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CIENTISTA

MODELO PROPOSTO

BASE

RAZÃO DO
ABANDONO

John Dalton

Partículas
maciças, Lei da conservação das Descoberta
das
indivisíveis
e massas
e
Lei
das partículas elementares e
indestrutíveis.
proporções definidas.
da
radioatividade:
o
átomo é divisível.

J. J. Thomson

Esfera positiva não
maciça e eletricamente
neutra devido às cargas
negativas espalhadas
por
sua
extensão:
modelo do “pudim de
passas”.

Rutherford

Sistema
Planetário: Bombardeamento de uma
núcleo central positivo, lâmina muito fina de ouro
pequeno e denso, com com partículas alfa.
elétrons girando ao
redor, como planetas
em torno do Sol.

Bohr

Os
elétrons
movimentam-se
ao
redor do núcleo em
órbitas permitidas sem
ganhar
ou
perder
energia.

Descoberta dos elétrons Resultado
(experiência com Ampola Experiência
de Crookes - raios Rutherford.
catódicos)
e
da
radioatividade.

da
de

Lei da Física Clássica:
um
elétron
em
movimento
circular
uniforme perderá energia
até cair sobre o núcleo.

Ao se fazer incidir um Era aplicável somente ao
feixe de raios catódicos átomo de hidrogênio.
sobre o gás hidrogênio
ocorre uma emissão de
luz
(espectro
descontínuo).
A energia transferida é
múltipla de um valor
mínimo
chamado
QUANTUM.

Sommerfield

Extensão do modelo de Espectros de emissão de
Rutherford/Bohr
átomos mais complexos
incluindo
órbitas que o hidrogênio.
elípticas de diferentes
excentricidades
(subníveis de energia).

Os níveis e subníveis de
energia foram ampliados
e aperfeiçoados por
outros cientistas e ainda
hoje são estudados.

Postulados de Bohr:





Os elétrons se movem ao redor de um núcleo, central pequeno e positivo,
em um número limitado de órbitas (que varia para cada elemento) bem
definidas chamadas órbitas estacionárias;
Cada órbita possui uma quantidade fixa de energia;
Movendo-se numa órbita estacionária o elétron não absorve nem emite
energia espontaneamente;
Ao saltar de uma órbita para outra o elétron absorve ou emite uma
quantidade bem definida de energia chamada quantum de energia.

Tópicos importantes:



Descoberta das partículas elementares (elétrons, prótons e nêutrons);
Experiência de Rutherford.

Evolução:

Dalton

Thomson

Rutherford / Bohr

Descoberta das Partículas subatômicas:

Descoberta do elétron: em 1875, Willian Crookes fazendo
passar uma corrente elétrica através de um gás a baixa pressão,
confinado em um tubo, denominado de Ampola de Crookes, observou
fluorescência esverdeada na parede do tubo oposta ao catodo (eletrodo
negativo).
Observações feitas a respeito da fluorescência:
a) Independe do gás confinado no tubo;

b) Foi posteriormente batizada de feixe de raios catódicos (partem do eletrodo
negativo);

c) Apresenta carga (são desviadas pela ação de um campo elétrico) e essa carga
é negativa, pois o feixe dirige-se em direção ao eletrodo positivo;

d) Possui massa, pois o feixe é capaz de movimentar um pequeno moinho
adaptado ao tubo;
e) Propaga-se em linha reta, pois projeta sombra de qualquer anteparo na
parede oposta.

Uma aplicação bastante comum para a Ampola de
Crookes é o tubo de imagem de uma televisão. A
figura ao lado mostra, esquematicamente, o
funcionamento de um tubo de imagem.

 Descoberta do próton:
Em 1886, Eugen Goldstein modificou a ampola de Crookes e utilizou um
cátodo perfurado, verificando o surgimento de raios oriundos dos orifícios do
cátodo (elétrodo negativo) e dirigindo-se para a parede oposta. Esse feixe foi
denominado de feixe de raios canais (ou feixe de raios anódicos).
O feixe de raios canais é originado pelos choques do feixe de raios
catódicos (carga negativa) com moléculas do gás residual. Esses choques
arrancam um ou mais elétrons das moléculas do gás, gerando íons de carga
positiva e são acelerados pela diferença de potencial.
Alguns íons, devido à sua alta velocidade, conseguem atravessar os
canais (orifícios) no cátodo e produzem fluorescência no lado oposto do tubo.

 Descoberta do nêutron:
Em 1920, Chadwick ao determinar os valores dos desvios das partículas
alfa (vide Experiência de Rutherford) constatou que a massa dos prótons
contidos no núcleo correspondia a metade da massa do mesmo. Concluiu então
que o núcleo deveria conter outra partícula sem carga e com massa
aproximadamente igual do próton.
A previsão foi confirmada com a ajuda da radioatividade, através da
reação: 49 Be 24 126C  01n .
Experiência de Rutherford:
A Experiência realizada por Ernest Rutherford consistiu no
bombardeamento de uma fina película de ouro por partículas alfa ( - núcleo do
átomo de Hélio: dois prótons e dois nêutrons)
.

Observações:

Conclusões:

Uma pequena parte das partículas que O átomo possui uma região pequena, densa e
bombardeiam a película de ouro sofre maciça.
um desvio maior que 90o ou até mesmo
um retrocesso em sua trajetória.
Uma parte das partículas sofre um Essa região pequena e densa é eletricamente
desvio menor que 90o em sua trajetória. positiva, pois repele as partículas que passam pelas
proximidades.
A maioria das partículas atravessa a Para manter a neutralidade da matéria, existe uma
lâmina sem sofrer desvio.
região que concentra carga negativa. Tal região é
bem maior, porém menos densa.

Ampliando:

Modelo atômico de Rutherford: matéria descontínua (formada por “pedaços” átomos). Prova: experiência de Rutherford com bombardeamento de uma
película de ouro por partículas alfa (). Átomo formado por núcleo e eletrosfera.
O núcleo concentra a massa do átomo e tem partículas positivas (prótons - p) e
neutras (nêutrons - n) no seu interior. Já a eletrosfera fica na periferia do núcleo
e contém partículas negativas (elétrons – e-).

Postulados de Bohr:
Segundo o modelo proposto por Rutherford/Bohr, os elétrons estariam se
movendo ao redor do núcleo. Como o núcleo contém partículas positivas e os
elétrons apresentam cargas negativas, haveria um colapso e os elétrons se
moveriam em direção ao núcleo. Para isso Bohr propôs os seguintes postulados:

1- Os elétrons se movem ao redor de um núcleo, central pequeno e positivo, em
um número limitado de órbitas (que varia para cada elemento) bem definidas
chamadas órbitas estacionárias;
2- Cada órbita possui uma quantidade fixa de energia;
3- Movendo-se numa órbita estacionária o elétron não absorve nem emite
energia espontaneamente;
4- Ao saltar de uma órbita para outra o elétron absorve ou emite uma quantidade
bem definida de energia chamada quantum de energia.

Observações sobre distribuição eletrônica e números quânticos:







O número de orbitais de cada subnível pode ser determinado através da
relação 2l + 1, onde l representa o número quântico secundário;
Regra n + l : será preenchido primeiro (apresentará menor energia) o
subnível que apresentar menor soma n + l, onde n = n° quântico principal
e l = n° quântico secundário. Em caso de empate na soma, será
preenchido primeiro o subnível que apresentar menor n ;
Materiais DIAMAGNÉTICOS:
átomos contém apenas elétrons
emparelhados e o material é ligeiramente repelido por um campo
magnético;
Materiais PARAMAGNÉTICOS:
átomos apresentam elétrons
desemparelhados e o material é atraído por um campo magnético;
Materiais FERROMAGNÉTICOS: maior número de elétrons
desemparelhados.

Obs: propriedades magnéticas mais acentuadas quanto maior for o número de
elétrons desemparelhados.

Aprofundando:

teoria quântica (física clássica é inadequada para descrever o que ocorre em
escala atômica)




Radiação liberada por corpos quentes (Planck);
Emissão de elétrons de metais expostos à luz (Einstein);
Modelo matemático para o átomo de Hidrogênio (Bohr).

Princípios da Mecânica Clássica:


A qualquer instante que uma partícula carregada sofra uma aceleração,
deve emitir energia radiante;
 Implicação: o elétron perderia energia, diminuiria sua velocidade e
o raio da órbita diminuiria.

Bohr: ao sofrerem alterações de energia, os elétrons são capazes de emitir
radiação de comprimento de onda do espectro visível (luz).
Radiação Eletromagnética apresenta propriedades semelhantes as de
partículas.
Planck: E fóton  n  h  f , n = número inteiro; h = constante de Planck; f =
frequência

Einstein: Estudo do efeito foto elétrico (feixe de radiação eletromagnética – luz –
é capaz de arrancar elétrons da superfície de um metal).
 Thomas Edison: Escapamento de elétrons de um filamento aquecido,
quando eram submetidos a um campo elétrico atrativo (emissão
termiônica). A corrente elétrica é gerada e aquece o filamento.
A luz funciona como um feixe de partículas (fótons) que carregam uma
quantidade bem definida de energia (quantum).
Fóton: Velocidade c e energia E  h  f .

O fóton colide com o elétron, transferindo sua energia para ele.
o Energia mínima que o elétron necessita absorver para escapar da chapa
metálica de uma célula fotoelétrica: E0 = função trabalho.
o Frequência mínima necessária à luz para que ocorra a emissão dos
elétrons: f0 = frequência de corte.
o Logo: E0  h  f 0 .
Efeito fotoelétrico: Elétron recebe h×f de energia de um fóton e gasta h×f0 para
escapar da placa metálica.
 Energia Cinética Máxima adquirida por um elétron: ECMáx  h  f  h  f 0
(Equação Fotoelétrica de Einstein).
Momento Angular de um elétron: L  m  v  r  n 

h
(Postulado de Bohr);
2

Radiação emitida/absorvida por um elétron: E f  Ei  h  f  h 

c



;

Núcleo: “Z” prótons, logo a carga nuclear será Z×e; Elétron: carga e massa m;
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Desenvolvendo Competências

1. (UERJ – 2003) O experimento clássico de Rutherford levou à descoberta do
núcleo atômico e abriu um novo capítulo no estudo da Estrutura da Matéria, ao
fazer incidir um feixe de partículas sobre um alvo fixo no laboratório. As partículas
desviadas eram observadas com detectores de material cintilante. Experimentos
desse tipo são ainda realizados hoje em dia.
A experiência de Rutherford mostrou que, ao atravessar uma lâmina delgada de
ouro, uma em cada 105 partículas alfa é desviada de um ângulo médio superior
a 90º.Considerando que a lâmina de ouro possui 103 camadas de átomos e
elaborando a hipótese de que este desvio se deve à colisão de partículas alfa
com um único núcleo atômico, Rutherford foi capaz de estimar a ordem de
grandeza do núcleo. Se o raio do átomo é da ordem de 10−8 cm, o raio do núcleo,
em cm, é da ordem de:
a) 10-12
b) 10-10
c) 10-9
d) 10-5

2. (IME) No modelo atômico proposto por Niels Bohr, para o átomo de hidrogênio
afirmava-se que:
I- o elétron percorria uma órbita circular, concêntrica com o núcleo;
II- a força coulômbica de atração, entre elétron e núcleo, era compensada pela
força centrífuga devida ao movimento do elétron, e que;
III- o momento angular do elétron era um múltiplo de h/2, onde h representa a
constante de Planck, chegando-se, portanto, à fórmula: mvr = n.h/2, onde:
m = massa do elétron;
v = velocidade do elétron;
r = raio da órbita do elétron;

n = número inteiro e positivo.
Com base nos dados acima, obtenha uma expressão para o valor do raio do
átomo de hidrogênio, em função de m, n, h e da carga elétrica do elétron (q),
segundo o modelo de Bohr.
𝐷𝑎𝑑𝑜: 𝐾 =

1
4𝜋𝜀0

3. (UFRJ) As telas de televisão plana e de telefones celulares usavam como
visores os chamados OLED, que são equivalentes a "microlâmpadas" coloridas,
formadas por camadas de compostos metalorgânicos depositadas entre dois
eletrodos.
Um dos metais mais utilizados como emissor de fótons é o alumínio, ligado a um
composto orgânico, a quinolina [Aℓ (quinolina)3].
Em sistemas semelhantes, poderia-se variar a cor da luz emitida substituindo-se
o alumínio por outro metal de mesma valência.

a) Indique, entre os íons a seguir, qual poderia substituir o cátion alumínio (Aℓ3+)
nesses sistemas?
K+, Ca2+, Sc2+, Ti4+, V5+, Mn4+, Fe3+, Co2+, Ni2+ e Cu2+.
b) O diagrama de energia (figura 1) refere-se ao OLED de [Aℓ (quinolina)3].

Com base no diagrama de energia referente ao OLED de [Aℓ (quinolina)3] e
utilizando o gráfico de conversão e a escala de cores (figura 2), pergunta-se:
Qual modelo atômico serve como base para o fato descrito na questão? Qual é
o comprimento de onda  e a cor da luz emitida pelo OLED de [Aℓ (quinolina)3] ?

4. Os íons AY43-, BY4- e CY42- São isoeletrônicos com 50 elétrons cada um. O
número atômico de A é 15, A e C são isótonos com 16 nêutrons cada. AY 43possui 48 nêutrons. Represente os átomos A, B, C e Y, sabendo-se que a soma
de seus números de massa é 116.

5. Uma das perguntas que estudantes de Química do ensino médio fazem com
frequência é:
"Qual o modelo de átomo que devo estudar?"
Uma boa resposta poderia ser.
"Depende para que os átomos modelados vão ser usados depois..."

Construímos modelos na busca de facilitar nossas interações com os entes
modelados. É por meio de modelos, nas mais diferentes situações, que podemos
fazer inferências e previsões de propriedades.
Prováveis modelos de átomos In: Química Nova na Escola, n° 3, maio 1996 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, a respeito de modelos atômicos.

I- O modelo atômico que explica a dilatação de uma barra metálica revela que
ela ocorre porque há aumento do volume dos átomos.
II- Segundo modelo atômico atualmente aceito, o número atômico de um
elemento químico representa o número de prótons que seus átomos possuem.
III- O fato de os átomos dos elementos químicos de uma mesma família da tabela
periódica apresentarem propriedades químicas semelhantes associa-se à
similaridade de suas configurações eletrônicas.
IV- O modelo atômico de Rutherford descreve o átomo de forma exata.
V- A formação das substâncias simples e compostas pode ser explicada pelo
modelo atômico de Dalton.

São corretas:

a) I, IV e V;
b) II, III e IV;
c) III, IV e V
d) I, II e IV;
e) II, III e V;

6. Cada elemento químico apresenta um espectro característico, e não há dois
espectros iguais. O espectro é o retrato interno do átomo e assim é usado para
identificá-lo, conforme ilustração dos espectros dos átomos dos elementos
hidrogênio, hélio e mercúrio.

Bohr utilizou o espectro de linhas para representar seu modelo atômico,
assentado em postulados, cujo verdadeiro é:
a) ao mudar de órbita ou nível, o elétron emite ou absorve energia superior a
diferença de energia entre as órbitas ou níveis onde ocorreu esta mudança.
b) todo átomo possui um certo número de órbitas, com energia constante,
chamadas estados estacionários, nos quais o elétron pode movimentar-se sem
perder nem ganhar energia.
c) os elétrons descrevem, ao redor do núcleo, órbitas elípticas com energia
variada.
d) o átomo é uma esfera positiva que, para tornar-se neutra, apresenta elétrons
(partículas negativas) incrustados em sua superfície.
e) O átomo é formado por uma região central, pequena, densa e positiva,
denominada núcleo e outra região muito maior, de densidade muito pequena e
carga negativa, denominada eletrosfera.

7. (Ueg GO/2006/Janeiro)
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.

8. (IME) A soma dos números de nêutrons de três átomos J, L e M é 88, enquanto
a soma dos números de prótons é 79. Sabe-se ainda que L tem 30 nêutrons, J
e L são isótopos, L e M são isóbaros e J e M são isótonos. Calcule o número
atômico e o número de massa de cada um deles.

9. Luz com comprimento de onda de 670,8 nm é liberada em transição eletrônica
entre dois estados energéticos do átomo de lítio. Calcule a diferença de energia,
em kJ/mol, entre esses dois estados energéticos.
Dados:
h = 6,626 x 10-34 Js;
c = 3 x 108 m/s;
10-9 m;
E2 – E1 = hc/

NA = 6,02 x 1023 mol-1;

1nm =

10. Para outra transição eletrônica do Lítio, a diferença de energia é 195,9
kJ/mol. Calcule o comprimento de onda, em nm, da luz emitida nessa transição:

Gabarito:

01Podemos entender que o fato de uma a cada 10 5 partículas alfa
representa uma probabilidade de acerta o núcleo do átomo. E essa probabilidade
se repete 1000 vezes, pois temos 1000 camadas de átomos. Considerando o
átomo como uma esfera, a vista frontal seria um círculo. O núcleo também pode
ser considerado uma esfera, e novamente a visão frontal seria um círculo.
Devemos acertar o círculo menor (núcleo) e temos um círculo maior
(átomo). Poderemos entender a probabilidade como razão entre as áreas do
círculo menor e do círculo maior.
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03- a) A estrutura eletrônica do alumínio é: [Ne] 3s 3p . Ao perder três elétrons
3+

2

2

para formar o íon Aℓ , obtém-se a estrutura eletrônica solicitada: [Ne], ou 1s 2s
6

2p .
3+

O único íon de mesma valência que o Aℓ

na lista fornecida e que, portanto,

3+

pode substituí-lo, é o Fe .
O fato observado no enunciado é explicado pelo modelo atômico de Bohr.

b) Segundo o modelo de Bohr, a diferença de energia entre o nível intermediário
e o estado fundamental corresponde à energia do fóton de luz visível emitido,
que é de 2,4 eV. O comprimento de onda do fóton emitido é de 520 nm, o que
indica que o OLED emite luz de cor verde.

04- Seja ZY o número atômico (e consequentemente o número de elétrons) do
átomo Y. O íon AY43- possui [15 + 4Zy +3] = 50 elétrons. Logo, Zy = 8.
O íon BY4- possui [ZB + 4.8 +1] = 50 elétrons. Logo, ZB = 17.
O íon CY42- possui [ZC + 4.8 +2] = 50 elétrons. Logo, ZC = 16.
A e C possuem 16 nêutrons, logo seus números de massa são, respectivamente,
31 e 32.
O íon AY43- possui [16 + 4ny] = 48 nêutrons. Logo, ny = 8 e o número de massa
de Y é 16.
Se a soma dos números de massa dos quatro átomos vale 116, então:
31
15

37
32
A,17
B,16
C,168Y

05- [E];
I- Falsa: Dilatação térmica é um fenômeno físico explicado pelo aumento do grau
de agitação molecular e não pelo aumento do tamanho do átomo;
II- Verdadeira: O número atômico é a identidade química do elemento e
corresponde ao número de prótons presentes no núcleo;
III- Verdadeira: Elementos que se encontram em um mesmo grupo ou família
apresentam mesmo número de elétrons na camada de valência, logo
propriedades químicas semelhantes;
IV- Falsa: O modelo atômico de Rutherford não explica o comportamento do
elétron na eletrosfera, pois há restrições da mecânica clássica. Postulados de
Bohr, introduzindo aspectos quânticos ao modelo, são utilizados para explicar a
rotação e a translação do elétron ao redor do núcleo;
V- Verdadeira: A teoria atômica de Dalton, de maneira simplificada, diz que:
1. Toda matéria é formada por átomos.
2. Os átomos são permanentes e indivisíveis.
3. Um composto químico é formado pela combinação de átomos de dois ou mais
elementos em uma razão fixa.

4. Os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos;
06- [B]
a) Falsa: Ao mudar de órbita o elétron absorve ou libera quantidade de energia
igual à diferença de energia entre os níveis;
b) Verdadeira: Órbitas estacionárias com determinados estados quânticos
permitidos acarretam apenas determinadas quantidades de energia
absorvida/liberada, logo, apenas algumas frequências possíveis e alguns
comprimentos de onda;
c) Falsa: As órbitas apresentam energia constante e órbitas elípticas foram
propostas por Sommerfeld;
d) Falsa: Opção descreve o modelo atômico de Thomson;
e) Falsa: Opção descreve o modelo atômico de Rutherford;

7. Gab:
a) Ao modelo de Bohr (Rutherford-Bohr).
b) Quando um elétron recebe energia sob a forma de quanta, ele salta para um
nível de maior conteúdo energético. Em seguida, ele retorna ao nível de energia
inicial emitindo, sob a forma de fótons, a energia absorvida durante o salto
quântico
8.
Átomos J, L e M, tais que:







J e L: Isótopos;
Soma dos números de prótons = 79;
L e M: Isóbaros;
L possui 30 nêutrons;
J e M: Isótonos;
Soma dos números de nêutrons = 88;

Seja “x” o número de nêutrons dos átomos J e M. Podemos escrever que:
x + x + 30 = 88  x = 29
Se J e L são isótopos com “w” prótons, sabendo que a soma dos números de
prótons é 79, podemos escrever que o número de prótons de M corresponde a
79 – 2w.
Com raciocino análogo para números de massa, L e M são isóbaros com número
de massa igual a “y”. Assim, o número de massa de J pode ser escrito como 88
– 2y.
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Do conceito de que número de massa corresponde à soma das quantidades de
partículas presentes no núcleo: A = Z + n

Como L e M são isóbaros: y + 30 = 79 – 2y + 29  y = 26
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Para as questões 09 e 10, basta aplicar de forma direta a equação dada nos
enunciados e substituir os valores fornecidos:
09- 611 nm;

10- 117,8 Kj/mol;

