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Teoria atômica da matériaTeoria atômica da matéria
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Observe que o “átomo
de Dalton” é

representado como
uma esfera maciça

(indivisível).

A teoria atômica de Dalton (1803-1807)
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Teoria atômica da matériaTeoria atômica da matéria

A teoria atômica de Dalton

 Explicou a Lei da conservação das massas ou lei da conservação da matéria.

“A massa total dos materiais presentes depois da reação química é igual a

massa total antes da reação”
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Teoria atômica da matériaTeoria atômica da matéria

A teoria atômica de Dalton

 Proust: Lei das proporções constantes.

“Um dado composto, independente da origem, sempre possui exatamente a

mesma proporção dos elementos em massa”

 Observações de Proust.
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Teoria atômica da matériaTeoria atômica da matéria

A teoria atômica de Dalton

 Proust: Lei das Proporções Constantes ou Lei das Proporções Definitivas.

“Um dado composto, independente da origem, sempre possui exatamente a

mesma proporção dos elementos em massa”
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Teoria atômica da matériaTeoria atômica da matéria

A teoria atômica de Dalton

 Com isso, Dalton deduziu a lei das proporções múltiplas.

“Se A e B se combinam para formar mais de um composto, as massas de B que

podem se combinar com a massa de A, estão na proporção de números inteiros

pequenos”
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Teoria atômica da matériaTeoria atômica da matéria

Exercício:

Explique a diferença entre a lei das proporções definitivas e a lei das

proporções múltiplas.

A lei das proporções definitivas aplica-se a duas ou mais amostras do
mesmo composto e diz que a razão de um elemento para o outro sempre
será a mesma.

A lei das proporções múltiplas proporções aplica-se a dois compostos
diferentes contendo os mesmos dois elementos (A e B), e diz que as
massas de B que combinam com 1g de A são sempre relacionadas
por uma pequena razão de números inteiros.
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Teoria atômica da matériaTeoria atômica da matéria

As partículas sub-atômicas

 Raios catódicos:

Um tubo de raios catódicos é um recipiente profundo

com um eletrodo em cada extremidade;

Uma alta tensão é aplicada através dos eletrodos.
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Teoria atômica da matériaTeoria atômica da matéria

As partículas sub-atômicas

 Raios catódicos e elétrons:

A voltagem faz com que partículas se desloquem do

eletrodo negativo para o eletrodo positivo;

A trajetória das partículas pode ser alterada pela

presença de um campo magnético.
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Teoria atômica da matériaTeoria atômica da matéria

As partículas sub-atômicas

 Considere os raios catódicos saindo do eletrodo positivo através de um

pequeno orifício (experimento de Thomson);

Se eles interagirem com um campo magnético perpendicular

a um campo elétrico aplicado, os raios catódicos podem

sofrer diferentes desvios.

Visão lateral
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Teoria atômica da matériaTeoria atômica da matéria

As partículas sub-atômicas

 Raios catódicos e elétrons:

A quantidade de desvio dos raios catódicos depende

dos campos magnético e elétrico aplicados;

 Como também depende da proporção carga-massa

do elétron.

Em 1897, Thomson determinou que a razão carga-massa de um
elétron é 1,76 x 108 C/g.

Objetivo: encontrar a carga no elétron para determinar sua massa.
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Teoria atômica da matériaTeoria atômica da matéria

O átomo com núcleo

J. J. Thomson: Uma vez que átomos são

espécies neutras, concluiu que o ele deve

conter cargas positivas, sugerindo que

estão presentes no núcleo atômico.

14

Teoria atômica da matériaTeoria atômica da matéria

As partículas sub-atômicas

 Raios catódicos e elétrons. Considere a seguinte situação:

1) Gotas de óleo são borrifadas sobre uma chapa carregada positivamente contendo um pequeno

orifício;

2) À medida que as gotas de óleo passam através do orifício, elas são carregadas negativamente;

3) A gravidade força as gotas para baixo. O campo elétrico aplicado força as gotas para cima;

3) Quando uma gota está perfeitamente equilibrada, seu peso é igual à força de atração

eletrostática entre a gota e a chapa positiva.
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Teoria atômica da matériaTeoria atômica da matéria

As partículas sub-atômicas – experimento de Millikan (1909)

16

Teoria atômica da matériaTeoria atômica da matéria

As partículas sub-atômicas

 Raios catódicos e elétrons:

 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, concluímos que a massa do

elétron é 9,10939 x 10-28 g.
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 Agora, considere o seguinte experimento:

 Uma substância radioativa é colocada em um anteparo contendo um pequeno orifício de tal forma que um

feixe de radiação seja emitido pelo orifício;

 A radiação passa entre duas chapas eletricamente carregadas e é detectada;

 Três pontos são observados no detector:

Um ponto no sentido da chapa positiva;

Um ponto que não é afetado pelo campo elétrico;

Um ponto no sentido da chapa negativa.
17

Teoria atômica da matériaTeoria atômica da matéria

Radioatividade

18

Teoria atômica da matériaTeoria atômica da matéria

Radioatividade

 Primeiro, vamos entender a natureza da radiação eletromagnética.

Campo Elétrico (E)  =  comprimento de onda
(unidade de distância)

Direção de
Propagação

Campo Magnético (B)

Carga em movimento oscilatório (E) Campo magnético perpendicular (B) associadoCarga em movimento oscilatório (E) Campo magnético perpendicular (B) associado

Pela Teoria de Maxwell
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Teoria atômica da matériaTeoria atômica da matéria

Radioatividade

 Primeiro, vamos entender a natureza da radiação eletromagnética.

Hertz
Espectro Eletromagnético

Comprimento de
Onda

(Metros)

Frequência (Hz)
s-1
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Teoria atômica da matériaTeoria atômica da matéria

Radioatividade

 Alto desvio (sentido +): radiação negativamente carregada com baixa

massa. Radiação β;

 Nenhum desvio: radiação neutra. Radiação γ.

 Pequeno desvio (sentido -): radiação carregada positivamente de baixa

massa. Radiação α.
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Teoria atômica da matériaTeoria atômica da matéria

Modelo atômico de Rutherford: o átomo com núcleo

Experimento:

Uma fonte de partículas  foi colocada na entrada de um detector circular;

As partículas  foram lançadas através de um pedaço de chapa de ouro;

A maioria das partículas  passaram diretamente através da chapa, sem

desviar;

Algumas partículas  foram desviadas com ângulos grandes.

22

Teoria atômica da matériaTeoria atômica da matéria

Modelo atômico de Rutherford: o átomo com núcleo

 Resultado esperado caso o modelo de Thomson estivesse correto.

Partículasa

Núcleo atômico com carga positiva difusa,
ocupando a maior parte do volume no

átomo

Elétrons carregados
negativamente dispersos sobre

a superfície do núcleo

Mas não foi o que aconteceu...Mas não foi o que aconteceu...
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Teoria atômica da matériaTeoria atômica da matéria

Modelo atômico de Rutherford: o átomo com núcleo

Partículasa
Película de Platina

1 em cada 20000

Brilho

Tela
fluorescente

Partículasa

Núcleo

Átomos
De Platina

24

Teoria atômica da matériaTeoria atômica da matéria

Modelo atômico de Rutherford: o átomo com núcleo

Partículasa
incidentes

Átomos da
película de

platina

Núcleo

 Para que a maioria das partículas  passe através de um pedaço

de chapa sem sofrer desvio, a maior parte do átomo deve consistir

de carga negativa difusa de massa baixa - o elétron;

 Para explicar o pequeno número de desvios grandes das partículas

, o centro ou núcleo do átomo deve ser constituído de uma carga

positiva densa;

 Rutherford modificou o modelo de Thomson da seguinte maneira:

Suponha que o átomo é esférico mas a carga positiva

deve estar densamente localizada no centro, com uma

carga negativa difusa em torno dele.

Suponha que o átomo é esférico mas a carga positiva

deve estar densamente localizada no centro, com uma

carga negativa difusa em torno dele.
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A visão moderna da estrutura atômicaA visão moderna da estrutura atômica

Partícula Carga (C) Carga Massa (g) Massa (amu)

Próton + 1,602 x 10-19 +1 1,673 x 10-24 1,0073

Nêutron - - 1,675 x 10-24 1,0087

Elétron - 1,602 x 10-19 - 1 9,10 x 10-28 5,486 x 10-4

As partículas sub-atômicas: algumas propriedades

 Qual é a relação entre as massas de um elétron e de um nêutron?

 Quantos elétrons seriam necessários para igualar a massa de um próton?

1 amu (atomic mass unit) = 1,66054 x 10-24 g

1841

1838

26

A visão moderna da estrutura atômicaA visão moderna da estrutura atômica

Núcleo
(Prótons +
Nêutrons)

Elétrons

 Entidades do átomo: positivas (prótons), neutras (nêutrons) e negativas (elétrons);

 Prótons e nêutrons: no denso e pequeno núcleo atômico. Responsável por maior

parte da massa do átomo;

 Elétrons: localizados fora do núcleo, responsáveis majoritários pelo volume do

átomo;

Isótopos: mesmo número de prótons, número diferente de nêutrons.
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A visão moderna da estrutura atômicaA visão moderna da estrutura atômica

 O diâmetro da maioria dos átomos é da ordem de 1 x 10-10 m e 5 x 10-10 m, ou

seja, 1-5 Å. (1 Å = 10-10 m);

 Os diâmetros dos núcleos atômicos são da ordem de 1 x 10-4 Å;

 Núcleo é incrivelmente denso: aprox. 10-13 – 10-14 g/cm3 (carrega

praticamente toda a massa do átomo).

28

A visão moderna da estrutura atômicaA visão moderna da estrutura atômica

Símbolo Número de prótons Número de elétrons Número de nêutrons
11C 6 6 5
12C 6 6 6
13C 6 6 7
14C 6 6 8

Isótopos, números atômicos e números de massa

 Número atômico (Z) = número de prótons;

 Número de massa (A) = número total de prótons e nêutrons;

 Por convenção, para um elemento X, escreve-se X

 Isótopos têm o mesmo Z, porém A é diferente.

A

Z

Número de massa
(prótons+nêutrons)

Número atômico
(número de prótons ou elétrons)

Símbolo do elemento
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A visão moderna da estrutura atômicaA visão moderna da estrutura atômica

Isótopos, números atômicos e números de massa

 Exemplos:
90,9% 0,3% 8,8%

Abundância Relativa

30

A visão moderna da estrutura atômicaA visão moderna da estrutura atômica

Definição atual (referência): A massa de um átomo de 12C  é exatamente 12 amu.

Usando unidades de massa atômica:

1 amu = 1,6605 x 10-24 g

1 g = 6,0221 x 1023 amu

A massa do 1H é 1,6735x10-24 g e do 16O é 2,6560x10-23 g.

A escala de massa atômica

 Exercício: Sabendo que 100 g de água contém 11,1g de hidrogênio e 88,9 g de

oxigênio, determine a massa relativa do oxigênio.
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A visão moderna da estrutura atômicaA visão moderna da estrutura atômica

Massas atômicas médias

Massa Atômica Média =  [(massa  do isótopo) x (abundância relativa do isótopo)]Massa Atômica Média =  [(massa  do isótopo) x (abundância relativa do isótopo)]

 Exemplos:

Abundâncias naturais: 12C = 98,892 %
13C = 1,107 %

A massa média do C:

(0,9893)(12 amu) + (0,0107)(13,00335) = 12,01 amu

A massa atômica (MA) é também conhecida como massa atômica média.

As massas atômicas estão relacionadas na tabela periódica.

32

A tabela periódicaA tabela periódica

A tabela periódica

 A tabela periódica é utilizada para organizar os elementos de modo

coerente;

 Como consequência dessa organização, existem propriedades periódicas

associadas à tabela periódica.
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A tabela periódicaA tabela periódica

A tabela periódica

Períodos – linhas horizontaisPeríodos – linhas horizontais

Elementos organizados
de forma crescente com

o número atômico

Elementos organizados
de forma crescente com

o número atômico Linhas grifadas os
metais dos não-

metais

Linhas grifadas os
metais dos não-

metais

Grupos - colunas verticais
contendo elementos com

propriedades similares

Grupos - colunas verticais
contendo elementos com

propriedades similares

34

A tabela periódicaA tabela periódica

A tabela periódica

 Ordem do números atômico geram padrões de propriedades fundamentais;

 A maioria dos elementos são metais;

 Elementos com propriedade similares, tanto com os metais quanto com os

não-metais são chamados de metalóides. Estão localizados entre os metais e

não-metais.

Alguns metais Alguns não-metais
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A tabela periódicaA tabela periódica

A tabela periódica

 Alguns dos grupos na tabela periódica recebem nomes especiais:

Grupo 1 (1A): Metais alcalinos

Grupo 2 (2A): Metais alcalinos terrosos

Grupo 16 (6A): Calcogênios

Grupo 17 (7A): Halogênios

Grupo 18 (8A): Gases nobres

 Estes nomes indicam as similaridades químicas entre os membros de cada

grupo.
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Moléculas e compostos molecularesMoléculas e compostos moleculares

Moléculas e fórmulas químicas

Moléculas são reuniões de dois ou mais átomos ligados mutuamente através

de uma ligação química;

 Cada molécula tem uma fórmula química (átomos componentes);

Demonstra:

- Quais os átomos são encontrados na molécula;

- Em qual proporção são encontrados na molécula;

 Compostos formados a partir de moléculas são compostos moleculares;

Moléculas contendo dois átomos ligados mutuamente são chamados de

moléculas diatômicas.

Fórmula molecular do
dióxido de carbono

CO2

Fórmula molecular do
dióxido de carbono

CO2
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Moléculas e compostos molecularesMoléculas e compostos moleculares

Moléculas e fórmulas químicas

 Exemplos:

15 16 17

38

Moléculas e compostos molecularesMoléculas e compostos moleculares

Fórmulas moleculares e mínimas

 Fórmulas moleculares: Fornecem os números e tipos reais de átomos em

uma molécula.
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Moléculas e compostos molecularesMoléculas e compostos moleculares

Fórmula molecular Fórmula mínima

H2O H2O

CO2 CO2

C2H4 CH2

Fórmulas moleculares e mínimas (empírica)

 Fórmulas mínimas: Fornecem os menores números inteiros proporcionais

possíveis dos átomos em uma molécula.
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Moléculas e compostos molecularesMoléculas e compostos moleculares

Desenhando moléculas

Moléculas são como qualquer outro objeto, possuem estrutura

tridimensional;

 Uso do papel (2D): representação normal em duas dimensões;

 Fórmula estrutural: conectividade entre os átomos individuais na molécula.

Pode ou não ser usada para mostrar a forma tridimensional da molécula;

Estrutura tridimensional: através de desenhos em perspectiva, forma

palito e preenchimento no espaço.
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Moléculas e compostos molecularesMoléculas e compostos moleculares

 Linhas: representam as ligações covalentes. Cada linha representa dois

elétrons compartilhados entre seus átomos fundamentais.

Desenhando moléculas
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Íons e compostos iônicosÍons e compostos iônicos

Íons e compostos iônicos

 Os átomos ou moléculas podem ganhar ou perder elétrons, formando ÍONS;

 Quando um átomo ou molécula pede íons, eles ficam com carga(s)

positiva(s), sendo chamados de CÁTIONS;

 Quando um átomo ou molécula ganha elétrons, eles ficam com carga(s)

negativa(s), formando ÂNIONS;

 Exemplo:
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Em geral: átomos metálicos tendem a perder elétrons para se
transformarem em cátions; íons não-metálicos tendem a ganhar elétrons
para formarem ânions.

 Exemplo:

Íons e compostos iônicosÍons e compostos iônicos

Íons e compostos iônicos

Cátion

Ânion

44

Íons e compostos iônicosÍons e compostos iônicos

Previsão das cargas iônicas

 O número de elétrons que um átomo perde está relacionado com a sua

posição na tabela periódica.

Em geral: átomos metálicos tendem
a perder elétrons para se
transformarem em cátions; íons
não-metálicos tendem a ganhar
elétrons para formarem ânions.
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Íons e compostos iônicosÍons e compostos iônicos

Compostos iônicos

 Grande parte da química envolve a transferência de elétrons entre

substâncias (Química: transformações da matéria);

 Núcleo atômico não é modificado, mas sim sua nuvem eletrônica;

Mesmo transferências de elétrons muito favoráveis possuem um caráter de

compartilhamento do elétron.

46

Íons e compostos iônicosÍons e compostos iônicos

Compostos iônicos

 Elétron não pode ser totalmente perdido. Ele vai para de uma posição de maior energia

potencial para outra posição de menor energia potencial (analogia do circuito elétrico);

 Somente podemos escrever a fórmula mínima do NaCl;

 NaCl não é uma "molécula" discreta, pois forma arranjos tridimensional por atrações

eletrostáticas, como a maioria dos compostos iônicos.

Mais conhecido sal de cozinha
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Íons e compostos iônicosÍons e compostos iônicos

Compostos iônicos

 Elementos essenciais para vida;

Maioria não-metais;

48

Nomenclatura de compostos inorgânicosNomenclatura de compostos inorgânicos

Cátions

 Os cátions formados a partir de um metal têm o mesmo nome do metal;

Exemplo: Na+ = íon de sódio

 Os cátions formados a partir de um metal têm o mesmo nome do metal;

 Se o metal puder formar mais de um cátion, a carga é indicada entre

parênteses no nome;

Exemplos: Cu+ = cobre(I); Cu2+ = cobre(II)

 Os cátions formados de não-metais têm a terminação -io.

Exemplo : NH4
+ íon amônio.
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Nomenclatura de compostos inorgânicosNomenclatura de compostos inorgânicos

50

Nomenclatura de compostos inorgânicosNomenclatura de compostos inorgânicos

Ânions

 Os ânions monoatômicos (com apenas um átomo) são chamados –eto;

Exemplo: Cl- é o íon cloreto

Exceções: hidróxido (HO-), cianeto (NC-), peróxido (O2
2-)

 Os ânions poliatômicos (com muitos átomos) que contêm oxigênio têm a

terminação -ato ou -ito. (Aquele com mais oxigênio é chamado -ato.)

Exemplos: NO3
- é o nitrato, NO2

- é o nitrito
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# Íon Nome do íon
Per______ato ClO4- perclorato

______ ato ClO3- clorato

______ ito ClO2- clorito

Hipo_______ito ClO- hipoclorito

Nomenclatura de compostos inorgânicosNomenclatura de compostos inorgânicos

Ânions

 Os ânions poliatômicos contendo oxigênio com mais de dois membros na

série são denominados como se segue (em ordem decrescente de oxigênio):

52

Nomenclatura de compostos inorgânicosNomenclatura de compostos inorgânicos

Ânions

 Esquema da nomenclatura de ânions.
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Nomenclatura de compostos inorgânicosNomenclatura de compostos inorgânicos

Ânions

 Os ânions poliatômicos que contêm oxigênio com hidrogênios adicionais

recebem o nome adicionando-se hidrogeno ou bi- (um H), dihidrogeno (dois

H), etc., ao nome, como se segue:

CO3
2- é o ânion carbonato

HCO3
- é o ânion hidrogenocarbonato (ou bicarbonato)

H2PO4
- é o ânion dihidrogenofosfato

 Para um composto iônico, o nome para o ânion seguido do prefixo “de” e
do nome do cátion.

Exemplo: BaBr2 = brometo de bário

Química Orgânica e Química Inorgânica

 Início: busca pela compreensão da química da vida!

54

O que as moléculas de
organismos vivos

possuem em
comum??

O que as moléculas de
organismos vivos

possuem em
comum??

Carbono

Química orgânica é o estudo da estrutura,
propriedades, composição, reações e

preparação de compostos contendo carbono

Tradicionalmente...

Nomenclatura de compostos inorgânicosNomenclatura de compostos inorgânicos
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Introdução à Química OrgânicaIntrodução à Química Orgânica

 No entanto: muitos compostos de fonte mineral contém carbono;

55

Carnonatos como Na2CO3
Bicarbonatos como NaHCO3
Carbetos como CaC2 e Al4C3
Cianetos como KCN
Óxidos como CO e CO2

Carnonatos como Na2CO3
Bicarbonatos como NaHCO3
Carbetos como CaC2 e Al4C3
Cianetos como KCN
Óxidos como CO e CO2

 Definição C-H: exclui compostos como por exemplo a ureia, que não possui

ligações C-H;

Química Orgânica e Química Inorgânica

Introdução à Química OrgânicaIntrodução à Química Orgânica

 Definição moderna

56

Substâncias orgânicas são compostos contendo
quantidades relevantes de C ligados covalentemente

como outros átomos (p.ex.: H, O, N, F, etc) que
possuem propriedades físicas em comum, como baixa

temperatura de ebulição, baixa ou moderada
solubilidade em água e grande solubilidade em
solventes apolares. Além disso, não conduzem

eletricidade eficientemente.

Química Orgânica e Química Inorgânica
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Nomenclatura de compostos inorgânicosNomenclatura de compostos inorgânicos
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Nomenclatura de compostos inorgânicosNomenclatura de compostos inorgânicos

 Os nomes dos ácidos estão relacionados com os nomes dos ânions:

Nomes e fórmulas dos ácidos
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Principais grupos e funções orgânicasPrincipais grupos e funções orgânicas
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Até a próxima aulaAté a próxima aula

Exercícios:

Brown, T. L.; LeMay Jr., H. E.; Bruce, E. B. Química – A ciência central. 9ª Edição,
Prentice Hall, 2008.

Capítulo 2

Átomos, moléculas e íonsÁtomos, moléculas e íons


