


Estrutura atômica clássica.(460 a.C)

As primeiras ideias sobre a

constituição da matéria foram

desenvolvidas pelos antigos

gregos, principalmente Leucipo e

Demócrito.

Átomo: INDIVISÍVEL; UNIDADE 

FUNDAMENTAL DA MATÉRIA.



Teoria atômica de 

DALTON.(1808)

1º. Ó átomo é indivisível, 

maciço e indestrutível, de 

acordo com lei de Lavoisier

Postulados de Dalton:

- Esférico

- Maciço

- Indivisível

- indestrutívelBola de bilhar

http://cgl.microsoft.com/clipgallerylive/packages/ed00/ed00214_.cil


➔Átomos de um  mesmo 

elemento químico são 

idênticos, isto é, têm a mesma 

massa, mesmo tamanho e 

mesma forma, portanto, 

mesmas propriedades. 

➔Obs: Átomos de elementos 

químicos diferentes possuem 

massas diferentes.



3º. Átomos diferentes se 

juntam em proporções bem 

definidas, formando moléculas 

(substâncias), de acordo com

a lei de Proust.



Dalton também construiu uma simbologia, 

na tentativa de catalogar elementos e as 

reações químicas advindas dos mesmos.

A figura a seguir traz alguns dos elementos 

químicos, sugeridos por Dalton.

Água

Amônia



A descoberta do elétron.

Foi    feita    por   THOMSON,   

utilizando   a Ampola   de  Crookes (tubo 

de raios catódicos). Ocorre uma 

fluorescência decorrente do choque 

entre os elétrons do raio catódico e os                                        

átomos do gás no tubo de                                               

vidro.
gás



Os   raios   catódicos,   quando   

incidem sobre um anteparo, 

produzem uma sombra na parede 

oposta do tubo. Conclui-se                                                        

então que se                 

PROPAGAM   EM 

LINHA  RETA.



Os raios catódicos 

movimentam um cata-vento de 

mica e, portanto, 

POSSUEM MASSA.



Os raios catódicos são atraídos 

por um campo de carga elétrica 

positiva e, portanto, possuem 

CARGA NEGATIVA.

.



Como os raios catódicos                                                          

são constituídos de elétrons,                                                      

todas as  conclusões  tiradas                                                 

referem-se aos mesmos:

1. Propagam-se em linha reta;

2. Possuem massa;

3. Possuem carga negativa.



Modelo atômico de 

THOMSON.(1897)

O átomo é formado por um fluido 

de  massa positiva impregnada de 

partículas negativas, que são os 

elétrons. Passou a ser denominado 

“pudim com passas”



Modelo atômico de 

RUTHERFORD.(1911)

INTRODUÇÃO:

RADIOTIVIDADE

.
:



Modelo atômico de 

RUTHERFORD.(1911)

Rutherford bombardeou uma fina lâmina de 

ouro com partículas 2α
4, emitidas pelo Polônio 

(Po) contido num bloco de Chumbo (Pb). 

Envolvendo a lâmina de Ouro (Au) foi 

colocada uma tela protetora de Zinco  (ZnS ).



Rutherford verificou que:

•A maior parte das partículas α atravessavam 

a lâmina da ouro sem sofrer alterações na 

sua trajetória;

•Algumas partículas α atravessavam a lâmina 

e eram desviadas;

•Certas partículas α não atravessavam                                    

a lâmina de ouro: ricocheteavam.                      

.



Conclusões:
• No átomo predominam espaços vazios

(é descontínuo);

• Os prótons dos átomos estão reunidos,

formando núcleos densos e positivos;

• O núcleo é de 10.000 a 100.000 vezes menor

do que o diâmetro do átomo;

• Os  elétrons  descrevem movimentos

circulares ao redor do  núcleo, na                      

eletrosfera.

Sistema planetário



Modelo atômico de RUTHERFORD(1911)

Rutherford  observou que a massa do 

núcleo era maior do que a massa dos 

prótons, fazendo-o prever a existência de 

outra partícula subatômica que estaria 

presente no núcleo, que deveria ter carga 

nula e massa idêntica à do próton.



A DESCOBERTA DO NÊUTRON

Em 1932, James Chadwick descobriu a partícula do 

núcleo atômico responsável pela sua 

ESTABILIDADE, que passou a ser conhecida por 

NÊUTRON, devido ao fato de não ter carga elétrica. 

Por essa descoberta ganhou o Prêmio Nobel de 

Física em 1935

PARTÍCULAS DO ÁTOMO: 

Os prótons têm carga elétrica 

positiva.

Os elétrons carga negativa.  

Os nêutrons não têm carga 

nenhuma



A teoria quântica de MAX 

PLANCK.(1900)

Sob certas condições ideais, a energia se 

distribui de um modo característico, que 

Planck demonstrou que podia ser explicada 

supondo que a radiação eletromagnética era 

emitida pelo elétron em pacotes discretos 

aos quais chamou  de “quanta” ( plural de 

quantum).

Essa teoria foi utilizada por BOHR na 

elaboração de seu modelo atômico.



MODELO DE BOHR

Niels Bohr estudava espectros de emissão do gás 

hidrogênio. O gás hidrogênio aprisionado numa 

ampola submetida a alta diferença de potencial 

emitia luz vermelha

Ao passar por um prisma, 

essa luz se subdividia em 

diferentes comprimentos 

de onda e frequência, 

caracterizando um 

ESPECTRO LUMINOSO 

DESCONTÍNUO



Modelo atômico de 

BOHR.(1913)

•Através do  espectro de  H,  

Bohr constatou a presença de 

níveis atômicos. 

ESPECTRO DESCONTÍNUO PARA 

O ÁTOMO DE HIDROGÊNIO:



Quando o gás Hidrogênio passa por um 

prisma, ele produz um  espectro descontínuo 

com linhas ou raias finas de cores diferentes. 

As cores são, na realidade, ondas 

eletromagnéticas visíveis, sendo que cada 

cor possui um comprimento de onda 

diferente. Assim, cada uma das linhas 

observada no espectro de Hidrogênio 

corresponde a um comprimento de onda, uma 

frequência que corresponde uma cor.

Equação de Max Planck: E= h.f



•1º- A eletrosfera do átomo está dividida em regiões 

denominadas níveis ou camadas, onde os elétrons 

descrevem órbitas circulares estacionárias: órbitas 

com energia quantizada, isto é, cada órbita do átomo 

contém uma determinada quantidade de energia, e 

só o elétron que possui aquela energia é que pode 

permanecer ali e apresenta energia constante.

Postulados de Bohr:



2º- Enquanto o elétron se movimenta 

em uma determinada órbita(camada) 

tem energia constante( velocidade 

constante), ou seja, não absorve e nem 

emite energia, por isso, ele não é 

absorvido pelo núcleo( teoria quântica).

A equação que relaciona 

níveis de energia (n) do 

elétron com a sua 

energia (E) é da por:



•3º- Fornecendo energia (térmica, elétrica e etc.) a 

um átomo, o elétron(elétron de valência) a absorve

salta para um nível mais afastado do núcleo (mais 

energético). Ao voltar à sua órbita de origem, emite 

a  energia absorvida em forma de ondas 

eletromagnéticas, que quando no campo visível, 

pode ser vista na forma de luz.

E= h.f

Sendo instável  o elétron logo emite a 
energia excedente, retornando para o 
nível de menor energia.



Três possíveis saltos do elétron de um
átomo de  hidrogênio



Sais formados por diferentes elementos químicos

quando colocados em uma chama de um Bico de

Bunsen, notar-se-á que cada sal terá uma chama

de uma cor diferente, conforme mostrado na

figura abaixo:

TESTE DE CHAMA

Exemplos de sais: 

. NaCl - cor: amarela

. KCl – cor: lilás

. SrCl2   – cor:  vermelha

. CaCl2   – cor:  laranja

. CuSO4 – cor: verde 



No experimento do teste de chama mencionado

ocorre o seguinte: quando colocamos no fogo, os

elétrons dos íons metálicos recebem energia e

saltam para um nível mais externo. Mas como

esse nível é instável, eles perdem essa energia na

forma de radiação eletromagnética visível, que é a

luz de cor distinta que visualizamos. Como os

níveis de energia são diferentes de elemento para

elemento, cada um emite uma cor em um

comprimento de onda diferente.



Essa característica pode ser observada também na 

pirotecnia por produzir uma gama de cores. Como 

aquele show de cores na queima de fogos de artifício 

do início do ano.



A pólvora negra é um dos propelentes mais 

utilizados, possui em sua composição uma 

mistura de salitre (nitrato de potássio), enxofre e 

carvão. 

Para deixar os fogos de artifício coloridos, os 

fabricantes misturam à pólvora sais de diferentes 

elementos para que, quando detonados, 

produzam cores diferentes. 



Modelo atômico de 

SOMMERFIELD.(1916)

Sommerfeld aperfeiçoou o modelo de 

BOHR, incluindo órbitas elípticas para os 

elétrons, que teriam energias diferentes 

dependendo do tipo de órbita descrita. Os 

elétrons distribuem-se na eletrosfera                                                           

em níveis e  subníveis (s,p,d,f,..).



FORMA DOS SUBNÍVEIS:

Obs: a forma dos orbitais d e f é bastante    

complexa.



Modelo atual: ORBITAIS

•Princípio da dualidade ou de BROGLIE: a 

todo elétron em movimento está associada 

uma onda característica. Assim, o elétron 

obedeceria às leis dos fenômenos 

ondulatórios (como Luz e Som), tendo um 

comportamento PARTÍCULA-ONDA.

•Princípio da incerteza ou de HEISEMBERG: 

Não é possível calcular a posição e a 

velocidade de um elétron, em um 

determinado instante.

*Albert Einstein

Lei da Relatividade: E = mc²



CONCLUSÃO

ORBITAL: é a região do espaço em 

torno do núcleo em que há a maior 

probabilidade de se encontrar o 

elétron.

orbital s (esférico) orbitais p (forma de halteres)

Princípio do orbital: Erwin Schrodinger em 1926



No quadro abaixo você verá os motivos que 

determinado modelo atômico entrou em descrédito 

e foi substituído por outro modelo mais completo.

1800

1897

1911

1913

1924 a 1926


