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QUÍMICA - AULA A – P1 2017 

 
RESUMO TEÓRICO 

  
Estrutura Atômica 

 
 1866: Crookes (Tubo de descarga) 
Experiência: Ampola de Crookes (produção de descargas elétricas em tubos de gases 
rarefeitos). 
Conclusões: 
- Com a diminuição gradativa da pressão, algo invisível, aparentemente vindo do 
cátodo, se propaga pelo tubo e, quando atinge a parede da ampola, excita sobre ela a 
fluorescência. Estes são os chamados raios catódicos. 
 
 1874: Modelo atômico de J. J. Thomson 
Experiência: Passagem de um feixe estreito de raios catódicos por um diafragma 
Conclusões: 
- Demonstrou que os raios catódicos podiam ser interpretados como um feixe de 
partículas de carga negativa, constituintes universais da matéria, que foram 
denominados elétrons, ou seja, RAIOS CATÓDICOS = FEIXE DE ELÉTRONS. 
- Este foi considerado o 1º modelo atômico científico. 
 
 1886: Goldstein 
Experiência: Descarga elétrica de um gás rarefeito num tubo de Crookes, cujo cátodo 
foi perfurado na forma de canais. 
Conclusões: 
- Observou a passagem de radiação positiva através do cátodo, originando uma tênue 
fluorescência. 
- Raios positivos procedem do próprio gás e não do ânodo, por isso não são 
chamados de raios anódicos e sim de raios canais. 
- Ao se produzir o feixe de raios catódicos, os elétrons, em virtude da alta velocidade e 
energia cinética, provocam a ionização por choque de uma ou mais moléculas desse 
gás, dando origem a novos elétrons e aos corpúsculos positivos. 
- A relação carga-massa (carga específica) depende da natureza do gás obtido, as é 
sempre menor que a do elétron. 
 

Raios Catódicos Raios Canais ou Positivos Raios X 

 São partículas com carga 
negativa geradas por descarga 
elétrica num gás rarefeito; 

 constituídos de elétrons; 
 propagação retilínea; 
 deflexão em campo elétrico; 
 deflexão em campo magnético; 
 possuem massa e carga; 
 possuem energia cinética; 
 sua origem é o gás ou o próprio 

cátodo. 

 São feixes de íons positivos 
acelerados pelo campo elétrico 
no interior de uma ampola de 
Crookes; 

 possuem massa e carga; 
 possuem energia cinética; 
 Sua origem é a ionização (por 

choques ou campo) do gás no 
interior da ampola. 

 São ondas eletromagnéticas 
de alta energia; 

 Não têm carga; 
 Não têm massa; 
 Têm origem na 

desaceleração dos raios 
catódicos num alvo metálico. 
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 1909: Experimento de Milikan 
Experiência: Determinação da carga do elétron 
Conclusões: e = 1,6021 x 10-19 C (carga) 
                     me = 9,11 x 10-28 g (massa) 
 
 1913: Modelo de Rutherford 
Experiência: Utilização de partícula α (partículas positivas emitidas por elementos 
radioativos) para bombardear uma fina lâmina de ouro. 
Conclusões: 
- A maioria das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro como se fosse uma 
peneira e apenas algumas desviavam ou até mesmo retrocediam. Com isso, concluiu 
que a lâmina de ouro não era constituída de átomos maciços e justapostos como 
pensavam Dalton e Thomson. Propôs que a lâmina seria formada por núcleos 
pequenos, densos e eletricamente positivos dispersos em grandes espaços vazios. É 
a ideia de núcleo e eletrosfera do átomo que conhecemos hoje. 
- Os espaços vazios explicavam porquê a maioria das partículas alfa não sofre 
desvios. 
- A partícula alfa ao passar próxima de um núcleo (também positivo) sofre desvio. 
- Imaginou que ao redor do núcleo estavam girando os elétrons, portanto haveria um 
equilíbrio com a carga positiva do núcleo e estava garantida a neutralidade elétrica do 
átomo. 
Rutherford não soube explicar: 
- As cargas positivas do núcleo atraem os elétrons que são negativos, então porque o 
elétron não cai em espiral para dentro do núcleo? 
- O eletromagnetismo prevê que um elétron girando ao redor do núcleo perderia 
energia (Lei de Maxwell), portanto durante o seu movimento, se um elétron perdesse 
energia, com o tempo ocorreria a diminuição de sua velocidade e acabaria no núcleo. 
- Também de acordo com as leis do eletromagnetismo de Maxwell, um elétron ao se 
movimentar deveria irradiar luz continuamente, gerando um espectro contínuo. Não é 
o que ocorre! Por que? 

 
Modelo de Bohr 
 
Experiência: Espectros atômicos de emissão 
Conclusões: 
- O físico propôs que as observações experimentais (espectros) evidenciavam que as 
leis de Maxwell (eletromagnetismo) bem como as leis da física clássica (Newton) não 
eram válidas para o elétron, partícula cuja massa é muito pequena. 
- A energia do elétron é quantizada, não podendo assumir qualquer valor, mas apenas 
múltiplos inteiros de um menor valor (quantum). Como o raio da órbita depende da 
energia do elétron, este só poderia descrever algumas órbitas permitidas. 
- Um elétron gira ao redor de um núcleo em órbita circular. 
- Um átomo tem um número limitado de órbitas, cada uma delas caracterizada por 
certa energia. 
- Uma órbita difere de outra por seu raio. 
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- Quando um elétron permanece em movimento numa órbita, não emite nem absorve 
energia. 
- Quando se fornece energia a um elétron, este passa de uma órbita interna para outra 
mais externa (fica no estado “excitado”). 
- O elétron que passou a um estado “excitado” tende a voltar à órbita primitiva (mais 
estável). Para tanto deverá emitir um fóton com a energia ΔE (luz visível, ultravioleta 
ou infravermelha). 
- O Modelo de Bohr (ou Rutherford-Bohr) é o primeiro modelo quântico. 

 
 

Teoria Quântica – FORMULÁRIO 
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Onde:  

: comprimento de onda (m) 

c : constante smc /10.998,2 8  
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Onde:  
E : menor incremento de energia (J) 

h : constante sJh .10.626,6 34  
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Onde: 

)(: 1 sHzfrequencia  

R : constante de Rydberg (R = 3,29 x 1015 s-1) 
RH: constante de Rydberg (RH = 1,0967 x 107 m-1) 
n1 e n2: camadas de onde partem e chegam os elétrons (n1 sempre menor do que n2) 
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 Onde:  

: comprimento de onda (m) 

h : constante sJh .10.626,6 34  

m : massa (kg) 
v : velocidade (m/s) 
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Onde:  
Δx : incerteza na posição (m) 
m: massa (kg) 
Δv : incerteza na velocidade (m/s) 

h : constante sJh .10.626,6 34  
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ESTRUTURA ATÔMICA 

 
  
1)  Considere a figura abaixo que representa uma ampola de descargas num gás rarefeito 
(ampola de Crookes). 
 

 
 

a) Indique na própria figura o nome e a carga de cada eletrodo e cada uma das três 
radiações indicadas nas setas. 
b) Do que são constituídas cada uma das três radiações indicadas e quais são suas 
principais características. 
  
 
2) A ampola de Crookes representa na figura, construída com um molinete (roda de pás) 

capaz de girar livremente em seu eixo quando atingido por partículas de adequada 
energia cinética foi evacuada e submetida a uma tensão moderada (insuficiente para 
ionizar o gás). Nesse sistema foram injetados, em ocasiões diferentes, três gases 
radioativos sendo que o primeiro era um emissor alfa, o segundo um emissor beta e gama 
e o terceiro um emissor gama. Pergunta-se: 
 
 

 
 
 
a) Qual o sentido de giro do molinete (horário ou anti-horário) em cada caso? 
b) Descreva a composição e a carga das radiações citadas. 
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3)  Considere o espectro atômico de emissão abaixo e o modelo de Bohr correspondente. 
 
 

 
 

a) Associe cada linha do espectro à correspondente transição no modelo. 
 

b) Por que o elétron não se move em espiral em direção ao núcleo, como prevê a física 
clássica? 

 
c) É possível usar os espectros atômicos como uma forma de identificação dos 
elementos? 
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4) Considere os espectros atômicos de emissão dos elementos A, B, C, D e E e o 
espectro de emissão de uma amostra desconhecida que pode conter um ou mais desses 
elementos: 
 

                      
A 

  

                          

                      
B 

  

                          

                      
C 

  

                          

                      
D 

  

                          

                      
E 

  

                          
 
  
 
                    

 

Energia 

                         
                          

                      
AMOSTRA 

  

 
 
     4,42 x 10-19 J                           2,97 x 10-19 J 
 
a) Calcule os comprimentos de onda (em “nm”) das linhas de maior energia e de menor 
energia presentes na amostra.  
b) Identifique quais elementos (A, B, C, D ou E) estão contidos na amostra. Justifique.  
c) Por meio do modelo atômico de Bohr, explique qual a origem de cada uma das linhas 
de um espectro atômico de emissão.  
 
Dados: E = h.c / λ      h = 6,626 x 10-34 J.s        c = 3,00 x 108 m/s 
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5)  O luminol é uma substância bastante utilizada pelos peritos da área criminalística na 
detecção de sangue, pois é um composto que sofre quimioluminescência, ou seja, uma 
reação química que emite radiação luminosa azulada, sendo que este processo é 
catalisado pelos íons ferro presentes na hemoglobina. Sabendo que o comprimento de 
onda de emissão do luminol em água é 431 nm, calcule: 
a) A energia envolvida na transição eletrônica no processo de emissão de um fóton e a 
energia emitida por um mol de fótons. 
b) Descreva detalhadamente o modelo atômico que explica os espectros de absorção e 
emissão do hidrogênio. 
 
6) O diagrama abaixo indica a energia (em elétron-volt – eV) de um elétron nos diferentes 
níveis (n) de um átomo de hidrogênio. 
(1 eV = 1,602 x 10-19 J) 
a) Determine o valor da energia (em eV) envolvida em cada uma das transições 
representadas no diagrama abaixo. 
 
 

 
 
 
 
b) Com base na energia encontrada faça um esboço do espectro de emissão resultante 
dessas transições. 
c) Calcule o comprimento de onda (λ, em nm) para a transição de n = 4 para n = 2.  
d) Porque o átomo de Bohr admite que os elétrons só podem existir em órbitas, e que 
estes não podem “cair” no núcleo? 
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7) Apesar de suas falhas, o modelo atômico de Bohr se aplica muito bem a sistemas de 
um elétron, como o átomo de hidrogênio e íons como He+ e Li2+. Nestes casos, a equação 
de Rydberg é adaptada para levar em conta a carga nuclear do íon, assumindo a forma:  

 
Sendo R a constante de Rydberg (1,097x107 m-1) e z o número atômico do elemento em 
questão. 
Para o íon He+: 
a) Calcule o comprimento de onda da radiação associada à transição do elétron do nível 

n=4 para n=1. 
b) Essa transição é visível? Justifique. (o espectro visível varia de 380 nm a 760 nm). 
c) Calcule a energia dessa transição. 
d) Essa transição envolve absorção ou liberação de energia? Justifique. 
 
8) Calcule:  

a) A velocidade de um elétron de comprimento de onda 100 pm.  
b) A incerteza mínima na velocidade de um elétron confinado em um diâmetro de um 
átomo típico (200 pm). 
Dado: massa do elétron = 9,11 x 10-28 g 
 
9) Os três números quânticos de um elétron em um átomo de hidrogênio em um 

determinado estado são n=4, l=2 e ml=-1. Em que tipo de orbital este elétron está 
localizado? 
 

ESPECTRÔMETRO DE MASSAS 

 
10) A figura abaixo representa o espectro de massas de uma amostra natural do elemento 

zircônio (Zr). 

 
Pede-se: 

a) Explique o significado dos picos indicados no gráfico. 
b) Qual a abundância isotópica aproximada do zircônio? 
c) Qual o número de prótons, nêutrons e elétrons das espécies representadas no 

gráfico? 
d) Qual deverá ser o valor, aproximado, da massa atômica do zircônio? 
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11) Sabe-se que os elementos silício (Si) e cloro (Cl) são encontrados na natureza na 

forma de isótopos conforme a tabela abaixo. 

 
 

a) Determine o valor das massas atômicas do silício e do cloro. 
b) Considerando o espectro de massas abaixo, para o composto SiCl4 , atribua a 

cada uma das linhas (1 a 9) uma possível combinação isotópica de massas. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Considere as informações apresentadas na tabela abaixo para o elemento X: 

 
92X 15,89% 
94X 9,25% 
95X 15,92% 
96X 17,71% 
97X 9,55% 
98X ???? 

100X 9,93% 

 
a) Qual é a massa atômica do elemento X? 
b) Se 98X, no espectro de massas, possui intensidade relativa (ou abundância relativa) 
igual a 87, qual é o aspecto do espectro de massas do elemento X? 
 
Resp.: 
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13) Em uma reação química, carbono e oxigênio atômicos foram combinados em 

quantidades não estequiométricas. O espectro de massas do produto bruto encontra-se a 
seguir: 
 

 
 
a) Quais compostos foram formados? Qual foi formado em maior quantidade? 
b) Qual reagente estava em excesso: carbono ou oxigênio? 
c) Determine a distribuição (%) de cada uma das espécies representadas no espectro do 

produto bruto acima. 
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EXERCÍCIOS PROPOSTOS 

 
14) a) Use a fórmula de Rydberg para o hidrogênio atômico e calcule o comprimento de 
onda da transição entre n=4 e .n=2. Resp.: 486 nm 
b) Esta transição é visível? Resp.: Sim. 
 
15) Considere os espectros atômicos de emissão dos elementos A, B, C, D e E. Sabe-se 

que uma amostra da liga metálica I possui na sua composição os elementos B e D, 
enquanto uma outra liga metálica, II, contém os elementos A, C e E. 
 

                      
A 

  

      450   480                      540                                 670     
                          

                      
B 

  

                            510                               610     
                          

                      
C 

  

       450                                          570     
                          

                      
D 

  

                                                 550    580                 670     
                          

                      
E 

  

              480                                                      650  670     
 
  

 
                    

 

λ (nm) 

                         
 

a) Calcule a energia associada à linha de 450 nm. Resp.: 4,42x10-19 J 

b) Represente os prováveis espectros das amostras I e II. 
c) Por meio do modelo atômico de Bohr, explique qual a origem de cada uma das linhas 
de um espectro atômico de emissão. Resp.: Cada linha do espectro corresponde à 
energia (comprimento de onda) emitida na transição eletrônica de uma orbita a 
outra. 
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16) A série de linhas de emissão de Lyman para o átomo de hidrogênio são aquelas para 

as quais n1=1. Calcule os comprimentos de onda das 3 primeiras linhas da série de 
Lyman (n2= 2,3,4) e diga qual a região do espectro eletromagnético em que essas linhas 
são observadas. 

Resp.: 

X) (raio nm 97,2   41

eta)(ultraviol nm 102   31

eta)(ultraviol nm 121   21













 

 
17) Lâmpadas germicidas de mercúrio de baixa pressão podem ser produzidas com 
bulbos de vidro ou com bulbos de quartzo. Essas lâmpadas geram praticamente apenas 
dois comprimentos de onda na região do UV: 254 nm e 189 nm, mas apenas as lâmpadas 
de quartzo permitem a propagação da radiação com comprimento de 189 nm. Qual das 
lâmpadas deve ser usada para gerar ozônio sabendo-se que são necessários 633 kJ/mol 
para completar a reação de formação dessa substância? Justifique por meio de cálculos. 
Resp.: para 254nm E = 471,4 kJ/mol e para 189 nm E = 633,5 kJ/mol 
Assim, para gerar ozônio, precisamos de 189 nm, então de lâmpadas de quartzo. 

 
18) Considere o espectro atômico de emissão abaixo: 

 

Aumento de Energia  
 
a) Represente por meio do modelo de Bohr, a correspondente transição associada a cada 
uma das linhas do espectro acima para o nível fundamental n1=2. 
b) Sabendo-se que a constante de Rydberg é 109.677,581 cm-1 e o nível fundamental é 
n1=2, determine qual o nível de energia em que o elétron estava excitado (n2), se ao 
retornar para o seu estado fundamental liberou fótons com λ = 434 nm. Resp.: n2=5 
c) Qual a diferença entre órbita e orbital? Resp.: Órbita é uma trajetória bem 
determinada enquanto orbital é uma região de probabilidade de localização de um 
elétron. 
d) Qual a energia de ionização do átomo de hidrogênio? Resp.: 2,18.10-18 J 
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