
 

Diagrama de Pauling– Sétimo ano Química – Lélia Bezzan 

 

 

 

O diagrama de Linus Pauling é uma importante ferramenta utilizada na Química para prever várias 
características e propriedades de um átomo. 

 

Cientista norte-americano Linus Pauling ¹ 

O químico norte-americano Linus Carl Pauling desenvolveu uma ferramenta para distribuir 

os elétrons de um átomo de forma mais prática no papel. Essa importante ferramenta foi 

denominada de diagrama de Linus Pauling. Nesse diagrama, temos a presença apenas de níveis e 

subníveis. Veja um esboço: 

 

Os traços em rosa e alaranjado estabelecem uma ordem de energia que percorre todo o diagrama. 

Essa ordem inicia no traço que passa em 1s e segue um percurso diagonal até chegar a 7p. 

Para realizar a distribuição de elétrons por meio do diagrama de Pauling, é necessário possuir 

o número de elétrons de um átomo qualquer, seguir os traços diagonais e respeitar a quantidade 

máxima de elétrons em cada subnível. Veja alguns exemplos: 

— Distribuição eletrônica a partir de Z = 20 (20 elétrons) 
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Distribuição eletrônica de um átomo com 20 elétrons 

Com o diagrama de Linus Pauling, é possível desenvolver as seguintes tarefas: 

Distribuir todos os elétrons de um átomo; 

Prever o número de níveis de um átomo a partir de seu número atômico (Z); 

Prever a classificação de qualquer átomo a partir de seu número atômico (Z). 

Estabelecer o número de ligações que o átomo deve realizar para atingir sua estabilidade. 

¹ Créditos da imagem: Shutterstock / catwalker 

Fonte: DIAS, Diogo Lopes. "Diagrama de Linus Pauling"; Brasil Escola. Disponível em 

<https://brasilescola.uol.com.br/quimica/diagrama-linus-pauling.htm>. Acesso em 18 de abril de 2019. 

Exercícios 

Q.01-Analisando o exemplo dado para o átomo com vinte elétrons responda: 

a)Quantas camadas ou níveis de energia o átomo deste elemento ocupa? 

b)Quantos subniveis o átomo deste elemento ocupa? 

c)Transforme o diagrama de Pauling na distribuição em camadas. 

Q.02-Complete a distribuição de Pauling para o elemento abaixo: 

Z=22 

1s2 2s 2p 3s 3p6 4s 3d2 

Agora responda: 

Porque depois do 4s não preenchemos o 4p? 

Q.03-Se um elemento químico na distribuição de Pauling termina a distribuição em 3d10, qual é seu 

numero atômico ( Z )? 

Q.04-O número atômico do Renio é 75 ( Z=75). A figura apresenta a distribuição eletrônica em níveis 

ou camadas. Faça a distribuição eletrônica do Renio utilizando o diagrama de Pauling e compare o 

resultado. 

 
Q.05-Utilizando as regras para a distribuição eletrônica em camadas que lhe foi passada você julga 
estar correta a distribuição da imagem?  
Explique sua resposta. 
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