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Natureza ondulatória da luz 
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Refração da luz branca através de um prisma 
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Campo Elétrico (E)  =  comprimento de onda  
(unidade de distância) 

Direção de 
Propagação 

Campo Magnético (B) 

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

Natureza ondulatória da luz 

Pela Teoria de Maxwell (1864) 

James Clerk Maxwell 

Luz branca advinda do sol não é polarizada. Contém 
infinitos planos de campo elétrico e campo 
magnético perpendiculares. 



5 

Espectro Eletromagnético  

Comprimento de 
Onda 

(Metros) 

Frequência (Hz) 
s-1 

Natureza ondulatória da luz 

Hertz (1887) 
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Natureza ondulatória da luz 

Ondas 
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Natureza ondulatória da luz 

Ondas 
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c =   = 3,00 x 108 m.s-1  

Ondas 

Natureza ondulatória da luz 

 Todas as ondas possuem um comprimento de onda característico, , e uma 

amplitude A; 

 A frequência  de uma onda é o número de ciclos que passam por um ponto 

em um segundo; 

 A velocidade de uma onda é dada por sua frequência () multiplicada pelo 

seu comprimento de onda (); 

 

 Para a luz, velocidade = c. 

A frequência é o números de 
ondas completas que passam em 

um ponto por segundo  
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 Exemplo:  

 

Comprimento de onda  = 750 nm = 7,50 x 10-7 m  1 nm = 1 x 10-9 m 

Frequência = 3,99 x 1014 Hz    1 Hz = 3,99 x 1014 s-1 

 

 

c = 7,50 x 10-7 m . 3,99 x 1014 s-1 = 29,9 x 107 m s-1 = 2,99 x 108   m s-1 

Ondas 

Natureza ondulatória da luz 
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Espectro eletromagnético 

Natureza ondulatória da luz 
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Unidades de medida para o  (comprimento de onda) 

Natureza ondulatória da luz 
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 Exercícios: sabendo que... 

 

 

 

Responda: 

1) A luz de sódio, amarela, das lâmpadas de vapor de sódio da iluminação 

pública tem comprimento de onda de 589 nm. Qual a frequência da 

radiação? 

2) A luz de laser, usada em certas cirurgias de retina, tem a frequência de 

4,69 x 1014 s-1. Qual o comprimento de onda da radiação? 

Unidades de medida para o  (comprimento de onda) 

Natureza ondulatória da luz 

c =   = 3,00 x 108 m.s-1  
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Energia quantizada e fótons 

Modelo ondulatório vs fenômenos de emissão de luz e elétrons 

 Fenômenos que o modelo ondulatório não explica: 

 

1) A emissão de luz por objetos quentes (radiação de corpo escuro); 

2) A emissão de elétrons a partir de uma superfície metálica onde a luz incide 

(efeito fotoelétrico); 

3) A emissão de luz a partir de átomos de gás excitados eletronicamente 

(espectros de emissão). 



A emissão de luz por objetos quentes (radiação de corpo escuro) 

 Quando se aquece sólidos há emissão de radiação; 

A distribuição de comprimentos de onda da radiação emitida depende da 

temperatura do corpo emissor. 

Energia quantizada e fótons 
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A emissão de luz por objetos quentes (radiação de corpo escuro) 

Energia quantizada e fótons 

Analogia: a energia potencial de uma 
pessoa subindo uma rampa aumenta 

de modo contínuo e uniforme 

Analogia: a energia potencial de uma 
pessoa subindo uma escada aumenta 

em etapas em cada degrau, de 
maneira quantizada 

Intensidade da radiação emitida por um corpo escuro em função do 
comprimento de onda. Com o aumento da temperatura, a energia total 
emitida (área abaixo da curva) aumenta bruscamente, e a intensidade 
máxima de emissão se move para menores comprimentos de onda.  
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A emissão de luz por objetos quentes (radiação de corpo escuro) 

Energia quantizada e fótons 

Max Karl Ernst Ludwig Planck  (1858-1947). Físico alemão, considerado o pai da física 
quântica. Em 1867 foi matriculado na escola ginasial Maximilians (Munique), onde ficou 
sob a tutela de Hermann Müller, com quem estudou astronomia, mecânica e matemática. 
Seus primeiros trabalhos foram sobre termodinâmica, entropia, termoeletricidade e 
na teoria das soluções diluídas. Excelente aluno, Planck obteve o grau de doutor com 
apenas 21 anos de idade. 

 Planck:  1900 - A energia só pode ser liberada (ou absorvida) por átomos em 

certos pedaços de tamanhos mínimos, chamados quantum.  

 A relação entre a energia e a frequência é: E = h  

  onde h é a constante de Planck (h = 6,626 x 10-34 J s). 

E = h .   = J . s x s-1 = J 
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A emissão de elétrons a partir de superfícies metálicas 

Energia quantizada e fótons 

Efeito fotoelétrico 

 Se a luz incide a superfície de um metal, há um ponto 

no qual os elétrons são expelidos do metal; 

 Os elétrons somente serão expelidos se a frequência 

mínima é alcançada; 

 Abaixo da frequência mínima, nenhum elétron é 

expelido; 

 Alcançada a frequência mínima, o número de elétrons 

expelidos depende da intensidade da luz (I ≠ E); 

 A energia excedente é transferida na forma de energia 

cinética para o elétron.  
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O efeito fotoelétrico e os fótons 

 

 Einstein sugeriu que a luz é transferida em pacotes de energia denominados fótons; 

  A energia de um fóton = E = h ; 

 Dilema: elétron comportando-se tanto como partícula como também como onda. 

A emissão de elétrons a partir de superfícies metálicas 

Energia quantizada e fótons 

Albert Einstein (1879-1955). Físico alemão desenvolveu a teoria da 
relatividade geral.  
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 Efeito fotoelétrico 

A emissão de elétrons a partir de superfícies metálicas 

Energia quantizada e fótons 
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 Efeito fotoelétrico 

A emissão de elétrons a partir de superfícies metálicas 

Energia quantizada e fótons 
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S0 – Estado Fundamental 
S1 – Primeiro Estado Excitado 
A – Absorção 
E - Emissão 

DE = quantum  

Quantum: Energia 
Eletromagnética 
absorvida pela matéria 
para a transição entre uma 
So de menor energia para 
um S1 de maior energia.  

Cada DE com uma  associada DE = hc /  

Resumindo 

Energia quantizada e fótons 



 A radiação composta por um único comprimento de onda é chamada de 

monocromática; 

 A radiação que se varre uma matriz completa de diferentes comprimentos 

de onda é chamada de contínua ou policromática 

22 

Espectro de linhas e modelo atômico de Bohr 

Espectro de linhas 
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 A luz branca pode ser separada em um espectro contínuo de cores; 

 Observe que não há manchas escuras no espectro contínuo que 

corresponderiam a linhas diferentes; 

 Um espectro é produzido quando a radiação 

da fonte é separada em seus comprimentos  

de onda. 

Espectro de linhas e modelo atômico de Bohr 

Espectro de linhas 
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 Quando diferentes gases são 

colocados sob pressão em um tubo, e 

uma alta voltagem é aplicada, os gases 

emitem diferentes cores de luz; 

 

 Quando a luz passa por um prisma, 

ao invés de um espectro contínuo, o 

que se observa é um espectro de linha. 

Espectro de linhas e modelo atômico de Bohr 

Espectro de linhas 
 Considerem os seguintes experimentos: 
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Espectro de linhas e modelo atômico de Bohr 

Espectro de linhas 

Emissão atômica dos gases hidrogênio e neônio: gases 
diferentes emitem luz em cores características quando 

uma corrente elétrica atravessa o gás. 
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Espectro de linhas e modelo atômico de Bohr 

Espectro de linhas 

 Quando diferentes gases são colocados sob pressão em um tubo e uma alta 

voltagem é aplicada, os gases emitem diferentes cores de luz; 

Quando a luz passa por um prisma, ao invés de um espectro contínuo, o que 

se observa é um espectro de linhas. 
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  Balmer: descobriu que as linhas no espectro de linhas visíveis do hidrogênio 

se encaixam em uma simples equação; 

 Mais tarde, Rydberg generalizou a equação de Balmer para: 

 

 

 

 

 Onde RH é a constante de Rydberg (1,097 x 107 m-1), h é a constante de 

Planck (6,626 x 10-34 J. s),  n1 e n2 são números inteiros (n2 > n1). 

Espectro de linhas e modelo atômico de Bohr 

O modelo de Bohr 
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Espectro de linhas e modelo atômico de Bohr 

O modelo de Bohr 

 Rutherford propôs que os elétrons orbitavam o núcleo da mesma forma que 

os planetas orbitam em torno do sol; 

 Bohr assumiu o mesmo modelo para explicar o espectro de linhas na 

absorção e emissão de radiação visível do hidrogênio. Admitiu que os elétrons 

estavam confinados em estados específicos de energia, chamados de órbitas; 

 Problemas: 

 
Física Clássica: 

espiral da morte para o elétron 

+ 

- 
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 Mas Bohr previu estes problemas: buscou modelo mais complexo; 

 Argumentos não clássicos para justificar a aparente violação das leis da física; 

 Leis da física macroscópica: inadequadas para descrever os átomos. 

 

Três postulados: 

 1) Somente órbitas de certos raios, correspondendo a certas energias específicas, são 

 permitidas para o elétron em um átomo de hidrogênio; 

 2) Um elétron em uma órbita permitida está em um estado de energia "permitido". 

 Este elétron não emite radiação, e não colapsa no núcleo atômico; 

 3) A energia é emitida ou absorvida pelo elétron somente se a mudança for entre 

 estados  permitidos.  Esta energia é absorvida ou emitida como um fóton (E = h).  

Espectro de linhas e modelo atômico de Bohr 

O modelo de Bohr 
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Espectro de linhas e modelo atômico de Bohr 

O modelo de Bohr 

  Já que os estados de energia são quantizados, a luz emitida por átomos 

excitados deve ser quantizada e aparecer como espectro de linhas; 

 Após muita matemática, Bohr mostrou que: 

 

 

 

 

  Onde n é o número quântico principal (por exemplo, n = 1, 2, 3, … e nada 

mais). 
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Espectro de linhas e modelo atômico de Bohr 

O modelo de Bohr 

  A primeira órbita no modelo de Bohr tem n = 

1, é a mais próxima do núcleo e convencionou-

se que ela tem maior energia negativa; 

 A órbita mais distante no modelo de Bohr 

tem n próximo ao infinito e corresponde à 

energia zero; 

 Os elétrons no modelo de Bohr podem se 

mover apenas  entre órbitas através da 

absorção e da emissão de energia em quantum 

(h). 

Segundo Bohr, a “energia 
negativa”  refere-se a redução na 
energia que o elétron alcança 
quando está atraído por um núcleo 
atômico. Elétrons mais próximos 
do núcleo, terão menor energia 
negativa, pois estão em uma 
posição de  menor energia 
potencial. 
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Espectro de linhas e modelo atômico de Bohr 

O modelo de Bohr 

  Podemos mostrar que: 

 

 

 

Quando ni > nf, a energia é emitida 

    Efóton = h = - DE 

 Quando nf > ni, a energia é absorvida 

    Efóton = h = - DE 
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Espectro de linhas e modelo atômico de Bohr 

O modelo de Bohr 
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Espectro de linhas e modelo atômico de Bohr 

O modelo de Bohr 
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 Pode explicar adequadamente apenas o espectro de linhas do átomo de 

hidrogênio; 

 Simplesmente supôs que o elétron não colapsa no núcleo; 

 Conhecia-se que os elétrons nem sempre comportam-se como partículas. 

 

Informações importantes do modelo de Bohr: 

1) Elétrons alcançam somente níveis discretos de energia descritos por n 

(número quântico); 

2) Energia está envolvida na transição de um elétron entre níveis de energia. 

Espectro de linhas e modelo atômico de Bohr 

Limitações do modelo de Bohr 
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O comportamento ondulatório da matéria 

Elétron como partícula-onda 

 Princípio da duabilidade de Louis de Bröglie (1924): Elétron partícula-onda;  

 Elétron em movimento possui  propriedades de uma onda eletromagnética; 

 Relação E = h.u (Plank) e E = m.c2 (Einstein). 
 

  

 

 

 O momento, mv, é uma propriedade de partícula com massa,  enquanto  é 

uma propriedade ondulatória; 

 Broglie resumiu os conceitos de ondas e partículas, com efeitos notáveis se 

os objetos são pequenos. 

mv

h
=

m = massa 

v = velocidade 
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O comportamento ondulatório da matéria 

O princípio da incerteza de Heisenberg 

 Princípio da Incerteza de Heisenberg (1927); 

 

 

 

 

 

 Ondas não possuem posição localização precisa no espaço; 

 Limitação do acesso ao conhecimento? 

 Abandonou-se a busca pela precisão na posição do elétron: probabilidade. 

Ilustração do Princípio da  Incerteza de Heisenberg 
(a) A localização da partícula é bem definida em cada instante, bem como seu momento  (massa x 

velocidade, seta); 
(b)  A região de localização da partícula é definida, mas o momento não pode ser definido. 
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DD

4
·

h
mvx

O comportamento ondulatório da matéria 

O princípio da incerteza de Heisenberg 

 Em resumo: na escala de massa de partículas atômicas, não podemos 

determinar exatamente a posição, a direção do movimento e a velocidade 

simultaneamente; 

 Para os elétrons: não podemos determinar seu momento e sua posição 

simultaneamente; 

  Se Dx é a incerteza da posição e Dmv é a incerteza do momento, então: 
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Distribuição de Elétrons em um Átomo 

  Equação de Schrödinger (1927); 

As soluções da equação de onda são 
chamadas de  funções de onda ou orbitais. 
Nos revelam a energia do elétron e a 
função de onda y que descreve o elétron.  
Sem significado físico, mas  y2 representa a 
probabilidade de encontrar o elétron em 
uma região do espaço. 

me = massa do elétron 

E = energia total 

V = energia potencial 

ħ = incerteza no momento linear 

y = função quadrática que expressa 

probabilidade de encontrar o 

elétron em qualquer posição 

definida pela coordenadas x, y e z. 

Contribuição da 
energia potencial 

Contribuição da 
energia cinética 

Energia total 

Equação de Schrödinger unidimensional 
não dependente do tempo 

Mecânica quântica e orbitais atômicos 
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Distribuição de Elétrons em um Átomo 

Mecânica quântica e orbitais atômicos 

 De forma mais simples e qualitativa, a inovação de Schrödinger foi considerar 

o elétron no seu respectivo orbital como uma corda de uma guitarra. 
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  Partícula na caixa; 

Schrödinger tratou os elétrons 
como uma onda de uma corda de 

guitarra. 

Esquema conhecido como 
"partícula na caixa" em que uma 
partícula de massa m é confinada 
entre paredes impenetráveis com 
distância L. As primeiras seis 
funções de onda e suas energias 
são mostradas ao lado. 

Distribuição de Elétrons em um Átomo 

Mecânica quântica e orbitais atômicos 
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 Schrödinger propôs uma equação que contém os termos onda e partícula; 

 A resolução da equação leva às funções de onda y.  

 A função de onda não tem significado físico, pois somente equação que 

descreve energia e um função ondulatória; 

O quadrado da função de onda (y2) fornece a probabilidade de se encontrar 

o elétron, isto é, dá a densidade eletrônica para o átomo. 

Distribuição de Elétrons em um Átomo 

Mecânica quântica e orbitais atômicos 
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 Distribuição radial da densidade de probabilidade dos orbitais; 

 Densidade de probabilidade de encontrar o  elétron = y2 x V 

Interpretação de Max Born da função 
de onda. A densidade de probabilidade 
(azul) é dada pelo quadrado da função 

de onda. Observe que a densidade é 
zero no nó. 

Distribuição de Elétrons em um Átomo 

Mecânica quântica e orbitais atômicos 
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Distribuição de Elétrons em um Átomo 

Mecânica quântica e orbitais atômicos 

Alta densidade de pontos, alto valor 
de y2, alta probabilidade de encontrar 

o elétron nesta região  

Baixa densidade de pontos, baixo 
valor de y2, baixa probabilidade de 

encontrar o elétron nesta região  



 A resolução da equação de Schrödinger gera funções de onda, com energias 

características para cada uma destas funções; 

 Permite calcular a energia de qualquer elétron de qualquer átomo; 

 Chamamos as funções de onda de orbitais; 

 A equação de Schrödinger requer três restrições numéricas para ser 

resolvida: números quânticos. 

 

Número quântico principal (n) 

Momento orbital angular (l) 

Número quântico magnético (ml). 
45 

Mecânica quântica e orbitais atômicos 

Orbitais e números quânticos 
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 Número quântico principal (n): 

 1) Divide os orbitais em grupos de energia similares, denominados 

 camadas (este é o mesmo n de Bohr); 

 2) Possui valores positivos inteiros de 1, 2, 3 ... 

 3) A medida que n aumenta, o orbital torna-se maior em volume e 

 energia, e o elétron passa mais tempo distante do núcleo; 

 4) Com o aumento do valor de n, o elétron tem energia mais alta, e 

 por isso está menos “preso” ao núcleo; 

 5) Para o átomo de hidrogênio: 

 

Mecânica quântica e orbitais atômicos 

Orbitais e números quânticos 
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 Número quântico de momento angular ou azimutal (l): 

 1) Este número quântico define a forma do orbital; 

 2) Forma da região no espaço ao qual o elétron será 

 encontrado; 

 2) Depende do valor de n, variando de 0 até n-1 para cada valor de n; 

 3) Utiliza-se letras para l (s, p, d e f para l = 0, 1, 2 e 3). 

Valor de l 0 1 2 3 

Símbolo s p d f  

Mecânica quântica e orbitais atômicos 

Orbitais e números quânticos 

s (sharp), p (principal), d (diffuse), f (fundamental) 
Referem-se aos formatos dos orbitais 
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 Número quântico de momento angular, ou azimutal (l): Orbitais s (l = 0) 

 

 1) Todos os orbitais s são esféricos; 

 2) À medida que n aumenta, os orbitais s ficam maiores. 

 

Mecânica quântica e orbitais atômicos 

Orbitais e números quânticos 

(a) Modelo de densidade eletrônica  (b) Mapas de contorno 
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Mecânica quântica e orbitais atômicos 

Orbitais e números quânticos 

 Número quântico de momento angular ou azimutal (l): Orbitais s (l = 0) 

 

 1) À medida que n aumenta, aumenta o número de nós; 

 2) Um nó é uma região no espaço onde a densidade de probabilidade 

 de se  encontrar um elétron é zero, ( ou seja, 2 = 0); 

 3) Para um orbital s, o número de nós é n-1. 
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Mecânica quântica e orbitais atômicos 

Orbitais e números quânticos 

 Número quântico de momento angular ou azimutal (l): Orbitais s (l = 0) 

Densidade de probabilidade [y(r)]2 
de encontrar o elétron nos orbitais 1s, 
2s e 3s 
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Mecânica quântica e orbitais atômicos 

Orbitais e números quânticos 

 Número quântico de momento angular ou azimutal (l): Orbitais s (l = 0) 

Algumas diferenças: 
 [y(r)]2 nos diz a densidade de probabilidade de encontrar o elétron em qualquer ponto a partir do núcleo. A função de densidade 

de probabilidade radial nos diz a probabilidade de encontrar o elétron em todos os pontos na distância r a partir do núcleo.  
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Mecânica quântica e orbitais atômicos 

Orbitais e números quânticos 

 Número quântico de momento angular ou azimutal (l): Orbitais p (l = 1) 

Em orbitais p 
n > 1 e l = 1 
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Mecânica quântica e orbitais atômicos 

Orbitais e números quânticos 

 Número quântico magnético (ml): Orbitais p (l = 1) 

 1) Descreve a orientação espacial do orbital. 

 2) Depende do valor de l. Tem valores inteiros entre -l e +l. 

Regra de seleção 
(Possibilidades de orientações 

espaciais L) 
 

L = 2 l + 1 
 

Valores inteiros entre –l e +l 
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Mecânica quântica e orbitais atômicos 

Orbitais e números quânticos 

 Número quântico magnético (ml): Orbitais p (l = 1) 

  

 1) Os orbitais p têm a forma de halteres, e existem três orbitais p,  px, 

 py, e pz  localizados ao longo dos eixos x, y e z de um sistema 

 cartesiano; 

 2) As letras correspondem aos valores permitidos de ml, -1, 0, e +1. 

 3) À medida que n aumenta, os orbitais p ficam maiores; 

 4) Todos os orbitais p têm um nó no núcleo.  
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Mecânica quântica e orbitais atômicos 

Orbitais e números quânticos 

 Número quântico magnético (ml): Orbitais p (l = 1) 

Nó orbitalar: região no espaço onde a densidade de probabilidade de 

se encontrar um elétron é zero, ( ou seja, 2 = 0) . 
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Mecânica quântica e orbitais atômicos 

Orbitais e números quânticos 

 Número quântico magnético (ml): Orbitais d (l = 2) e f (l = 3) 

 

 1) Existem cinco orbitais d e sete orbitais f; 

 2) Três dos orbitais d encontram-se em um plano bissecante aos eixos 

 x-, y- e z; 

 3) Dois dos orbitais d se encontram em um plano alinhado ao longo 

 dos eixos x-, y- e z; 

 4) Quatro dos orbitais d têm quatro lóbulos cada; 

 5) Um orbital d tem dois lóbulos e um anel. 
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Mecânica quântica e orbitais atômicos 

Orbitais e números quânticos 

 Número quântico magnético (ml): Orbitais d (l = 2) 

O orbital dz2 possui formato 

diferenciado pois é uma 

combinação de dois orbitais 

hipotéticos dz2-x2 e dz2-y2. Como o 

número quântico magnético 

estabelece que no subnível d há 

somente cinco orbitais, dois deles 

combinam-se. O orbital dz2 então 

possui uma contribuição em x, 

uma em y e duas em z. 
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Mecânica quântica e orbitais atômicos 

Orbitais e números quânticos – resumindo... 
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Mecânica quântica e orbitais atômicos 

Orbitais e números quânticos – resumindo... 
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Mecânica quântica e orbitais atômicos 

Átomos polieletrônicos 

 Os orbitais atômicos em um átomo polieletrônico (com 2 ou mais elétrons) 

são semelhantes aos do átomo de hidrogênio, tendo, inclusive, a mesma 

forma; 

 No entanto: as energias dos orbitais com mesmo valor de n são diferentes; 

 

 

“Em um átomo polieletrônico, para cada certo valor de n, a energia de um 

orbital aumenta com o aumento de l”.  



61 

 Orbitais de mesma energia são 

conhecidos como degenerados; 

 Para n  2, os orbitais s e p não são 

mais degenerados porque os elétrons 

interagem entre si; 

 Portanto, o diagrama de Aufbau 

apresenta-se ligeiramente diferente para 

sistemas com muitos elétrons. 

Mecânica quântica e orbitais atômicos 

Átomos polieletrônicos 

Em átomos com muitos elétrons, devido aos efeitos de 
penetração do orbital frente ao núcleo e blindagem, a 
ordem de energia dos orbitais em uma dada camada é 

s < p < d < f. 
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  O espectro de linhas de átomos polieletrônicos mostra cada linha como um 

par de linhas minimamente espaçado; 

 

 Stern e Gerlach planejaram um experimento para determinar o porquê; 

 

 Um feixe de átomos passou através de uma fenda e por um campo 

magnético e os átomos foram então detectados; 

 

 Duas marcas foram encontradas: uma com os elétrons girando em um 

sentido e uma com os elétrons girando no sentido oposto. 

Mecânica quântica e orbitais atômicos 

Spin eletrônico e o Princípio da Exclusão de Pauli 
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Mecânica quântica e orbitais atômicos 

Spin eletrônico e o Princípio da Exclusão de Pauli 

Uhlenbeck e Goudsmit (1925) propuseram que o elétron se 
comporta como uma esfera em rotação (spin). 
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Spin eletrônico e o Princípio da Exclusão de Pauli 



65 

 Já que o spin eletrônico é quantizado, definimos: 

ms = número quântico de rotação =  ½; 

 

 O princípio da exclusão de Pauli:  

Dois elétrons não podem ter a mesma série de 4 números quânticos. 

Portanto, dois elétrons no mesmo orbital devem ter spins oposto; 

 

 Na presença de um campo magnético, podemos elevar a degeneração dos 

elétrons. 

Mecânica quântica e orbitais atômicos 

Spin eletrônico e o Princípio da Exclusão de Pauli 
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Mecânica quântica e orbitais atômicos 

Spin eletrônico e o Princípio da Exclusão de Pauli 
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Mecânica quântica e orbitais atômicos 

Regra de Hund 

 As configurações eletrônicas nos dizem em quais orbitais os elétrons de um 

elemento estão localizados. 

 

Três regras: REGRAS DE AUFBAU (“construção”) 

1) Os orbitais são preenchidos em ordem crescente de n; 

2) Dois elétrons com o mesmo spin não podem ocupar o mesmo orbital (Pauli); 

3) Para os orbitais degenerados, os elétrons preenchem cada orbital 

isoladamente antes de qualquer orbital receber um segundo elétron (regra de 

Hund). 
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Regra de Hund 
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Mecânica quântica e orbitais atômicos 

Regra de Hund 

 Exercício:  

 

Desenhe o diagrama de orbitais para a configuração eletrônica do oxigênio 

(Z = 8). Quantos elétrons não parificados o oxigênio possui? 
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Configurações eletrônicas 

Configurações eletrônicas condensadas 

 O neônio tem o subnível 2p completo; 

O sódio marca o início de um novo período. 

Logo, escrevemos a configuração eletrônica condensada para o sódio como:  

 

Na: [Ne] 3s1 

 

 [Ne] representa a configuração eletrônica do neônio; 

 Elétrons mais internos: os elétrons no [Gás Nobre]; 

 Elétrons de valência: os elétrons fora do [Gás Nobre]. 
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Configurações eletrônicas 

Metais de transição 

 Depois de Ar, os orbitais d começam a ser preenchidos; 

 

 Depois que os orbitais 3d estiverem preenchidos, os orbitais 4p começam a 

ser preenchidos; 

 

 Metais de transição: são os elementos nos quais os elétrons d são os 

elétrons de valência. 
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Configurações eletrônicas 

Lantanídeos e actinídeos 

 Do Ce em diante, os orbitais 4f começam a ser preenchidos; 

 Observe: La: [Kr]6s25d14f1; 

Os elementos Ce - Lu têm os orbitais 4f preenchidos e são chamados 

lantanídeos ou elementos terras raras; 

Os elementos Th - Lr têm os orbitais 5f preenchidos e são chamados 

actinídeos; 

A maior parte dos actinídeos não é encontrada na natureza. 
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Configurações eletrônicas e tabela periódica 

A tabela periódica 

 A tabela periódica pode ser utilizada como um guia para as configurações 

eletrônicas; 

 O número do período é o valor de n; 

Os grupos 1A e 2A têm o orbital s preenchido; 

Os grupos 3A - 8A têm o orbital p preenchido; 

Os grupos 3B - 2B têm o orbital d preenchido; 

Os lantanídeos e os actinídeos têm o orbital f preenchido. 
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Configurações eletrônicas e tabela periódica 

A tabela periódica 
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Configurações eletrônicas e tabela periódica 

A tabela periódica 
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 Restrições da equação de Schrödinger: números quânticos n, l e ml e ms.
 

• n: número quântico principal (n = 1, 2, 3...) valores positivos inteiros. 

“Nível”. 

• l: número quântico azimutal (m = 0, 1, 2, 3...). s (sharp), p (principal), d 

(diffuse), f (fundamental). Distribuição espacial com relação ao núcleo. 

“Subnível”. 

• ml: número quântico magnético (2l+1). Indicando orientação do orbital 

no “subnível”.  

• ms: momento magnético do spin. Orientações do momento magnético 

do elétron frente a um campo B aplicado. 

Schrödinger 

Uhlenbeck e Goudsmit 

Mecânica quântica e orbitais atômicos 
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Distribuição de Elétrons em um Átomo - Resumo 

 Restrições da equação de Schrödinger: números quânticos n, l e ml. 

Mecânica quântica e orbitais atômicos 
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Até a próxima aula 

Exercícios:  
 
Brown, T. L.; LeMay Jr., H. E.; Bruce, E. B. Química – A ciência central. 9ª Edição, 
Prentice Hall, 2008. 
 
Capítulo 6 

Estrutura eletrônica dos átomos 


