

forma como os átomos se dispõem geometricamente.

Os alótropos de carbono mais comuns são o grafite e o diamante, mas 

há outros alótropos de carbono. São exemplos fulereno e nanotubo de 

carbono (grafeno).

Grafite

Diamante

Os átomos 

de grafite são unidos 

de três em três e 

apresentam a forma de 

hexágono.

Uma camada de grafite 

corresponde ao 

nanomaterial grafeno.

Os átomos de 

diamante, por 

sua vez, são 

atraídos de 

quatro em 

quatro e 

apresentam a 

forma de 

octaedro.

https://www.todamateria.com.br/carbono/
https://www.todamateria.com.br/grafite/
https://www.todamateria.com.br/grafeno/




Atualmente tem se desenvolvido muito a pesquisa na área da Nanociência 

relacionada aos nanotubos, que são estruturas de carbono em forma de “rolo” ou 

tubo extremamente pequenas. Esses nanotubos possuem grandeza na escala de 

10-9 a 10-12 metros e são obtidos através de folhas de grafite enroladas 

quimicamente. Esses materiais são largamente utilizados em circuitos eletrônicos 

e são muito estáveis, resistentes e conduzem bem corrente elétrica. Desta forma 

são de extrema importância para o desenvolvimento tecnológico em geral.

Fulereno - 60

https://www.infoescola.com/fisica/corrente-eletrica/




Grafite e Grafeno
O grafeno é um novo material derivado do grafite que impulsiona uma 

grande revolução na indústria em virtude de suas propriedades 

únicas: é maleável, impermeável, e translúcido, mais resistente que o 

diamante e excelente condutor elétrico. A gama de produtos que 

podem se beneficiar do grafeno é vasta.
- O grafeno é quarenta vezes mais forte que o aço. Permite a criação 

de smartphones e tablets com telas finas como papel sulfite, 

transparentes, dobráveis e resistentes a choques e quedas.
- O grafeno é um condutor elétrico 1 000 vezes mais eficiente que o 

cobre e 100 vezes melhor que o silício. As baterias elétricas hoje feitas 

de nanofibras de carbono durariam três vezes mais se seus circuitos 

fossem de pó de grafeno.

https://www.todamateria.com.br/grafeno/








HIBRIDAÇÃO DO CARBONO:

- GRAFITE

- FULERENO

- GRAFENO

- DIAMANTE





2.2. Alotropia do Enxofre

O enxofre possui várias formas alotrópicas (S2, S4, S6). Dentre as 

mesmas se destacam o enxofre ortorrômbico, ou rômbico, e o 

enxofre monoclínico, ambas representadas por S8, mas agrupadas de 

formas diferentes.

https://www.todamateria.com.br/enxofre/



