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Aula 2: Estrutura Atômica 

u  Grécia Antiga: Alquimistas (400 a.C.) 
-  Matéria consiste de partículas distintas indivisíveis (átomos) 
-  Ausência de evidências experimentais 

u  Teoria Atômica dos Gregos 
- Em 430 a.C. Leucipo formula a primeira teoria científica sobre    
a composição da matéria. 
-  Em 400 a.C. Demócrito confirma esta teora de que a matéria 

é constituída por partículas minúsculas e indivisíveis 
-  Em 300 a.C. Epicuro continua a sustentar a teoria atômica 

de seus antepassados 

�  Histórico 



Os árabes aprofundam-se no desenvolvimento da 
alquimia (Pedra Filosofal e o Elixir da Longa Vida) 
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Alquimistas – Idade Média 



“Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma” 
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Século XVII – Antoine Lavoisier (1789) 

Química como ciência quantitativa. 
Lei da Conservação da Massa 

2014 
1980 



Postulados 

Á   TOMO 
não  divisível 
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Maciça 
 
Indivisível 
 
indestrutível 

Bolinha de Bilhar 

Modelo Atômico de Dalton (~1808) 
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1. A Natureza Discreta da Matéria: Um elemento é composto por minúsculas 

partículas denominadas átomos. Todos os átomos de um determinado elemento 

químico apresentam as mesmas propriedades. 
2. Lei da Conservação de Massa: Átomos de elementos diferentes 

apresentam propriedades diferentes. Em uma reação química comum, nenhum 

átomo de qualquer elemento desaparece ou transforma num átomo de outro 

elemento. 
3. Lei da Composição Constante: Compostos são formados pela combinação 

de átomos de dois ou mais elementos. Em um determinado composto, os 

números relativos de átomos de um certo tipo são definidos constantes. De um 

modo geral, estes números relativos podem ser expressos como números 

inteiros ou frações simples. 



:  
O modelo de Dalton apresentava problemas para 

descrever os seguintes resultados: 
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�  Átomos eram compostos de cargas elétricas diferentes.  
�  Os elétrons eram partículas que constituíam o átomo e 

tinham uma carga e massa bem definida.  
�  Elétrons podiam ser ‘retirados’ e ‘colocados’ nos átomos. 

•  Helmoholtz (1811): Tanto a eletricidade positiva quanto a 

negativa estão dividida em proporções elementares definidas. 

•  Avogadro (1811), distinguiu o átomo com sendo a menor 

partícula que pode participar de uma reação química e a menor 

partícula que pode existir permanentemente. 

•  Faraday (1832) → Leis da eletrólise. 

•  J. J. Thompson (1897) → Descoberta do elétron 



* 1897: Modelo atômico de Thomson 
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Pudim de passas 

u  Descobriu o elétron em 1897 
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Feixe de raios catódicos por um campo eletromagnético. Cada 
um destes campos, atuando isoladamente, desviava o feixe de 
raios em sentidos opostos. 
Em 1897, Thomson determinou que a proporção carga-massa 
de um elétron é 1,76 × 108 C/g. 



Experiência de Millikan 
Prêmio Nobel em 1923 
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Descobertas de Milikan 
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�  Utilizando este experimento, Millikan determinou que a 

carga no elétron é 1,60 x 10-19 C. 

�  •Conhecendo a proporção carga-massa, 1,76 x 108 C/g, 

Millikan calculou a massa do elétron: 9,10 x 10-28 g. 

�  Com números mais exatos, concluimos que a massa do 

elétron é 9,10939 x 10-28 g. 



Profa. Adélia 

1911: Modelo atômico de Rutherford 
 

Espalhamento de partículas α por uma fina folha de metal. 
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Conclusões de Rutherford 

Ø O átomo é um GRANDE VAZIO 

Ø Núcleo : 10.000 a 100.000 vezes menos que o átomo 

Ø Na região ao redor do núcleo – eletrosfera – estão os 
elétrons. 
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* 1932: Modelo atômico de Chadwick 

NÚCLEO 

§  Prótons (P): carga + 

§  Nêutrons (N): carga nula 

ELETROSFERA 

§  Elétrons (e-): carga - 
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Estrutura Atômica 

E 
A 

Z 

Cátions = íons positivos (p>e) Ânions = íons negativos (e>p) 

Na 
11 

23 + 11p 

10e 

12n 

Na 
11 

23 11p 

11e 

12n 

Todo cátion é menor que o seu respectivo átomo neutro. 
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Estrutura atômica 

Cl 
17 

35 17p 
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Cl 
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8 2 7 17p 8 2 8 17p 

Todo ânion é maior que o seu respectivo átomo neutro. 
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Ø  Espécies isoeletrônicas 
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1913: Modelo atômico de Bohr 
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•  Bohr: salto de camadas 
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Bohr: cores de chama 
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Exemplos:	  
26Fe	  

K=2	  L=8	  M=14	  N=2	  

26Fe2+	  

1s2	  2s2	  2p6	  3s2	  3p6	  3d6	  
K=2	  L=8	  M=14	  	  

16S2-‐	  

	  

(somam-‐se	  2	  elétrons)	  

1s2	  2s2	  2p6	  3s2	  3p6	  

1s2	  2s2	  2p6	  3s2	  3p6	  4s2	  3d6	  

1s2	  2s2	  2p6	  3s2	  3p6	  4s2	  3d6	  

K=2	  L=8	  M=8	  	  

Distribuição Eletrônica 

Profa. Adélia Subníveis: s p d f (2, 6, 10, 14 elétrons) 



Massa atômica 
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Massa atômica 
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* Massa atômica de um elemento 



Massa atômica 

Profa. Adélia 

* Massa molecular (M.M.) 


