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2. ESPECTROSCOPIA E ÁTOMO MONOELETRÔNICO

2.1. O raio de Bohr (a0) é uma unidade conveniente para expressar valores de comprimentos em 
escala atômica e é definido como:

 a0=
ε0h²

πme e²
 

Substitua os valores das constantes físicas fundamentais e calcule o valor do a0, expresso em metro, 
picômetro e ângstron.

2.2. Converta as unidades de comprimento: a) 2,2 Å em pm; b) 114 pm em a0; c) 6,7 a0 em pm; 
d) 0,33 a0 em m; e) 4,910–12 m em a0.

2.3. Através da passagem de corrente elétrica em uma solução aquosa de nitrato de prata,  é 
possível  produzir  prata  metálica;  esta  reação  é  denominada  eletrólise.  Em  um  experimento 
cuidadoso de eletrólise de AgNO3, produziu-se 0,8382 g de prata com a passagem de uma carga 
elétrica de 750 C.  a) Qual é a quantidade de prata (em mol) produzida? Quantos átomos existem 
nesta amostra? b) Um elétron é consumido para produzir um átomo de prata. Baseado neste dado, 
calcule a carga elétrica de um elétron. 

2.4. O elemento ouro foi utilizado por Rutherford para determinar as dimensões relativas entre o 
átomo e o núcleo. a) Calcule o volume ocupado por 1 mol de ouro, sabendo que a sua densidade é 
d(Au,s,293K)=19,3 g cm–3.  b) Estime o volume de um átomo de ouro, dividindo o volume molar 
pela constante de Avogadro. c) Se os átomos de ouro fossem cubos, qual seria a dimensão de um de 
seus lados? Expresse o resultado em cm, pm e a0. d) A estimativa da dimensão atômica através dos 
itens (b) e (c) não são realísticas, uma vez que não leva em conta a presença de espaços entre os 
átomos.  Se  considerarmos  os  átomos  de  ouro  como  sendo  esferas  densamente  empacotadas, 
somente 74,0% do volume seriam ocupados pelos átomos. Adotando a hipótese de que os átomos 
são esferas densamente empacotadas, calcule o seu volume e o seu raio. Expresse o raio em cm, pm 
e a0. e) Através de experimentos de espalhamentos de partículas α concluiu-se que o raio do núcleo 
deveria ser cerca de cem mil vezes menor que o do átomo. Estime o tamanho do núcleo do átomo 
de ouro, a partir do dado calculado no item (c) em cm, pm e a0.

2.5. Uma faixa estreita do espectro eletromagnético compreende a luz visível. A impressão da 
cor está associada com a frequência da radiação, e a luz branca consiste na somatória de todas as 
cores. Complete a tabela abaixo. Quais grandezas entre comprimento de onda, frequência e número 
de onda são diretamente proporcionais ao valor da energia?

Cor Violeta Azul Verde Amarelo Laranja Vermelho

/nm 470 580
 /Hz 7,141014 4,841014

ν̃ /cm–1 1,89104 1,43104

Efóton /J

Efóton /kJ mol–1

Efóton /eV
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2.6. Na expressão do valor de energia para o átomo monoeletrônico aparece o seguinte fator:

me e
4

8ε0
2h2

Calcule seu valor numérico em joule e em elétron-volt. Faça também o cálculo correspondente a um 
mol de átomos (em J mol–1 e em kJ mol–1).

2.7. A energia potencial de duas cargas elétricas  q1 e  q2 separadas pela distância  r é dada pela 
expressão de Coulomb V=q1q2/(40r). a) Calcule o valor da energia potencial para um elétron e um 
próton separados por uma distância de a0. b) Idem, para uma distância de 10 a0. c) Idem, para uma 
distância de 1 m. d) Calcule o valor da energia potencial para um elétron e um núcleo do átomo de 
alumínio separados por uma distância de a0.  

2.8. a) Calcule  as  energias  correspondentes  aos  estados  de  n=1,  2,  3  e  4  dos  átomos 
monoeletrônicos  H e  He+.  b) Para  um mesmo valor  de  n,  em qual  átomo a  energia  é  menor? 
Explique a razão desta diferença.

2.9. A expressão de energia do átomo de hidrogênio pode ser atribuída à reação: H+(g) +  e  
H(g,n), onde n especifica o estado de energia do átomo. a) Calcule a energia(em J e em kJ mol–1) 
correspondente à formação do átomo no seu estado de mais baixa energia (estado fundamental) a 
partir de um próton e de um elétron. b) Escreva a equação química da reação de ionização do átomo 
de hidrogênio. c) Qual é a energia de ionização do átomo de hidrogênio?

2.10. Para cada uma das seguintes espécies: He+, N6+ e Hg79+:  a) Quantos elétrons possuem cada 
espécie? b) Escreva a equação da reação de ionização. c) Calcule a energia de ionização (EI) em kJ 
mol–1. d) Calcule o número de onda da radiação (em cm–1) capaz de promover a ionização.

2.11. As energias de ionização do hélio são:  E1(HeHe++e)=2372,3 kJ mol–1; E2(He+He2++e)= 
5250,4 kJ mol–1.  a)  Os dois  elétrons  ocupam o mesmo nível  (n=1) no  átomo.  Por  que as  suas 
energias de ionização são diferentes?  b) Calcule a energia eletrônica da espécie He+. Por que seu 
valor é próximo a –E2? c) Encontre o valor do número atômico efetivo de forma a igualar o valor da 
energia do átomo monoeletrônico com –E1. d) Calcule a energia eletrônica total do hélio através de 
–(E1+E2). Por que este valor é diferente de 2 vezes o valor de energia do átomo monoeletrônico de 
número atômico 2?

2.12. O hidrogênio e os metais alcalinos possuem apenas um elétron na camada de valência, e os 
dados de primeira energia de ionização são:

H Li Na K Rb Cs Fr

E1/kJ mol–1 1312 513 496 419 403 376 400

a) Converta os valores de kJ mol–1 para J/átomo. b) Imagine um átomo que tenha somente o elétron 
da camada de valência. Por exemplo, para o césio seria o cátion Cs54+ com um elétron na camada 
n=6. Calcule a energia necessária para remover esse elétron. Quando este valor é diferente do item 
(a)? Qual a razão disso? c) Calcule o número atômico efetivo para o átomo do item (b), para que a 
sua energia de ionização seja igual ao do item (a). Quando o Zefetivo é diferente do Z verdadeiro do 
átomo? Por que isso ocorre?
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