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Modelo de 
Dalton

Dalton discute em seu
modelo que  os átomos  
são minúsculas esferas 
 isentas de carga,
maciças, homogêneas,
indivisíveis e
indestrutíveis..................2

Modelo de
Rutherford

Também conhecido
como planetário prevê
o átomo formado por
um  núcleo pequeno
positivo e os elétrons
orbitam o núcleo.........5

Da mesma forma que no campo da Biologia investigamos
a evolução das espécies, na Química, estudamos a
evolução dos modelos atômicos, ou seja, como as
concepções sobre o que é o átomo foram se modificando
ao longo do tempo.
Esse estudo inicia, mesmo antes de Cristo, com Leucipo e
Demócrito, que contrapunham a ideia de Empédocles e
Aristóles, pois acreditavam que  a matéria era composta
por partículas indivisíveis (os átomos) e de vazio.
A descrença de Aristóteles acerca da concepção de
Leucipo e Demócrito contribuiu para um atraso no
desenvolvimento da Química, pois enfraqueceu a Teoria
Atômica por vários séculos. A teoria ressurgiu apenas no
século XVII, na Europa, quando os cientistas tentaram
explicar as propriedades dos gases.
Nessa edição, abordaremos um pouco sobre o processo
evolutivo das Teorias Atômicas.

By Barin, C.S.

Modelo de 
Bohr Segundo o modelo 

 proposto por Bohr,
os elétrons
circundam o núcleo
atômico em órbitas e
possuem níveis de
energia
quantizados................6
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Modelo de
Thomson

O modelo proposto por
Thomson é decorrente
das pesquisas com raios
catódicos  e comprova a
existência de elétrons
no átomo. .......................4

Modelo Atual

Para Sommerfield  os
elétrons de um mesmo
nível, ocupam órbitas
de trajetórias  distintas:  
os  subníveis, que
podem ser de  quatro
tipos: s , p , d , f .............8
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MODELO
ATÔMICO DALTON

O ressurgimento das Teorias Atômicas

B A R I N ,  C . S .

A Teoria Atômica de Dalton, apesar de estar alicerçada em
alguns princípios inexatos, revolucionou a química moderna,
trazendo à discussão novamente as concepções sobre o
átomo. Essa teoria explica várias leis das combinações
químicas. Segundo Dalton:
 

A partir de uma série de
observações experimentais
sobre o vapor de água e a
mistura de gases, John
dalton, propôs a lei das
pressões parciais para os
gases e concluiu que toda
a matéria, assim como os
gases, deve ser constituída
de pequenas partículas.
Sua teoria foi amplamente
difundida na comunidade
científica e reconhecida
pelo rei da Inglaterra.
 Comumente o átomo de
Dalton é descrito como
uma bola de bilhar

Proposto entre 1803 e 1807
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uma reação química simplesmente muda a forma
como átomos são agrupados, formando as substâncias
químicas;

os elementos são constituídos de pequenas partículas
esféricas, maciças e indivisíveis- os ÁTOMOS;

átomos de um mesmo elemento possuem as mesmas
características, portanto são idênticos, enquanto que
átomos de elementos distintos apresentam diferentes
características;

átomos não podem ser criados, divididos ou destruídos
durante as reações químicas;
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B A R I N ,  C . S .FUNDAMENTOSQUÍMICA

V
O

LU
M

E 
1

3

ALQUIMISTAS
REPRESENTAÇÃO ÁTOMOS

DALTON
REPRESENTAÇÃO ÁTOMOS

Ouro

Prata

Ferro

Cobre

Gold = Ouro Iron = Ferro

Water = ÁguaSodium = Sódio

 SÍMBOLOS QUÍMICOS
 PROPOSIÇÃO DE DALTON 

Dalton substituiu os símbolos químicos da era alquímica por
novos e criou símbolos para os elementos que ainda não eram
conhecidos pelos alquimistas.
Após concluir seu raciocínio, que considerava que os átomos
eram esféricos, Dalton propôs a notação simbólica dos
elementos químicos composta por círculos, letras, pontos e
linhas.
Hoje sabe-se que muitos dos elementos representados por
Dalton eram na verdade compostos químicos, como a água e a
amônia, por exemplo.
Até 1808, aproximadamente 50 elementos químicos eram
conhecidos, os mesmos foram organizados por Beerzelius que
propôs a notação química que é utilizada até hoje.

Dalton teve outras contribuições, desde a cegueira às
cores, que ele descobriu em si próprio em 1792

(Daltonismo), até sua principal contribuição a Teoria
Atômica que diferia de  outras, de natureza

especulativa, enunciadas anteriormente desde os
gregos, porque permitia a realização de cálculos
quantitativos baseados em dados experimentais

obtidos em laboratórios.

Você sabia?



MODELO  DE
THOMSON

A descoberta da estrutura atômica

B A R I N ,  C . S .

Thomson, utilizava essa aparelhagem em seus estudos,
onde verificou que os raios catódicos que se propagavam
em linha reta eram desviados por ação de campos
elétricos e magnéticos. Thomson assim evidenciou que
eles eram constituídos de partículas carregadas
negativamente. Thomson então concluiu que os átomos
continham também essas partículas negativas  - surge
assim os elétrons.
 
Clique no link para ver o experimento de Thomson
https://www.youtube.com/watch?v=nD66WeEwLBU

fundamentado nos
resultados do
experimento dos Raios
Catódicos
 
após a descoberta dos
elétrons, thomson propõe
uma nova teoria atômica
(pudim de passas) que
derruba a ideia de átomo
indivisível e explica
alguns fenômenos, como a
corrente elétrica,
eletrização por atrito,
formação de íons e as
descargas elétricas em
gases.
 

Proposto em 1903
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Em torno de 1850, Geissler e Crookes desenvolveram um
dispositivo para estudar a condução da corrente elétrica - o
tubo de raios catódicos - feito de vidro, o tubo continha, no
seu interior,  um gás e em suas extremidades eletrodos
(cátodo e ânodo), que quando  ligados a uma fonte de
energia geravam uma diferença de potencial (DDP).

https://www.youtube.com/watch?v=nD66WeEwLBU
https://www.youtube.com/watch?v=nD66WeEwLBU


MODELO  DE
RUTHERFORD

Os elétrons de carga negativa orbitam o núcleo atômico

B A R I N ,  C . S .

 Em torno de 1911 Rutherford postulou que a maior parte da
massa e da carga positiva do átomo encontram-se em uma
pequena região  - o núcleo, que é circundado por espaços
vazios, no qual os elétrons movimentam-se. O modelo
atômico de Rutherford ficou conhecido como MODELO
ATÔMICO PLANETÁRIO.

A partir de espalhamento
de partículas alfa
 
Rutherford demonstrou
que o modelo de Thomson  
“pudim de passas” era
inconsistente.
em experimento com seus
alunos detectou a
presença de partículas
positivas nos átomos, as
quais denominou de
próton.
 

Proposto em 1911
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atomic model

O experimento de Rutherford consistiu em um feixe de
partículas alfa gerados pelo decaimento radioativo do radônio,
normalmente executado em uma folha de ouro muito fina em
uma câmara evacuada.
Quanto maior o massa atômica do material, mais partículas
eram espalhadas a grandes ângulos. Assim, de acordo com o
experimento, para extrair um elétron de um átomo, é necessária
uma certa quantidade de energia
Para saber mais acesse ao vídeo da Editora Moderna : 
https://youtu.be/CRU1ltJs2SQ

https://www.youtube.com/watch?v=CRU1ltJs2SQ
https://youtu.be/CRU1ltJs2SQ


MODELO DE BOHR
A energia do elétron em determinada órbita é

proporcional a distância desse em relação ao núcleo

B A R I N ,  C . S .

Esse modelo é também conhecido como modelo semi-clássico
do átomo, pois combina a mecânica quantica a um
tratamento de mecânica clássica. A regra 2 diz que as leis da
mecânica clássica não valem durante um salto quântico, mas
não explica que leis devem substituí-la e a regra 4 diz que o
momento angular é quantizado, mas não explica o por quê.

Bohr Model
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niels bohr propõe o
primeiro modelo atômico
com base na teoria
quântica.
O modelo do átomo de
Bohr foi extremamente
bem sucedido para
explicar o átomo de
hidrogênio, preenchendo
as lacunas do modelo
proposto por Rutherford.

Proposto em 1914

Postulados de Bohr com base no átomo de hidrogênio

elétron gira ao redor do núcleo em órbitas circulares que
têm níveis de energia quantizados.

cada uma dessas órbitas tem energia constante (estacionária).
Os elétrons mais externos apresentam maior energia.

as órbitas permitidas dependem de valores quantizados (bem
definidos) e são representadas por letras K, L,  M,  N,  O, P, Q

um elétron ao saltar entre órbitas, absorve e emite energia da
forma de um quantum de luz (fóton), com energia igual à
diferença de energia entre as órbitas em questão. ΔE= hv
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ATÔMICO BOHR

O primeiro modelo atômico quântico
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A EMISSÃO DO FÓTON

O elétron que retorna do camada 2
para a 1, emite a energia absorvida
para mover-se para a camada mais

externa na forma de energia luminosa

 
MODELO ATÔMICO DE BOHR

Bohr propôs seu modelo atômico, relacionando a forma como os
elétrons estão distribuídos na eletrosfera com sua quantidade de
energia. Assim, os níveis energéticos aumentam do núcleo para a
camada mais externa. Esse modelo permite relacionar as órbitas
(níveis de energia) com os espectros descontínuos dos
elementos.
 

n=1

n=2

n=3

energia

emissão
do fóton

 

LIMITAÇÃO DO MODELO
ATÔMICO DE BOHR

O elétron num estado estacionário não emite radiação, no

entanto, ao migrar de um estado para outro, ele absorve ou

emite um quantum de energia hν, decorrente da diferença

de energia entre os dois estados. 

As raias observadas acima no espectro de emissão para o

átomo de  hidrogênio (espectro mais simples) pode ser

explicada em virtude da emissão da energia absorvida

durante o processo de  excitação, como demonstra o

esquema abaixo
A modelagem atômica

proposta por Bohr explica

muito bem o

comportamento dos

átomos de hidrogênio e

hélio ionizado. 

No entanto esse modelo

não  é insuficiente para

explicar o

comportamento de

átomos com mais de um

elétron. 

 

Quando um elétron absorve certa quantidade de energia, salta para uma
órbita mais energética. Quando ele retorna à sua órbita original, libera a
mesma quantidade de energia, na forma de onda eletromagnética (luz).

Espectro de emissão para o hidrogênio



MODELO ATUAL
BOHR - SOMMERFIELD

B A R I N ,  C . S .

A mecânica clássica não considera o Princípio da Incerteza de
Heisenberg sendo preciso o usar a mecânica quântica,
abandonando conceitos clássicos, como o de trajetória de uma
partícula e o movimento de um elétron numa órbita. Essa nova
mecânica foi desenvolvida a partir das idéias de De Broglie,
Heisenberg, Schrödinger, Dirac, entre outros.

 
O trabalho de Bohr
despertou o interesse de
vários cientistas para o
estudo dos espectros
descontínuos. Um deles,
Sommerfield, percebeu, em
1916, que as raias obti-
das por Bohr eram na
verdade um conjunto de
raias mais finas e supôs
então que os níveis de
energia estariam divididos
em regiões ainda menores,
por ele denominadas
subníveis de energia.

Proposto em 1916
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resolvê-la conhecimento matemático avançado. Assim, aqui
abordaremos só a aplicação dessa equação.
A partir da mecânica quântica, torna-se imcompátivel utilizar
expressões, como trajetória de elétron, mas sim região de maior
probabilidade de encontrá-lo - orbital atômico. O orbital é
descrito por uma função de onda, designada pela letra grega Ψ
(Psi).
Um aspecto interessante a ser ressaltado é que os números
quânticos surgem como soluções da equação de Shrödinger, ao
contrário do que ocorreu com o modelo atômico de Bohr, no
qual esses números foram impostos através de postulados.



A DISTRIBUIÇÃO
ELETRÔNICA

Linus Pauling e o Princípio de Aufbau

B A R I N ,  C . S .

De acordo com a distribuição eletrônica, a eletrosfera está
dividida em 7 camadas eletrônicas (K, L, M, N, O, P e Q) ao
redor do núcleo atômico. 
Cada camada permite um número máximo de elétrons (2,
8, 18, 32, 32,18 e 8). Pauling então acresceu ao processo
de distribuição eletrônica os subníveis:

 
O quimico Linus Pauling
propôs uma forma de
descrever a distribuição
eletrônica para os átomos.
O princípio de Aufbau,
também conhecido como
diagrama de distribuição
eletrônica ou diagrama de
Linus Pauling, é usado
para determinar a
configuração eletrônica
de um átomo, molécula ou
íon. 
Esse diagrama descreve os
níveis e subníveis de cada
elétron

Linus Pauling
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Linus Pauling propôs a distribuição dos elétrons em seus
níveis e subníveis de energia, o qual se dá de forma
crescente. Sua representação gráfica é denominada de
Diagrama de Pauling, que recebeu o prêmio Nobel de
Química em 1954.

s, p, d, f

a distribui inicia com o elétron de menor energia até chegar ao
elétron de energia maior.



DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA
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= 1s²2s²

 
DIAGRAMA DE L.  PAULING

 
NÚMEROS QUÂNTICOS
Os números quânticos descrevem o estado de energia dos
elétrons e são divididos em:
Número quântico principal n, o qual define a distância média do
elétron ao núcleo atômico.  À medida que n aumenta, o orbital
torna-se maior, possuindo energia mais alta e, por isso, menos
atraído pelo núcleo. Todos os orbitais com o mesmo valor de n
estão no mesmo nível de energia.
 
O número quântico secundário ou azimutal define a forma do
orbital e correspondem aos orbitais, s,p,d e f (l = 0, 1, 2, 3).
 
Número quântico terciário ou magnético está associado ao
momento magnético do elétron (m) .
 
Número quântico magnético de spin (m) que possui dois
valores possíveis, dependendo da orientação do spin +1/2 (↑) ou
−1/2 (↓), em relação à direção do campo magnético interno do
átomo
 
 

 
Exemplos

= 1s²2s¹

Os elétrons ocupam orbitais de modo a minimizar a energia
total do átomo, maximizando atrações e minimizando repulsões
segundo o Princípio da exclusão de Pauli e a Regra de Hund.

Li

Be
3

= 1s²2s²4

B
5

= 1s²He
2

7s

6s

5s

4s

7p

6p 6d

5p 5d 5f

4p 4d 4f

3s

2s

1s

2p

3p 3d

K

L

M

N

O

P
Q

2p¹

1
Regra de Hund
elétrons numa mesma subcamada
tendem a permanecer desemparelhados
minimizando a repulsão intereletrônica.2

Princípio da exclusão Pauli
Em um átomo dois elétrons não
podem apresentar o mesmo conjunto
de números quânticos

s

n=1    l=0    m=-1    m=1/2

E x e m p l o :  e l é t r o n  m a i s  e x t e r n o  d o  á t o m o  d e
B o r o  ( 2 p ¹ )

s

Para saber mais acesse ao vídeo do Prof. Dr. Agnaldo Arroio - USP
https://youtu.be/UT9443UqFBk

https://youtu.be/UT9443UqFBk

