
REVISÃO: ESTRUTURA 
ELETRÔNICA DOS 

ÁTOMOS



John Dalton – cerca de 1805

“Bola de bilhar”





Joseph John Thomson – 1897

• Descoberta do elétron

• Átomo = “pudim de passas”



Max Planck – 1900

E = h

* h = 6,62634 x 10-34 Js



Niels Bohr – 1913

• Energia quantizada – Max Planck

• Elétrons em órbitas em torno do núcleo

• Níveis de energia



Erwin Schrödinger – 1927

• Funções de onda ()

• ² = probabilidade de se encontrar uma 
partícula em uma dada região do espaço



NÚMEROS QUÂNTICOS

• Número quântico principal (n):

Descreve os níveis de energia ocupados pelos elétrons 
em um átomo.



• Número quântico do momento angular orbital (l):

Descreve o formato dos orbitais ocupados pelos elétrons.

Pode ter valores de 0 até n-1.

s, p, d, f

Subcamadas: nl  (exemplo: 2s, 4p, 5f)

• Número quântico magnético (ml):

Distingue os orbitais de cada subcamada.

Pode ter valores de -l...0...+l
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is Camada Sub camadas e orbitais



ORBITAIS

l = 0
ml = 0



ORBITAIS

l = 1
ml = -1, 0, +1



ORBITAIS

l = 2
ml = -2, -1, 0, +1, +2



ORBITAIS

l = 3
ml = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3



Distribuições radiais de probabilidades
As distribuições ou funções de probabilidade 
radiais são proporcionais à parte radial da 
função de onda ao quadrado:





Os orbitais p
Todos os orbitais p (2p, 3p, 4p...) ficam orientados ao longo dos 
eixos x, y e z:

Plano 
nodal



Os orbitais d
Os cinco orbitais d:



Os orbitais f



Os orbitais de valência 
e a 
tabela periódica
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Superfícies nodais

O  número de superfícies nodais em um 
orbital é igual a 

•  



|𝝍 (𝝍,𝝍 ,𝝍𝝍 )|𝟐 

Funções de onda do 
hidrogênio

Densidade de probabilidade



Átomos multieletrônicos
 e a tabela periódica



Átomos multieletrônicos
Nos átomos multieletrônicos um importante efeito 

modifica drasticamente as energias dos orbitais em cada 
uma das camadas:

Repulsão intereletrônica



Por conta da repulsão intereletrônica e das 
características de distribuição radial dos elétrons nas 
camadas de um átomo com muitos elétrons, os elétrons 
nesses átomos podem ser classificados segundo duas 
características:

Penetração e  blindagem



A classificação segundo o decréscimo da penetração dos 
elétrons em uma mesma camada é:

s, p, d, f, g...
Mais penetrantes  

  Menos penetrantes

A classificação segundo o acréscimo da blindagem dos 
elétrons em uma mesma camada é:

s, p, d, f, g...
 

 



Distribuição radial dos 
orbitais até a camada 3
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Quanto mais 
penetrante for um 
orbital, menor será a 
sua energia;

Quanto mais blindado 
for um orbital, maior será 
a sua energia.



Átomos multieletrônicos

1s

2s

3s

2p

3p 3d

1s

2s

3s
2p

3p
3d
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Átomo de Hidrogênio Átomo multieletrônicoX



Átomos multieletrônicos
A partir do momento em 
que os orbitais d passa a 
ser preenchidos, suas 
energias se tornam 
menores que as do orbital 
4s
As energias dos orbitais 
são dinâmicas, ou seja, 
dependem do estado de 
ocupação instantâneo dos 
orbitais.
Dessa forma, a energia do 
orbital 1s pode ser alterada 
levemente com a inserção 
ou remoção de um elétron 
3d.



A configuração eletrônica de menor 
energia (estado fundamental)

A configuração eletrônica do estado 
fundamental de um elemento, 
neutro, é obtida através do princípio 
da construção:

1s

2s 2p

3s 3p 3d

4s 4p 4d 4f

5s 5p 5d 5f

6s 6p 6d

7s

Os elétrons são 
adicionados aos 
orbitais de acordo 
com a regra diagonal.



H

He

Li

Be

B

C

N

O

F

Ne

Configuração eletrônica de alguns elementos



A configuração eletrônica de menor 
energia (estado fundamental)



Ex.:Cd

1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2 3d10 4p6    4d10

Ex.:Cd2+

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

Por exemplo, considere o cádmio, que no estado fundamental possui 
48 elétrons





 Carga nuclear efetiva Zeff

Um conceito importante na descrição das propriedades periódicas 
dos elementos é a carga nuclear efetiva.

A carga nuclear efetiva é a carga nuclear que um determinado elétron 
experimenta, descontando-se as repulsões dos elétrons entre ele e o 
núcleo:

Força de atração 
efetiva

Atração
Repulsão



Carga nuclear efetiva para o elétron de valência 
mais externo:



Uma boa aproximação 
para o cálculo da carga 
Nuclear efetiva pode ser:

Zeff = Z-S

S = número de elétrons 
internos ou de 
blindagem.





 Raio atômico (pm):



Variação periódica do raio atômico dos 
elementos:





Raio iônico dos elementos
 (espécies iônicas mais comuns):





 Primeiras energias de ionização 
(em kJ mol-1):



Variação periódica das primeiras energias de 
ionização:





Energias de ionização sucessivas 
(kJ/mol):

...
 Primeira, 1 elétron;
 Segunda, 2 elétrons;
 Terceira, 3 elétron;





 Energia de afinidade eletrônica 

– Energias positivas significam energias liberadas com a adição de 
um elétron:





Propriedades periódicas
O efeito do par inerte:

Para os elementos mais 
pesados do bloco p, as 
energias dos elétrons s são 
consideravelmente 
menores que as dos 
elétrons p.



 Relações diagonais 
– elementos vizinhos diagonais que apresentam propriedades 
semelhantes:













Propriedades periódicas
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