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estrutura atômica

introdução

antes de entender fenômenos que determinam propriedades nos materiais a
partir da MICROESTRUTURA deve-se primeiramente entender a ESTRUTURA

ATÔMICA (e ESTRUTURA CRISTALINA) dos materiais porque estas definem
algumas de suas propriedades

ESTRUTURA PROPRIEDADES

CIÊNCIA DOS MATERIAIS
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introdução

Ordem de grandeza da estrutura atômica ⇒ 10-15 a 10-10 m

A estrutura 
eletrônica dos 

átomos determina 
a natureza das 

ligações atômicas e 
define algumas 
propriedades dos 

materiais

Propriedades:

físicas, ópticas, 
elétricas e térmicas

conceitos elementares

• Por que os elementos não se decompõem formando novos elementos?

• Por que as substâncias se decompõem formando novas substâncias?

• Por que o número de elementos é pequeno comparado ao número de 
substâncias?

Surgimento de Dalton
Thompson

TEORIAS: Rutherford
Bohr

Princípio da incerteza de Heisenberg
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conceitos elementares

• Teoria atômica de Dalton entre 1803-1808:
- átomo;
- igual em todas as suas propriedades;
- átomos de elementos possuem propriedades físicas e químicas diferentes;
- substância formada pela combinação de dois ou mais átomos
- cada átomo guarda sua identidade química.

•Teoria atômica de Thomson 1887:
- átomo de Dalton não explicava fenômenos 
elétricos (raios catódicos = e-);

- modelo do “pudim de passas”: uma esfera
positiva com e- na superfície;

- Eugene Goldstein supôs o próton destruindo
a teoria de Thomson.

conceitos elementares

• Teoria atômica de Rutherford 1911:

⇒ Para saber o conteúdo de um caixote pode-se atirar nele, se a bala passar 
ele está vazio, ou tem um material pouco consistente.
⇒ Partículas alfa contra uma fina lâmina de ouro (0,0001 cm - dez mil 
átomos) a grande maioria das partículas atravessava a lâmina e parte 
ricocheteava.
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• Teoria atômica de Rutherford 1911: MODELO PLANETÁRIO
- o átomo não é maciço, mais espaços vazios;
- região central - núcleo - cargas positivas;
- eletrosfera - elétrons (1836 vezes mais leve);
- a relação entre partículas que passam e a as
que ricocheteiam: tamanho do átomo cerca 
de 10 mil vezes maior que o tamanho do núcleo.

conceitos elementares

• Teoria atômica de Bohr 1911: MODELO RUTHERFORD-BOHR

Rutherford não explicava os espectros atômicos.

- os elétrons circundam orbitalmente
- cada nível tem um valor determinado
de energia (não é possível permanecer 
entre os níveis);

- excitação do elétron: passa de um 
nível para o outro;

- volta emitindo energia

NOVIDADE DA TEORIA: 

quantização da energia dos elétrons

(Mecânica quântica)

conceitos elementares
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conceitos elementares

• Teoria atômica de Bohr 1911: MODELO RUTHERFORD-BOHR

Energia dos três primeiros 
elétrons de hidrogênio. Comparação entre (a) Bohr e (b)modelo mecânico 

ondulatório (quântico) em função da distribuição de e-. 

(a) (b)

conceitos elementares

• Teoria atômica de Bohr 1913: MODELO RUTHERFORD-BOHR

O átomo de Bohr mostrando os elétrons em orbitas circulares ao redor do núcleo. Os orbitais

apresentam energia quantizada. Ocorre transmissão de energia do átomo quando um elétron

pula de um orbital mais afastado do núcleo, para um mais próximo.
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conceitos elementares

ÁTOMOS NÚCLEOS              PRÓTON,  NÊUTRON  (massa 1,67.10-27kg)

ELETROSFERA ELÉTRON (massa 9,11.10-31kg)

CONCEITUAR:

UNIDADE DE MASSA ATÔMICA (u.m.a.)

NÚMERO ATÔMICO (Z)

MASSA ATÔMICA

NÚMERO DE AVOGADRO (NA)

ISÓTOPOS

ISÓBAROS

ISÓTONOS

conceitos elementares

Unidade de massa atômica (u.m.a.): definida como 12 avos da 
massa do carbono 12. Há 6,02 x 1023 u.m.a. por grama

1 u.m.a./átomo (ou molécula) = 1g/mol

Número atômico (Z): é o no de prótons no núcleo.

Massa atômica (A): soma das massas dos prótons e nêutrons do 
núcleo de um átomo.

Número de Avogadro (NA): no de átomos ou moléculas de um g.mol, 
e corresponde a 6,02 x 1023 mol-1.

⇒⇒⇒⇒ Isótopos: átomos com Z iguais e diferentes A

⇒⇒⇒⇒ Isóbaros: átomos com A iguais e diferentes Z

⇒⇒⇒⇒ Isótonos: átomos com número de nêutrons iguais.
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Átomo - núcleo neutrons

prótons

- eletrosfera elétrons

mantida pela atração eletrostática

carga massa

elétron e- -1,60 x 10-19C 9,11 x 10-28g

próton +1,60 x 10-19C 1,67 x 10-24g

nêutron - 1,67 x 10-24g

estrutura atômica

⇒⇒ Elétrons (e-): - componente do átomo com carga negativa 
de 1,6 x 10-19C;

- apresentam-se em órbitas;

- podem ser e- de valência, se na última camada;

- podem gerar cátions ou ânions.

Os e- mais afastados do núcleo determinam:

- propriedades químicas;

- natureza das ligações interatômicas;

- controlam tamanho do átomo, condutividade elétrica;

- influencia as características óticas.

estrutura atômica
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Números quânticos

NÚMERO QUÂNTICO PRINCIPAL (n=1,2,3,...):

representa os níveis principais de energia para o elétron, 
pode ser imaginado como uma camada no espaço onde a 
probabilidade de encontrar um elétron  com valor particular 
de n é muito alta.

estrutura eletrônica dos átomos

Números quânticos

NÚMERO QUÂNTICO SECUNDÁRIO (l):

especifica subníveis de energia dentro de um nível 
de energia, também especifica uma subcamada 
onde a probabilidade de se encontrar o elétron é 
bastante elevada. l = s(2) p(6) d(10) f(14)

estrutura eletrônica dos átomos
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2.4.1  Números quânticos

NÚMERO QUÂNTICO MAGNÉTICO (ml):

especifica a orientação espacial de um orbital 
atômico e tem pouco efeito na energia do elétron. 
Depende do valor de l.

NÚMERO QUÂNTICO DO SPIN DO ELÉTRON (ms):

especifica as duas condições permitidas para um elétron girar em torno de 
seu próprio eixo. As direções são no sentido horário e anti-horário.

GENERICAMENTE

ml = 2l + 1

VALORES PERMITIDOS

+ 1/2  e  -1/2

estrutura eletrônica dos átomos

estrutura eletrônica dos átomos

Números quânticos

N. Quântico 

Sec. (L)
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Números quânticos

Representação 
da energia 
relativa dos 

elétrons de cada 
camada e 
subcamada

estrutura eletrônica dos átomos

Linus Pauling

Distribuição eletrônica de átomos neutros 1s2
Nível 

de Energia
(camada

Subnível
(Subcamada)

Número 
máximo de 
elétrons

Princípio de exclusão de Linus Pauling:

apenas 2 e- podem ter os mesmos nos quânticos  orbitais e 
estes não são idênticos pois tem spins contrários

estrutura eletrônica dos átomos



12

Configuração eletrônica dos elementos

Descreve o modo com o qual os elétrons estão arranjados nos orbitais do átomo.

A configuração  é escrita por meio de uma notação convencional: lista o n° quântico 
principal, seguido pela letra do orbital, e o índice sobrescrito acima da letra do orbital.

Exemplo de configuração eletrônica:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2               Sr

DIAGRAMA DE LINUS PAULING

estrutura eletrônica dos átomos

estrutura eletrônica 
dos átomos

Expectativa de 
configuração 
eletrônica de alguns 
elementos
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Valência

• A camada de valência é a camada mais afastada do núcleo.

•Está relacionada com a capacidade de um átomo em se combinar quimicamente
com outros elementos

Exemplo:

Mg: 1s2 2s2 2p6 3s2 Valência 2

Al: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 Valência 3

Ge: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2 Valência 4

•Depende também da natureza da reação química.

estrutura eletrônica dos átomos

tabela periódica
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Distribuição de Linus Pauling aplicada a Tabela Periódica.

tabela periódica

Eletropositivos: tendência a doar elétrons

Eletronegativos: tendência a receber elétrons

estrutura eletrônica dos átomos
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Eletronegatividade

•Descreve a tendência de um elemento em receber elétrons para completar seu nível 
energético mais externo.

Exemplo: na ligação iônica NaCl, Cl é eletronegativo.

estrutura eletrônica dos átomos

estrutura eletrônica dos átomos
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ligações interatômicas
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LIGAÇÕES SECUNDÁRIAS

•Podem ser:

•Ligações ou Forças de - Dipolos permanentes -Pontes de

van der Waals Hidrogênio

- Dipolos flutuantes -Dipolos 
induzidos

•Está relacionada com a quantidade de energia envolvida

- PE dos halogênios (F2, Cl2, Br2, I2): crescente massa molecular

- PE dos haletos dos halogênios

⇒ geometria molecular: linear, trigonal plana, angular, 
tetraédrica, piramidal;

⇒ repulsão dos pares eletrônicos - ângulo de ligação


