


Apostila 02 modelos 
atômicos frente A05   



Atividade de revisão 

1) ( ) Uma concentração de 0.4% de gás CO em volume no ar produz a morte de um individuo 
em tempo relativamente curto . O valor dessa concentração em ppm é de 4.103 ppm

2) ( ) A água que abastece a população das cidades passa antes por uma estação de tratamento , 
onde vários produtos químicos são adicionados para torná-la própria para o consumo ( água potável) . Essa 
água tratada é uma , substância pura composta 

3) ( ) A preparação de um chá utilizando os já tradicionais saquinhos envolve, em ordem de 
acontecimento, os seguintes processos: filtração e dissolução 

Mistura homogênea 

Extração e filtração 

4) ( ) A queima dos combustíveis fósseis (carvão e petróleo), assim como dos combustíveis renováveis 
(etanol, por exemplo), produz CO2 que é lançado na atmosfera, contribuindo para o efeito estufa e possível 
aquecimento global.  O uso do etanol é preferível ao da gasolina , pois o CO2 produzido na queima dos 
combustíveis fósseis é mais tóxico do que aquele produzido pela queima do etanol.

O petróleo e o carvão são combustíveis fósseis não- renováveis. O etanol 
pode ser obtido pela fermentação do açúcar proveniente da cana-de-
açúcar, que absorve o CO2 atmosférico no processo de fotossíntese.
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Atividade de revisão 

1) ( ) Num experimento, o aluno registrou a seguinte observação: certa substância, quando 
colocada num recipiente contendo água e fenolftaleína, “caminha’’ rapidamente, “empurrada” pelo gás 
liberado, deixando um rastro róseo. A substância e o gás liberado são, respectivamente Na(s) e CO2(g) 

2) ( ) um aluno, no laboratório, derramou ácido sulfúrico no braço. O melhor procedimento a adotar é 
aplicar na zona atingidas lentamente uma solução de hidróxido de sódio para neutralizar o ácido

Na(s) + H2O → NaOH(aq)  + H2(g) 

3) ( ) Para evitar problemas de corrosão e incrustações em sistemas geradores de vapor, a água passa por 
um processo de remoção de sais de cálcio e magnésio, denominado de osmose reversa. 

4) ( ) Para o tratamento de água de abastecimento, no processo de coagulação, podem ser usados vários 
reagentes, dentre os quais os chamados alcalinizantes, capazes de conferir a alcalinidade necessária à coagulação, 
tais como  óxido de cálcio e carbonato de sódio.
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Lavar bem com água e passar uma solução de bicarbonato de sódio 
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CaO ( um óxido básico ) CaCO3 ( um sal de caráter básico ) 



Cppm

Em massa : relação entre a massa do soluto em (mg) pela massa 
da solução em (Kg) 

Em massa : relação entre o  volume do soluto em (ml) pelo 
volume da solução em (m3) 

C% : uma parte do soluto em 100 partes da solução 

C% = 0,4% 

V1 = 0,4ml 

V = 100ml 1m3----------106ml 
x -------------102 ml X= 10-4m3

0,4ml -------------10-4 m3

Cppm ------------1m3

Cppm = 4.103 ppm



►teoria atômica de Dalton

foi fundamental para o desenvolvimento do conhecimento atômico, pois serviu de base 
para que outros cientistas conhecessem o átomo e suas características.

Postulados da teoria atômica de Dalton

A teoria atômica de Dalton foi baseada em experimentos, mas nenhum desses 
experimentos conseguiu revelar o átomo claramente. Por isso, Dalton denominava o 
átomo como a menor parte da matéria

Base experimental: leis ponderais 



A teoria de Dalton apresenta muito mais postulados do que comprovações. Veja alguns 
deles:

►Os átomos são maciços e apresentam forma esférica (semelhantes a uma bola de 
bilhar)

► Os átomos são indivisíveis.

► Os átomos são indestrutíveis.

► Um elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas propriedades 
(tamanho e massa).

►Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes 
uns dos outros.

►Uma substância química composta é formada pela mesma combinação de 
diferentes tipos de átomos.

► Numa reação química , os átomos não são criados nem destruídos : são 
simplesmente rearranjados , originando novas substâncias.

https://www.google.com/url?q=https://brasilescola.uol.com.br/quimica/elemento-quimico.htm&sa=U&ved=0ahUKEwiZlZOA-dfMAhXG2B4KHQx9AM0QFggFMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNERNd4k58NPdxIVRG28KZx1O9TAnw


Modelo de John Dalton   “ bola de bilhar “

Leis ponderais 

conduziram

Teoria atômica de Dalton

explica



Lavoisier 

Admita a reação : X   +   Y   →  Z

Átomos de X  →  

Átomos de Y →  

Composto Z → 

Massa de          = x

Massa de          =  y

+

Massa total de n átomos 
de X = nx

X Y
Massa total de n átomos 
de y = ny

Massa total de n átomos 
de composto Z : n( x + y )

Z

Conservação da massa : nx + ny = n( x + y ) 



Admita a reação : X       +      Y       →                           Z

1ª expe :

2ª expe :

mX = 3x mY= 3y

mX = 8x
mY = 8y

mZ = 3( x + y ) 

mZ = 8( x + y ) 

Proporção constante 3x
8x

= 3y

8y
=

3( x + y ) 

8( x + y ) 



Características Elétrica da Matéria 

Na década de 1850 , com a finalidade de estudar a condução de corrente elétrica em 
gases, a baixas pressões , os cientistas Geissler e Crookes desenvolveram um 
dispositivo denominado de raios catódicos.

com a aplicação de uma ddp = 104 volts , observa a formação de um feixe 
luminoso que parte do cátodo e dirige-se à parede oposta a ele. Por ser emitida 
pelo cátodo esse feixe luminoso foi denominado raios catódicos 

Conclusão



►A sombra do ânodo sobre a parede do tubo 
de vidro.

►mostra a propagação retilínea dos raios 
catódicos

►A natureza elétrica dos raios catódicos é 
demonstrada quando são desviados por 
campos elétricos e magmáticos aplicado

►As partículas que formam os raios catódicos 
apresentam massa, pois fazem girar as 
paletas do molinete.



Em 1887 , J.J.Thomson, utilizando uma aparelhagem semelhante, demostrou que esses 
raios podiam ser interpretados como um feixe de partículas negativas. Em função desses 
fatos, ele concluiu que essas partículas negativas deviam fazer parte dos átomos 
constituintes da matéria , sendo denominados elétrons.



Com essa descoberta ficou provado que os gregos e Dalton tinham uma 
concepção errada do átomo , pois o átomo é divisível.

Com os experimentos realizados com o tubo de raios catódicos, Thomson propôs sua 
interpretação de como seria o átomo e sua constituição. Assim, de acordo com ele:

►O átomo pode ser considerado como um fluido contínuo ( “ maciço” ) de cargas
positivas onde estariam distribuídos os elétrons, que possuem carga negativa;

► Como o átomo apresenta elétrons, que possuem cargas negativas, logo,
deve apresentar partículas positivas para que a carga final seja nula;

►Os elétrons não estão fixos ou presos no átomo, podendo ser transferidos
para outro átomo em determinadas condições;

►Como os elétrons que estão espalhados apresentam a mesma carga, existe entre
eles uma repulsão mútua, o que faz com que estejam uniformemente distribuídos na
esfera.



► Associou o seu modelo a um pudim de passas (as quais representam os elétrons);

Representação do modelo 



►No ano de 1911, o cientista neozelandês Ernest Rutherford e sua equipe 
( Geiger e Marsden )  com o objetivo de comprovar o modelo de Thomson apresentou à 
comunidade científica o seu modelo atômico.

Espalhamento de partículas alfa

A

B

C Região 1

Região 2
Região 3

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/ernest-rutherford.htm


Componente A
uma amostra de polônio (emissor de radiação alfa) colocada em um 
bloco de chumbo. Nesse bloco havia um pequeno orifício por meio do 
qual ocorria a passagem da radiação;

Componente B lâmina finíssima de ouro posicionada (10-4 mm) à frente da caixa de
chumbo;

Componente C
Placa metálica recoberta com material fluorescente (sulfeto de zinco) 
posicionada atrás, ao lado e um pouco à frente da lâmina de ouro.

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/emissao-alfa.htm


Resultados do experimento de Rutherford

Região 1: área que recebeu grande parte da radiação alfa emitida pelo polônio, o que 
evidenciou que essas radiações atravessaram a lâmina de ouro sem sofrer desvios 
consideráveis.

Região 2: áreas diversas, localizadas atrás da lâmina de ouro, que receberam uma pequena 
quantidade de radiação alfa, mas que não estavam na direção do orifício de saída da 
radiação na caixa de chumbo, o que evidenciou que essas radiações sofreram um grande 
desvio após a travessia da lâmina de ouro.

Região 3: áreas localizadas à frente da lâmina de ouro que receberam uma quantidade 
extremamente pequena de radiação alfa, o que evidenciou que parte da radiação alfa 
chocou-se com a lâmina e foi rebatida



Interpretações dos resultados do experimento de Rutherford

Interpretação sobre a região 1: Como grande parte da radiação alfa atravessou a 
lâmina de ouro sem nenhum empecilho, isso quer dizer que os átomos apresentavam 
grandes espaços vazios (eletrosfera), ou seja, regiões que não possuíam nada capaz de 
influenciar a radiação alfa;

Localização dos elétrons 

Interpretação sobre a região 2: A quantidade pequena de radiação alfa que sofreu 
desvios passou próximo de uma região positiva (núcleo) do átomo, provavelmente de 
tamanho pequeno, o que promoveu o desvio.

Interpretação sobre a região 3: Como uma quantidade extremamente pequena de 
radiação alfa foi rebatida, isso quer dizer que elas se chocaram com uma região do átomo 
extremamente pequena que apresentava característica positiva.



Semi parei  
dia 24/04 



Principais características do átomo e suas relações 

►Modelo de Thomson: Sistema eletricamente neutro , total de cargas positivas é igual 
ao total de cargas negativas

►Modelo de Rutherford : efetuar uma relação entre as cargas elétricas constituintes 
do átomo

Prótons:

elétrons:

nêutrons:

Carga positiva 

Carga negativa 

Carga nula

Em um átomo:

Número de prótons = número de elétrons



1º) Número Atômico ( Z ) 

É o número que indica a quantidade de prótons existentes no núcleo de um átomo.

Z = número de prótons 



3º) Íons A espécie química que apresenta o número de prótons diferente do 
número de elétrons.

Os átomos , ao ganharem ou perderem elétrons, originam dois tipos de íons 

Íons negativosÍons positivos cátions ânions



No atômico No de Massa No de nêutrons No elétrons No prótonsespécie

12Mg24

8O16

NH4
+

27Al13
3+

SO4
2-

32S16
2-

Complete a tabela abaixo

1H1 ,  14N7

12 12 121224

13 1314 1027

8 16 8
8

8

48 96 48 50 48

11 18 7 10 11

16 32 16 18 16



Semelhas atômicas

Átomos que apresentam o mesmo número atômico ( z ) , por pertencerem ao mesmo 
elemento químico, mas apresentam diferentes números de massa ( A ) 

Isótopos

Átomos que apresentam diferentes números atômicos ( Z ) , mas que possuem o 
mesmo número de massa ( A ) 

Isótonos

Átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons ( n) , mas diferentes 
números atômicos ( Z ) e de massa ( A ) 

Isóbaros



Contribuição de Niels Bohr ( Modelo atômico de Rutherford – Bohr )

O modelo de Rutherford , proposto em 1911 , apesar de esclarecer satisfatoriamente os 
resultados da experiência de dispersão de partículas alfa, foi muito criticado pela física 
clássica, pois , se os elétrons girassem ao redor do núcleo , deveriam perder energia 
gradualmente percorrendo uma espiral em direção ao núcleo. Isso não ocorre, pois o 
átomo , como se sabe , é uma estrutura estável.

Teoria de Max Planck  

os elétrons são quantizados, no sentido de que eles emitem e absorvem 
quantidades específicas de energia, como se fossem pequenos pacotes 
de energia, os quais ele chamou de quanta (quantum, no singular).

quantizados

quanta quantum



Espectros Atômicos 

Se fizermos a luz de uma lâmpada comum passar através de um prisma, ela será 
decomposta em várias cores, que são popularmente conhecidas como                            . 
Cientificamente é chamada de espectro da luz visível.

arco-íris



Se repetirmos essa experiência utilizando a luz proveniente de uma lâmpada de gás ( 
tubos de raios catódicos ) , não obteremos o espectro completo. Apenas algumas linhas 
estarão presentes, correspondendo somente a algumas frequências das ondas de luz 
visível. Essas linhas formam o espectro de linha ou espectro atômico.



Espectro do hidrogênio. ( Balmer ) 

Em 1913 Niels Bohr propôs  um outro modelo mais completo, que conseguia explicar o 
espectro de linhas. Em seu modelo, Bohr incluiu uma série de postulados

Violeta 

Anil

Azul

Vermelho



1º Postulado

Os elétrons descrevem , ao redor do núcleo, órbitas circulares com energia fixa e 
determinada. Tais órbitas chamam-se órbitas estacionárias.

3º Postulado

Os elétrons movimentam-se nas órbitas estacionária e, nesse movimento, 
não perde e nem ganha energia espontaneamente.

2º Postulado

Quando um elétron recebe energia suficiente do exterior, ele salta para outra 
órbita mais energética, ligeiramente mais afastada do núcleo. Dizemos que o 
elétron realizou um salto quântico e atingiu um estado excitado. 
Quando o elétron retorna à órbita menos energética, ele perde, na forma de onda 
eletromagnética, uma quantidade de energia que corresponde à diferença de 
energia existente entre as órbitas envolvidas no movimento do elétron. 



► Dessa forma. Bohr  consegui um modelo de átomo fazendo algumas modificações 
no modelo de Rutherford . Por isso , e conhecido como modelo de Rutherford-Bohr.



O modelo de Bohr manteve a natureza 
nuclear e a eletrosfera sofreu grandes 

modificações 

Passou a apresentar órbitas circulares ou 
níveis de energia 

Cada órbita passou a ser 
identificada por um número, 
número quântico principal , 

cujo símbolo é n.

O salto quântico pelo elétron foi considerado 
descontínuo, sob forma de “ pacotes de energia” , 

denominado de quanta.



☻ Os níveis de energia e o número de elétrons 

Podemos calcular pela fórmula de Rydberg: 

2n2
em que n é o número quântico principal ( número de níveis



Camadas Níveis 2n2
No de elétrons 

nos níveis 
teóricos

No de elétrons 
nos níveis 
práticos

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.12

2.22

2.32

2.42

2.52

2.62

2.72

2.82

2.92

2
8

18
32
50
72
98
128
162

2
8
18
32
32
18
8



Pontos negativos no modelo de Bohr

☻Só explica de forma satisfatória o átomo de hidrogênio. Por isso, é 
chamado de modelo do átomo de hidrogênio. 

☻Não consegue explicar de forma adequada os espectros de emissão 
de átomos com um elevado número de elétrons.

☻O elétron é tratado como uma partícula que gira em torno do núcleo, e 
não como uma partícula – onda , exibindo as propriedades de ondas 
eletromagnéticas.



►O modelo do átomo de Sommerfed Subníveis de energia

►A idéia dos subníveis de energia foi decorrente da utilização de espectroscópicos 
mais potentes, cuja resolução permitiu verificar a existência da chamada estrutura fina 
dos espectros de emissão, ou seja, verificar que a luz que corresponde à energia 
liberada quando um elétron salta de um nível de maior energia para outro de menor 
energia é, na verdade, a composição de certo número de ondas eletromagnéticas mais 
simples.

► Arnold. J. W. Sommerfeld, em 1916, interpretou espectros com múltiplas linhas 
justapostas e segundo ele, as camadas enunciadas por Bohr (K, L, M, N...) eram 
constituídas por subcamadas, de órbitas elípticas e de diferentes momentos 
angulares.

►As órbitas elípticas de Sommerfeld indicaram um segundo número quântico, 
denominado número quântico secundário (L). Este número quântico secundário, 
definido pela equação L = n – 1 descreveria as subcamadas de energia e por 
consequência, seu momento angular.

https://www.infoescola.com/fisico-quimica/subniveis-de-energia/
https://www.infoescola.com/mecanica/momento-angular/


O subnível de energia está relacionado ao movimento que o elétron 
descreve ao redor do núcleo e, portanto, fornece a sua energia 
cinética : temos  s , p , d , f , g , h , i ..........

s vem de sharp : indica linhas nítidas

p vem de principal : indica linhas principais 

d vem de diffuse : indica linhas difusas

f vem de fine : indica linhas finas

Subnível s

Circunferência

Subnível p

elipse média 

Subnível  f

elipse oval Elipse alongada

Subnível  d



Nível K = 2e-

Subnível 1s 

Nível  L = 8e- formado por

n = 1 

L = 0

2s2 2p6

2s

2p

n = 2 

L = 0 , 1

Nível  M= 18e- formado por 3s2 3p6 3d10

n = 3 

L = 0 , 1 , 2



Métodos de ordenação dos subníveis 
Parei no extensivo 
dia 08/05



Distribuição eletrônica 

Q1) efetue a distribuição das espécies abaixo

a) 11Na

b) 13Al3+ 

c) 8O2-

d) 26Fe2+

1s2 , 2s2 2p6 , 3s1 3p0 3d0

1s2 , 2s2 2p6

1s2 , 2s2 2p6

1s2 , 2s2 2p6 , 3s2 3p6 , 3d6

e) 26Fe 1s2 , 2s2 2p6 , 3s2 3p6 , 4s2 , 3d6



Complementação Modelo Atômico atual/quântico

No início do século XX , insatisfeito com o comportamento do elétron segundo os 
modelos atômicos de Bohr e Sommerfed ,um grupo de físicos eminentes se 
encarregou de buscar novas concepções para a estrutura da matéria. 

► Louis De Broglie 
Se encarregou de atribuir o aspecto de partícula-onda ao 
elétron ( comportamento dual)

Equação de Einsten : E = m.c2

Equação de Planck : E = h.f

m.c2 = h.f V = C

f = c

Logo temos que : m.c2 = h. C

m =   h
C

m =   h
V

= h
m V



► Erwin Schoedinger
Conferiu o aspecto matemático dessa dualidade , atribuindo 
uma função de onda para o elétron. 

Orbital: Princípio da incerteza 
O físico alemão Werner Karl Heisenberg , aluno de Sommerfeld , lançou as bases da 
mecânica quântica por meio de um raciocínio muito simples.

► Exemplo:  o átomo de hidrogênio com um elétron e considere a 
possibilidade de um microscópio muito potente , com a capacidade de 
enxergar o elétron. 

►Para ver o elétron , é necessário iluminar a eletrosfera e focalizá-lo diretamente 

►Só que a luz é uma forma de energia e, ao receber energia, o elétron salta para 
outro nível mais energético ( mais afastado do núcleo) 

►Toda vez que se tentar focalizar o elétron, ele vai saltar para outro nível e 
não será possível vê-lo.



Princípio da incerteza de Heisenberg 

È impossível, simultaneamente  , localizarmos com exatidão e precisão a posição 
e a velocidade de um elétron.

► Logo, não é possível saber a trajetória  ( órbita ) do elétron como 
previa Bohr, nem onde ele se encontra em um dado instante. 

► É possível apenas  deduzir matematicamente quais as regiões onde a 
probabilidade ( chance ) de encontrar o elétron é máxima.

Essas regiões são denominadas orbitais

Orbital é a região do átomo onde a probabilidade de encontrar um elétron é 
máxima.



Modelo de Bohr Modelo de orbital

Representação gráfica dos orbitais para cada subnível

Subnível Quantidade de orbitais Representação 
dos orbitais

s

p

d

f 7

1

3

5



Cada tipo de orbital apresenta um formado característico e uma orientação 
espacial determinada.

Os orbitais do tipo s apresentam uma forma esférica , sendo que o volume dessa esfera 
varia em função do seu nível de energia

Exemplo orbital 1s



Os orbitais p apresentam a forma de um duplo ovóide e três orientações 
espaciais possíveis.



Distribuição eletrônica em orbitais 

Exclusão de Pauli: Cada orbital existem no máximo 2e-

Regra de Hund: Em um mesmo subnível, de inicio , todos os orbitais devem 
receber seu primeiro elétron , e só depois cada orbital irá 
receber seu segundo elétron



Exemplos 

1H 1s1

6C 1s2,    2s22p2

4Be 1s2 , 2s2 2p0




