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Prefácio

Sentimo-nos gratificados pelo fato de Química Geral e Reações Químicas1 ter sido 
utilizado por mais de um milhão de alunos em suas cinco primeiras edições. Sendo 
essa uma indicação de que nosso livro tem tido sucesso na tarefa de ajudar os estudan-
tes a aprender química, acreditamos que os objetivos que traçamos na primeira edição 
continuam válidos. Nossos principais objetivos sempre foram propiciar uma visão 
abrangente da química e da reatividade dos elementos químicos e seus compostos e 
das aplicações da química. Organizamos essa abordagem em torno da relação próxima 
entre as observações das mudanças químicas e físicas que os químicos fazem no labo-
ratório e na natureza e o modo como elas são vistas nos níveis atômico e molecular.

Outro de nossos objetivos tem sido transmitir uma percepção da química não 
somente como um campo que possui uma vigorosa história, mas que também é al-
tamente dinâmico, com importantes novas descobertas ocorrendo a cada ano. Além 
disso, desejamos fornecer uma percepção acerca dos aspectos químicos do mundo à 
nossa volta. De fato, o principal objetivo deste livro é propiciar as ferramentas necessá-
rias para que você atue como um cidadão que possui cultura química. O aprendizado 
de um pouco do mundo da química é tão importante quanto a compreen são de bio-
logia e matemática básicas, e tão importante quanto apreciar a história, a música e a 
literatura. Por exemplo, você deveria saber que materiais são importantes para a nossa 
economia, quais são algumas das reações químicas que ocorrem nas plantas e nos ani-
mais ao nosso redor, e qual é o papel dos químicos na proteção do meio ambiente.

Entre os aspectos mais excitantes e gratificantes de nossas carreiras como quími-
cos está nossa habilidade de descobrir novos compostos e encontrar novas maneiras de 
aplicar os princípios químicos e explicar o que observamos. Esperamos ter transmitido 
essa noção de satisfação neste livro, bem como nosso espanto em relação ao que se co-
nhece em química e, igualmente importante, ao que não se conhece!

Filosofia e Abordagem do 
Programa
Temos, desde a primeira edição do livro, dois objetivos interdependentes. O pri-
meiro era escrever um livro que os estudantes gostassem de ler e que fosse capaz 
de oferecer, com um nível razoável de rigor, a química e os princípios químicos em 
um formato e organização típicos de um curso de nível superior atual. Em segundo, 
queríamos transmitir a utilidade e a importância da química pela introdução das 
propriedades dos elementos, seus compostos e suas reações tão cedo quanto possível, 
focando ao máximo a discussão nesses assuntos. 

A American Chemical Society (Sociedade Norte-americana de Química) tem 
insistido com os educadores para que a “química” seja reintroduzida nos cursos bási-
cos de química. Nós concordamos totalmente com essa posição. Portanto, tentamos 
descrever os elementos, seus compostos e suas reações o quanto antes e de várias 
maneiras possíveis. Primeiramente, numerosas fotografias coloridas mostram as 
rea ções químicas ocorrendo, os elementos e os compostos comuns, e procedimentos 
comuns no laboratório e na indústria. Em segundo lugar, tentamos incluir material 
sobre as propriedades dos elementos e seus compostos o quanto antes nos Exercícios 
e Questões de Estudo, bem como introduzir os novos princípios utilizando situações 

1 Esta edição em português está organizada em dois volumes (vol. 1, Capítulos 1 a 14 e vol. 2, Capítulos 15 ao 23). (NE)
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químicas realistas. Por fim, pontos de destaque relevantes são dados nos Capítulos 21 e 22 (vol. 2) como peça complementar dos 
princípios descritos anteriormente.

Organização do Livro
Química Geral e Reações Químicas apresenta dois temas principais: a reatividade química e ligações e estrutura molecular. Os capí-
tulos sobre princípios de reatividade introduzem os fatores que fazem com as reações químicas tenham sucesso na conversão de 
reagentes a produtos. Sob esse tópico você irá estudar os tipos de reação comuns, a energia envolvida nas reações e os fatores que 
afetam a velocidade de uma reação. Uma das causas dos enormes avanços em química e biologia molecular durante as últimas 
décadas tem sido a compreensão da estrutura molecular. As seções do livro que abordam os princípios de ligação e estrutura mo-
lecular formam a base para a compreensão desses avanços. Dedicamos atenção especial ao entendimento dos aspectos estruturais 
de moléculas importantes, tais como o DNA.

Um exame superficial dos textos de química geral disponíveis atualmente mostra que, de um modo geral, há uma ordem 
comum de tópicos usada pelos educadores. Com pequenas variações, seguimos também essa ordem. O que não significa que os 
capítulos não possam ser utilizados em outra ordem. Nós os escrevemos de modo que fosse a mais flexível possível. Por exemplo, o 
capítulo sobre o comportamento dos gases (Capítulo 12) está próximo dos capítulos sobre sólidos, líquidos e soluções (Capítulos 
13 e 14), pois ele se encaixa naturalmente ao lado desses tópicos. Porém, ele pode ser facilmente lido e compreendido logo após 
a leitura dos quatro ou cinco primeiros capítulos. Da mesma forma, os capítulos sobre estrutura atômica e molecular (Capítulos 
7-10) podem ser utilizados antes dos capítulos sobre estequiometria e reações comuns (Capítulos 4 e 5). Também consideramos 
que os capítulos sobre equilíbrios químicos (Capítulos 16-18, vol. 2) podem ser vistos antes dos que tratam de soluções e de ci-
nética (Capítulos 14 e 15, vol. 2).

A química orgânica (Capítulo 11) é frequentemente deixada para os capítulos finais nos livros-texto de química. Acredita-
mos que a importância dos compostos orgânicos em bioquímica e dos produtos de uso cotidiano justifica a inclusão desse tópico 
bastante cedo na sequência de capítulos. Essa abordagem segue os capítulos que tratam de estrutura e ligações, pois a química 
orgânica ilustra de forma bastante clara a aplicação dos modelos de ligação química e estrutura molecular. O restante do livro, 
porém, pode ser utilizado sem a inclusão desse capítulo.

A ordem dos tópicos no texto também foi planejada de modo a introduzir o quanto antes o conhecimento necessário para a 
realização dos experimentos de laboratório que são geralmente feitos nos cursos de Química Geral. Por esse motivo, os capítulos 
sobre propriedades físicas e químicas, tipos comuns de reação e estequiometria são os primeiros do livro. Além disso, como uma 
compreensão do conceito de energia é muito importante no estudo da química, introduzimos a termoquímica no Capítulo 6.

Além dos capítulos regulares, os usos e as aplicações da química são descritos mais detalhadamente nos entrecapítulos sobre 
A Química dos Combustíveis e as Fontes de Energia, A Química da Vida: Bioquímica, A Química dos Materiais Modernos e a Química 
do Meio Ambiente. Esses capítulos, novos nesta edição, serão comentados adiante.

Além desses entrecapítulos, as Perspectivas em Química tentam trazer relevância e perspectivas para o estudo da química. 
Esses itens se aprofundam em tópicos como a nanotecnologia, o uso de isótopos, o que significa estar na mira de um holofo-
te, a importância do ácido sulfúrico na economia mundial, bloqueadores solares e a importância recentemente reconhecida da 
molécula de NO. As Perspectivas Históricas descrevem o desenvolvimento histórico dos princípios químicos e as pessoas que con-
tribuíram para o nosso avanço na compreensão da química.

A seções Um Exame mais Detalhado descrevem ideias que formam o pano de fundo para o material em discussão ou apre-
sentam uma nova dimensão do assunto. No Capítulo 11 sobre química orgânica, por exemplo, elas são dedicadas a uma discussão 
dos aspectos estruturais de moléculas importantes, do petróleo, das gorduras e dos óleos. Em outros capítulos nos debruçamos 
sobre a modelagem molecular, ressonância magnética e espectrometria de massa.

Por fim, as Dicas de Solução de Problemas fornecem aos estudantes uma visão abrangente da resolução de problemas. Além 
de mostrar, de acordo com nossa experiência, onde os alunos cometem erros mais frequentes, e sugerem formas alternativas de 
resolver os problemas.

Os capítulos de Química Geral e Reações Químicas são organizados em cinco partes, agrupadas em temas comuns.

Parte 1: as Ferramentas Básicas da Química

Existem ideias e métodos que formam a base de toda a química, e estes são discutidos na Parte 1. O Capítulo 1 define termos impor-
tantes e revisa as unidades e métodos matemáticos. Os Capítulos 2 e 3 introduzem as ideias básicas de átomos, moléculas e íons, e o 
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Capítulo 2 descreve o dispositivo organizacional mais importante em química, a tabela periódica. Nos Capítulos 4 e 5, começamos 
a discutir os princípios de reatividade química e a introduzir os métodos numéricos usados pelos químicos para extrair informação 
quantitativa a partir das reações químicas. O Capítulo 6 introduz a energia envolvida nos processos químicos. O entrecapítulo A Quí-
mica dos Combustíveis e as Fontes de Energia, após o 6, utiliza muitos dos conceitos desenvolvidos nos capítulos que o antecedem.

Parte 2: a estrutura dos átomos e das moléculas

O objetivo dessa seção é delinear as teorias atuais que descrevem o arranjo dos elétrons nos átomos e descrever um pouco do de-
senvolvimento histórico que levou a essas ideias (Capítulos 7 e 8). Essa discussão é firmemente atada ao arranjo dos elementos na 
tabela periódica, de modo que essas propriedades possam ser recordadas e previsões possam ser feitas. No Capítulo 9, discutimos 
pela primeira vez como os elétrons dos átomos em uma molécula participam nas ligações químicas e determinam as proprieda-
des dessas ligações. Mostramos, também, como se pode derivar a estrutura tridimensional de moléculas simples. O Capítulo 10 
aborda mais detalhadamente as principais teorias de ligação química.

Essa parte do livro termina com uma discussão sobre química orgânica (Capítulo 11) de um ponto de vista predominante-
mente estrutural. A química orgânica é uma área tão gigantesca da química que não poderíamos esperar cobri-la detalhadamente 
aqui. Portanto, nos concentramos em compostos de importância destacada, incluindo os polímeros sintéticos e as estruturas 
desses materiais.

Para finalizar essa seção, o entrecapítulo A Química da Vida: Bioquímica fornece uma visão geral de alguns dos aspectos mais 
importantes da bioquímica.

Parte 3: os estados da matéria

O comportamento dos três estados da matéria – gasoso, líquido e sólido – é descrito nessa ordem nos Capítulos 12 e 13. A discus-
são de líquidos e sólidos é ligada aos gases através da descrição das forças intermoleculares, com ênfase especial na água líquida e 
sólida. No Capítulo 14 descrevemos as propriedades das soluções, misturas íntimas de gases, líquidos e sólidos.

O entrecapítulo A Química dos Materiais Modernos é colocado após o Capítulo 13, seguindo-se à descrição do estado sólido. 
O desenvolvimento de novos materiais com propriedades úteis é uma das áreas mais excitantes da química moderna.

Parte 4: o controle das reações Químicas

A Parte 4 se ocupa totalmente com os princípios de reatividade. O Capítulo 15 (vol. 2) examina a importante questão das veloci-
dades dos processos químicos e os fatores que controlam estas velocidades. Tendo em mente este material sobre cinética química, 
avançamos para os Capítulos 16 a 18, que descrevem as reações químicas em equilíbrio. Depois de uma introdução ao equilíbrio 
no Capítulo 16, destacamos as reações envolvendo ácidos e bases em água (Capítulos 17 e 18) e as reações que levam a sais inso-
lúveis (Capítulo 18). Para enlaçar a discussão dos equilíbrios químicos, exploramos novamente a termodinâmica no Capítulo 19. 
Como tópico final da Parte 4, descrevemos no Capítulo 20 uma classe majoritária de reações químicas, as reações de transferência 
de elétrons, e utilizamos estas reações em células eletroquímicas.

O entrecapítulo A Química do Meio Ambiente aparece ao final da Parte 4. Este utiliza especialmente as ideias de cinética e 
equilíbrios químicos, bem como os princípios descritos em capítulos anteriores.

Parte 5: a Química dos elementos

Embora a química dos diversos elementos tenha sido descrita ao longo do livro até este ponto, a Parte 5 aborda este tópico de um modo 
mais sistemático. O Capítulo 21, que foi expandido para esta edição, é devotado à química dos elementos representativos, enquanto o 22 
discute os elementos de transição e seus compostos. Por fim, o Capítulo 23 oferece uma breve discussão da química nuclear.
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Mudanças para a Sexta Edição
Colegas e estudantes frequentemente perguntam por que preparamos mais uma edição deste livro. Entendemos, entretanto, que 
mesmo os livros de maior sucesso podem ser melhorados. Além disso, nossa experiência em sala de aula sugere que os interesses dos 
estudantes mudam, e que há maneiras mais efetivas de ajudar os alunos a aprender química. Por esses motivos, fizemos uma série de 
mudanças em relação à quinta edição. Para esta sexta edição, tanto o material como nossa abordagem foram refinados com o objetivo 
de levar os estudantes a um grau de compreensão conceitual mais elevado, e diversas ideias importantes foram adicionadas.

Resumindo, embora esta sexta edição retenha a estrutura e os objetivos globais das cinco edições anteriores, fizemos muito 
mais do que alterar algumas palavras e ilustrações. Foram feitas mudanças significativas, e acreditamos que estas mudanças irão 
ajudar os alunos a aprender os importantes princípios da química e a descobrir que se trata de um campo excitante e dinâmico.

revisões 
Facilidade de Leitura e Clareza Uma característica das cinco primeiras edições de Química Geral e Reações Químicas tem sido 
a facilidade de leitura do livro. Ainda assim, cada sentença e parágrafo do livro foram examinados, com a atenção voltada para 
a melhoria da clareza e diminuição do material sem reduzir o conteúdo abordado, mantendo-se a facilidade de leitura. Muitas 
ilustrações foram revisadas e novas ilustrações foram adicionadas.

Cobertura Expandida Trabalhamos para melhorar o nível do texto através da introdução de material novo sobre teoria de or-
bitais moleculares e o estado sólido, e sobre bioquímica e química ambiental. A Equação de Clausius-Clapeyron recebeu maior 
destaque, e adicionamos “Questões de Estudo” “cumulativas”, mais complexas.

Exatidão Embora as edições anteriores do livro tenham sido relativamente isentas de erros, fizemos um esforço ainda maior 
nesta edição, e sete revisores de exatidão – quatro para o texto e três para os capítulos suplementares – foram incorporados à 
nossa equipe.

material suPlementar de matemática

Um conhecimento básico de matemática é necessário para se obter sucesso em química geral. Para os alunos hesitantes em relação 
as suas habilidades, adicionamos uma seção especial (Seção 1.8) que faz revisão da notação exponencial, algarismos significativos, 
análise dimensional, construção de gráficos e interpretação de informação gráfica.

entrecaPítulos suPlementares

As aplicações de princípios químicos estão impregnadas em nossas vidas. Embora a sexta edição descreva muitas aplicações à me-
dida que os princípios químicos são descritos, um número significativo de aplicações importantes e interessantes não é abordado 
no texto. No entanto, quatro áreas da química são abordadas em entrecapítulos num estilo de revista.

A Química dos Combustíveis e as Fontes de Energia •	 (página 239). Este material explora a situação energética que confronta 
nosso planeta e examina assuntos como fontes alternativas de energia, carros híbridos, células a combustível e a “economia 
do hidrogênio”.

A Química da Vida: Bioquímica•	  (página 461). Talvez existam mais químicos trabalhando em bioquímica do que em qual-
quer outra área. Este capítulo trata dos aminoácidos e proteínas, ácidos nucleicos e metabolismo.

A Química dos Materiais Modernos•	  (página 561). Nas últimas décadas, presenciamos o desenvolvimento de novos dispo-
sitivos eletrônicos (tais como LEDs em carros e sinais de trânsito), nanoestruturas, supercondutores e novos adesivos. Este 
capítulo suplementar aborda algumas dessas áreas e algumas outras. Além disso, traz uma discussão sobre a abordagem de 
orbitais moleculares das ligações em metais e semicondutores, material que fazia parte do Capítulo 10 na edição anterior.

A Química do Meio Ambiente•	  (vol. 2). Assuntos relativos ao meio ambiente, tais como smog fotoquímico, buraco na camada 
de ozônio, aquecimento global e qualidade da água, são frequentemente encontrados no noticiário. Este capítulo descreve 
como nossa água é tratada, discute o efeito de poluentes particulados em nossa atmosfera e explora os esforços recentes que 
os químicos estão fazendo em todo o planeta a fim de produzir os produtos dos quais dependemos de maneira ambiental-
mente segura.
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Atomos e Elementos

• Descrever a estrutura do Momo e definir 0 numero
atomico e 0 numero de massa.

• Compreender a natureza dos is6topos e calcular a
massa atomica a partir das abundi=mcias dos is6topos
e massas atomicas exatas.

• Explicar 0 conceito de mol e usar a massa molar
em calculos.

• Conhecer a terminologia da Tabeta Peri6dica.



Poeira de Estrelas
Uma grande variedade de elementos compoe 0 planeta Terra e todas as coisas vivas sobre ele. Qual e a visao que a ciencia tern d,
origem cosmica destes elementos, os quais muitas vezes nem notamos, em nosso meio ambiente e em nossas vidas?

A teoria do Big Bang e geralmente a mais ace ita para a origem do Universo. Essa teoria afirma que uma esfera de materi;
do tamanho de uma laranja grande, de densidade inimaginavel, explodiu ha aproximadamente 15 bilhoes de anos, espalhandc
os produtos dessa explosao na forma de uma nuvem em rapida expansao, com temperatura na casa dos 1030 K. Apos cerca de:
segundo, 0 Universo ja estava preenchido com as particulas que exploramos neste capitulo: pr6tons, eletrons e neutrons. Pas·
sados mais alguns segundos, 0 Universo havia se resfriado em milhoes e milhoes de graus, e os protons e neutrons come<;:ararr
a se combinar para formar nucleos de helio. Depois de apenas 8 minutos, acreditam os cientistas, 0 Universo consistia de urr
quarto de helio e tres quartos de hidrogenio. Na verdade, isso esta muito pr6ximo da composi<;:ao do Universo atual, 15 bilhoe:
de anos depois. Mas os humanos, os animais e as plantas san constituidos principalmente de carbono, oxigenio, enxofre, fos·
foro, ferro e zinco - elementos pesados que nao se apresentam em abundancia no Universo como urn todo. De onde vem essel
elementos mais pesados?

A nuvem de hidrogenio e helio foi se resfriando ao longo de urn periodo de milhares de anos e se condensou para forma
estrelas como 0 nosso Sol. Nelas, os atomos de hidrogenio fundem-se em mais ,Homos de helio, e a energia fiui para fora das es
trelas. a Sol converte, a cada segundo, 700 milhoes de toneladas de hidrogenio em 695 milhoes de toneladas de helio e 3,9 x 102

<

joules de energia san liberados.
Gradativamente, ao longo de milhoes de anos, uma estrela queimando hidrogenio torna-se cada vez mais densa e quente

as Momos de helio inicialmente formados na estrela come<;:ama fundir-se em elementos mais pes ados - primeiro carbono, de
pois oxigenio, e depois neonio, magnesio, silicio, fosforo e argonio. A estrela se torna ainda mais densa e quente. a hidrogenio c

for<;:adopara as regioes mais externas da estrela, que se torna uma gigante vermelha. Em certas circunstancias, a estrela explodira
e os observadores na Terra a verao como uma supernova. Uma unica supernova tern brilho comparavel ao de toda a galaxia n.
qual ela se formou!

as elementos que sao expelidos de uma supernova em explosao se movem atraves do espa<;:oe gradualmente san converti
dos em planetas, dentre os quais 0 nosso e apenas mais urn.

a mecanismo de forma<;:aodos elementos em uma estrela e razoavelmente bem compreendido, e ha uma grande evidenci.
experimental que suporta essa teoria. Porem a maneira pela qual esses elementos se agregam a partir da poeira de estrelas em or·
ganismos vivos sobre nosso planeta - e talvez em outros planetas - ainda esta longe de ser compreendida.

A abundancia dos elementos no sistema solar,
de H a Zn. 0 gratico mostra uma tendencia de
declinio da abundancia com 0 aumento da massa
entre os 30 primeiros elementos. 0 declinio con-
tinua alem do zinco. Note que a escala no eixo
vertical e logarftmica - isto e, ela aumenta em
potencias de dez. A abundancia do nitrogenio,
por exemplo, corresponde a 1/10.000 (1/104) da
abundancia do hidrogenio. (Todas as abundan-
cias sac plotadas como numero de Momos por
1012 atom os de hidrogenio. 0 fato de as abun-
dancias de Li, Be e B, bem como de elementos
pr6ximos ao Fe, nao seguirem 0 declinio geral e
uma consequencia da maneira pela qual os ele-
mentos sac sintetizados nas estrelas.)
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I PARA REVER ANTES DE INICIAR

Nomes e utilizas:ao das unidades SI (Ses:ao 1.6).

Resolus:ao de problemas numericos usando unidades (Ses:ao 1.8).

os elementos quimicos sao forjados nas estrelas. Quais sao as semelhans:as entre eles? E as diferens:as? Quais sao suas proprie-
dades fisicas e quimicas? Como podemos distingui-los? Este capitulo da inicio a exploras:ao da quimica dos elementos, os

los da ciencia quimica.

2.1 Protons, Eletrons e Neutrons:
esenvolvimento da Estrutura Atomica

;-,'oha de 1900, na Inglaterra, uma serie de experimentos feitos por cientistas, como Sir Joseph John Thomson (1856-1940)
~'a os Objetivos do Capitulo) e Ernest Rutherford (1871-1937), estabeleceu urn modelo do Momo que ainda e a base da teoria

- mica moderna. Tres partlculas subatomicas sao os constituintes de todos os Momos: pr6tons eletricamente positivos, neu-
eletricamente neutros e eletrons eletricamente negativos. 0 modelo coloca os pr6tons e os neutrons mais massivos em urn

- _-leo muito pequeno, 0 que significa que 0 nucleo contem toda a carga positiva e quase toda a mass a de urn atomo. Os eletrons,
massa muito menor do que pr6tons ou neutrons, cercam 0 nucleo e ocupam a maior parte do volume (Figura 2.1). Os

mos nao tern nenhuma carga liquida; as car gas positivas e negativas dentro deles balanceiam umas as outras. 0 numero dos
ons fora do nucleo e igual ao numero de pr6tons no nucleo.

Qual e a base experimental da estrutura at6mica? Como 0 trabalho de Thomson, de Rutherford e de outros conduziu a
~modelo?

icidade esta envolvida em muitas das experiencias a partir das quais a teoria da
tura at6mica foi derivada. 0 fato de que os objetos sao capazes de apresentar carga
'ca foi observado primeiro pelos antigos egipcios, ao notarem que 0 ambar, quando

- 'onado com la ou seda, atraia pequenos objetos. Em um dia seco, pode-se observar
mo quando se fricciona uma bexiga nos cabelos, que serao atraidos pela bexiga

- =JIa 2.2a). Urn relampago ou 0 choque que se leva quando se toea em uma mas:aneta
- resultado do movimento de uma carga eletrica.

Dois tipos de carga eletrica haviam sido descobertos a epoca do inventor e es-
- :ita norte-americano Benjamin Franklin (1706-1790). Ele os chamou de positivos

- e negativos (-), porque aparecem como opostos e podem neutralizar uns aos ou-
- Experimentos mostram que as cargas iguais se repelem e que as cargas opostas
~em. Franklin concluiu tambem que existe urn balans:o de cargas: se uma carga

- .::Ova aparece em algum lugar, uma carga positiva do mesmo tamanho deve apa-
-= em outro lugar. 0 fato de que uma carga se acumula quando uma substancia e
- 'onada contra outra implica a frics:ao que separa cargas positivas e negativas (Fi-

L2a). Ja no seculo XIX, compreendeu-se que as cargas positivas e negativas estao
'adas de algum modo com a materia - e talvez com os Mom os.

, 960 fisico frances Henri Becquerel (1852-1908) descobriu que urn minerio de
~o emitia raios capazes de escurecer uma placa fotografica, mesmo que a placa es-
-- coberta por papel preto para evitar sua exposis:ao a luz. Em 1898, Marie e Pierre
-e isolaram 0 pol6nio e 0 radio, que tambem emitiam 0 mesmo tipo de raio, e, em

Figura 2.1 A estrutura do atomo. Todos os
,homos possuem um nucleo com um ou mais
protons (carga elE~tricapositiva) e neutrons
(sem cargal. Os eletrons (carga eletrica ne-
gativa) sac arranjados no espa~o como uma
"nuvem" ao redor do nucleo. Em um atomo
eletricamente neutro, 0 numero de eletrons
e igual ao numero de protons. Note que
esta figura nao e desenhada em escala. Se
o nucleo fosse realmente do tamanho que
e mostrado aqui, a nuvem de eletrons se es-
tenderia por mais de 243 metros. 0 atomo
e, em sua maior parte, espa~o vazio!



Figura 2.2 Eletricidade e radioatividade.
(a) Se voce esfregar seus cabelos com um balao, uma carga estatica se acumulara na superficie do balao. Experimentos mostram que objetos com
cargas opostas se atraem, enquanto objetos com cargas eletricas iguais se repelem.
(b) Raios alfa (a), beta (1:\) e gama (y) de um elemento radioativo sac separados pela passagem por placas eletricamente carregadas. As particulas
a positivamente carregadas sac atraidas para a placa negativa, e as particulas 1:\ negativamente carregadas, para a placa positiva. Observe que as
particulas a, mais pesadas, sofrem deflexao menor do que as particulas 1:\, mais leves. Os raios gama nao possuem carga eletrica e, portanto, nao
sofrem deflexao pelas placas carregadas.

1899, eles sugeriram que os atomos de determinadas substlncias emitem esses raios incomuns quando se desintegram. Eles chama-
ram esse fenomeno de radioatividade, e as substlncias que apresentam essa propriedade san ditas radioativas.

Os experimentos iniciais identificaram tres tipos de radia~ao: alfa (a), beta W) e gama (y). Esses raios se comportam de
maneira diferente quando passam entre placas eletricamente carregadas (Figura 2.2b). Os raios a e ~ san defletidos, mas os raios
y passam sem deflexao pelas placas; isso quer dizer que os raios a e ~ san particulas eletricamente carregadas, porque as cargas san
atraidas ou repelidas pelas placas carregadas. Apesar da observa~ao de a carga da particula a (+2) ser duas vezes maior do que a
da particula ~ (-1), as particulas a san defletidas em menor extensao, 0 que implica 0 fato de que as particulas a devam ser mais
pesadas do que as particulas ~. Os raios y nao tern carga ou massa detectaveis; eles se comportam como raios de luz.

A sugestao de Marie Curie de que os atomos se desintegram se opunha a ideia apresentada em 1803 por John Dalton de
que 0 atomo era indivisivel. Se os atomos podem ser divididos, deve existir algo ainda menor do que 0 atomo, ou seja, os atomos
devem ser compostos de particulas subatomicas ainda menores.

Uma evidencia adicional de que os atomos san compostos de particulas menores veio das experiencias com tubos de raios ca-
t6dicos (Figura 2.3), que SaGtubos de vidro, dos quais a maior parte do ar foi retirada, e que contem do is eletrodos metalicos.
Quando uma voltagem suficientemente elevada e aplicada aos eletrodos, urn raio cat6dico flui do eletrodo negativo (catodo) ao
eletrodo positivo (anodo). Experimentos mostraram que os raios cat6dicos viajam em linha reta, fazem com que os gases brilhem,
san capazes de aquecer ao rubro objetos metalicos, san defletidos por urn campo magnetico e san atraidos por pia cas carregadas
positivamente. Quando os raios cat6dicos atingem uma tela fluorescente, ha emissao de luz em uma serie de pequenas centelhas.
Podemos compreender todas essas observa~6es se considerarmos que urn raio cat6dico e urn feixe das particulas negativamente
carregadas que hoje conhecemos como eletrons.

Voce ja esta familiarizado com os raios cat6dicos. As imagens formadas na televisao e em alguns tipos de monitor de com-
putador san formadas usando-se placas eletricamente carregadas para direcionar raios cat6dicos sobre a parte de tras de uma
tela fosforescente na qual enxergamos a imagem. Sir Joseph John Thomson (1856-1940) usou esse principio para provar experi-
mentalmente a existencia do eletron e estudar suas propriedades (veja os Objetivos do Capitulo). Ele aplicou campos eletricos e
magneticos simultaneamente sobre urn feixe de raios cat6dicos. Balanceando 0 efeito do campo eletrico com 0 do campo magne-
tico, e usando leis basicas da eletricidade e do magnetismo, ele ca1culou a rela~ao entre carga e massa para as particulas do feixe.
Be nao pode determinar a carga ou a massa de forma independente. Entretanto, encontrou a mesma rela~ao da carga-massa em
experiencias com catodos de 20 metais diferentes e com varios gases. Esses resultados sugeriram que os eletrons estao presentes
no Momos de todos os elementos.



~. e de eletrons (raios
) e acelerado at raves de
as focalizadoras.

2. Ao passar por um campo eletrico,
o feixe de eletrons e defletido.

3. a experimento e montado de forma
que 0 campo eletrico faz que 0 feixe
de eletrons seja defletido em uma
dire~ao. a campo magnetico deflete
o feixe na dire~ao oposta.

4. Balanceando-se os efeitos dos
campos eletrico e magnetico, a
razao carga-massa do eletron
pode ser determinada.

Coube ao fisico americano Robert Andrews Millikan (1868-1953) determinar a carga em urn eletron, 0 que permitiu a
- cientistas calcular sua mass a (Figura 2.4). Em seu experimento, minusculas gotas de 6leo foram introduzidas em uma ca-
a medida que as gotas sedimentavam lentamente atraves do ar, foram expostas a raios X, 0 que fez que adquirissem carga

::a.Yfillikan usou urn pequeno telesc6pio para observar gotas individuais. 5e a carga eletrica nas placas acima e abaixo das
:0 e ajustada, a forya atrativa eletrostatica que puxava uma gota para cima poderia ser balanceada pela forya da gravidade

_~u.va a gota para baixo. A partir das equayoes que descrevem essas foryas, Millikan calculou a carga em varias gotas. Dife-
- otas possuiam cargas diferentes, mas Millikan notou que cada uma correspondia a urn multiplo inteiro da mesma carga
:,1,60 x 10-19 C (onde C representa 0 Coulomb, a unidade 51 de carga; Apendice C). 0 fisico sup6s que essa era a unidade

ental de carga, a carga de urn eletron. Como a relayao carga-massa do eletron era conhecida, a massa do eletron poderia
- culada. 0 valor atualmente aceito para a massa do eletron e 9,109383 x 10-28 g, e a carga do eletron e -1,602176 x 10-19 C.
- '0 nos referimos as propriedades das particulas fundamentais, sempre expressamos a carga em relayao a carga do eletron,

e atribuido 0 valor-l.

Experimentos adicionais mostraram que os raios cat6dicos possuiam as mesmas propriedades que as particulas ~ emitidas
~ ementos radioativos. Isso forneceu uma evidencia adicional de que 0 eletron e uma particula fundamental da materia .

.-\mplos estudos com tubos de raios cat6dicos no final do seculo XIX renderam outro dividendo. Alem dos raios cat6dicos,
tro tipo de radiayao foi detectado. Urn feixe de particulas positivamente carregadas chamadas de raias canais foi observado

- 'o-se urn tubo de raios cat6dicos especialmente projetado, com urn catodo perfurado (Figura 2.5).

Estasgoticulas negativamente carregadas continuam a cair devido a for~a
da gravidade.

_ - 90tas caem uma a uma na camara inferior sob efeito da for~a
~vidade.

oleculas de gas na camara inferior sao inonizadas (separadas em
e um fragmento positivo) por um feixe de raios X. as eletrons
as gotas do oleo; algumas goticulas tem um eletron, outras tem

_ = assim por diante.

4. Atraves do ajuste cuidadoso da volta gem nas placas, a for~a de
gravidade atuando sobre a goticula e exatamente balanceada pela
atra~ao da gota negativa pela placa superior, positivamente carregada.
A analise destas for~as fornece um valor para a carga no eletron.



1. as eletrons colidem com
moleculas de gas neste tube
de raios cat6dicos com um
catodo perfurado.

2. As moleculas tornam-se
positivamente carregadas, e
estas sao atraidas ao catodo
perfurado, negativamente
carregado.

Figura 2.5 Raios canais. Em 1886, E. Goistein detectou um fluxo de partfculas movendo-se em dire~ao oposta ados raios cat6dicos negativamen-
te carregados. Hoje sabemos que essas partfculas sac ions positivamente carregados, formados por colis6es entre os eletrons e moleculas gasosas
no interior do tube de raios cat6dicos.

3. Algumas partfculas positivas
passam atraves dos oriffcios e
formam um feixe, ou "raio".

Essas particulas, que se moviam na direyao oposta ados raios cat6dicos, passavam atraves dos orificios no ca.todo e eram de-
tectadas no lado oposto. Os valores da razao carga-massa para os raios canais eram muito menores que os valores correspondentes
medidos para os raios cat6dicos, indican do particulas de massa maior. Porem os valores tambem variavam dependendo da natureza
do gas no tubo. Sabemos hoje que os raios canais se origin am das colis6es dos raios cat6dicos com atomos gasosos no interior do
tubo de raios cat6dicos, 0 que faz que cada atomo se fragmente em urn ion positivo e urn eletron. As particulas positivas sao atraidas
pelo catodo negativamente carregado.

Urn seculo depois desses estudos seminais sobre a estrutura do atomo, e facil reconhecermos 0 pr6ton como a particula funda-
mental positivamente carregada do atomo. Entretanto, ha urn seculo, esse conhecimento nao surgiu de maneira tao simples. Esse
fato basico nao foi estabelecido em urn unico experimento ou em urn momenta especifico.

Com a determinayao de que os eletrons negativamente carregados constituiam uma parte do atomo, veio 0 reconhecimento
de que deveria existir tambem uma particula atomica positivamente carregada. Uma hip6tese sugerida era que deveria haver uma
particula complementar ao eletron com uma massa correspondente e uma carga +1, mas nao havia evidencia experimental da
existencia de tal particula. As particulas positivas detectadas e estudadas nos experimentos anteriores (particulas a de elemento
radioativos e ions positivos que constituiam os raios canais) eram consideravelmente mais massivas.

Ernest Rutherford (1871-1937) provavelmente merece a maior parte do credito pela descoberta do pr6ton. Ele executou ex-
perimentos no inicio dos anos 1900 nos quais varios elementos eram irradiados com particulas a. Urn de seus experimentos mais
conhecidos envolvia a irradiayao de metais como 0 ouro, que levaram a conclusao de que os atomos continham urn nucleo positi-
vamente carregado com a maior parte da massa do atomo. [0 Nucleo do Atomo, pagina 55]. Ao mesmo tempo, Rutherford estava
fazendo experimentos usando elementos gasosos e, em urn desses experimentos, ele observou a deflexao de particulas a em funyao da
massa atomica. A partir desses experimentos ele concluiu, em 1911, que "0 atomo de hidrogenio tern a estrutura mais simples possive\.
com apenas uma unidade de carga': Porem a identificayao formal do pr6ton s6 ocorreu cerca de 10 anos mais tarde. Em experimento
nos quais nitrogenio era bombardeado com particulas a, Rutherford e seus colaboradores observaram particulas altamente energeti-
cas. Os valores de suas raz6es carga-massa eram comparaveis aos do hidrogenio, a particula positiva que se sabia ter a menor massa.
Inesperadamente, eles haviam executado a primeira reayao nuclear artificial. A expulsao de urn pr6ton pelo nucleo foi aceita como
prova definitiva de que 0 pr6ton era uma particula nuclear. 0 nome "pr6ton" para essa particula parece ter sido usado inicialmente
por Rutherford num relat6rio em uma reuniao cientifica em 1919.

Uma vez que os atomos nao tern nenhuma carga eletrica, 0 numero de pr6tons positivos deve se igualar ao numero de eletrons ne-
gativos em urn atomo. A maio ria dos atomos, entretanto, tern massas maio res do que seria previsto com base somente nos pr6tons e
nos eletrons, 0 que sugeriu que os atomos deveriam tambem conter particulas relativamente pesadas, sem nenhuma carga eletrica.



'!timos anos do seculo XIX e as primeiras decadas do seculo XX estao entre os mais importantes na historia da ciencia, em parte devido
a descoberta da estrutura do ,homo, preparando 0 terreno para a explosao de desenvolvimento da ciencia no seculo xx.

A no~ao de que a materia era constituida de ,homos e que essa estrutura poderia ser usada para explicar os fenomenos quimicos foi
'almente usada por John Dalton (1766-1844). Dalton propos nao apenas que toda materia e constituida de atomos, mas tambem que

- os os atom os de um determinado elemento sac identicos, e que os atomos sac invisiveis e indestrutiveis. As ideias de Dalton foram acei-
de maneira generalizada alguns anos depois de suas propostas, mas sabemos hoje que os dois ultimos postulados nao sac corretos.
Marie Curie (1867-1934) compreendeu a natureza da radioatividade e suas implica~6es sobre a natureza dos atomos. Ela nasceu como

arya Sklodovska na Polonia. Mais tarde, quando viveu na Fran~a, passou a ser chamada de Marie, mas nos referimos frequentemente a
como Madame Curie. Com seu marido Pierre ela isolou os elementos, desconhecidos ate entao, polonio e radio de um minerio conten-
uranio. Eles dividiram 0 premio Nobel de quimica de 1911 por essa descoberta. Uma de suas filhas, Irene, casou-se com Frederic Joliot,

e es dividiram 0 premio Nobel de quimica de 1935 por sua descoberta da radioatividade artificial.
Sir Joseph John Thomson (1856-1940) era Professor Cavendish de Fisica Experimental da Universidade de Cambridge na Inglaterra.

Em 1896 ele proferiu uma serie de palestras intitulada "A Descarga de Eletricidade em Gases" na Universidade Princeton nos Estados Uni-
, Essetrabalho sobre raios catodicos levou-o a descobrir 0 eletron, que ele anunciou em uma palestra na noite de sexta-feira, 30 de abril
1897. Mais tarde, Thomson publicou uma serie de livros sobre 0 eletron e recebeu 0 premio Nobel de fisica em 1906.
Ernest Rutherford (1871-1937) nasceu na Nova Zelandia em 1871 mas foi para a Universidade de Cambridge na Inglaterra, onde

eve 0 seu doutoramento em fisica em 1895. La trabalhou com 0 professor J. J. Thomson, e foi em Cambridge que ele descobriu as ra-
~6es a e ~. Na Universidade McGill, no Canada, em 1899, Rutherford realizou experimentos para provar que a radia~ao a e composta
nucleos do helio e que a radia~ao ~ consiste de eletrons. Por esse trabalho, recebeu 0 premio Nobel de quimica em 1908. Seu trabalho

-- re a estrutura do Momo foi realizado de po is que ele se mudou para a Universidade de Manchester na Inglaterra. Em 1919, retornou
a niversidade de Cambridge, onde assumiu a catedra previa mente ocupada por J. J. Thomson. Em sua carreira, Rutherford orientou 0

::rabalho de dez futuros recebedores do premio Nobel. 0 elemento 104 foi batizado de Rutherfordio em sua homenagem.

Em 1932,0 fisico britanico James Chadwick (1891-1974), aluno de Rutherford, apresentou evidencia experimental. Ele
briu que uma radia<;:aomuito penetrante era liberada quando particulas provenientes de pol6nio radioativo atingiam urn

de berilio; essa radia<;:aofoi direcionada para urn alvo de parafina, e Chadwick observou que protons emanavam desse alvo.
_ :-aciocinio foi de que somente uma particula pesada e sem carga que emanava do berilio poderia ter causado esse efeito. Essa

cuIa, conhecida como neutron, nao apresenta carga eletrica e tern massa de 1,674927 x 10-24 g, ligeiramente maior do que a
-- de urn proton.

-=1lomsonhavia suposto que urn ,Homo era uma esfera uniforme de materia positi-
-mte carregada, dentro da qual havia milhares de eletrons incrustados. Thomson e

- alunos imaginavam que a (mica questao dizia respeito ao numero de eletrons que
.:d.avam na esfera. Por volta de 1910, Ernest Rutherford decidiu testar 0 modelo de

~on. Ele havia descoberto anteriormente que os raios 0. (Figura 2.2b) eram parti-
~- ositivamente carregadas que possuiam a mesma massa dos atomos de helio. Ele

'::L::ioc:i'ilIOU que, se 0 modelo at6mico de Thomson estivesse correto, urn feixe dessas
culas tao pesadas seria muito pouco defletido ao atravessar uma folha delgada de
. Rutherford, com seus colaboradores Hans Geiger (1882-1945) e Ernst Marsden
9-1970), montaram a aparelhagem mostrada na Figura 2.6 e observaram 0 que
eu quando as particulas 0. atravessaram a folha de ouro. A maior parte passou direto, mas algumas particulas foram defletidas

srandes angulos, e outras quase voltavam a fonte! Mais tarde, Rutherford descreveria esse experimento da seguinte forma: "Era
se voce atirasse urn projetil [de artilharia] de 15 polegadas contra uma folha de papel e ele voltasse e 0 atingisse':
A unica maneira de Rutherford e seus colaboradores acomodarem suas observa<;:6esera propor urn novo modelo para 0
0, no qual toda a carga positiva e a maior parte da massa se concentrassem em urn volume muito pequeno. Rutherford cha-
esse minusculo caro<;:ode nucleo (Figura 2.1); os eletrons ocupam 0 resto do espa<;:odo atomo. A partir de seus resultados,
erford, Geiger e Marsden calcularam que 0 nucleo de urn atomo de ouro tinha uma carga positiva na faixa de 100 ± 20 e urn
de aproximadamente 10-12 em. Os valores atualmente aceitos sao +79 para a carga e aproximadamente 10-13 cm para 0 raio.

• Quao Pequeno e um Atomo?

o raio de um Momo tipico tem entre 30 e 300 pm
(3 x 10-11 m a 3 x 10-10 m). Para ter uma ideia do
tamanho diminuto do Momo, note que 0 numero de
atamos existentes em uma colher de cha de agua
(aproximadamente 1 em)) e tres ve2es maior do que
o numero de colheres de cha de agua existentes no
Oceano Atlantico.



Nucleo de
um atomo
de ouro

Algumas
particulas sac
consideravelmente
defletidas

Algumas particulas
a colidem de frente
com nucleos e sac
defletidas de volta
a fonte

A maior parte das
partjculas a passa
reto ou sac muito
pouco defletidas

o Cobre na Tabela Peri6dica

Cobre

29 ---- ---- Numero at6mico

Cu -------Simbolo

63,546-- ---- Peso at6mico

Os elementos atualmente conhecidos estao listados na Tabela Peri6dica ao
final deste livro. 0 numero inteiro no alto do boxe de cada elemento e seu numero
atomico. Urn ,homo de s6dio, por exemplo, tern urn numero atomico 11, de forma
que seu nueleo contem 11 pr6tons. Urn Momo de uranio tern 92 pr6tons nueleares
e Z = 92.

Figura 2.6 0 experimento de Rutherford para determinar a estrutura do atomo. (direita) Um feixe de particulas positivamente carregadas foi
direcionado a uma folha fina de ouro. Uma tela fluorescente recoberta com sulfeto de zinco (ZnS) foi usada para detectar as particulas passando
atraves da folha. A maioria das particulas passava direto atraves da folha, mas algumas eram defletidas. Algumas eram de fate defletidas para
tras. (esquerda) Interpreta~ao dos resultados experimentais.

Sabemos hoje que 0 raio do nueleo e aproximadamente 0,001 pm, e 0 raio de urn ,homo e de, aproximadamente, 100 pm. Se urn
atomo fosse urn objeto macrosc6pico com urn diametro de 100 m, preencheria aproximadamente urn estadio de futebol pequeno.
Qual seria 0 diametro do nueleo de tal Momo? Voce consegue imaginar urn objeto que seja desse tamanho?

2.2 Numero Atomico e Massa Atomica1

Todos os Momos de urn mesmo elemento tern 0 mesmo numero de pr6tons no nueleo. 0 hidrogenio e 0 elemento mais simples,
com urn pr6ton nuelear. Todos os Momos de helio tern dois pr6tons, enquanto todos os Momos de litio tern tres pr6tons e todos os
atomos de berilio tern quatro pr6tons. 0 numero de pr6tons no nueleo de urn elemento e seu numero atomico, normalmente re-
presentado por Z.

No original, atomic weight, cuja tradu~ao literal e "peso atomico". Outra forma, mais correta do ponto de vista conceitual, de expressar essa propriedade <"'massa atomica", que sera
utilizada nesta tradu~ao. Os significados de peso atomico e de massa atomica sao exatamente os mesmos. (NTT)



'" a massa de urn ,Homo? Os quimicos nos seculos XVIII e XIX reconheceram que experimentos cuidadosos poderiam £or-
illassas at6micas relativas. Por exemplo, a massa de urn ,Homo de oxigenio foi determinada como 1,33 vez a massa do atomo

-.: ono, e urn Momo de calcio tern 2,5 vezes a massa de Momo de oxigenio.

_\ quimica do seculo XXI ainda utiliza urn sistema de massas relativas. Depois de ten tar diversos padr6es, os cientistas adota-
atu3l: a urn Momo de carbono com seis pr6tons e seis neutrons em seu nucleo e atribuida uma massa de exatamente 12,000.

- ~ omo de oxigenio com oito pr6tons e oito neutrons tern uma massa 1,3333 vez maiar do que a do carbono; portanto, tern
LDassarelativa de 16,000. As massas dos Momos dos outros elementos foram atribuidas da mesma forma.
_\5 massas de particulas at6micas fundamentais S300expressas frequentemente em unidades de massa atomica (u). Uma unidade

~ atbmica, 1 u, corresponde a 1/12 da massa de um atomo de carbona com seis pr6tons e seis neutrons. Assim, 0 Momo do carbo-
uma massa de 12.000. A unidade de massa at6mica pode ser relacionada a outras unidades de massa pelo fator de convers3oO

_= 1,661 X 10-24g.

:' atons e os neutrons tern massas muito pr6ximas de 1 u (Tabela 2.1). 0 eletron, em contraste, tern uma massa de aproxima-
te apenas 1/2.000 desse valor. Ja que as massas dos pr6tons e dos neutrons S300t300pr6ximas de 1 u, a massa aproximada
Morna pode ser estimada se 0 seu numero de pr6tons e de neutrons for conhecido. A soma do numero de pr6tons e de

OilSem urn Momo e chamada llu.mero de massa e tern 0 simbolo A.

Por exemplo, urn Momo de s6dio com 11 pr6tons e 12 neutrons em seu nucleo tern A = 23. 0 atomo de uranio mais comum
_ pr6tons e 146 neutrons, e A = 238. Usando essa informa<;:3oo,frequentemente simbolizamos os atomos com a nota<;:3oo:

Massa at6mica ~ A •

N. ,. -----'- zX ~ 51mbolo do elementoumero atomlCO -----r

o subscrito Z e opcional porque 0 simbolo do elemento nos diz qual e 0 numero at6mico.) Por exemplo, os Momos
- 'ormente descritos tern os simbolos ~~Na ou 2~~U,ou simplesmente 23Nae 238u.Aos nos referirmos a eles, dizemos "s6-
-_3" ou "uranio-238".

ela 2.1 Propriedades das Partfculas Subatomicas *

Massa
'cula Gramas Massa Relativa Carga Simbolo

on 9,109383 x 10-28 0,0005485799 -1 ~eou e-

: on 1,672622 x 10-24 1,007276 +1 ~pOUp+

_-~utron 1,674927 x 10-24 1,008665 0 ~n ou nO





Exemplo 2.1 Composi~ao Atomica

Problema· Qual e a composi<;:aode urn aromo de fosforo com 16 neutrons? Qual e seu numero de massa? Qual e 0 simbolo des
aromo? Se 0 aromo tern u massa de 30,9738 u, qual e a sua massa em gramas?
Estrategia· Todos os ,homos de P tern 0 mesmo numero de pr6tons, ou seja, 15, que e dado pelo numero atomico (veja a Tabela
Periodica ao final deste livro). A massa e a soma do numero de protons e neutrons. A massa do atomo, em gramas, pode ser obtida
a partir da massa em unidades de massa atomica usando 0 fator de conversao 1 u = 1,661 X 10-24g).
Solu<;:ao· Urn aromo de fosforo tern 15 protons e, por ser eletricamente neutro, tern tambem 15 eletrons.

o simbolo completo do aromo e ~~P.

A massa de urn aromo de 31 P = (30,9738 u) x (1,661 X 10-24 g/u) = 5,145 x 10-23 g

Exercicio 2.2 Composi~ao QUlmica

(a) Qual e 0 numero de massa de urn atomo de ferro com 30 neutrons?

(b) Urn aromo de niquel com 32 neutrons tern uma massa de 59,930788 u. Qual e a sua massa em gram as?

(c) Quanto protons, neutrons e eIetrons ha em urn aromo de 64Zn?

Figura 2.7 Gelo feito de "agua pesada". A
agua contendo hidrogenio comum (1H, pra-
tio) forma um solido que e menos denso (d
= 0,917 g/cm3 a ° 0q do que a H20 Ifquida
(d = 0,997 g/cm3 a 25 0q, e que, portanto,
flutua no liquido. (A agua e unica nesse
aspecto. A fase salida de virtualmente to-
das as outras substancias afunda na fase
Ifquida da mesma substancia.) De maneira
semelhante, 0 "gelo pesado" (D20, axfdo
de deuterio) flutua na "agua pesada". °
gelo de D20, porem, e mais denso do que a
H20, de modo que cubos de D20 afundam
na fase Ifquida de H20.

2.3 Is6topos
Somente em alguns poucos casos (por exemplo, 0 aluminio, 0 fluor e 0 f6sforo) os
aromos de uma amostra natural de urn determinado elemento apresentam todos a
mesma massa. A maio ria dos elementos consiste em aromos que tern diversos nu-
meros de mass a diferentes. Por exemplo, ha do is tipos de aromos de boro, urn com
uma massa de aproximadamente 10 u eOB) eo segundo com uma massa de apro-
ximadamente 11 u e1B). Os aromos de estanho podem ter qualquer uma entre dez
massas diferentes. Os atomos com 0 mesmo numero atomico e numeros de mass a
diferentes SaGchamados isotopos.

Todos os aromos de urn elemento tern 0 mesmo numero dos pr6tons, cinco
no caso do boro. Isso significa que, para possuirem mass as diferentes, os isotopos
devem possuir urn numero diferente de neutrons. 0 nucleo de urn aromo de lOB (Z
= 5) tern cinco protons e cinco neutrons, enquanto 0 nucleo de urn aromo de liB

tern cinco protons e seis neutrons.
Os cientistas geralmente se referem a determinado isoto po citando 0 seu nu-

mero de massa (por exemplo, uranio-238, 238U),mas os isotopos de hidrogenio saG
tao importantes que tern nomes e simbolos especiais. Todos os atomos de hidro-
genio possuem apenas urn proton. Quando essa for a unica particula, 0 is6topo e
chamado de pr6tio, ou simples mente "hidrogenio". 0 isotopo de hidrogenio, com
urn neutron, ~H, e chamado de deuterio, ou "hidrogenio pesado" (simbolo = D). 0
nucleo do hidrogenio radioativo, ~H, ou tritio (simbolo = T), contem urn pr6ton
do is neutrons.

A substitui<;:ao de urn isotopo por outro isotopo do mesmo elemento em
composto as vezes tern urn efeito interessante (Figura 2.7). Isso e especialmente im-
portante quando 0 deuterio substitui 0 hidrogenio, pois a massa do deuterio e
dobro da massa do hidrogenio.



. amostra de agua de urn lago ou riacho consistira quase que inteiramente em H20, na qual os Momos de H consistem no
:- lH. Algumas moleculas, entretanto, terao deuterio eH) substituindo 0 lH. Podemos preyer esse resultado, pois sabemos
- Momos de lH correspondem a 99,895% dos Momos de H na Terra. Isto e, a abundancia percentual do atomo de lH, que

-; :: entagem dos atomos daquele tipo em uma amostra, e 99,895%.

numero de atom os de determinado isotopo
----------------------- X 100%
numero total de atomos de todos os isotopos daquele elemento

estante do hidrogenio natural e 0 deuterio, cuja a abundancia e de somente 0,015% dos atomos totais de hidrogenio. 0
.-6topo radioativo 3H, nao ocorre naturalmente.

~nsidere os dois isotopos do boro. 0 isotopo boro-l0 tern uma abundancia de 19,91%; a do boro-ll e de 80,09%. Isso
que, se pudesse separar 10 mil Momos de boro de uma amostra natural "media", 1.991 deles seriam atomos de boro-l0 e

- ~ es seriam Momos de boro-ll.

a· A prata tern do is isotopos, urn com 60 neutrons (abundancia percentual
:- •."'90/0) eo Qutrocom 62 neutrons. Quais sac os numeros de massa e as simbo-

isotopos? Qual e a abundancia percentual do isotopo com 62 neutrons?
.:s=zti·~·.a • Lembre-se de que 0 numero de massa e a soma do numero de protons

ns.O simbolo e escrito como ~X, onde X eo simbolo do elemento. A soma
dancias percentuais de todos os isotopos deve ser 100%.

SlIIb::::a-o • A prata tern urn nlimero atomico de 47, portanto cada Momo de prata
~.; pr6tons no nucleo. Os dois isotopos, portanto, tern numero de massa de

-:: .09.

1, com 47 pr6tons e 60 neutrons

A = 47 pr6tons + 60 neutrons = 107

m 47 pr6tons e 62 neutrons

A = 47 pr6tons + 60 neutrons = 109

Atomo Massa Exata (u)

4He 4,0092603

1Je 13,003355

160 15,994915

58Ni 57,935348

60Ni 59,930791

79Br 78,918338

81Br 80,916291

197Au 196,966552

238U 238,050783

" .nio tern is6topos com 18,20 e 22 neutrons, respectivamente. Quais os nlimeros de massa e os simbolos desses is6topos?
tern dois is6topos: 69Gae 71Ga.Quantos pr6tons e neutrons existem no nucleo de cada urn desses is6topos? Se a abun-

. do 69Gae 60,1%, qual e a abundancia do 71Ga?

r.!rtid·o 2.3 Is6topos

.- exatas dos isotopos e sua abundancia percentual sac determinadas experimentalmente com urn espectrometro de
- gura 2.8). Vma amostra gasosa de urn elemento e introduzida na camara evacuada do espectrometro e as moleculas ou



atomos SaGconvertidos em particulas carregadas (ions). Urn feixe desses ions e submetido a urn campo magnetico, que faz que
as trajet6rias dos ions sejam defletidas. A extensao da deflexao depende da massa da particula: os ions menos massivos SaGmais
defletidos e os ions mais massivos SaGmenos defletidos. Os ions, agora separados por massa, SaGdetectados no final da camara.
Nos primeiros experimentos, os ions eram detect ados usando-se filme fotografico, mas os instrumentos modernos medem a cor-
rente eletrica em urn detector. 0 grau de escuridao de urn ponto em urn filme fotografico, ou a quantidade de corrente medida,
esta relacionado ao numero de ions com uma determinada massa e, portanto, com a abundancia do ion.

A razao carga-massa dos ions tambem pode ser determinada a partir do raio de curvatura da trajet6ria do ion ate 0 detector.
Sabendo que a maioria dos Ions dentro do espectr6metro tern uma carga de +1, podemos derivar urn valor para a massa. Os qui-
micos, utilizando instrumentos modernos, SaGcapazes de medir massas isot6picas com ate nove algarismos significativos.

1. Uma amostra e introduzida na forma de vapor na camara de
ioniza~ao. Ali, ela e bombardeada com eletrons de alta energia que
retiram eletrons dos atomos ou moleculas da amostra.

3. Esta camara se encontra em um campo magnetico, que e perpendicular
a dire~ao do feixe de particulas carregadas.

2. As particulas positivas resultantes sao aceleradas por uma serie de
placas aceleradoras negativamente carregadas, para dentro de uma
camara de analise.

4. Aqui, partfculas de 21Ne+ sac focalizadas no detector, enquanto feixes
de ions de 22Ne+ e 22Ne+ (com massa menor ou maior) sofrem uma
curvatura maior e menor, respectivamente, e portanto nao sac detectada;,
Alterando-se 0 campo magnetico, um feixe de partfculas carregadas de
massa diferente pode ser focalizado no detector, e um espectro de massa
e observado.

A excelfao do carbono-12, cuja massa e definida como sendo exatamente 12 u, as massas isot6picas nao apresentam valo-
res inteiros. Porem as massas isot6picas tern valores sempre muito pr6ximos do numero de massa do is6topo. Por exemplo,:.
massa de urn atomo de boro-11 e1B, 5 pr6tons e 6 neutrons) e 11,0093 u, e a massa de urn atomo de ferro-58 (58Fe, 26 pr6to
e 32 neutrons) e 57,9333 u. Note tambem que as mass as dos is6topos individuais SaGsempre ligeiramente menores que a SOIll.!
das massas dos pr6tons, neutrons e eletrons que compoe 0 atomo. Essa diferenlfa de massa, chamada de "defeito de mas
esta relacionada it energia que mantem as particulas do nucleo unidas. (Veja Urn Exame Mais Detalhado: "Massa At6mica =
Defeito de Massa", pagina 61).

2.4 Massa Atomica
Uma vez que cada amostra de bora tern alguns atomos com massa de 10,0129 u e outros com massa de 11,0093 u, a massa at6rnica m,,-
dia deve ter urn valor intermediario. A massa atomica (ou peso atomico) e a massa media de uma amostra representativa de atom
Para 0 bora, a massa at6mica e 10,81. De urn modo geral, a massa at6mica de urn elemento pode ser calculada usando-se a equalfao

(
abundancia em % do is6topo 1) ." ,Massa at6mica = ------------ (massa atomlCa do lSOtOpO1)

100

(
abundancia em % do is6topo 2) ( "..1. . , 1.\ -'-+ ------------ m~\>\>~~\.~m.\.C..'O.~~ \"'~\~'?I:) ).-

100



que a massa de um nucleo de deuterio, 2H, fosse a soma das massas das particulas que 0 constituem,
eutron.

e -H e menor do que a de seus constituintes!
-- , Llln

massa que faha" e convertida em energia, a energia de ligarao do nucleo.2 Essa energia pode ser calcu-
dio de Einstein, que relaciona a variac;:aode massa (~m) com a variac;:aode energia (t,E).

~ ::e a velocidade da luz).

-: massa na formac;:aode um nucleo at6rnico a partir de sellSprotons e neutrons constituintes possa parecer pe-
energia e enorme. De fato, e a perda de massa da fusao de protons em nucleos de helio no sol que fomece a

- Terra (Vejaa historia Poeira de Estrelas, na pagina 50 e veja 0 Capitulo 23, no Volume 2, para mais detalhes.)

• Massa At6mica e Unidades

as valores de massa at6mica sac relativos a massa do
isotopo carbono-12 e, portanto, sac numeros adimen-
sionais (sem unidade).

= (19,91) X 10,0129 + (80,09) X 11,0093
100 100

• Abundancia Fracionaria

A abundancia percentual de um isotapa dividida par
- - _-rnece uma media ponderada em term os da abundancia de 100 e chamada de abundancia fracionaria.

ee.:;:;.:~[).Conforme ilustrado nos dados da Tabela 2.2, a massa ato-
>: e tern urn valor mais proximo dos isotopos mais abundantes.

elemento estivel foi determinada experimentalmente, e essesvalores aparecem na Tabela Periodica na wti-
- 2bel.a Periodica, 0 boxe de cada elemento contem 0 nlimero at6rnico, 0 simbolo do elemento e a massa at6mica.

'oativos), a massa at6rnica ou 0 nlimero de massa do isotopo mais estavel e fomecido entre parenteses.

Massa Atomica Nlimero de Massa Massa Isot6pica (u) Abundancia Natural (%)
- 1,00794 1 1,0078 99,985

2 2,0141 0,Ql5

3 3,0161 0
10,811 10 10,0129 19,91

11 11,0093 80,09

- 20,1797 20 19,9924 90,48

21 20,9938 0,27
22 21,9914 9,25

:: 24,305 24 23,9850 78,99
25 24,9858 10,00
26 25,9826 11,01

~. existem as expressoes bonding energy, que designa a energia das ligayoes quimicas, e binding energy, que diz respeito 11 forya que mantem as
das pelos fisicos forya ou interayao nuclear forte. Em portugues, a traduyao para ambas e "energia de ligayao". Para estabelecer uma diferenya

=?' tc~_¥'aio do nucleo", para binding energy, e simplesmente "energia de ligayao", para bonding energy. (NTT)



:£102.3 Calculo da Massa Atomica a Partir da Abundancia Isot6pica

Problema· 0 bromo (usado para fazer 0 brometo de prata, urn importante com-
ponente dos filmes fotograficos) tem dois isotopos naturais, urn deles tern uma massa
de 78,918338 u e uma abundancia de 50,69%. 0 outro isotopo, de massa 80,916291 u,
tem uma abundancia de 49,31 %. Calcule a massa atomica do bromo.
Estrategia • A massa atomica de todo elemento e a media ponderada das massas dos
isotopos em uma amostra representativa. Para calcular a massa atomica, multiplique a
massa de cada isotopo pela sua abundancia percentual dividida por 100 (Equac;:ao2.2).

Solu~ao • Massa atomica media do bromo
= (0,5069)(78,918338) + (0,4931)(80,916291)

= 79,90

Verifique que a massa atomica do cloro e 35,45, dada a seguinte informac;:ao:
35CI,massa = 34,96885; abundancia percentual = 75,77%
37CI,mass a = 36,96590; abundancia percentual = 24,23%

2.5 Os Atomos e 0 Mol

• 0 Cobre na Tabela Peri6dica

Cobre

29 · ---- Numero atomico

Cu ----Simbolo

63,546·· ---- Peso atomico

Um dos aspectos mais excitantes da pesquisa em quimica e a descoberta de alguma nova substancia, e uma parte desse processo envo'
experimentos quantitativos. Quando dois reagentes quimicos reagem entre si, queremos saber quantos Momos de cada urn saGusa'
de modo que se possa estabelecer formulas para os produtos. Para tanto, necessitamos de urn metodo para contar Momos, nao im
tando quao diminutos eles sejam. Isto e, devemos descobrir urna maneira de conectar 0 mundo macroscopico, 0 mundo que podem
ver, com 0 mundo particulado dos Momos, das moleculas e dos ions. A soluc;:aopara esse problema deve definir urna quantidade com
niente da materia que contem um numero conhecido de particulas. Essa unidade de contagem quimica e 0 mol.

A palavra "mol" foi introduzida por volta de 1896 por Friedrich Wilheb
Ostwald (1853-1932), que derivou 0 termo da palavra em latim moles, que sig .

ifrert?«? era' f«ffi:" <:?flTC7[,'C«rcfS'{fird&«f emu!," eft «{[{(iifat c13S{Cd'era Sff!d'f"d' meafi
uma quantia de substancia (Tabela 1.2) e e definido como segue:o termo "mol" foi introduzido par volta de 1896 par

Wilhelm Ostwald (1853-1932). Que derivou 0 termo
da palavra em latim moles, que significa um "monte"
au "pilha". Urn mol e a quantia de substancia que possui um numero de unidades funda-

mentais (Momos, moleculas ou outras particulas) igual ao numero de Momos
presente em exatamente 12 g do isotopo carbono-12.

A chave para compreender 0 conceito de mol e que um mol contem sempre 0 mesmo numero de particulas, nao importa qual
a substancia. Um mol de sodio contem 0 mesmo numero de atomos que urn mol de ferro. Mas quantas particulas? Muitas, muitas
experiencias ao longo dos anos estabeleceram esse mimero como

Esse valor e conhecido como nllinero de Avogadro, em homenagem a Amedeo Avogadro, advogado e fisico italiano (1776-1856)
que concebeu a ideia basica (mas nunca determinou 0 numero).

MASSA MOLAR
A massa em gramas de um mol de Momos de qualquer elemento (6,0221415 x 1023atomos do elemento) e a m.assa molar desse
elemento. A massa molar e abreviada convencionalmente com um M maiusculo em italico e e expressa em umdades de gramas



PERSPECTIVAS HISTORICAS

Amedeo Avogadro e Seu Numero

- edeo Avogadro, Conte di Quaregna (1776-1856), foi um nobre italiano e advogado. Por volta de 1800, ele se voltou para a
'encia, tornando-se 0 primeiro professor de matematica e frsica da Italia.

Avogadro nao propos a no~ao de um numero fixe de partfculas em uma unidade qurmica. Na verdade, 0 numero foi batizado
; sua homenagem porque ele realizou experimentos no seculo XIX que fundamentaram 0 conceito.

o quae grande e 0 numero de Avogadro? Um mol de sementes de pipoca nao estouradas, espalhadas sobre os Estados Unidos,
-- ia sufidente para cobrir 0 pais com uma camada de aproximadamente 9 milhas3 de espessura. Um mol de moedas de um centa-
• de d61ar dividido igualmente entre cada homem, mulher, e crian~a nos Estados Unidos permitiria a cada pessoa pagar a divida
-adonal daquele pars (US$ 5,7 trilhoes ou 5,7 x 1012 d6lares) e ainda ficar com 15 trilhoes de d61ares de sobra!

o numero de Avogadro e um valor unico, tal como p? Nao. Ele e fixado pela defini~ao do mol como sendo exatamente 12 g de
3rbono-12. Se um mol de carbona fosse definido de forma a ter outra massa, 0 numero de Avogadro teria outro valor.

01 (g/mol). A massa molar de urn elemento e a quantia em gramas numeri-
te igual it massa atomica em unidades de massa atomica. Usando 0 s6dio e 0

-, 0 como exemplos:

• Quantia e Quantidade4

as termos "quantia" e "quantidade" sac utilizados
comsentidosespecfficospelosqufmicos.A quantia de
uma substanciae 0 numerode mols dessasubstan-
cia. A quantidade se refere a massada substancia.
VejaW. G. Daviese J. W. Moore,Journal of Chemical
Education, v. 57, 1980, p. 303. Veja tambem 0 site
hnp://wvvvv.physics.nist.gov/PUBS/SP811.

Massamolar do s6dio (Na) = massa de exatamente 1.000mol de Mamas de Na
= 22,99 glmol
= massa de 6,022 x 1023 Mamas de Na

_lassa molar do chumbo (Pb) = massa de exatamente 1.000 mol de ,homos de Pb

= 207,2 glmol
= massa de 6,022 x 1023 Mamas de Pb

_\ Figura 2.9 mostra as tamanhos relativos de urn mol de algumas substancias elementares comuns. Embora cada uma dessas
-;:- dos Mamas" tenha volume e massa diferentes, cada uma delas contem 6,022 x 1023 ,homos.

Figura 2.9 Um mol de algumas subs-
tancias elementares comuns. (da
esquerda para a direita) Enxofre
em po, 32,066 g; lascas de magnesio,
24,305 g; estanho, 118,71 g; silicio,
28,086 g. (acima) Esferas de cobre,
63,546 g .

Enxofre
32,066 9

Estanho
118,71 9

Sillcio
28,086 9

Magnesio
24,305 9

..: ente 14,5 km. Como 0 Brasil tern uma area semelhante ados Estados Unidos, 0 exemplo tambem vale para 0 Brasil. (NTT)

~enda~ao nao tern sido adotada no Brasil,ja que se trata de uma diferencia~ao na lingua inglesa. E importante, pon'm, que 0 estudante brasileiro esteja familiarizado com
. ologia em ingles. (NTT)



6,022 X lO23 Mamas de Sn
0,308me-l-S"nx 1mel-S-n

~Io 2.5 Cillculos Utilizando 0 Mol

lema' A proveta na foto contem 32,0 cm3 de mercurio. Se a densidade do mer-
a 25°C e 13,534 g/cm3, qual e a quantia de mercurio, em mols, na proveta?

tegia • 0 volume e 0 numero de mols de mercurio nao sao conectados dire-
ate. Portanto, primeiro e preciso usar a densidade do mercurio para achar a

-- de metal, e entio usar este valor, com a massa molar do mercurio, para calcu-
- :::quantia em mols.

Volume (cm3) x densidade (g/cm3) = massa de mercurio (g)

- 'a de mercurio (mol) = massa de mercurio (g) x (l/massa molar) (mollg)

Uma proveta contendo 32,0 cm3 de
mercurio. Isso equivale a 433 9 ou
2,16 mol de mercurio.32,0 C,63 x 13,5~g Hg = 433 g Hg

1 1 3

ente,o numero de mols de mercurio pode ser calculado a partir de sua massa
- illassa molar.

/' 1 mol Hg
433 %Hg x ----

200,6 g.--Rg

~Io 2.6 Massa de urn Atomo

!=::clirm:a' Qual e a massa de urn Momo de platina (Pt)?

egia • A massa de urn mol de platina e 195,08 g. Cada mol contem 0 numero de Avogadro de atomos.
- • Aqui, dividimos a massa de urn mol pelo numero de objetos naquela unidade.

195,08 g Pt 1 mel-:f>t 3,2394 X 10-22 g Pt
----- x ---------- ---------

1 Iru7l-:Pf 6,02214 x 1023 atomos 1 atomo de Pt

e a massa, em gramas, de 1,5 mol de silicio?
e a quantia (em mols) de enxofre representada por 454 g? Quantas sao os atomos?

~ e a massa media de urn atomo de enxofre?

de do ouro,Au, e 19,32 g/cm3•

eo volume, em centimetros cubicos, de uma pec;:ade ouro que contem 2,6 x 1024 ,homos?
_ ec;:ado metal e urn quadrado com espessura de 0,10 em, qual eo comprirnento, em centirnetros, de urn lado da pec;:a?



2.6 A Tabela Peri6dica
A Tabela Peri6dica dos elementos e uma das ferramentas mais liteis em quimica. Alem da riqueza de informa<;:oes, ela pode se:-
usada para organizar muitas das ideias da quimica.

E importante que voce se familiarize com suas caracteristicas principais e sua terminologia.

as elementos sao arranjados de modo que aqueles com propriedades quimicas e fisicas similares encontrem-se nas co-
lunas verticais chamadas grupos ou familias. A Tabela Peri6dica geralmente usada nos Estados Unidos tern os grupos
numerados de 1 a 8, com cada numero seguido por uma letra: A ou B. as Grupos A sao frequentemente design ados de
elementos do grupo principal ou elementos representativos, e os Grupos B sao os elementos de transi<;:ao.
As fileiras horizontais da tabela sao chamadas de periodos e sao numeradas come<;:ando com 1 para 0 periodo que
contem somente H e He. Por exemplo, 0 s6dio, Na, esta no Grupo 1 e e 0 primeiro elemento no terceiro periodo. 0
mercurio, Hg, esta no Grupo 2 e no sexto periodo (ou na sexta fileira).

A Tabela Peri6dica pode ser dividida em diversas regioes de acordo com as
propriedades dos elementos. Nela, os elementos estao divididos em metais, indicado
em roxo, naa metais, indicados em amarelo, e metalaides, em verde.

as elementos tornam-se gradualmente menos metalicos ao andarmos da es-
querda para a dire ita em urn periodo, e os metaloides encontram-se ao longo do
limite metal/nao metal. Alguns elementos sao mostrados na Figura 2.10.

Voce provavelmente esta familiarizado com muitas propriedades dos metais
a partir da sua experiencia cotidiana (Figura 2.11a). Metais sao s6lidos (a exce<;:aodo
mercurio), conduzem eletricidade, sao geralmente ducteis (podem ser transformado
em £los) e maleaveis (podem ser enrolados em folhas), e podem formar ligas (solu<;:oes
de urn ou mais metais em urn outro metal). a ferro (Fe) eo alurninio (Al) sao usados nas
pe<;:asde autom6veis em fun<;:aode sua ductibilidade, maleabilidade e baixo custo em re-
la<;:aoa outros metais. a cobre (Cu) e usado na £la<;:aoeletrica porque conduz eletricidade
melhor do que a maioria dos metais. a cromo (Cr) e depositado nas pe<;:asde automo-
veis, nao apenas porque seu brilho metilico faz com que as pe<;:aspare<;:ammais bonitas,
mas tambem porque a cromagem protege 0 metal da rea<;:aocom 0 oxigenio do ar.

as niio metais £learn a direita de uma linha diagonal que se estende de BaTe
na Tabela Peri6dica e tern uma larga variedade de propriedades: alguns sao s6lidos
(carbono, enxofre, f6sforo e iodo). Quatro elementos sao gases a temperatura am-
biente (oxigenio, nitrogenio, fluor e cloro). Urn elemento, 0 bromo, e urn liquido it
temperatura ambiente (Figura 2.11b). A exce<;:aodo carbono na forma de gra£lte, os
nao metais nao conduzem a eletricidade, 0 que e uma das caracteristicas principais
que os distingue dos metais. Todos os nao metais encontram-se a dire ita de uma li-
nha diagonal que vai do B ao Te na Tabela Peri6dica.

Alguns dos elementos adjacentes a linha diagonal do boro (B) ao telurio (Te) apre-
sentam as propriedades que os tornam dificeis de classificar como urn metal ou urn nao
metal. as quimicos os chamam de metaloides ou, as vezes, de semimetais (Figura 2.11c),
Voce deve saber, entretanto, que os quimicos discordam frequentemente, nao apenas so-
bre 0 que e urn metaloide, mas tambem sobre quais elementos se inserem nessa categoria,
Definiremos 0 metaloide como urn elemento que tenha algumas das caracteristicas fisi-
cas de urn metal, mas tambem algumas das caracteristicas quimicas de urn nao metal, c
nos incluiremos somente B, Si, Ge, As, Sb e Te nessa categoria. Essa distin<;:aoreflete a
ambiguidade no comportamento desses elementos. a antim6nio (Sb), por exemplo
conduz eletricidade tao bem quanta muitos elementos que sao metais verdadeiros. Sua
quimica, entretanto, assemelha-se aquela do nao metal, como 0 fosforo.

2A 4 6 8 9 10 123A 5 7A
l 3 4B 5 6B 7 8B 112B T

T T

3
T
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• Duas Formas de Designar os Grupos

Uma forma de designar os grupos na Tabela Peri6dica
e numera-Ios de 1 a 18 da esquerda para a dire ita.
Esse metodo e geralmente utilizado fora dos Esta-
dos Unidos, on de 0 sistema que predomina designa
os elementos do grupo principal como 1A-8A e os
elementos de transi~ao como 1B-8B. Neste livro, sera
utilizado 0 sistema 1-181.

D Metais do grupo principal
D Metais de transi\=ao
D Metaloides
D Nao metais



_ :::' a)
abaixo)

Grupo 12
Zinco - Zn (acima)
Mercurio'- Hg (a baixo )

Metais de Transi~ao
Titanio - Ti, Vanadio - V, Cremo - Cr, Manganes - Mn,
Ferro - Fe, Cobalto - Co, Niquel - Ni, Cobre - Cu

Mg
3

Al Si P 5
10 11 12

4 K Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Se Br

Sn

Hg Pb

(16) (17)

(13) (14) (15) Grupo 18, Gases Nobres
Ne6nio - Ne

Grupo 14
Carbono - C (acima)
Chumbo - Pb (a esquerda)
Silicio - Si (a direita)
Estanho - Sn (a baixo)

Grupo 16
Enxofre - S (acima)
Selenio - Se (abaixo)

Grupo 15
Nitregenio - N, (acima)
F6sforo - P (abaixo)



Bromo, Br2

Q

Figura 2.11 Elementos representativos. (a) 0 magnesio, 0 aluminio e 0 cobre sac meta is. Todos podem ser transformados em fios e conduze-
eletricidade. (b) Somente 15 elementos pod em ser c1assificadoscomo nao metais, entre eles, 0 bromo liquido alaranjado e 0 lodo roxo s6lid~
(c) Somente seis elementos sac geralmente c1assificadoscomo semimetais ou metaloides. Esta fotografia mostra 0 silicio s61ido em varias formes
incluindo um wafer em que estao impressos circuitos eletronicos.

Embora 0 arranjo dos elementos na Tabela Peri6dica possa agora ser entendido com base na estrutura at6mica [Capitulo 8] _
Tabela foi originalmente desenvolvida a partir de um grande mimero de observa<;:6esexperimentais das propriedades quimicas ::
fisicas dos elementos e e 0 resultado das ideias de um mimero de quimicos dos seculos XVIII e XIX.

Em 1869, na Universidade de Sao Petersburgo, na Russia, Dmitri Ivanovitch Mendeleev (1834-1907) estava pensando sobre
propriedades dos elementos enquanto escrevia urn liVIOde quimica; ao estudar as propriedades quimicas e fisicas dos elementos, ele per-
cebeu que, se os elementos fossem arranjados em ordem crescente de massa at6mica, elementos com propriedades similares forma\" -
um padrao regular. Isto e, ele observou uma periodicidade, ou repeti<;:aoperi6dica, das propriedades dos elementos. Mendeleev orgaIiJ-
zou os elementos conhecidos em urna tabela alinhando-os em urna fileira horizontal em ordem crescente de massa at6rnica. Cada \
que chegava a urn elemento com propriedades sirnilares a urn que ja estivesse na fileira, ele come<;:avauma fileira nova. Por exemplo,
elementos Li,Be,B,C, N, 0 e F estavam em urna fileira. 0 s6dio era 0 pr6ximo elemento entao conhecido; como suas propriedades e -
muito parecidas com as do Li, ele iniciou urna nova fileira. As colunas, entao, continham elementos como Li, Na e K, com proprie~
semelhantes [Capitulo 8].

• Sobre a Tabela Peri6dica

Para obter mais informa~6es sabre a Tabela Peri6dica, a
icone central da quimica, recomendamos a seguinte:

• A American Chemical Society tem uma descri~ao de
cada elemento no seu site em www.cen-online.org

• J. Emsley: Nature's Building Blocks - An A - Z
Guide to the Elements, New York, Oxford University
Press, 2001.

• 0, Sacks: Uncle Tungsten - Memories of a Chemical
Boyhood, New York, Alfred A, Knopf, 2001.

• Dispondo 0 H na Tabela Peri6dica

Onde dispor 0 H? Claramente nao se trata de um me-
tal alcalino e, portanto, nao pertence a esse grupo.
Porem, em suas rea~6es, ele forma ions +1 da mesma
maneira que as metals alcalinos. Por esse mati va a H
e frequentemente colocado no Grupo 1.

Uma caracteristica mais importante da tabela de Mendeleev - e uma mar
de sua genialidade e de sua audacia - foi que ele deixava um espa<;:ovazio em -
coluna quando um elemento nao era ainda conhecido, mas deveria existir e ter
propriedades similares as do elemento que se situ aria acima dele na tabela. Ele d .
ziu que esses espa<;:osseriam preenchidos por elementos ainda nao descobertos.
exemplo, um espa<;:ofoi deixado entre 0 Si (silicio) eo Sn (estanho) no que e ago
Grupo 4A. Com base na progressao das propriedades nesse grupo, Mendeleev
preyer as propriedades do elemento que faltava; com a descoberta do germanio
1886 previs6es de Mendeleev for am confirmadas.

Na tabela de Mendeleev, os elementos estavam arranjados em ordem crescen
massa. Entretanto, uma tabela moderna ve-se que, com base nisso, 0 Ni e 0 Co, Ar _
e Te e I deveriam ser invertidos. Mendeleev sup6s que as massas at6micas conh
naquela epoca eram inexatas, 0 que nao e ma suposi<;:ao,baseando-se nos metodo
liticos entao em uso. Na verdade, a sua ordem estava correta, e 0 que estava errada
sua suposi<;:aode que as propriedades de urn elernento erarn uma fun<;:aoda sua

Em 1913, H. G. J. Moseley (1887-1915), urn jovem cientista ingles que ~
balhava com Ernest Rutherford, corrigiu a suposi<;:aode Mendeleev. Moseley - -
experiencias nas quais bombardeava muitos metais diferentes com eletrons en:
tubo de raios cat6dicos (Figura 2.3) e examinou os raios X emitidos no pro ~

http://www.cen-online.org


.:'rocurar alguma ordenayao em seus dados, ele notou que 0 comprimento de onda dos raios X emitidos por urn elemento
-. ·-arelacionado de forma precisa com 0 numero atomico desse elemento. De fato, os quimicos rapidamente perceberam que

_=anizayao dos elementos em uma tabela em ordem crescente de numero atomico corrigia as inconsistencias da tabela de
eleev. A lei da periodicidade quimica e agora formulada como "as propriedades dos elementos SaDfuny6es peri6dicas

~Umero atomico".

seu Iivro Nature's Building Blocks (Os blocos de constru~ao na natureza) (New York, Oxford University Press, p. 527), John Ems-
nos diz que "enquanto houver estudo da quimica, existira uma Tabela Peri6dica. Mesmo que algum dia nos comuniquemos

, m uma outra parte do Universo, podemos ter certeza de que uma das coisas que ambas as culturas terao em comum sera um
ema ordenado dos elementos que sera instantaneamente reconhecido pelas duas formas inteligentes de vida".

pessoa creditada com a organiza~ao dos elementos em uma tabela peri6dica e Dmitri Mendeleev. Porem outros quimicos ja
iam reconhecido ha bastante tempo que grupos de elementos possuiam algumas propriedades em comum. Em 1829 Johann

bereiner (1780-1849) anunciou a Lei da Trfades. Ele mostrou que havia grupos de tres elementos (trfades) nos quais 0 elemento
meio possuia uma massa atomica que era a media dos outros dois. Uma dessas trfades consistia de Li, Na e K. Outra era forma-
por CI, Br e I.

-a ez a primeira revela~ao da periodicidade dos elementos tenha sido publicada por um ge610go frances, A. E. Beguyer de Chan-
rtois (1820-1886), em 1862. Ele listou os elementos em uma fita de papel e, de acordo com Emsley, "entao enrolou esta fita, na

a de uma espiral, ao redor de um cilindro. A superficie do cilindro era dividida em 16 partes, com base na massa atomica do
·genio. De Chancourtois notou que certas triades ficavam juntas cilindro abaixo, tais como os metais alcalinos". Ele chamou seu

elo de "parafuso telurico".

ra tentativa de organizar os elementos foi proposta por John Newlands (1837-1898) em 1964. Sua Lei dos Oitavos propunha
.• e havia uma propriedade peri6dica a cada oito elementos, assim como a escala musical se repete a cada oitava nota. Infelizmen-
·e sua proposta foi ridicularizada na epoca.

_ ius Lothar Meyer (1830-1895) chegou mais pr6ximo que qualquer outro da descoberta da Tabela Peri6dica. Ele desenhou um gra-
"' 0 dos volumes atomicos dos elementos em fun~ao de sua massa atomica. Isso mostrou c1aramente um aumento e queda peri6dicos

volume atomico ao percorrermos 0 que hoje chamamos de periodos da Tabela. Meyer passou 0 artigo para um colega para que
e fizesse comentarios. Seu colega demorou para devolver 0 artigo e, infelizmente para Meyer, 0 artigo de Mendeleev foi publi-
o neste interim. Como os quimicos reconheceram imediatamente a importancia do artigo de Mendeleev, Meyer nao recebeu 0

'"e<onhecimento que ele talvez mere~a. Um ensaio sobre Mendeleev e sua vida aparece no inicio do Capitulo 8 (pagina 290).
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Grafico de volume atomico. Julius Lothar Meyer (1830-1895) ilustrou a periodicidade dos elementos
em 1868, plotando 0 volume atomico em fun~ao da massa atomica. (Este grMico utiliza dados atuais.)

Fonte: C. N. Singman: Journal of Chemical Education, v. 61, p. 137, 1984.



2.7 Uma Visao Geral dos Elementos, de sua
Quimica e da Tabela Peri6dica
As colunas verticais, ou grupos, da Tabela Peri6dica con tern os elementos com propriedades quimicas e fisicas semelhantes
versos grupos de elementos com nomes distintos, que sao uteis de se saber.

Os elementos na coluna mais a esquerda, 0 Grupo 1, sao conhecidos como metais alcalinos. Todos sao metais e sac s6lidos a
peratura ambiente. Os metais do Grupo 1 sac todos reativos. Por exemplo, reagem com agua para produzir hidrogenio e solu--
alcalinas (Figura 2.12). Em razao de sua reatividade, esses metais somente sac encontrados na natureza combinados em comp _
(como NaCl) (Figura 1.7), nunca como substancias simples.

• Alcali e Alcalino

o termo /I Mearr" vem do arabe; os quimieos arabes
antigos deseobriram que as cinzas de eertas plantas,
que eles ehamavam de al-qali, formavam solu~6es
eseorregadias ao tato e que queimavam a pele. Essas
einzas eontem eompostos dos elementos do Grupo 1
que produzem solu~6es alcalinas (basicas).

Tabela 2.3 Os Dez Elementos
Mais Abundantes na
Crosta Terrestre

Posi~ao Elemento
Abundancia
(ppm)*

1 Oxigenio 474.000

2 Silicio 277.000

3 Aluminio 82.000

4 Ferro 41.000
:; C<ilcio 41.000

6 S6dio 23.000

7 Magnesio 23.000

8 Potassio 21.000

9 Titanio 5.600

10 Hidrogenio 1.520
* ppm = g par 1.000 kg.

Figura 2.12 Metais alcalinos. (a) Cortar uma barra de sadie metalieo com uma faca e ma'
menos como cortar um peda<;o de manteiga fria. (b) Quando um metal alcalino como 0

sio e tratado com agua, ocorre uma rea<;ao vigorosa, resultando em uma solu<;ao alcalina e _
hidrogenio, que queima ao ar. Veja tambem a Figura 1.7, a rea<;ao de sadie com c1oro.

GRUPO 2, os METAlS ALCALINO-TERROSOS: B
MG, CA, SR, HA, RA

o segundo grupo na Tabela Peri6dica, 0 Grupo 2, e constituido inteiramente d~
metais que ocorrem naturalmente apenas em compostos (Figura 2.13). A exce<;:a
do berilio (Be), esses elementos tambem reagem com agua para produzir solu<;:6-
alcalinas, e a maioria de seus oxidos (como a cal, CaO) forma so]u~5es aJcaJinas; p -
iS50 5ao chan1cadosde metais alcalino-terrosos. 0 magnesio (Mg) eo calcio (Ca) -
o setimo e 0 quinto elementos mais abundantes na crosta terrestre, respectivam -.
(Tabela 2.3).0 calcio e especialmente conhecido; e urn dos elementos impor _.
nos dentes e nos ossos, e ocorre naturalmente em vastos depositos de calcario. 0
bonato de calcio (CaC03) eo constituinte principal da pedra calcaria e dos co.
das conchas marinhas, do marmore e do giz (Figura 2.13b). 0 radio (Ra), 0 elem=:::..
to aIcaIino-terroso mais pesado, e radioativo e e usado no tratamento de alguns :
de cancer por radia<;:ao.



Figura 2.13 Os metais alcalinos-terrosos.
(a) Quando aquecido ao ar, 0 magnesio
queima, formando 0 oxido de magnesio.
As fafscas brancas vistas nos fogos de ar-
tiffcio SaDmagnesio sendo queimado. (b)
Algumas substancias comuns contendo
calcio: calcita (0 cristal transparente); uma
concha marinha; pedra calcaria; e um re-
medio para eliminar 0 excesso de acido
no est6mago.

-;-esio e estr6ncio em fogos
- '0.

_. 13 contem urn elemento de grande importancia, 0 aluminio (Figura 2.14). Esse elemento e tres outros (galio, indio e
-·0 metais, enquanto 0 bora (B) e urn metaloide. 0 aluminio (Al) eo metal mais abundante na crasta terrestre com 8,2%
-- . Sua abundancia somente e menor do que ados nao metais oxigenio e silicio. Esses tres elementos sao encontrados

dos nas argilas e em outros minerais comuns.
oro ocorre no borax mineral, extraido no Vale da Morte, na California, urn composto usado como agente de limpeza,

==ie:l. .Q·coe como fluxo para trabalho em metal. Como metaloide, 0bora tern uma quimica diferente da dos outros elementos
13, que sao todos metais. Apesar disso, todos formam compostos com formulas analogas, tais como Bel} e AlCI}, e esta

:i.ade os caracteriza como membras do mesmo grupo.

,,2.14 Os elementos do grupo 3. (a) 0 boro e extrafdo como borax, um composto natural usado no sabao. 0 borax foi extrafdo no Vale de
-". California, no fim do seculo XIX e era i~ado das minas em vag6es puxados por equipes de 20 mulas (chamados borax). 0 boro e tambem um

nente do vidro borossilicato, que e utilizado em vidraria para laboratorio. (b) 0 aluminio e abundante na crosta terrestre. E encontrado em
as argilas e esta presente em muitos minerais e gemas, ele possui muitas aplica~6es comerciais na forma de metal, bem como na forma de sulfato
minio, utilizado na purifica~ao da agua.



l GRUPO 14: C, 51, GE, 5N, PB
Todos os elementos que descrevemos ate aqui, exceto 0 boro, SaGmetais. Comeyando com 0 Grupo 14, entretanto, os grupos contem
cada vez mais nao metais. No Grupo 14 hi urn nao metal, 0 carbono (C), dois metaloides, silicio (5i) e germamo (Ge), e dois metais,
estanho (5n) e chumbo (Pb). Por causa da mudanya de comportamento metalico para nao metalico, existe mais variayao nas proprieda-
des dos elementos desse grupo do que na maioria dos outros. Ainda assim, esses elementos tambem formam compostos com f6rmulas
anmogas (tais como COz, 5iOz, GeOz, 5nOz e PbOz), sendo portanto atribuidos ao mesmo grupo.°carbono e a base para a grande variedade de compostos quimicos que constituem os seres vivos. Ele e encontrado na atmosfe-
ra na forma de COz, na superficie da Terra em carbonatos como calcario (Figura 2.13b) e no carvao, no petr6leo e no gas natural- os
combustiveis f6sseis.

Urn dos aspectos mais interessantes da quimica dos nao metais e que urn determinado elemento pode frequentemente
existir em diversas formas diferentes, chamadas de a16tropos, cada urn com suas propriedades individuais. °carbono tern pelo
menos tres al6tropos, sendo a grafite e 0 diamante os mais conhecidos (Figura 2.15). As camadas planas de atomos de carbono
na grafite (Figura 2.15a) ligam-se fracamente urn as as outras. Uma camada pode deslizar facilmente sobre a outra, 0 que explica
por que a grafite e macia e uma boa lubrificante, alem de ser usada na fabricayao do lapis. (Na verdade, a grafite do lapis e urn
comp6sito de grafite e argila que deixa urn trayo de grafite na pagina a medida que se escreve.)

No diamante, cada Momo de carbono e conectado a quatro outros nos cantos de urn tetraedro, e este padrao se estende por
todo 0 s6lido (Figura 2.15b). Essa estrutura faz que 0 diamante seja extremamente duro, mais denso (d = 3,51 g/cm3 para 0 dia-
mante e d = 2,22 g/cm3 para a grafite) e quimicamente menos reativo do que a grafite. Uma vez que os diamantes nao SaGsomente
duros, mas tambem excelentes condutores de calor, SaGusados nas pontas de ferramentas de corte de metais e de rochas.

No final da decada de 1980, outra forma de carbono foi identificada como urn componente da fuligem preta, 0 material deposi-
tado quando se queima materia contendo carbono em uma atmosfera pobre em oxigenio. Essa substancia e composta por moleculas
com 60 Momos de carbono arranjados como uma "gaiola" esferica (Figura 2.15c). Pode-se no tar que a superficie e composta de aneis
de cinco e seis membros e se parece com uma bola de futebol oca. A forma tambem lembrou os descobridores de urn domo arquite-
tonico criado varias decadas antes pelo engenheiro e fil6sofo norte-americano R. Buckminster Fuller. °nome oficial do al6tropo e,
portanto, buckminsterfulereno, e os quimicos frequentemente chamam essas moleculas de "fulerenos':

Figura 2.15 Os al6tropos do carbono. (a) A grafite consiste em camadas de ,homos de carbono. (ada atomo de carbona esta ligado a
tres outros formando uma lamela de anE!ishexagonais de seis membros. (b) No diamante, os atom os de carbona sac arranjados tambem
em aneis de seis membros, mas os aneis nao sao plana res porque cada atomo de ( e Iigado tetraedricamente a outros quatro atomos de C.
(c) Membro da familia chamada de buckminsterfulereno, (60 e um alotropo do carbona em que 60 atomos de carbona sac arranjados em
uma gaiola esferica que se assemelha a uma bola de futebol oca. Observe que cada anel de seis membros e parte de outros tres aneis de
seis membros e tres aneis de cinco membros. Os quimicos chamam essa molecula de fulereno. 0 (60 e um po preto; aqui, ele e mostrado no
fundo de um tuba de vidro pontiagudo.



Oxidos de silicio constituem a base de muitos minerais, como as argilas,
::.artzo e as belas gem as como a ametista (Figura 2.16). °estanho e 0 chumbo sac

- -ecidos ha seculos, pois sac facilmente separados de seus minerios por fundiyao.
=: de cobre e estanho e 0 bronze, que era utilizado nos tempos antigos em uten-
- e armas. °chumbo foi utilizado em encanamentos e tinta, embora 0 elemento

.: :oxico para os humanos.

ogenio, que ocorre naturalmente na forma de Nz (Figuras 2.10 e 2.17), constitui
c:mu' nadamente tres quartos da atmosfera terrestre; ele tambem esta incorporado

_ b tancias biologicamente importantes, como a clorofila, as proteinas e 0 DNA.
--.znto, os cientistas tern procurado ha muito tempo form as de obter compostos
;~1irdo nitrogenio atmosferico (formando compostos do elemento). A natureza
-5e facilmente esse objetivo com as plantas, mas condiyoes severas (altas tem-

-illIas, por exemplo) tern de ser usadas no laborat6rio e na industria para fazer
- que 0 Nz reaja com outras substancias elementares (como 0 Hz, para formar a

.ma, NH3, que e muito utilizada como fertilizante).

o f6sforo, essencial it vida, e urn constituinte importante dos ossos e dos dentes. °elemento brilha no escuro se exposto ao
- ;:seu nome, baseado nas palavras gregas que significam "portador de luz", reflete esse fato; apresenta tambem diversos al6tro-

- sendo f6sforo branco e vermelho os mais importantes (Figura 2.17).
Ambas as formas do f6sforo sac usadas comercialmente - 0 f6sforo branco inflama-se espontaneamente no ar e, portanto,

- rmalmente armazenado sob a agua. Porem, quando reage com 0 ar, forma 0 P4010, que pode reagir com a agua, formando
.: fosf6rico (H3P04) para usa em produtos alimenticios, como os refrigerantes. 0 f6sforo vermelho tambem reage com 0 oxi-
'0 do ar e e usado nas faixas laterais das caixas de f6sforos.

Figura 2.17 Substfmcias elementares que
existem na forma de moleculas diat6micas
ou poliat6micas. Sete dos elementos da
Tabela Periodica existem como substancias
elementares na forma de moleculas diato·
micas, isto e, que contem dois atomos. 0
ozonio, um alotropo de oxigenio, tem tres
atom os de 0 em sua molecula.

I GRUPO 16: 0, 5, SE, TE, Po
grupo 16 comeya com 0 oxigenio, que constitui aproximadamente 20% da atmos-

terrestre e que se combina prontamente com a maioria dos outros elementos. A
-~'or parte da energia que impulsiona a vida na Terra e derivada das reayoes em que

'genio se combina com outras substancias.
o enxofre era conhecido na forma elementar desde epocas antigas como "brims-

e'>6ou "pedra ardente" (Figura 2.18). °enxofre, 0 selenio e 0 telurio sac conhecidos
~etivamente como calcogenios (da palavra grega, khalkos, que significa cobre), porque a
'oria dos minerios de cobre contem esses elementos. Seus compostos podem ser mal-

cirosos e venenosos; apesar disso, 0 enxofre e 0 selenio sac componentes essenciais da

Figura 2.16 Compostos que contem sili·
cio. A argila comum, a areia e muitas pedras
preciosas sac baseadas em compostos de
silicio e oxigenio. Aqui, quartzo limpido e
incolor e uma ametista roxa escura repou·
sam sobre a areia. Todos sac constituidos de
dioxido de silicio, Si02. As cores sao devidas
a impurezas.

Figura 2.18 Enxofre. 0 alotropo mais co-
mum do enxofre consiste em aneis de oito
membros em forma de coroa.



dieta humana. 0 composto mais importante do enxofre e 0 acido sulfiirico (H2S04), que e fabricado em maior quantidade do que qual-
quer outro composto.

Assim como no Grupo 15, os elementos do segundo e do terceiro periodos tern estruturas diferentes. De maneira igual ao
nitrogenio, 0 oxigenio e tambem uma molecula diatomica (Figura 2.17). Ao contrario do nitrogenio, entretanto, 0 oxigenio tern
urn al6tropo, 0 ozonio, 03, composto bast ante conhecido. 0 enxofre, que pode ser encontrado na natureza na forma de urn s6lido
amarelo, possui muitos al6tropos, e 0 mais comum deles consiste em aneis de oito membros de Momos de enxofre em forma de
coroa (Figura 2.18).

o polonio, elemento radioativo, foi isolado em 1898 por Marie e Pierre Curie, que 0 separaram de toneladas de minerio que
continha uranio, e deram seu nome em homenagem ao pais natal de madame Curie, a Polonia.

; l
) \

lodo, 12

.......--~"

~

Na extrema direita da Tabela Peri6dica estao dois grupos compostos inteiramente de nao
metais. Os elementos do Grupo 17- fluor, cloro, bromo e iodo - san nao metais e existem
todos na forma de moleculas diatomicas (Figura 2.17). A temperatura ambiente, 0 fluor
(F2) eo cloro (CI2) san gases. 0 bromo (Br2) e liquido e 0 iodo (12) e s6lido, mas vapores
de bromo e iodo san facilmente vistos sobre 0 liquido ou 0 s6lido.

Os elementos do Grupo 17 estao entre os elementos mais reativos. Todos com-
binam-se violentamente com os metais alcalinos para formar sais tais como 0 sal de
cozinha, NaCI (Figura 1.7). 0 nome para esse grupo, halogenios, vem das palavras
gregas hals, que significa "sal",e genes, que significa "formador': Os halogenios tambem
reagem com muitos outros metais para formar compostos e combinam-se tambem
com a maio ria dos nao metais, formando compostos.

I GRUPO 18, GASES NOBRES: HE, NE, ~ KRw XEw RN
Os elementos do Grupo 18- helio, neonio, argonio, criptonio, xenonio e radonio - sao
os elementos menos reativos (Figura 2.19). Todos san gases, e nenhum e abundante
na Terra ou na atmosfera terrestre. Por causa disso, nao foram descobertos ate 0 fun
do seculo XIX. 0 helio, segundo elemento mais abundante no Universo ap6s 0 hidro-
genio, foi detectado no Sol em 1868 atraves da analise do espectro solar. (0 nome do
elemento vem da palavra grega para 0 Sol, helios.) Porem nao foi encontrado na Terra
ate 1895. Ate 1962, quando urn composto de xenonio foi preparado pela primeira vez..

acreditava-se que nenhum desses elementos seria capaz de se combinar quimicamente com qualquer outro elemento. Desse fate
deriva 0 nome comum dado a este grupo, gases nobres, urn termo cujo objetivo era denotar uma falta de reatividade geral des
elementos. Por esse mesmo motivo, san as vezes chamados de gases inertes ou, em virtude de sua pequena abundancia, gases raros.

Os halogenios bromo e iodo. 0 bromo e um
liquido a temperatura ambiente, e 0 iodo e
um solido. Entretanto, uma parte do ele-
mento existe no estado de vapor acima do
Ifquido ou solido.

Figura 2.19 Usos dos gases nobres.
Estee um kit domestico de detec~ao do _
radioativo radonio. 0 neonio e usado -
lampadas de luminosos comerciais, e bal6e5
de gas helio sao populares.



---e os Grupos 2 e 13 encontra-se uma serie de elementos, chamados de elementos
:ransi<j:iio.Na nomenclatura norte-americana, eles preenchem os Grupos B entre

~ 0 e 0 setimo periodo na Tabela Peri6dica. Todos SaGmetais (Figura 2.10), e 13
estao entre os 30 elementos mais abundantes da crosta terrestre. Alguns, como

Zro (Fe), SaGabundantes na natureza (Tabela 2.4).A maioria ocorre naturalmen-
combina<;:ao com outros elementos, mas alguns - a prata (Ag), 0 ouro (Au) e

~.2:ina (Pt) - SaGmuito menos reativos, de modo que podem ser encontrados na
- ~:-eza como substancias simples puras.

Praticamente todos os elementos de transi<;:aotern usos comerciais - SaGusa-
como materiais estruturais (ferro, titanio, cromo, cobre); em pinturas (titanio,

iTIo);nos converso res cataliticos em sistemas de exaustao de autom6veis (platina
"0); em moedas (cobre, niquel, zinco); e em baterias (manganes, niquel, cad-
mercurio).
Diversos elementos de transi<;:ao tambem desempenham fun<;:6esbiol6gicas
rtantes. Por exemplo, 0 ferro, urn elemento relativamente abundante na crosta

~e (Tabela 2.3), e 0 elemento central na quimica da hemoglobina, 0 compo-
-" do sangue que transporta oxigenio.

Duas fileiras na parte inferior da Tabela acomodam os lantanideos (a serie de
~entos entre os elementos lantanio [Z = 57] e hafnio [Z = 72]) e os actinideos
:ene de elementos entre 0 actinio [Z = 89] eo rutherf6rdio [Z = 104]). Alguns

?<Jstos de lantanideos SaGusados nos tubos de imagem de televisores coloridos;
·0 (Z = 92) eo combustivel das usinas nucleares; e 0 americio (Z = 95) e usado

eetectores de fuma<;:a.

tos elementos ha no terceiro periodo da Tabela Peri6dica? De 0 nome e 0 sim-
de cada urn deles. Diga se cada elemento do periodo e urn metal, urn metaloide

nao metal.

,,8 Elementos Essenciais
- ~edida que nos so conhecimento da bioquimica - a quimica dos seres vivos - au-

, aprendemos mais e mais sobre os elementos essenciais. Esses elementos SaGtao
_ rtantes para a vida que uma deficiencia de qualquer urn deles pode resultar na

- ~ e anormalidades severas de desenvolvimento ou em doen<;:ascronicas. Nenhum
_ elemento pode substituir urn elemento essencial.

Dos 116 elementos conhecidos, apenas 11 predominam em muitos sistemas
'",'cos e estao presentes nas mesmas quantias relativas, aproximadamente (Tabela

= . _ os seres humanos esses 11 elementos constituem 99,9% do nu.mero total dos
os presentes, mas quatro desses elementos - C, H, N e 0 - respondem por 99%

ITltal.Esses SaGos elementos encontrados na estrutura basica de todas as moleculas
:-:CKIUir' nicas. Alem disso, H e 0 estao presentes na agua, urn componente majoritario
- rr>dosos sistemas biol6gicos.

Os outros sete do grupo de 11 elementos constituem aproximadamente apenas
dos Momos totais no corpo. Sao eles: s6dio, potassio, calcio, magnesio, f6sfo-

_ enxofre e cloro, que ocorrem geralmente na forma de ions, como Na+' K+, Ca2+,
i-,HPO/- e Cl-.

Tabela 2.4 Abundancia dos Dez
Elementos de
Transic;:aoque
Aparecem em Maior
Numero na Crosta
Terrestre

Abundancia
Posi<j:iio Elemento (ppm)*

4 Ferro 41.000

9 Titanio 5.600
12 Manganes 950
18 Zirconio 190
19 Vanadio 160
21 Cromo 100
23 Niquel 80
24 Zinco 75
25 Cerio 68
26 Cobre 50

* ppm = g par 1.000 kg

Tabela 2.5 Quantidades Relativas
dosElementos
Essenciaisno Corpo
Humano

Porcentagem
em Massa

65
18
10
3
1,5
1,2

Oxigenio
Carbono
Hidrogenio
Nitrogenio
Calcio
F6sforo
Potassio, enxofre,
cloro
S6dio
Magnesio
Ferro, cobalto,
cobre, zinco, iodo
Selenio, fluor

0,1
0,05

< 0,05

< 0,01



Os 11 elementos essenciais representam seis dos grupos da Tabela Periodica, e
sac todos elementos "leves"; tern urn numero atomico menor que 18. Aproximada-
mente outros 17 elementos sac necessarios em quantias trayo para a maioria - mas
nao para todos - dos sistemas biologicos. Alguns podem ser necessarios as plantas;
outros, aos animais; e outros apenas a determinadas plantas ou animais. Com pou-
cas exceyoes, esses elementos sac geralmente mais "pesados"; elementos que tern urn
numero atomico maior do que 18. Sao divididos de maneira aproximadamente uni-
forme entre metais e nao metais (ou metaloides).

Os Elementos no Corpo Humano

Elementos Principais
99,9% de todos os Momos
(99,5% em massa)

Elementos Trayo
0,1% de todos os atomos
(0,5% em massa)

C,H,N,O
Na, Mg, P, S, CI
K,Ca

V, Cr, Mo, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn
B, Si, Se, F, Br, I, As, Sn

Embora muitos dos metais deste grupo sejam necessarios apenas em quantias
trayo, eles sac frequentemente parte integral de moleculas biologicas especificas -
como a hemoglobina (Fe), a mioglobina (Fe) e a vitamin a Bl2 (Co) - e ativam ou
regulam sua funyao.

Boa parte dos 3 ou 4 g de ferro do corpo humano e encontrada na hemoglobina, a
substancia responsavel pelo transporte do oxigenio para as celulas do corpo. A deficien-
cia de ferro e marcada pela fadiga, por infecyoes e pela inflamayao da boca. Uma pessoa
tern tambem, em media, 2 g de zinco; a faha desse elemento e evidenciada pela perda do
apetite, dificuldade de crescimento e por mudanyas na pele.

o corpo humano possui aproximadamente 75 mg de cobre, dos quais aproxima-
damente urn teryo e encontrado nos musculos, e 0 restante, em outros tecidos. 0 cobre
esta envolvido em muitas funyoes biologicas, de modo que sua deficiencia apresenta
disturbios variados: anemia, degenerayao do sistema nervoso, danos ao sistema imu-
nologico e defeitos na cor e na estrutura dos cabelos.

Revisao dos Objetivos do Capitulo

• Fontes de Alguns Elementos Biologica-
mente Importantes

mg/100 9

17,3
2,3
4,2
2,6

13,7
2,3

925
118
103

0,15
0,09

Fermento
Ovos
Castanha-do-para
Frango
Ostras
Castanha-do-para
Queijo suf~o
Leite integral
Brocolis
Manteiga
Vinagre de sidra

Agora que voce ja estudou este capitulo, voce deve perguntar a si mesmo se voce atingiu os objetivos do capitulo. Especificamente,
voce deve ser capaz de

Descrever a estrutura atomica e definir nlimero atomico e nlimero de massa

a. Explicar 0 desenvolvimento historico da teoria atomica e identificar alguns dos cientistas que fizeram contribuiyoes impor-
tantes (Seyao 2.1).

b. Descrever eletrons, protons, neutrons e a estrutura geral do atomo (Seyao 2.1).
c. Compreender a escala de massa relativa e a unidade da mass a atomica (Seyao 2.2).

Compreender a natureza dos isotopos e calcular a mass a atomica a partir de abundancias isotopicas e massas isot6picas

a. Definir isotopo e dar 0 numero de massa e numero dos neutrons para urn isotopo especifico (Seyoes 2.2 e 2.3).
b. Fazer calculos que relacionam a massa atomica de urn elemento a abundancias isotopicas e massa (Seyao 2.4).

Explicar 0 conceito de mol e usar a massa molar em calculos

a. Compreender que a massa molar de urn elemento e massa em gramas do numero de Avogadro de Momos desse elemento
(Seyao 2.5).

b. Saber usar a massa molar de urn elemento e 0 numero de Avogadro em calculos (seyao 2.5).



~ nhecer a terminologia da Tabela Periodica

Identificar a posi~ao na tabela peri6dica dos grupos, periodos, metais, metaloides, nao metais, metais alcalinos, metais alcali-
no-terrosos, halogenios, gases nobres e elementos de transi~ao (Se~6es 2.6 e 2.7).

Reconhecer semelhan~as e diferen~as nas propriedades de alguns dos elementos comuns de urn grupo.

qua~oes-chave
Equa<;:ao2.1 (pagina 59)
Calcular a abundancia percentual de urn is6topo:

numero de Momos de determinado is6topo

numero total de Momos de todos os is6topos daquele elemento

Equa<;:ao2.2 (pagina 60)

Calcular a massa atomica a partir da abundancia isot6pica e a massa atomica exata de cada is6topo de urn elemento.

M A' ( abundfmcia em % do is6topo 1) ".. Aassa atomlCa = --------- (rnassa atornlCado ISOtOpO1)
100

+ (abundiincia em % do is6topo 2) ( t"' d . At 2)100 rnassa a ornlCa 0 ISOopo + ...

uestoes de Estudo
TICANDO HABILIDADES

omposi~ao dos Atomos
~.':<0 Exemplo 2.1 eo Exercicio 2.2)

uais SaDas tres particulas fundamentais das quais os
tomos SaDconstruidos? Quais SaDsuas cargas eletricas?

Quais destas particulas constituem 0 micleo do Momo?
Qual e a menos massiva das tres particulas?

o que a descoberta da radioatividade revelou a respeito
Ca estrutura dos Momos?
Se 0 micleo de urn Momo for do tamanho de uma laran-
'a media (com urn diametro de, digamos, 6 cm), qual
seria 0 diametro do ,homo?
_-\erup~ao vulcanica do Monte Santa Helena, no estado
",e Washington (EUA), em 1980, produziu uma quan-
-;dade considenivel de urn elemento radioativo em

tado gasoso. 0 elemento tern numero atomico 86.
Quais SaD0 simbolo e 0 nome desse elemento?
::Je 0 numero de massa de cada urn dos seguintes Mo-
:nos: (a) magnesio com 15 neutrons, (b) titanio com 26
::.leutrons e (c) zinco com 32 neutrons.

::Je 0 simbolo completo (~X) para cada urn dos seguin-
-es Momos: (a) potassio com 20 neutrons, (b) criptonio
·om 48 neutrons e (c) cob alto com 33 neutrons.

uantos eletrons, pr6tons e neutrons existem no Momo
e (a) magnesio-24,24Mg; (b) estanho-1l9, 119Sn;e (c)

:orio-232,232Th?

Isotopos
(Veja 0 Exemplo 2.2)
8. 0 elemento sintetico radioativo tecnecio e usado em

muitos estudos medicos. De 0 numero de eletrons, pr6-
tons e neutrons em urn atomo de tecnecio-99.

9. 0 cob alto tern tres is6topos radioativos usados em es-
tudos medicos. Os atomos desses is6topos tern 30, 31, e
33 neutrons, respectivamente. De 0 simbolo para cada
urn deles.

Abundancia Isotopica e Massa Atomica
(Veja os Exercicios 2.3 e 2.42)
10. 0 talio tern dois is6topos estaveis, 203TIe 2osTl.Sabendo

que a massa atomica do talio e 204,4 u, qual is6topo e 0

mais abundante dos dois?
11. Mostre que a massa atomica do Li e 6,94, dada a seguinte

informa~ao:
6Li, massa 6,015121 u; abundancia percentual
7,50%
7Li, massa = 7,016003 u; abundancia percentual =
92,50%

12. A prata (Ag) possui do is is6topos estaveis. 107Ag e 109Ag.
A massa isot6pica de 107Ag e 106,9051 u e a massa iso-
t6pica de 109Ag e 108,9047. A massa atomica de Ag, na



Estrutura Atomica

• Radia<;ao eletromagnetica.

• Planck, Einstein, energia e f6tons.

• Espectros atomicos de linhas e Niels Bohr.

• As propr)eoaoes onou)atbr)as 00 e)etron.

• Uma v;sao mecan;co-quant;ca do c!tomo.

• As form as dos orbitais atomicos.

• Orbitais atomicos e quimica.



Cores no Ceu
A descoberta da polvora negra, a antecessora da p61vora modema, ocorreu bem antes de 1000
d.C., provavelmente na China. Porem, somente na Idade Media, a polvora se tomou conhecida
no Ocidente. Em 1252, Roger Bacon, na Inglaterra, descreveu a prepara<;:ao da polvora negra a
partir de "salitre (nitrato de potassio), salgueiro jovem e enxofre", e seu uso por militares e em
fogos de artificio se espalhou pelo continente. A epoca da Revolu<;:aoAmericana, formula<;:6es
de fogos de artificio e metodos de fabrica<;:aoja haviam sido desenvolvidos e estao em uso ate
os dias atuais.

Os fogos de artificio tipicos possuem diversos componentes quimicos importantes. Por
exemplo, deve haver urn oxidante. Atualmente, usa-se principaImente perdorato de potassic
(KCI04), dorato de potassio (KCI03) ou nitrato de potassic (KN03). Usa-se sais de potassic
em vez de sais de s6dio porque estes apresentam duas desvantagens importantes. Eles sac
higroscopicos - absorvem umidade do ar -, portanto nao permanecem secos quando armaze-
nados. Alem disso, quando aquecido, 0 s6dio emite uma luz amarela tao intensa que e capaz
de mascarar outras cores.

Os efeitos dos espetaculos de fogos de artificio
de que mais nos lembramos sac as cores vividas e os
lampejos brilhantes. A luz branca pode ser produ-
zida oxidando-se magnesio ou aluminio metalicos
a altas temperaturas. Os lampejos que voce ve em
concertos de rock e eventos semelhantes, sao, geral-
mente, misturas Mg/ KCI04•

A luz amarela e a mais facil de ser produzida
porque os sais de sodio emitem uma luz intensa com
urn comprimento de onda de 589 nrn. As misturas de
fogos de artificio normaImente contem sodio na for-
ma de compostos nao higrosc6picos como a criolita,
Na3AlF6• Sais de estroncio sac usados em geral para
produzir uma luz vermelha, e 0 verde e produzido por
sais de bario como 0 Ba(N03\.

Da proxima vez que voce vir urn espetaculo
de fogos de artificio, preste aten<;:aoaos fogos azuis.° azul sempre foi a cor mais dificil de se conseguir.
Porem, recentemente, os fabricantes de fogos desco-
briram que a melhor maneira de se obter urn azul
realmente "born" e decompor doreto de cobre (I) a
baixas temperaturas. Para conseguir esse efeito, mis-
tura-se CuCl com KCI04, po de cobre e 0 composto
organico dorado hexadoroetano, C2C16•

Por que os quimicos - e muitos outros - se in-
teressam por fogos de artificio? Porque suas cores se
originam de Momos e moleculas energeticamente ex-
citados. A maneira peJa 'p21-v OJ ..#/"O..0'OJJJL? C#"d'fdr ~ r7./Z7~ CL?./?J d?fi7C'cC' <7fl7d't?o£ cOUl{7reens£O era esl~":::I:1

assunto deste capitulo.

Pavios de retardamento
(queima [ental

Barreiras de
papeUio espesso

o desenho de um foguete aereo para um espetac
Quando 0 pavio e aceso, ele queima rapidamente ate 0 -
no topo da mistura estrela vermelha, bem como ate
negra na parte inferior. 0 propelente se inflama, envia
Enquanto isso, os pavios de retardamento queimam. 5E ;:
for correta, a capsula explode no ceu como uma estr - _
uma explosao azul, e, em seguida, um lampejo e estro



Reveja as unidades metricas de medida (Capitulo 1).
Reveja a estrutura do Momo (Seyao 2.1).

elementos quimicos que apresentam propriedades semelhantes sao encontrados na mesma coluna da Tabela Peri6dica.
par que deveria haver similaridades entre os elementos? A descoberta do eletron, do pr6ton e do neutron [Seyao 2.1]

- os cientistas para procurar relayoes entre a estrutura atomica e 0 compartamento quimico. Ja em 1902, Gilbert N. Lewis
_-_946) sugeriu que os elHrons nos Momos poderiam estar arranjados em camadas, comeyando pr6ximas do nucleo e cres-

?'lfa fora. Lewis explicou a similaridade de propriedades qUImicas para elementos em urn determinado grupo, supondo
os elementos dele tern 0 mesmo numero dos eletrons na camada mais externa.

modelo de Lewis do Momo suscita urn numero de questoes. On de os eletrons estao localizados? Eles possuem energias
- ? Que evidencia experimental suparta esse modelo? Essas perguntas inspiraram muitos dos estudos experimentais e
- que comeyaram por volta de 1900 e continuam ate os dias de hoje. Este capitulo e os pr6ximos delineiam as atuais teorias
rrtura eletronica.

Radia~aoEletromagnetica
certeza, voce esta familiarizado com as ondas na agua, e tambem e possivel que conheya algumas propriedades da luz, como a
:. -0 da luz visivel do ponto de vista das ondas em movimento. Nossa compreensao da luz e das ondas decorre das experiencias
das pelos fisicos no seculo XIX, entre eles 0 escoces James Clerk Maxwell (1831-1879). Em 1864, ele desenvolveu uma elegante
matematica para descrever todas as formas de radiayao em termos de campos eletricos e magneticos oscilantes, ou seja, na
de ondas (Figura 7.1). DaI, a radiayao, assim como a luz, as micro-ondas, a televisao e os sinais de radio, e os raios X, sao cha-
coletivamente de radiayao eletromagnetica.

5tftncia entre cristas sucessivas ou pontos elevados de uma onda (ou entre de-
-es sucessivas ou pontos baixos) e 0 comprimento de onda de uma onda. Essa
cia pode ser dada em metros, nanometros ou qualquer unidade que seja con-
te. 0 simbolo para 0 comprimento de onda e a letra grega '" (lambda).

ondas sao caracterizadas tambem por sua frequencia, simbolizada pela letra
_ v (ni). Para qualquer movimento ondulat6rio - sejam ondas ou radiayao ele-

gnetica - as ondas que passam por algum ponto no espayO, a frequencia e 0

-era de ondas que passam por urn determinado ponto em uma certa unidade
po, geralmente em urn segundo (Figura 7.1). A unidade de frequencia e geral-

e escrita como S-I (que significa urn par segundo, l/s), e e atualmente chamada
.::ertz, Hz.

e voce aprecia esportes aquMicos, esta familiarizado com a altura das ondas. Em termos mais cientificos, a altura maxima
a onda e sua amplitude. Na Figura 7.1, observe que a onda tern amplitude zero em determinados intervalos ao longo dela.

r ntos de amplitude zero, chamados nos, ocorrem em intervalos de ",/2.
Finalmente, a velocidade de uma onda em movimento e urn fator importante. Como uma analogia, considere carros em urn

.:estionamento, trafegando "colados" uns aos outros. Se cada urn dos carros possui 5 m de comprimento, e se urn carro passa
- -oce a cada 4 s (isto e, a frequencia e 1 por 4 segundos, ou 1/4 S-I), entao 0 trafego esta se movendo a velocidade de (5 m) x
-: S-I), ou 1,25 m • S-I. A velocidade para qualquer movimento peri6dico, inclusive uma onda, e 0 produto do comprimento de
-:; pela frequencia da onda.

Heinrich Hertz (1857-1894) foi a primeira pessoa a en-
viar ondas de radio. Ele mostrou que elas podiam ser
refletidas e refratadas da mesma forma que a luz, con-
firmando a previsao de Maxwell de que as ondas de luz
sao radia~ao eletromagnetica. Em sua homenagem, as
cientistas usam a "hertz" como unidade de frequencia
(numero de cidos par segundo, 5") de radia~ao.



Dire~ao de
propaga~ao

Figura 7.1 Radia~ao eletromagnetica.
decada de 1860, James Clerk Maxwell dese
volveu a teoria atualmente aceita de que to -
as formas de radia<;ao se propagam atraves ::
espa<;o como campos eletricos e magneticos
brat6rios em angulos retos entre si. Cad a
dos campos e descrito por uma onda seno·
(a fun<;ao que descreve a onda). Tais cam
oscilantes emanam das cargas que vibram -
superffcie de uma fonte tal como uma lampc-
ou uma antena de radio.

Essa equa<;:aotambem aplica a radia<;:aoeletromagnetica, onde a velocidade da luz, c, e 0

produto do comprimento de onda pela frequencia da onda.

r r

. Velocidade da Luz

A velocidade da luz que atravessa uma
tancia (ar, vidro, agua e assim par ci""
depende da constitui<;aoqufmica da su
cia e do comprimento de onda da luz. -
a base para 0 usa de um prisma de vidr -
dispersar a luz e e a explica<;aopara 0 ~
-iris. A velocidade do som depende la--
do material atraves do qual ele passa.

Velocidade da luz (m . 5-1)

1
C=AXV

A velocidade da luz visivel e de todas as outras formas de radia<;:aoeletromagnetica no
vacuo e uma constante, c (= 2,99792458 X 108 m • s-\ aproximadamente 186 mil milhas
• S-I). Dado esse valor, e sabendo-se qual e 0 comprimento de onda, pode-se calcular a
frequencia, e vice-versa. Por exemplo, qual e a frequencia da luz laranja, que tern com-
primento de onda de 625 nm? Como a velocidade da luz e expressa em metros por
segundo, 0 comprimento de onda em nan6metros deve ser convertido em metros antes
de se substituir na Equa<;:ao7.1:

lxl0-9m _
625;:m1 x ---- = 6,25 x 107m

1;HTf

c 2,998 x 108..m. S-1
v = - = -------- = 4,80 X 1014 S·1

A 6,25 x 10-7%

o movimento de ondas descrito ate agora e aquele de ondas em movimento, como 0

som ou as ondas da agua. Urn outro tipo de movimento de ondas, denominado ondas
estacionarias, e pertinente a teoria at6mica moderna. Se se amarrar ambas as extre-
midades de uma corda de violao, e toca-la, a corda vibra como uma onda estacionaria
(Figura 7.2). Diversos pontos importantes acerca das ondas estacionarias sac relevantes
para a nossa discussao dos eletrons em atomos:

. A Velocidade da Luz e
Aigarismos Significativos

A velocidade da luz e conhecida c -
ve algarismos significativos. Enlretan=
maioria de nossos calculos, usaremosc__
quatro algarismos significativos ou me _
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Ondas estacionarias. Na primeira onda, a dis-
as extremidades e de (1/2)1.., na segunda onda

'" -" erceira e de (3/2)1...

Uma onda estacionaria e caracterizada por dois ou mais pontos
em que nao ha nenhum movimento; isto e, a amplitude da onda
e zero nos nos.

Assim como com as ondas em movimento, a distancia entre nos
consecutivos e sempre 'A/2.

• Somente certos comprimentos de onda sao permitidos em ondas
estacionarias. As (micas vibrayoes permitidas tern comprimentos
de onda de n('A/2), onde n e urn numero inteiro.

Na primeira das vibrayoes ilustradas na Figura 7.2, a distan-
cia entre as extremidades da corda e meio comprimento de onda,
ou 'A/2. Na segunda vibrayao, 0 comprimento da corda iguala-se
a urn comprimento de onda completo, ou 2('A/2). Na terceira, 0
comprimento da corda e 3('A/2) ou (3/2)'A. A distancia entre as
extremidades de uma vibrayao de onda estacionaria poderia ser
(3/4)'A? A resposta e nao. Para ondas estacionarias, somente de-
term in ados comprimentos de onda san possiveis. Uma vez que
as extremidades de uma onda estacionaria devem corresponder
a nos, as unicas vibrayoes permitidas san aquelas em que a dis-
tan cia de uma extremidade, ou "limite", a outra e n('A/2), onde n
e urn inteiro (1,2,3, ...).

e uma onda estacionaria com urn no entre as extremidades. Qual e 0 comprimento de onda dessa onda?
e uma onda estacionaria com tres nos igualmente espayados entre as extremidades. Qual e seu comprimento de onda?

.:omprimento de onda da onda estacionaria e de 2,5 em, quantas ondas cabem entre os limites? Quantos nos teriamos
extremidades?

nstantemente banhados em radiayao eletromagnetica, induindo a radiayao que se pode ver, a luz visivel. Como se sabe,
"elconsiste em urn espectro de cores, variando do vermelho na extremidade correspondente ao maior comprimento de
vloleta, na extremidade correspondente ao comprimento mais curto (Figura 7.3). Porem a luz visivel corresponde a so-

- .::;napequena parcela do espectro eletromagnetico total. A radiayao ultravioleta (UV), que pode levar a queimadura solar,
.=1" rimentos de onda mais curtos do que a luz vislvel; os raios X e y, este ultimo sendo emitido no processo de desintegra-
- oativa de alguns atomos, tern comprimentos de onda mais curtos. Em comprimentos de onda mais 10ngos que os cia luz
- ontramos primeiro a radiayao infravermelha (IV), 0 tipo que e detectado como 0 calor. Ainda mais longo e 0 compri-
::i: onda da radiayao utilizada em fornos de micro-ondas e nas transmissoes de televisao e radio.
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Exemplo 7.1 Convers6es de Comprimentos de Onda e Frequencia

Problema' A frequencia da radiac,:ao usada em todos os fornos de micro-ondas vendidos nos Estado
(A unidade GHz significa gigahertz; 1 GHz e um bilhao de ciclos por segundo, ou 109 S-I.) Qual e 0 co-:
(em metros) dessa radiac,:ao? Compare 0 comprimento de onda da radiac,:ao de micro-ondas com 0 co :
da luz visivel- digamos, luz laranja com Ie = 625 nm. Quanto essa radiac,:ao e mais long a ou curta do _-=
laranja (625 nm)?

Estrategia • 0 comprimento de onda da radiac,:ao do micro-ondas em metros pode ser calculado diretarr.=--
Converta 625 nm a um comprimento de onda em metros para que as unidades sejam compativeis.

Soluc,:ao·
1e=~=2,998x108m.s-1 =0,122m

v 2,45 x 109 S-I

1 X 10-9 m -7
625 nm x ---- = 6,25 x 10 m

1nm

Exercicio 7.2 Radiac;:ao,Comprimento de Onda e Frequencia

(a) Qual das cores do espectro visivel tem a frequencia mais alta? Qual tem a frequencia mais baixa?
(b) A frequencia da radiac,:aousada em fornos de micro-ondas e mais alta ou mais baixa do que aquela da __

favorita (91,7 MHz) (onde megahertz = 106 S-I) (Figura 7.3)?

(c) 0 comprimento de onda dos raios X e mais longo ou mais curto do que 0 da luz ultravioleta?



anck, Einstein, Energia e Fotons

~c;o ere meta{, ere em[(e nw[ac;ao eretmmagneaca com compnmento ere onaa que aepenae aa temperatu-
~ sua colorac,:ao sera verme[f1o fraco. A temperaturas mais altas, a vermelnidao transforma-se em uma {uz 6ranca
~ plo, a resistencia de uma torradeira fica vermelha, e 0 filamento de uma lampada incandescente brilha com luz

__ -Aa .

_ radiac,:aode urn pedac,:ode metal aquecido que ocorre na regiao visivel do espectro eletromagnetico.
- :inicos comprimentos de onda da luz emitida pelo metal. A radiac,:ao e tambem emitida com com-
- no ultravioleta) e longos (no infravermelho, Figura 7.4b) do que aqueles da luz visivel. Ou seja, e
-0 eletromagnetica (Figura 7.5), com alguns comprimentos de onda mais intensos do que outros. A

--=0, 0 maximo da curva de intensidade de luz versus 0 comprimento de onda e deslocado mais e mais
Ce modo que a cor do objeto desloca-se do vermelho para 0 amarelo e, finalmente, para 0 branco.
o cientistas tentavam explicar 0 relacionamento entre a intensidade e 0 comprimento de onda pa-

_- 0 aquecidos. Porem todas as tentativas haviam sido malsucedidas. As teorias disponiveis na epoca
=-- radiac,:aodeveria aumentar continuamente com a diminuic,:ao do comprimento de onda (em vez de

o comprimento de onda, como se observa experimentalmente; Figura 7.5). Essa situac,:aoespantosa
2. catastrofe do ultravioleta'; pois as previsoes falhavam na regiao do ultravioleta. A fisica classica nao
siat6ria, e uma nova visao da materia e da energia era necessaria.
- Ylax Planck (1858-1947) ofereceu uma explicac,:ao.Seguindo a teoria classica, ele supos que os ato-
aquecido causam a emissao de radiac,:ao eletromagnetica. Ele tambem introduziu uma importante

-- \ibrac,:oes saDquantizadas. No modelo de Planck, a quantizac,:ao significa que somente determina-
- espedficas, saDpermitidas.

- ua<;-aoimportante, agora chamada de equa~ao de Planck, que aflIma que a energia cleum sistema
- __hlC.ia a.avi\)ra~ao. 1\ constante ue proporciona\iuaue, h, e cbamacla constante de Planck em sua

93 x 10-34 J • s. '

Figura 7.4 Radiac;ao intraverme-
Iha. A radia~ao IV tem comprimentos
de onda mais longos do que a luz da re-
giao visivel do espectro. (a) Filamento
de uma lampada incandescente emi-
tlndo radia~ao na extremidade de
comprimentos de onda mais longos,
ou vermelho, do espectro vis/vel. (b)
Uma foto da area da cidade de Nova
York tirada por um satelite usando
um filme sensivel a luz infravermelha
A agua e azul-€scura, 0 concreto ~
azul-claro e a vegeta~ao e vermelha.



Figura 7.5 0 espectro da radia~ao emitida por um c
um objeto, como 0 filamento em uma lampada, E -

radia~ao, que cobre um espectro de comprimentos E_
peratura, uma parte da radia~ao e emitida em comp "-E-

e, em outra, em comprimentos de onda curtos. A mai --
emitida em algum comprimento de onda intermedia ._ =
A medida que a temperatura do objeto aumenta, 0 ma.,
tremidade vermelha do espectro para a extremidade via =-=
ainda mais altas, uma luz intensa e emitida em todos
onda da regiao visivel, e 0 maximo da curva esta na c",~-
o objeto e descrito como "quente-branco" (white ho:-

900 1.000 vemos referencias as estrelas como sendo "gigantes .00

brancas", uma referencia a suas temperaturas e taman
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Agora suponha, como Planck fez, que deva haver uma distribuifao nas vibra~6es dos atomos em urn objc.:
mos vibram em aha frequencia, alguns, em baixa frequencia, mas a maioria tern uma frequencia intermediaria. Po -
vibra~6es de aha frequencia sao responsaveis por uma parte da luz, como 0 sao aqueles poucos com vibra~6es de
A maior parte da luz deveria vir, entretanto, da fra~ao majoritaria de atomos que tern frequencias vibracionais in e::::::=
e, urn espectro de luz e emitido, com uma intensidade maxima em algum comprimento de onda, de acordo com :-
mentais. A intensidade nao deveria se tomar cada vez maior ao se aproximar da regiao do ultravioleta. A catastrofe
foi resolvida.

Como quase sempre ocorre, a explica~ao de urn fenomeno fundamental- como a do espectro da luz emitida por urn
te - conduz a outra descoberta fundamental. Alguns anos depois do trabalho de Planck, Albert Einstein (1879-195-
ideias daquele a uma explica~ao do efeito fotoeh~trico.

Celulas fotoeletricas sao comumente utilizadas em portas automaticas em lojas e elevadores. Elas dependem do -
elHrico, a eje<;aode eletrons quando a luz atinge a superficie de urn metal.

Na Figura 7.6, urn potencial eletrico e aplicado a celula. Quando a luz atinge 0 catodo da celula, eletrons SaD
superficie do catodo e movem-se para urn anodo positivamente carregado. Urn fluxo de eletrons - uma corrente-
da celula. Assim, a celula pode agir como urn interruptor ativado pela luz em urn circuito eletrico.



~'encias com celulas fotoeletricas mostram que os eletrons sac ejetados da superficie somente se a frequencia da
_~-tante. Se a luz de uma frequencia mais baixa for usada, nenhum efeito sera observado, nao importando a inten-

eu brilho). Se a frequencia for acima do minimo, entretanto, urn aumento da intensidade da luz levara a urn
tensidade da corrente, pois mais e mais eletrons serao ejetados.

decidiu que as observa<;:6esexperimentais poderiam ser explicadas combinando-se a equa<;:aode Planck (E = hv) com
. a luz tern propriedade de particulas. Einstein sup6s que essas "particulas sem massa", agora chamadas de fMons, sac

ergia. A energia de cada f6ton e proporcional a frequencia da radia<;:ao,conforme dado pela rela<;:aode Planck.
= sta de Einstein ajuda a compreender 0 efeito fotoeletrico. E razoavel supor que uma particula de alta energia te-
- - com urn aromo para fazer com que ele perea urn eletron. E tambem razoavel supar que urn eletron s6 pode ser
- Morna se 0 f6ton possuir energia suficiente. Se a radia<;:aoeletromagnetica e descrita como uma corrente de f6tons,

~ disse, entao, quanta maior for a intensidade da luz, mais f6tons existirao para atingir uma superficie por unidade
:orre que os aromos de uma superficie do metal nao perderao eletrons quando 0 metal e bombardeado por milh6es

~ ;]enhum f6ton individual possuir energia 0 bastante para remover urn eletron de urn aromo. Uma vez que a energia
- (isto e, frequencia minima da luz) e excedida, 0 conteudo de energia de cada f6ton e suficiente para deslocar urn

aromo do metal. Quanto maior 0 numero de f6tons com essa energia que atingir a superficie, maior 0 mimero de
'ojados. Assim, e feita a conexao entre a intensidade da luz eo nurnero de eletrons ejetados.

d,o
,"'0'0.8
o .",
Q; UE.3

'::> '"C 0.~~
'" 0~ '0

C '"'" ~8·~
Frequenciada luz incidente na fotocelula-"

{Luz de aLto
intensidade

=~ito fotoehf!trico. (a) Uma fotocelula opera pelo efeito fotoeletrico. A parte principal da celula e um catodo fotossensivel. Este e
;eralmente um metal, que ejeta eletrons ao ser atingido por f6tons de luz de energia suficiente. Nenhuma corrente e observada

_:J encia critica seja atingida. (b) Quando se usa uma luz de frequencia mais alta que a minima, a energia em excesso do f6ton
=:: eletron seja ejetado do atomo com maior velocidade. Os eletrons ejetados se movem para 0 anodo e ha um fluxo de corrente na

ositivo pode ser usado como um interruptor em circuitos eletricos. (c) Sefor usada luz de intensidade mais alta, 0 unico efeito
-:J e mais eletrons sejam liberados da superficie; 0 inicio da corrente e observado na mesma frequencia do que com uma luz de
'= -.<lis baixa, mas 0 fluxo de corrente e maior.

- - que tocam CDs utilizam lasers que emitern luz vermelha com urn comprimento de onda de 685 nm. Qual e a energia
dessa luz? Qual e a energia de urn mol de f6tons da luz vermelha? Para responder a essas quest6es, primeiro converta 0

-0 de onda a frequencia da radia<;:aoe use entao a frequencia para calcular a energia par f6ton. Finalmente, a energia de
'0' -6tons e obtida multiplicando-se a energia do f6ton pelo mimero de Avogadro:



- - - •• ••Numero de
x Avogadro

685 nm (10-9 m/nm) = 6,85 X 10-7 m

c 2,998 X 108 m . S-l
V = - = -------- = 4,38 X 1014 S-1

A 6,85 X 10-7 m

E= hv

= (6,626 X 10-34 J . s/f6ton )(4,38 X 1014 S-I) = 2,90 X 10-19 J/f6ton

= (2,90 X 10-19 J/f6ton) (6,022 X 1023 f6tons/mol) = 1,75 X 105 J/mol

A energia de urn mol de f6tons de luz vermelha e equivalente a 175 kJ. Urn mol de f6tons de luz azul (A= 400 nm) tern
energia de aproximadamente 300 kJ. Essas energias estao em uma escala que pode afetar as liga<;:6esentre os atomos nas mol'
las; consequentemente, nao devemos nos surpreender com 0 fato de que a luz pode fazer com que as rea<;:6esquimicas oco _
Por exemplo, voce ja deve ter visto casos em que a luz do sol faz com que pigmentos ou cor antes desbotem ou se decompo
mudan<;:asque resultam de mudan<;:asquimicas nas moleculas do corante ou do tecido.

o calculo precedente mostra que, amedida que a frequencia da radia<;:aoaumenta, a energia da radia<;:aotambem awn
(Figura 7.3). Similarmente, a energia aumenta a medid a que 0 comprimento de onda da radia<;:aodiminui:

A medida que a frequencia (v) aumenta, a energia (E) aumenta

r he
E = hv =-

A

Os f6tons da radia<;:aoultravioleta - com os comprimentos de onda mais curtos do que aqueles da luz visivel- tern
energia mais alta do que a luz visivel. Como a luz visivel possui energia suficiente para afetar liga<;:6esentre atomos, e <f
gue a luz ultravioleta tambem a possui. Essa e a razao pela qual a radia~ao ultravioleta pode causar queimaduras solares.

contraste, [6tons de radia<;:aoinfravermdna - com compnmentos aeonaam3fo'reS' ad <[cTe-cl<fcrerctWaiL;~d~L~c;}.
menor do que a luz visivel. Eles geralmente nao tern energia suficiente para originar rea<;:6esquimicas, mas podem afe;:
vibra<;:6esdas moleculas. Percebemos a radia<;:ao infravermelha como calor, tal como 0 calor liberado pela resistencia 6
descente de urn forno elerrico.

Compare a energia de urn mol de f6tons de luz laranja (625 nm) com a energia de urn mol de fOtons de radia<;:aomicro-
-das que tern frequencia de 2,45 GHz (l GHz = 109 S~l). Qual tern maior energia? Por qual fator uma e maior do que a 0

(Exemplo 7.1)



ERSPECTIVAS EM QUfMICA

adia~ao UV, Danos ill Pele e Protetores Solares

maioria das pessoas conhece os efeitos da exposic;ao a radiac;ao solar. 0 resultado e uma queimadura, e, a longo prazo, pode ocorrer da-
permanente a pele. Grande parte desse problema resulta dos danos as moleculas organicas causados pela radiac;ao ultravioleta (UV).

A radiac;ao UV e geralmente dividida em tres categorias: UVA (315-400 nm), UVB (290-315 nm) e UVC (100-315 nm). A radiac;ao UVC
energia alta, mas e absorvida pela camada de ozonio da Terra. A luz UVB e a responsavel pelas queimaduras. 0 bronzeamento ocorre

ando a luz atinge sua pele e ativa os melan6citos da pele, estimulando a produc;ao de melanina. A luz UVA tambem causa danos como
a erac;ao do tecido conedivo da derme.

Pode-se calcular que a energia de um mol de f6tons na regiao do ultravioleta (em 300 nm) e de aproximadamente 400 kJ.

Para A= 300 nm, v = 9,99 X 1014 s-
E= hv

= (6,626 X 10-34 J . s/f6ton)
X (9,99 X 1014 S-I)

= 6,62 X 10-19 J/f6ton
E= 3,99 X 105 Tlmal

Essaenergia e significativamente maior que a energia da luz na regiao do visivel. Na verdade, a energia da luz UV se en contra na faixa
- energias necessarias para se quebrar as ligac;6es quimicas em proteinas.

Diversos fabricantes desenvolveram misturas de compostos que protegem a pele da radiac;ao UVA e UVB. Essesprotetores solares rece-
:JE"1 um "fator de protec;ao solar" (FPS)que indica por quanta tempo 0 usuario pode permanecer exposto ao sol sem sofrer queimaduras.
:sses protetores solares contem compostos organicos que absorvem a radiac;ao UV, impedindo que ela atinja sua pele. Essasmoleculas ab-

em a radiac;ao UV, impedindo que ela atinja sua pele.

3 Espectros de Linhas Atomicas e Niels Bohr

- aha tensao e aplicada a Momos de urn elemento na fase gasosa em baixa pressao, eles absorvem energia e assumem urn
- que chamamos de "excitado" da luz branca (Figura 7.7). Os Momos excitados emitem luz; porem essa luz e diferente do

v continuo de comprimentos de onda. Os Momos excitados na fase gasosa emitem somente determinados comprimentos
-da de luz. Sabemos disso porque, quando essa luz passa atraves de urn prisma, somente algumas linhas coloridas sac vistas.



Figura 7.7 0 espectro da luz branca, produzido pela refra~ao at raves de um prisma. Observa-se a luz com um espectrosc6pio ou u
tr6metro, passando-a atraves de uma fenda estreita para isolar um feixe estreito, ou uma linha, de luz. 0 feixe passa entao atraves -
dispositivo (um prisma ou, em instrumentos modernos, uma grade de difraC;ao e usada) que separa a luz nos comprimentos de on
comp6em. Veja 0 espectro da luz visfvel na Figura 7.3.

Chamamos isso de urn espectro de linhas de emissao (Figura 7.8). Urn exemplo familiar e a luz de uma lampada de neoni
que atomos excitados de neonio emitem uma luz vermelho-alaranjada.

Os espectros de linhas de emissao do hidrogenio, do mercurio e do neonio sao mostrados na Figura 7.9. Cada element
urn espectro de linhas unico. Na verdade, as linhas caracteristicas do espectro de emissao de urn elemento podem ser usa
analise quimica para identificar 0 elemento e determinar quanta dele esta presente.

Urn objetivo dos cientistas do final do seculo XIX era explicar por que os atomos gasosos emitem luz de somen ~
term in ad as frequencias e encontrar uma relayao matematica entre as frequencias observadas. (E sempre Util quando .
experimentais podem ser relacionados por uma equayao matematica, pois urn padrao regular de informayao implica
explicayao l6gica para as observay6es.) Os primeiros pass os nesse senti do foram dados por Johann Balmer (1825-1 ~
mais tarde, por Johannes Rydberg (1854-1919). Eles desenvolveram uma equayao - chamada agora de equa<;:aode Ryd

Figura 7.8 0 espectro de linhas de emissao do hidrogenio. A luz emitida passa por uma serie de fendas para criar um feixe de luz
que e entao separado por um prisma nos comprimentos de onda que 0 comp6em. Uma placa fotografica ou uma fotocelula poc_
usadas para detectar os comprimentos de onda separados como linhas individuais. Daf vem 0 nome "espectro de linhas" para a luz e-
por um gas incandescente.



Espectros de linhas de emissao do hidrogenio, do mercurio e do ne6nio. Os Momos gasosos excitados produzem espectros
cicos que podem ser usados para identificar 0 elemento, bem como para determinar quanta de cada elemento esta presente em

ra.

_ da qual era possivel calcular a comprimento de onda das linhas vermelhas, ver-
_--:llS no espectro de emissao no visivel de ;itomos de hidrogenio (Figura 7.9).

~ = R(~ -~) quando n > 2
A 22 n2

~ua<;:ao, n e urn inteiro e R, agora chamado de constante de Rydberg, tern a valor
107 m-1

• Se n = 3, a comprimento de onda da linha vermelha no espectro do hi-
- e obtido (6,563 X 10-7 m au 656,3 nm). Se n = 4, a comprimento de onda para a
_.de e obtido, e n = 5 da 0 comprimento de onda da linha azul. Esse grupo de linhas
- no espectro dos Momos de hidrogenio (e de outros para as quais n = 6, 7, 8 e assim

e) e agora chamado de serie de Balmer.

ODELO DE BOHR DO AloMO DE HIDROGENIO

dinamarques Niels Bohr (1885-1962) forneceu a primeira conexao entre os espectros
as excitados e as ideias quimticas de Planck e Einstein. Do trabalho de Rutherford

_.1], sabia-se que os eletrons sao arranjados no espa<;:oexterior ao mideo do aroma.
::: ill, 0 modelo mais simples de urn Momo de hidrogenio era aquele em que a eletron

-~ em uma 6rbita circular ao redor do nueleo da mesma forma que as planetas cir-
'0 redor do Sol. Ao propor essa hip6tese, entretanto, ele teve de contradizer as leis da
" ica. De acordo com as teorias daquele tempo, urn eletron carregado que se move

eletrico positivo do nueleo deve perder energia. Por fim, 0 eletron colidiria com a
ciamesma maneira que urn satelite em 6rbita da Terra acaba cain do na Terra a medi-
o satelite perde energia por fric<;:aocontra a atmosfera da Terra. Mas os eletrons nao

rtam dessa maneira; se fosse assim, a materia seria finalmente destruida.

?ara resolver a contradi<;:ao com as leis da fisica elassica, Bohr postulou que a condi-
que urn eletron orbitando 0 nueleo poderia ocupar somente determinadas 6rbitas
. de energia, nos quais ele e estavel. Isto e, a energia do eletron no Morna e quan-
Combinando esse postulado de quantizarrao com as leis de movimento da fisica
Bohr mostrou que a energia potencial apresentada pelo unico eletron no enesimo

-~ energia au 6rbita do Momo de H e dada pela equa<;:ao:

-------n=6
------~n=5
------~n=4
-------n=3
E = -2,42 X 10-19 J/atomo

1 =2
4

E = - 5,45 x 10-19 J/atomo

-1 -------n =1
E = -2,18 x 10-18 J/atomo

Figura 7.10 Niveis de energia para 0 ato-
mo de H no modelo de Bohr. A energia
do eletron no atomo de hidrogenio depen-
de do valor do numero quantico principal,
n (En = -Rhein'). Quanto maior for 0 valor
de n, maior sera 0 raio de Bohr e menDs
negativo sera 0 valor da energia. As ener-
gias SaDdadas em joules por atomo (Jj
atomo). Observe que a diferen<;aentre su-
cessivosniveis de energia torna-se menor a
medida que n torna-se maior.



Constante de Planck

Constante de RYdberg"", 1/ Velocidade da luz

E . t . L d L't ' . , E Rhcnergla po enCla 0 e e ran no eneSlmo myel = n = --
J]2

que da a energia em unidades de J/atomo. A cada orbita permitida foi atribuido urn valor de n, urn numero inteiro adin:~
(.fe21l lIRjdd'de) qlle tem v£lore.f de !,de 2, de :J e aSSlln por dIilllte. Esse numero Intelro € neVeconnecido como nnmero

prillcipa( do e[etron.

A Equas;ao 7.4 tern diversas caracteristicas importantes. Primeiro, a energia potencial do eletron tern urn valor negati\
resulta da Lei de Coulomb [Sec;:ao3.3].A energia de atrac;:aoentre corp os com cargas opostas (urn eletron negativo e 0 proton
positivo) tern valor negativo, e esse valor toma-se mais negativo (a atrac;:aoaumenta) a medida que os corpos se aproxirnam ..-\ ==

c;:aode Bohr mostra que, com 0 aumento do valor de n, 0 valor da energia se toma menos negativo (Figura 7.10). Bohr
mostrou que, a medida que n aumenta (e a energia se toma menos negativa), a distfmcia entre 0 eletron e 0 nueleo aume--

Em seguida, observe a relac;:aoentre a energia potencial e 0 valor de n. Uma consequencia do modelo de Bohr e que 0

orbitas circulares aurnenta com 0 aurnento de n (Figura 7.10). Urn eletron na 6rbita n = 1 eo mais pr6ximo do nueleo e t
tanto, a energia mais baixa ou mais negativa. 0 eletron do aromo de hidrogenio esta normalmente nesse nivel de energia. Di.::--x:
urn aromo com seus eletrons nos niveis de energia mais baixos possiveis encontra-se em seu estado fundamental. Quando 0

de urn aromo de hidrogenio ocupa uma 6rbita com n maior do que 1,0 eletron esta mais distante do nueleo, 0 valor de sua ~
e menos negativo e entao dizemos que ele esta em urn estado excitado. As energias do estado fundamental e do estado exci-
calculadas no Exemplo 7.2.

~Io 7.2 Energiasdos EstadosFundamentale Excitadode urnMomo de Hidrogenio

Problema· Calcule as energias dos estados n = 1 e n = 2 do aromo de hidrogenio em joules por aromo e em quilojoule _
Qual e a diferenc;:ade energia destes do is estados?

Estrategia •Aqui, usaremos a Equac;:ao7.4 com as seguintes constantes: R = 1,097 X 107 m -I, h = 6,626 X 10-34 J • s, e c =
108 m/s.

Solus:ao· Quando n = 1, a energia de urn eletron em urn unico atomo de H e:

Rhc Rhc
E1 = -- = -- = - Rhc

n2 11

= -(1,097 X 107 m-I)(6,626 X 10-34 J . 5)(2,998 X 108 m' 5-1)

= -2,179 X 10-18 J/atomo

-2,179 X 10-18 J 6,022 X 1013 atomos 1 kJ
E1 =. X --------x ---

atomo mol 1.000 J

= -1.312kJ/mol

2,179 x 10- 18 J I atomo
4



~te, uma vez que E2 = E/4, calculamos E2 como -328,1 kJ/mo!.

_ ~a de energia, tlE, entre os dois primeiros estados de energia do Momo de H e

wio· Observe que as energias calculadas sac negativas para urn eletron em n = 1 ou n = 2, sendo E
1

mais negativo do
- _-ote tambem que 0 estado n = 2 tern energia mais aha que 0 estado n = 1 em cerca de 984 kJ/mo!. Para saber mais sobre

-to, veja a Figura 7.11 e a discussao a seguir.

::'a energia do estado do <Homode hidrogenio com n = 3 em (a) joules por Momo e (b) quilojoules por mo!.

e pensar nos niveis de energia no modelo de Bohr como os degraus de uma escada que sobe do porao de urn "edificio
- " (onde a energia do Momo de H e -2,18 x 10-18 J/atomo; Exemplo 7.2) para 0 nivel fundamental (onde a energia e 0)
_/.10). Cada degrau representa urn nivel quantizado de energia; it medida que se sobe a escada, pode-se parar em qualquer
. mas nao entre eles. Ao contrario dos degraus de uma escada real, entretanto, os niveis de energia de Bohr ficam cada vez

_-6ximos it medida que n aumenta.

EORIA DE BOHR E OS ESPEClROS DE AloMOS EXCITADOS

.~posi~ao principal da teoria de Bohr era de que urn eletron em urn atomo permaneceria em seu nivel de energia mais
.: menos que fosse perturbado. A energia e absorvida ou liberada se 0 eletron mudar de urn nivel de energia para outro,
- ordancia com a primeira lei da termodinamica [Se<;:ao6.4]. Essa ideia permitiu que Bohr explicasse os espectros de

citados.

uando 0 eletron do atomo de H tern n = 1, e, portanto, esta em seu estado fundamental, a energia tern urn grande valor ne-
A medida que subimos a escada (Figura 7.10) ate 0 nivel n = 2,0 eletron e atraido menos fortemente ao nucleo, e a energia
~'etron com n = 2 e menos negativa. Consequentemente, para mover urn eletron do estado n = 1 para 0 estado n = 2, 0 Mo-

e absorver energia, assim como energia deve ser gasta para subir uma escada. 0 eletron deve ser excitado (Figura 7.11).
-~-'ando a equa~ao de Bohr, podemos calcular a energia necessaria para levar 0 atomo de H do estado fundamental (n = 1)
_ rimeiro estado excitado (n = 2). Como voce aprendeu no Capitulo 6, a diferen~a de energia entre dois estados e sempre:

boE = Efinal- Einicial = (_ ~~c)_ (_~~c)

c: 7.11 Absor~ao de energia pelo
a medida que 0 eletron move-se

estado excitado. Energia e ab-
- quando um eletron move-se do
• n = 1 para 0 estado n = 2 (!lE >

:::-ando 0 eletron retornar ao estado
e n = 2, energia e liberada (!lE <

- .aria~ao de energia e 984 kJ/mol,
.mle calculado no Exemplo 7.2.



onde Rhc e 1.312 kJ/mol (conforme calculado no Exemplo 7,2).

t,E= EfinaJ- EinieiaJ= (- Rhcl22) - (- Rhc/l2
) = (~)Rhc= 984 kJ/mol

A quantia de energia que deve ser absorvida pelo <!tomo de modo que urn eletron possa se mover do primeiro ao segu::-
de energia e O,75Rhc, nem mais, nem menos. Se O,7Rhc ou O,8Rhc forem fornecidos, nenhuma transi<;:aoentre estados e po-
Os niveis de energia no atomo de H SaDquantizados, com a consequencia de que somente determinadas quantias de energia

S'er a"c:7S'orw«a"S' 0«emfCt«a"5:

Mover urn elHron de urn estado com n baixo para outro com n mais elevado requer que haja absor<;:aode ener
sinal do valor de Me positivo. 0 processo oposto, em que urn eletron "cai" de urn nivel de n mais elevado a outro mai
emite consequentemente energia (Figura 7.11). Por exemplo, para uma transi<;:ao de n = 2 a n = 1:

(
RhC) (RhC ) ( 3 )t,E = Efina1- Einieia]= -7 - -2,"2 = - "4Rhc = -984 kJ/mol

o sinal negativo indica que houve libera<;:aode energia, isto e, 984 kJ devem ser emitidos por mol de ,Homos de H.

Dependendo de quanta energia e adicionada a urn conjunto de <!tomos de H, alguns <!tomos tern seus eletrons exci
n = 1 aos estados n = 2, 3 ou mais altos. Ap6s absorver energia, esses eletrons movem-se naturalmente de volta para niveO
baixos (diretamente ou em uma serie de etapas ate n = 1) e liberam a energia que 0 <!tomo absorveu inicialmente. A ener '-
tida e observada na forma de luz. Essa e a fonte das linhas observadas no espectro de emissao de atomos de H, e a mesma exp~
basica e valida para espectros de outros elementos e para as cores dos fogos de artificio.

Para 0 hidrogenio, a serie das linhas de emissao que tern energias na regiao do ultravioleta (chamada serie de I
Figura 7.12) origina-se dos eletrons que se movem de estados com n > 1 para 0 estado com n = 1. A serie de linhas q ~

n Energia J/atomo

Zero

-6,06 X 10-20 ~ I
: ,

-8,72 x 10-20

-1,36 X 10-19 I I !
Diferen~a igual a E E E E Ic c c c
energia linear en '<t N en

0 0'> 00 ,....,

-2,42 X 10-19
~ ~ ~ oq,.... ,.... ,.... ,....

I E E E E I "'-'----y-------'-'"
c c c C
N ,.... ,.... '"

,
0 '<t .D .D ,,.... '" 00 en

-5,45 X 10-19 '<t '<t '<t '0 ,,
,

E E E E E E
c c: ,

c c C C'O '0
N 00 0'" N •...• ,,.... '" en ,...., ON , ,

-2,18 x 10-18 0'> 0'> 0'> 0'> ,.... ,.... , ,, , Figura 7.12 Algumas das transi~oes
nicas que podem ocorrer em um -
excitado de H, A serie de Lyman de Ii -
regiao do ultravioleta resulta de tr-
para 0 nivel n = 1, As transi<;6es dos
com valores de n maiores do n > -
n = 2 ocorrem na regiao visfvel ( . _
Balmer; Figura 7.8), As linhas na r _'-
infravermelho resultam das transi~-
niveis com n > 3 ou 4 para os niveis n = :
4 (somente a serie que termina e
e mostrada).

"-y-----'
,,,,

I j
~ E E E E 0'on .•...

C c: c: c ..c:
on 'Iii ~ on a:i'" ,~

0 N '" on 'Iii..c: 'S; 0 '" '0' '0' '" ,~
E
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na regiao do visivel- a serie de Bahner - origina-se dos eletrons que se movem dos estados com n > 2 para 0 estado
. 0 com n = 2.

.::m resumo, reconhecemos agora que a origem dos espectros at6micos e a movimento dos elhrons entre estados quantizados de
Se urn eletron for excitado de urn estado de energia mais baixo para urn mais elevado, energia e absorvida. Por outro lado,

eletron mover-se de urn estado de energia mais elevada para urn mais baixo, energia e emitida. Se a energia for emitida na
= de radia<;:aoeletromagnetica, uma linha de emissao e observada.
_"':..energia de uma linha especifica de emissao em atomos excitados do hidrogenio e:

I1E = Efinal - Einicial = -Rhc (+ -+)
n final n inicial

-: 3hc e 2,179 X 10-18 Jhitomo ou 1.312 kJ/mol.

30hr conseguiu usar seu modelo do atomo para calcular os comprimentos de onda das linhas no espectro de hidrogenio.
-~;a juntado 0 invisivel (0 interior do ,Homo) ao visivel (as linhas observadas no espectro do hidrogenio) - uma realiza<;:ao
-7;-:lca!Alem disso, ele introduziu 0 conceito da quantiza<;:ao da energia na descri<;:aoda estrutura at6mica, conceito que per-

e parte importante da ciencia modema.

Conforme mencionado anteriormente, a concordancia entre a teoria e a experiencia e tomada como evidencia de que 0

-~ 0 te6rico e valido. Logo ficou aparente, entretanto, que havia uma falha na teoria de Bohr. 0 modelo at6mico de Bohr
va somente 0 espectro de Momos de H e de outros sistemas que tern apenas urn eletron (como 0 He+).

disso, a ideia de que eletrons sao particulas movendo-se ao redor do nucleo com um caminho de raio fixo, tal como ados planetas
!:ior do Sol, nao corresponde mais ao modelo aceito para a atomo.

ema • Calcule 0 comprimento de onda da linha verde no espectro visivel de atomos excitados de H usando a teoria
hr.

tegia· Primeiro, encontre a linha verde na Figura 7.12 e determine os estados quanticos envolvidos. Isto e, decida quais sac
e nfinal" A seguir, use a Equa<;:ao7.5 para calcular a diferen<;:ade energia, 11E, entre esses estados, uma diferen<;:aque aparece
luz visivel na regiao verde do espectro. Finalmente, expresse I1E em termos de urn comprimento de onda.

- 0 • A linha verde e a segunda linha mais energetica no espectro visivel do hidrogenio e origina -se dos eletrons que se
de n = 4 para n = 2. Usando a Equa<;:ao7.5, onde nfina1 = 2 e ninicial = 4, temos:

(- R2h2C) - (- R
4

h2C)fiE = Efinal - Einicial =

fiE = -RhC(±- 116) = -Rhc(0,1875)

(246,0 ~)(1 X 103.L)
mol kJ

23 f6tons
6,022 X 10 ~~-

mol

= 4,085 X 10-19 _J_
f6ton



(6,626 X 10-34 ~)(2'998 X 108 m' S-I)
he \ latonA = -- = ---------------

Eroton 4,085 X 10 -19 J/f6ton

= 4,863 X 10-7 m

= (4,863 X 10-7 m) (1 X 109 nmlm)

= 486,3 nm

Exercicio 7.5 Energia de uma Linha Espectral At6mica

A serie de Lyman das linhas espectrais para 0 Momo de H ocone na regiao do ultravioleta. Elas sao originadas pelas transier-
niveis mais elevados para n = 1. Calcule a frequencia e 0 comprimento da linha de menor energia dessa serie.

UM EXAME MAIS DETALHADO '

o modelo de Niels Bohr do Momo de hidrogenio era poderoso porque poderia reproduzir os espectros de linhas obsen"a
experimentalmente. Mas logo surgiram confirma<;:6es experimentais do modelo. Se 0 eletron no ,Homo de hidrogenio ,-
movido do estado fundamental, onde n = 1, ao nivel de energia onde n = inflnito, considera-se que 0 eletron tenha -
removido do Momo. Isto e, 0 ,Homo foi ionizado:

( 1 1)!:lE = -Rhe -2- - -2-
nfinal ninicial

!:lE = -Rhe(~ -~) = Rhe
002 12

Uma vez que Rhe = 1.312 kJ/mol, a energia para mover urn eletron de n = 1 para n = 00 e 1.312 kJ/mol de Momos d~:-
Chamamos agora esse valor de energia de ioniza~ao do Momo (Se<;:ao8.6) e podemos determimi-la em laborat6rio. 0 ,-
experimental e 1.312 kJ/mol, em concordancia exata com 0 resultado calculado a partir da teoria de Bohr!



.4 Propriedades Ondulatorias do EIc~tron
--reinusou 0 efeito fotoeletrico para demonstrar que a luz, geralmente irnagina-

IDOtendo propriedades de onda, pode tambem ter propriedades das particulas,
ra sem massa (pagina 264). Esse fato foi ponderado por Louis Victor de Broglie

-_-1987). Se a luz podia ser considerada como tendo propriedades de onda e de
cula, a materia se comportaria de modo semelhante? Isto e, poderia urn objeto

culo como urn eletron, considerado normalmente uma partkula, exibir tam-
propriedades de onda em algumas circunstancias? Em 1925, De Broglie propos

- ~ elHron livre de massa m, que se move com uma velocidade v, deve ter urn
~rirnento de onda associado, dado pela equayao:

I =~
mv

Figura 7.13 Padrao de difra~o de
eh!trons obtido para 0 6xido de mag-
nesio (MgO).

ideia era revolucionaria porque ligou as propriedades de particula do eletron
:: v) a uma propriedade de ondas (A). Provas experimentais foram rapidamente

uzidas e, em 1927, C. J. Davisson (1881-1958) e 1. H. Germer (1896-1971), tra-
-" do no Bell Telephone Laboratories, em Nova Jersey, descobriram que urn feixe de eletrons era difratado da mesma forma
ondas de luz por uma folha fina de metal (Figura 7.13) e que a relayao de De Broglie era obedecida quantitativamente. Uma
~ e a difrayao e urn efeito mais bem explicado em termos das propriedades ondulatorias da radiayao, ocorre que os elitrons
:-em podem ser descritos como tendo propriedades ondulatorias sob determinadas circunstancias.

A equayaO de De Broglie sugere que qualquer particula em movirnento possui urn comprirnento de onda associado. Para que A
ensuravel, entretanto, 0 produto de m e v deve ser muito pequeno, porque h e muito pequeno. Por exemplo, uma bola de beisebol

_:4 g viajando a 177kmJh tern urn produto mv grande (5,6 kg • mls) e, consequentemente, urn comprirnento de onda incrivelmente
.::eno de 1,2 x 10-34 m! Esse minusculo valor nao pode ser medido com nenhurn instrumento disponivel atualmente. Isso significa

unca atribuiremos propriedades de onda a urna bola de beisebol ou a qualquer outro objeto sOlido.So e possivel observar proprie-
- ondulatorias em partkulas extremamente pequenas, como protons, eletrons e neutrons.

ema • Calcule 0 comprirnento de onda associado com urn eletron de massa m = 9,109 x 10-28 g que viaja a 40,0% da
°dade da luz.

regia· Primeiro, considere as unidades envolvidas. 0 comprirnento de onda e calculado de h/mv, onde h e a constante de
- °expressa em unidades de joule segundos (J. s). Conforme discutido no Capitulo 6,1 J = 1 kg· m2/s-2• Consequentemente,

deve estar em quilogramas e a velocidade, em metros por segundoo

~assa do eletron = 9,109 x 10-31 kg

Velocidade do eletron (40,0% da velocidade da luz) = (0,400)(2,998 X 108 ill· S-I) = 1,20 X 108 ill. S-1

h
A=-

mv

6,626 x lO-34(kg' ni/s 2)(S)

(9,109 x 10-31 kg)(l,20 X 108 rols)

= 6,07 X 10-12 m



Exercicio 7.6 Usando a Equac;ao de De Broglie

Calcule 0 comprimento de onda associado com urn neutron de massa 1,675 X 10-24 g e com energia cinetica de 6,21 X 10-:
(Lembre-se de que a energia cinetica de uma particula em movimento e E = 1/2 (mvl).)

7.5 Uma Visao Mecanico-quantica do Atomo
Ao final da Primeira Guerra Mundial, 0 austrfaco Erwin Schrtidinger (1887-1961), trabalhava em busca de uma teoria abranger;-
para 0 comportamento dos eletrons em <Homos.Partindo da hip6tese de De Broglie de que urn eletron em urn <Homopoderia -
descrito por equac;oes para 0 movimento ondulat6rio, Schrtidinger desenvolveu 0 conceito que veio a ser chamado de medini
qUllntica ou mecanica ondulat6ria.

A sugestao de De Broglie de que urn eletron pode ser descrito como tendo propriedades de onda foi confirmada experimen -
mente [Sec;ao 7.4]. As experiencias de J. J. Thomson foram interpretadas com base na natureza do el€tron como particula._

PERSPECTIVAS HISTORICAS

Muitos dos avan~os cientificos descritos neste capitulo ocorreram durante a primeira parte do secu-
10XX, como resultado de estudos te6ricos de algumas das maiores mentes da hist6ria da ciencia.

Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858-1947) foi criado na Alemanha, onde seu pai era pro-
fessor universitario. Ainda na adolescencia, Planck decidiu tornar-se fisico, contra os conselhos do
chefe do departamento de fisica em Munique, que disse a ele que "as descobertas importantes
(em fisica) ja haviam side feitas. Nilo vale mais a pena entrar nesta area". Planck nilo acatou
seu conselho, e seguiu adiante, estudando termodinamica. Esse interesse consequentemente 0

levou a considerar a catastrofe do ultravioleta e desenvolver sua hip6tese revolucionaria, que foi
anunciada duas semanas antes do natal em 1900. Ele recebeu 0 premio Nobel de fisica de 1918
por seu trabalho. Einstein afirmou mais tarde que 0 que movia Planck adiante era uma ansia de
encontrar harmonia e ordem na natureza, um "anseio em sua alma".

Erwin Schrodinger (1887-1961) nasceu em Viena, Austria. Depois de servir na artilharia
na Primeira Guerra Mundial, ele se tornou professor universitario de fisica. Em 1928, sucedeu
Planck como professor de fisica na Universidade de Berlim. Ele dividiu 0 premio Nobel de
fisica de 1933.

Niels Bohr (1885-1962) nasceu em Copenhagen, Dinamarca. Ele obteve seu Ph.D. em fisica
em Copenhagen em 1911 e foi trabalhar inicialmente com J. J. Thomson e depois com Ernest
Rutherford na Inglaterra. Foi ali que come~ou a desenvolver sua teoria da estrutura atomica e
sua explica~ilo dos espedros atomicos. (Ele recebeu 0 premio Nobel de fisica de 1922 por seu
trabalho.) Bohr retornou a Copenhagen, onde se tornou diretor do Instituto de Fisica Te6rica.
Muitos jovens cientistas trabalharam com ele no Instituto, dos quais sete vieram a receber
premios Nobel em quimica e fisica. Entre estes cientistas encontravam-se Werner Heisenberg,
Wolfgang Pauli e Linus Pauling. 0 elemento 107 recebeu recentemente 0 nome de b6hrio em
homenagem a Bohr.

Werner Heisenberg (1901-1976) estudou com Max Born, e, mais tarde, com Bohr. Recebeu
o premio Nobel de fisica de 1932. A pe~a Copenhagen, representada em Londres e Nova York,
enfoca 0 relacionamento entre Bohr e Heisenberg e seu envolvimento no desenvolvimento das
armas atomicas na Segunda Guerra Mundial.



pode urn eh~tron ser uma particula e uma onda? Nao ha experimento que possa ser realizado de forma a demonstrar que 0

n se comporta simultaneamente como onda e como particula. Os cientistas atualmente aceitam a dualidade onda-particula
e, a ideia que 0 eletron realmente possui as propriedades de ambas.
o que essa dualidade da onda-particula tern quever com os eletrons nos atomos? Werner Heisenberg (1901-1976) e Max Born

._-1970) deram a resposta. Heisenberg concluiu, no que e hoje conhecido como 0 principio da incerteza, que e impossivel fixar
'¢o de urn eletron em urn atomo e sua energia com qualquer grau de certeza se 0 eletron for descrito como uma onda. A ten-

_ de determinar exatamente seja a posi<;:ao,seja a energia, implica uma incerteza quanta a outra. (Observe 0 contraste entre isto
-undo a sua volta. Para os objetos maiores do que aqueles no nivel atomico - urn autom6vel, digamos -, voce pode determinar,

consideravel exatidao, a energia e a posi<;:aoem urn dado instante.)

Baseado na ideia de Heisenberg, Max Born propos que os resultados da med.nica qufllltica devem ser interpretados da se-
-e forma: se nossa escolha for conhecer a energia de urn eletron em urn Momo apenas com uma pequena incerteza, entao

os aceitar uma incerteza de grandeza correspondente em sua posi<;:aono espa<;:oao redor do nucleo do Momo. Em termos
:os, isso significa que podemos avaliar somente a expectativa, ou a probabilidade, de encontrar urn eletron com determinada

dentro de uma certa regiao do espa<;:o.Na se<;:aoseguinte, voce vera que 0 resultado desse ponto de vista e a defini<;:aode
em torno do nucleo de urn atomo em que a probabilidade de se encontrar urn determinado eletron e maior.

ODELO DE SCHRODINGER DO AloMO DE HIDROGENIO E AS FUNC;OESDE ONDA

elo de Momo de hidrogenio de Schrodinger baseia-se na premissa de que 0 eletron pode
- -crito como uma onda e nao como uma minuscula particula. Ao contrario do modelo de

--. a aproxima<;:ao de Schrodinger resultou em equa<;:6esmatematicas que saG complexas e
-- cil solu<;:ao,exceto em casos especificos. Nao precisamos nos preocupar com a matema-
_ .ui, mas as solu<;:6esda equa<;:ao- chamadas de fun<;:oesde onda e simbolizadas pela letra

_~_ w (psi) - saG quimicamente importantes. A compreensao das implica<;:6es dessas fun<;:6es
=da e essencial para que se entenda a visao moderna do atomo. Os seguintes pontos importantes podem ser destacados a

_~to das fun<;:6esde onda:

o comportamento do eletron no Momo e mais bem descrito como uma onda estacionaria. Em uma corda vibrando, so-
mente determinadas vibra<;:6esou ondas estacionarias (Figura 7.2) podem ser observadas. De forma semelhante, somente
determinadas funrri5esde onda SaD permitidas para 0 eletron no c!tomo.
Cada fun<;:aode onda ljJ e associada com urn valor permitido de energia, E", para 0 eletron.
Considerados juntos, os pontos 1 e 2 afirmam que a energia do eletron e quantizada, isto e, que 0 eletron pode ter somente

eterminados valores de energia. Esse conceito de quantiza<;:aoda energia entra na teoria de Schrodinger, naturalmente com a
ruposi<;:aobasica de urn eletron como onda estacionaria. Isso contrasta com a teoria de Bohr, em que a quantiza<;:aofoi imposta
omo postulado no inicio.

o conceito de quantiza<;:ao da energia aparece naturalmente na teoria de Schrodinger devido a premiss a basica de que urn
eletron e uma onda estacionaria. Isso contrast a com a teoria de Bohr, na qual a quantiza<;:ao e imposta logo de inicio na for-
ma de urn postulado.
o quadrado da fun<;:aoda onda (ljJ2) esta relacionado com a probabilidade de se encontrar 0 eletron dentro de uma deter-
minada regiao do espa<;:o.Os cientistas se referem a esta probabilidade como a densidade eletronica .
.-\ teoria de Schrodinger define precisamente a energia do eletron. 0 principio da incerteza, entre tanto, diz que deve haver
uma incerteza grande na posi<;:aodo eletron. Assim, podemos descrever somente a probabilidade de 0 eletron estar em al-
guma regiao no espa<;:oquando estiver em urn determinado estado de energia. A regiao do espa<;:oem que a probabilidade
:naior de se encontrar urn eletron de determinada energia e chamada seu orbital.
Para resolver a equa<;:aode Schrodinger para urn eletron no espa<;:otridimensional, tres numeros inteiros - os mimeros
qufmticos n, £ e mp - sao parte integral da solu<;:aomatematica. Esses numeros quanticos podem ter somente determinadas
ombina<;:6esde valores, conforme veremos nas se<;:6esseguintes.

Os numeros quanticos saG usados para definir os estados de energia e os orbitais disponiveis para 0 eletron. Sao analogos a
-6digo postal atomico", fornecendo a energia relativa e a posi<;:aoaproximada do eletron. Vamos primeiro descrever os nu-
- quanticos e a informa<;:ao que eles fornecem. Entao, nos voltaremos para a conexao entre numeros quanticos e as energias

as dos orbitais atomicos.

. Funsoes de Onda e Energia
Na teoria de Bohr, a energia do ele-
tron para 0 atomo de H e dada por
En = -Rhein'. Esse mesmo resultado
veio do modelo ondulat6rio do ele-
tron de Schriidinger.



Antes que olhemos os significados dos tres numeros qwlnticos n, £ e me' e importante notar dois pontos:
• os numeros qufmticos SaDtodos numeros inteiros, mas seus valores nao podem ser selecionados aleatoriamente;
• os tres numeros quanticos (e seus valores) nao SaDos parametros que os cientistas inventaram em sonhos. Ao contnirio, quan -

o comportamento do eletron no ,Homo de hidrogenio e descrito matematicamente como uma onda, os mimeros quanti
SaDuma consequencia natural.

• Energia do Eh~tron e Numeros
Quanticos

A energia do eletron no atomo de H de-
pende apenas do valor de n. Em atomos
com mais de um eletron, a energia depende

tanto de n como dee. Isto e discutido mais
detalhadamente na Se~ao 8.3.

o numero quantico principal n pode ter qualquer valor do inteiro 1 ao infinito. 0 valor d
eo fator primario na determina~ao da energia de urn eletron. Na verdade, para 0 Momo ;:.
hidrogenio (com seu unico eletron) a energia do eletron varia somente em fun~ao do valor ;:.
nee dada pela mesma equa~ao derivada por Bohr para 0 Momo de H: Ell = -Rhcln2•

o valor de n define 0 tamanho de urn orbital: quanta maior 0 valor de n, maior e a dis - -
cia media entre 0 eletron e 0 nueleo.

Cada eletron e rotulado de acordo com seu valor de n. Nos Momos que possuem
de urn eletron, dois ou mais eletrons podem ter 0 mesmo valor de n. Dizemos que esses eletrons ocupam a mesma camada
tronica ou 0 mesmo nive! eletronico.

Os eletrons em uma determinada camada podem ser agrupados em subcamadas, em que cada subcamada e caracterizada b

urn valor diferente do numero quantico £ e por urn formato caracteristico. 0 numero quantico £ pode ter qualquer valor in
entre 0 e n-1. Cada valor de £ corresponde a um tipo diferente de orbital com um formato diferente.

Como £ nao pode ser maior que n-1, 0 valor de n limita 0 numero de subcamadas possiveis para a enesima camada po _
£ nao pode ser maior do que n - 1.Assim, para n = 1, £ tern que ser igual a O. Uma vez que fi. tern somente urn valor quando n =
apenas uma subcamada e possivel para urn eletron pertencente an = 1.Quando n = 2, fi. pode ser 0 ou 1. Como dois valores de l .-
possiveis agora, existem duas subcamadas na camada eletr6nica com n = 2.

Os valores de fi. SaDgeralmente relacionados a letras de acordo com 0 seguinte esquema:

• 5fmbolos dos Orbitais

Estudos iniciais dos espectros de e
dos elementos c1assificaram as lin - =
quatro grupos com base na sua apaT-
Esses grupos foram denominados c;
principal, difuso e fundamental.'
nomes vieram as letras que atualmen·~
camos aDs orbitais: s, p, de f.

Simbolo da Subcamada
Correspondente

Por exemplo, uma camada com fi. = 1 e chamada de "subcamada p", e urn orbital encontrado naquela subcamada e chamado -
"orbital p". Inversamente, urn eletron pertencente a uma subcamada p tern valor de fi. igual a 1.

o numero quantico magnetico, me' esta relacionado it orienta<;:ao espacial dos orbitais em uma subcamada. Orbitais em uma -
terminada subcamada diferem apenas quanta it sua orientat;:ao no espa~o, nao quanta it sua energia.

o valor de fi.limita os valores inteiros atribuidos a m(: m/ pode variar entre +£ e -fi., ineluindo 0 O. Por exemplo, quando l =_
m/ pode ter cinco valores: -2, -1, 0, + 1 e +2. 0 numero de valores de mr para uma determinada subcamada (= 2£ + 1) especifi
numero de orienta~6es que existem para os orbitais daquela subcamada, e, portanto, 0 numero de orbitais na subcamada.



ORMAf;OES (hEIS A PARTIR DOS NOMEROS QUANTICOS

es numeros quanticos introduzidos ate aqui sao, como vimos, uma especie de
~go de endereyamento postal (CEP) para os eletrons. Por exemplo, suponha que
-£, more em urn predio de apartamentos. Voce pode especificar sua localizayao
"""0 sendo urn determinado andar (n), em determinado apartamento daquele

(R) e em determinado aposento do apartamento (mf). Ou seja, n descreve
.:zmada a que 0 eletron pertence em urn atomo, Rdescreve a subcamada dentro
_~ela camada e m/ esta relacionado it orientayao do orbital dentro daquela sub-

da.
Os valores permitidos para os tres numeros quanticos estao resumidos na

la 7.1. Antes de descrevermos a composiyao das quatro primeiras camadas
=.:r{micas(n == 1,2,3 e 4), vamos resumir alguns pontos uteis:

Os eletrons em urn atomo SaGdistribuidos em orbitais, que SaGagrupados em subcamadas. Dependendo do valor de n, uma
ou mais subcamadas constituem uma camada eletr6nica.

Numero de Orbitais
na Subcamada

As subcamadas eletr6nicas tern simbolos atribuindo-se primeiro 0 valor de n e, entao, 0 valor de Rna forma de urn c6digo
de letras. Para n == 1 e R == 0, por exemplo, 0 simbolo e Is.

Se voce descrever os grupos de numeros quanticos, iniciando com urn dado valor de n e decidindo entao os valores de Re
:- is de m/ que se seguem (Tabela 7.1), descobrira 0 seguinte:

n == numero de subcamadas em uma camada
U + 1 == numero de orbitais em uma subcamada == numero dos valores de m(
n2 == numero de orbitais em uma camada

=do n == 1 0 valor de £. pode ser somente 0, e assim m( deve tambem ter urn valor de O. Isso significa que na camada eletr6nica
. pr6xima do nueleo existe apenas uma subcamada, e que essa subcamada consiste em urn unico orbital, 0 orbital Is.

do n == 2, £. pode ter dois valores (0 e 1), de modo que duas subcamadas ou dois tipos de orbitais ocorrem na segunda camada.
a dessas e a subcamada 25 (n == 2 e 1== 0), e a outra e a subcamada 2p (n == 2 e R== 1). Ja que os valores de me podem ser -1, 0 e + 1

=..mdoR== 1, existem tres orbitais p, e ja que todos os tres tern R== 1, e todos tern a mesma forma. Porem, como cada urn deles possui
Yalor de me diferente dos demais, os tres orbitais diferem quanta it sua orientayaO no espayo.

:!ando n == 3, tres subcamadas, ou tipos orbitais, sao possiveis para urn eletron porque 1tern os valores 0,1 e 2. Como voce ve va-
:es de Riguais a 0 e 1 outra vez, sabe que duas das subcamadas dentro da camada n == 3 sao 35 (urn orbital) e 3p (tres orbitais). A
-eira subcamada e d, indicada por R== 2.Como m! tern cinco valores (-2, -1, 0, + 1 e +2) quando R== 2, ocorrem cinco orbitais
nem mais, nem menos) na subcamada R == 2.

- :abela 7.1 mostra que ha quatro subcamadas na camada n == 4. Alem das subcamadas 5, p e d, ha uma subcamada eletronica
-to e, ha orbitais para os quais £. == 3. Existem sete desses orbitais, porque ha sete valores de me quando £. == 3 (-3, -2, -1, 0,

-: +2 e +3).



Tabela 7.1 Resumo dos Numeros Quanticos, Suas Inter-relac;:6es e a Informac;:ao Transmitida a Respeitl
dos Orbitais

NUmero Quantico NUmero Quantico de NUmero Quantico NUmero e Tipo de Orbitais na
Principal Momento Angular Magnetico Subcamada

Simbolo = n Simbolo = 1 Simbolo = ml Numero de orbitais na camada = n2 e
Valores = 1,2,3, ... Valores = 0 ... n - 1 Valores = -1, ... 0 ... +1 numero de orbitais em uma subcamada
n = numero de =21 + 1
subcamadas

0 0
Urn orbital Is

(urn orbital de urn tipo na camada n = 1)

Urn orbital 2s

Z
0 0 Tres orbjtajs 9'

1 +1,0,-1 (quatro orbitais de dois tipos na camada
n = 2)

0 0
Urn orbital 3s

3 1 + 1,0,-1 Tres orbitais 3p
Cinco orbitais 3d

2 +2,+1,0,-1,-2 (nove orbitais de tres tipos na camada n = 3)

Urn orbital 4s
0 0 Tres orbitais 4p

4 1 +1,0,-1 Cinco orbitais 4d
2 +2,+1,0,-1,-2 Sete orbitais 4[
3 +3,+2,+1,0,-1,-2,-3 (16 orbitais de quatro tipos na camada

n = 4)

Exerdcio 7.7 Usando Numeros Quimticos

Complete as seguintes afirma<;:oes:
(a) Quando n = 2, os valores de £, podem ser e .

(b) Quando £, = I, os valores de me podem ser __ , __ e __ , e a subcamada e denominada pela letra __ .
(c) Quando i! = 2, a subcamada e chamada de subcamada __ .
(d) Quando uma subcamada e denominada s, 0 valor de £, e __ , e 0 valor de m, e __ .

(e) Quando uma subcamada e denominada p, existem __ orbitais dentro da subcamada.
(f) Quando uma subcamada e denominada f, ha __ valores de me e existem __ orbitais dentro da subcamada.

7.6 0 Formato dos Orbitais Atomicos
A quimica de urn elemento e de seus compostos e determinada pelos eletrons dos atomos desse elemento, e especialmente
eletrons com 0 maior valor de n, que sac normalmente chamados de ehitrons de valencia (Se<;:ao9.1). Os tipos de orbitais a q
esses eletrons pertencem tambem sac importantes, de maneira que agora nos voltamos para a questao do formato dos orbitais "
a sua orienta<;:ao.



i epresenta~ao pontual de um eletron em
rbital 15. Cada ponto representa a po-

-~ do eletron em um instante diferente
:empo. Note a aglomera~ao dos pontos

do nucleo. TgO e 0 raio de uma esfera
•; 0 da qual 0 eletron se encontra 90%

::::mpo.

Distancia mais provavel
do eletron H 15 do
nucleo = 0.0529 nm

1 2 345 6
Distancia do nucleo

(1 unidade = 0.0529 nm)

_ a curva da densidade de probabilida-
- fun~ao da distancia do nucleo para um

com um eletron, com uma onda ele-
15.

• superficie da esfera dentro da qual 0

_ e encontrado 90% do tempo em um
-". 15. Esta superficie e frequentemente

- a de "superficie limite". (Uma super-
": .e 90% foi escolhida arbitrariamente.
"-3colha fosse de uma superficie dentro
_-"I 0 eletron e encontrado 50% do tem-
~ Bfera seria consideravelmente menor.)

7.14 Diferentes vis6es de urn
I 15 (n = 1 e R.= 0).

as Estacionarias e Superficies Nodais

• se de que as ondas estacionarias possuem nos
~ 7.2). De modo semelhante, as ondas eletr6nicas
- atomo tem nos.

• Curva de Superficie de Densidade
para 1s

A natureza ondulatoria do eletron fica evi-
dente a partir da Figura 7.14b. A maxima
amplitude da onda do eli~tron ocorre em
0,0529 nm. E interessante notar que este
maximo encontra-se exatamente a mesma
distancia do nucleo que Bohr calculou para 0

raio da orbita ocupada pelo eh"tron n = 1.

Quando urn eletron tem.e = 0, geralmente di-
zemos que 0 eletron pertence a, ou "ocupa",
urn orbital s. Mas 0 que isso significa? 0 que
e urn orbital s? Qual e seu aspecto? Para res-
ponder a essas perguntas, comeyamos com a
funyao de onda para urn eletron com n = 1 e .e
= 0, isto e, com urn orbital Is. Se considerasse-
mos 0 eletron como uma particula minuscula
e nao uma onda, e se pudessemos fotografa-Io em intervalos de urn segundo durante
alguns milhares de segundos, a figura composta seria semelhante ao desenho da Fi-
gura 7.14a. Isso se assemelha a uma nuvem de pontos, e assim os quimicos se referem
a essas representayoes dos orbitais de eletrons como figuras de nuvem e1etronica .

o fato de que a densidade de pontos e maior mais perto do nucleo (a nuvem eletro-
nica e mais densa nessa regiao) indica que 0 eletron e mais frequentemente encontrado
perto do nucleo (ou, inversamente, e menos provavel de ser encontrado distante dele).
Colocando esta afirmayao na linguagem da mecanica quantica, dizemos que a maior
probabilidade de encontrar 0 eletron esta em urn minusculo volume de espayOao redor
do nucleo. Inversamente, a probabilidade de encontrar 0 eletron diminui ao nos afas-
tarmos do nucleo. 0 esmaecimento da nuvem eletronica com 0 aumento da distancia,
mostrado pela diminuiyao de densidade de pontos na Figura 7.14a, e ilustrado de modo
diferente na Figura 7.14b. Aqui, mostramos um grafico do quadrado da funyao de onda
para um eletron em um orbital Is, multiplicado par 47Te a distancia ao quadrado (47T12)

em funyao da distancia do eletron ate 0 nucleo. As unidades de 47Tfl.rjJ2sao l/distancia,
de forma que 0 eixo vertical desse grafico representa a probabilidade de se encontrar 0

eletron em cada nan6metro cubico, por exemplo, a uma determinada distancia do nu-
cleo. Par esse motivo, 47Tfl.rjJ2e as vezes chamado de curva da superficie de densidade
ou curva de distribuierao radial. Para um orbital Is, 47Tfl.rjJ2e zero no nucleo - nao ha
probabilidade de que 0 eletron esteja no nucleo - mas a probabilidade e muito alta a uma
distancia curta do nucleo, e decai rapidamente a medida que aumenta a distancia para 0

nucleo. Observe que a probabilidade se aproxima de, mas nunca atinge, zero, mesmo a
distancias muito grandes.

Para 0 orbital Is, a Figura 7.14a mostra que 0 eletron encontra-se muito pro-
vavelmente dentro de uma esfera com 0 nucleo no centro. Nao importa em que
sentido voce se afaste do nucleo, a probabilidade de encontrar urn eletron e a mesma
a uma mesma distancia do nucleo (Figura 7.14b). 0 orbital 15 tem formato esferico.

A imagem visual da Figura 7.14a e a de uma nuvem cuja densidade e pequena
a grandes distancias do centro; nao ha nenhum limite definido alem do qual 0 ele-
tron nunca e encontrado. Porem os orbitais sao, frequentemente, desenhados como
se tivessem urn limite (Figura 7.14c), em grande parte porque e mais facil desenhar
tais figuras. Para chegar ao diagrama da Figura 7.14c desenhamos uma esfera em
volta do nucleo de tal maneira que a probabilidade de encontrar 0 eletron em seu
interior e de 90%.

Existem muitos erros conceituais em relayao a representayoes como a da Figura
7.14c. Primeiro, a superficie dentro da qual 0 eletron "e contido" nao e impenetravel.
Segundo, quando falamos em nuvens eletr6nicas e distribuiyoes eletr6nicas, estamos nos
referindo a probabilidade de encontrar 0 eletron em uma determinada posiyao. E, tercei-
ro, a probabilidade de encontrar 0 eletron nao e a mesma em todo 0 volume englobado
pela superficie. Por exemplo, 0 eletron no orbital Is do Momo de H tern probabilidade
maiar de estar pr6ximo ao nucleo do que mais afastado.

Uma caracteristica importante dos orbitais 5 (Is, 25, 35 e assim por diante) e
que todos tern formato esferico. Porem existem algumas diferenyas importantes
entre orbitais 5 com n diferente; 0 tamanho do orbitals e sua energia aumentam a



medida que n aumenta (Figura 7.15). Assim, 0 orbital1s e mais compacta do que 0 orbital2s, que por sua vez e mais compacta
do que 0 orbital 3s.

Os orbitais atomicos para os quais l = 1 san orbitais p e todos tern 0 mesmo formato basico. Todos os orbitais p tem um plano
imaginario que passa atraves do nucleo e que divide a regiao de densidade eletronica ao meio (Figuras 7.15 e 7.16). Esse plano
imaginario e chama do de superficie nodal, superficie plana em que a probabilidade de se encontrar 0 eletron e zero. 0 ele-
tron nunca pode ser encontrado na superficie nodal; as regioes de densidade eletronica encontram-se de urn lado do nueleo
ou do outro. Uma curva da probabilidade eletronica (41Tr2i.f;2) versus distancia come'raria em zero no nueleo, cresceria a un:;.
maximo e, entao, cairia em distancias ainda maiores.

Se voce ineluir 90% de densidade eletronica em urn orbital p dentro de uma superffcie, a representa'rao da Figura 7.16 sel"2.
apropriada. A nuvem eletronica apresenta uma forma que se assemelha a urn haltere, e assim os quimicos frequentemente descrevem
os orbitais p como tendo formato de haltere.

De acordo com a Tabela 7.1, quando l = 1, entao m/ pode ser somente -1, 0 ou +1. Isto e, tres orienta'r0es san possive'
para l = 1 ou orbitais p. Ha tres dire'roes mutuamente perpendiculares no espa'r0 (x, Y e z), e os orbitais p san geralmente vi-
sualizados encontrando-se ao longo dessas dire'roes (com a superficie nodal perpendicular ao eixo). Cada orbital e rotulado d~
acordo com 0 eixo ao longo do qual ele se encontra (Px' Py ou p) (Figura 7.16).

o valor de I e igual ao numero de superficies nodais que passam atraves do nucleo. Assim, orbitais s, para os quais l = 0, nao tern ne-
nhuma superficie nodal, e orbitais p, para os quais l = 1, tern uma superficie nodal planar. Segue-se que os cinco orbitais d, par2.
os quais l = 2, tern duas superficies no dais, 0 que resulta em quatro regioes de densidade eletronica. 0 orbital d , por exemplo, fixy

no plano xy, as duas superficies nodais san os pIanos xz eyz (Figura 7.16). Outros dois orbitais, dxz e drz' ficam nos pIanos definido~
pelos eixos xz e yz, respectivamente, e tambem possuem duas superficies nodais mutuamente perpendiculares (Figura 7.15).

Dos dois orbitais d restantes, e mais f<icilvisualizar 0 orbital dxLy2' Assim como 0 orbital d,y' 0 orbital d,2_y2 resulta de do:':
pIanos verticais que dividem a densidade eletronica em quartos. Porem, nesse caso, os pIanos seccionam os eixos x e y, de mo .
que as regioes de densidade eletronica localizam-se ao longo dos eixos x e y.

Sinal da fun,ao
de onda e
negativo

Nos esfericos
as desenhos dos orbitais 2s e 3s
mostram que eles eonsistem de
esferas eoneentrieas porque estes
orbitais (bem como os orbitais p e
com n > 2 e orbitais d com n > 3)
possuem nos esferieos. Para um
orbital 2s, a fun,ao de onde tem um
valor positive proximo ao nucleo,
mas tem um valor negativo a
distaneias maiores. Isto e, a fun,ao
de onda apresenta valor zero, um no, neste ponto. a no oeorre a mesma
distaneia do nucleo independentemente da dire,ao, portanto 0 no oeorre em
uma superfieie esferiea. a numero de nos esferieos para qualquer orbital e
n - f! - 1.

Sinal da fun,ao
de onda e
positivo

Figura 7.15 Orbitais at6micos. Diagramas de superffcie-limite para as densidades eletronicas dos orbitais 1s, 2s, 2p, 3s, 3p e 3d para um ator.i=
de hidrogenio. Para os orbitais p, a letra subscrita na nota,ao do orbital indica 0 eixo cartesiano ao longo do qual 0 orbital se localiza.
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_ 7.16 Superficies nodais nos orbitais p e d. Um plano que passa atraves do nucleo (perpendicular a este eixo) e chamado de superficie
-" . (a) Cada um dos tres orbitais p tem uma superficie nodal (I' = 1). (b) 0 orbital d

XY
' Todos os cinco orbitais d tem duas superficies nodais

= ). Aqui as superficies nodais sao os pianos xz e yz, de modo que as regi6es de densidade eletr6nica encontram-se no plano xy e entre
o' os x e y. (Mode/os dos orbitais: Patrick A. Harman e Charles F Hamper)

Numero de
. al .e Superficies

Nodais

0 0

:: 1 1

:: 2 2

3 3

- superficies nodais para todos os orbitais p,
- :ssas superficies sao geralmente planas e, por·

-~ referimos a elas como "pianos nodais".
~ alguns casos (por exemplo, 0 orbital d"j, 0

ao e plano e, portanto, e mais bem descrito
-- "superficie".

" 7.17 Urn dos sete orbitais f
.. Note a presen~a de tres pla-

-- ais, conforme 0 requerido para
_-:aI com I' = 3.

o ultimo orbital d, dZ2 (Figura 7.15), tern duas regioes principais de densida-
de eletr6nica ao longo do eixo z, mas uma "rosca" de densidade eletr6nica tambem
ocorre no plano xy. Esse orbital tern duas superficies nodais, mas as superficies nao
SaDplanas. Pense em urn cone de sorvete cuja ponta esta no nueleo. Uma das nuvens
eletr6nicas ao longo do eixo z central fica dentro do cone. Se voce tiver urn outro
cone que aponta no sentido oposto do primeiro cone, tambem com sua ponta no
nueleo, uma outra regiao de densidade eletr6nica encaixa-se no interior desse cone.
A regiao extema a ambos os cones define a regiao de densidade eletr6nica restante,
em forma de rosca.

Todos os sete orbitais f tern R.= 3. As tres superficies no dais fazem com que a den-
sidade eletr6nica encontre-se em oito regioes do espayo. Esses orbitais nao sao
visualizados tao facilmente, mas urn orbitalfe ilustrado na Figura 7.17.

(a) Quais SaDos valores de n e de f para cada um dos seguintes orbitais: 6s, 4p, 5d e 4ft
(b) Quantos pIanos no dais existem em urn orbital4p? E em urn orbita16d?

7.7 Orbitais Atomicos e a
Quimica
Terminamos com algumas questoes a serem consideradas. Quando urn elemento e parte
de uma molecula, os orbitais SaDos mesmos que em urn chomo livre? Eles tern 0 mesmo
formato? 0 que 0 formato dos orbitais tern que ver com a quimica de urn elemento?
Examinaremos estas questoes no restante do livro, mas algumas respostas SaDpertinen-
tes nesse ponto.



A equalj:ao de onda de Schrodinger pode ser exatamente resolvida para 0 aromo de hidrogenio, mas nao para aromo
mais pesados ou seus fons. Mesmo assim, os quimicos supoem que os orbitais em outros aromos sao iguais aos do hidrogenio,
mesmo quando fazem parte de uma molecula. Essa abordagem tern permitido aos qufmicos fazer previsoes, usando simulalj:oes
computacionais, acerca do comportamento das moleculas. Tais previsoes sao frequentemente muito precisas, 0 que e confirmado
por observalj:oes experimentais.

A qufmica e 0 estudo das moleculas e das suas transformalj:oes. Ao pensar sobre os orbitais dos aromos nas moleculas, e
fazendo a suposilj:ao simples que eles se assemelham aos do aromo de hidrogenio, podemos compreender muito sobre a quimica.
mesmo de sistemas complexos tais como aquelas nas plantas e nos animais.

Revisao dos Objetivos do Capitulo
Agora que voce ja estudou este capitulo, voce deve perguntar a si mesmo se voce atingiu os objetivos do capitulo. Especificamente.
voce deve ser capaz de

Descrever as propriedades da radia<,:ao eletromagnetica
a. Usar os termos comprimento de onda, frequencia, amplitude e no (Selj:ao7.1).
b. Usar a Equalj:ao 7.1 (c = ,1v), a relalj:ao entre 0 comprimento de onda (A) e a frequencia (v) da radialj:ao eletromagnetica e-

velocidade de luz (c).

c. Reconhecer 0 comprimento de onda relativo (ou a frequencia) dos varios tipos de radialj:ao eletromagnetica (Figura 7.3).
d. Compreender que a energia de urn foton, uma particula de radialj:ao sem massa, e proporcional a sua frequencia (Equalj:ao ';

Planck, Equalj:ao 7.2). Essa e uma extensao da ideia de Planck de que a energia no nivel atomico e quantizada (Selj:ao7.2).

Compreender a origem da luz dos atomos excitados e sua rela<,:aocom a estrutura atomica
a. Descrever 0 modelo de Bohr para 0 aromo, como ele pode explicar 0 espectro de linhas de emissao dos aromos excitados

hidrogenio e as limitalj:oes do modelo (Selj:ao7.3).

b. Compreender que, no modelo de Bohr do aromo de H, 0 eletron pode ocupar somente determinados niveis de energia, ca .
qual com uma energia proporcional a 1/n2 (E = -Rhcln2), onde n e 0 numero quantico principal (Equalj:ao 7.4; Selj:ao7.3
Se urn eletron move-se de urn estado de energia a outro, a quantia de energia absorvida ou emitida no processo e igual.:
diferenlj:a de energia entre os dois estados (Equalj:ao 7.5; Selj:ao7.3).

Descrever as evidencias experimentais para a dualidade onda-particula
a. Compreender que, na visao moderna do aromo, os eletrons sao descritos pela fisica das ondas (Selj:ao7.4). 0 comprimen

de onda de urn eletron ou de qualquer particula subatomica e dado pela equalj:ao de De Broglie (Equalj:ao 7.6).

Descrever as ideias basicas da mecanica quantica

a. Reconhecer 0 significado da mecanica quantica na descrilj:ao da visao moderna da estrutura atomica (Selj:ao7.5).
b. Compreender que urn orbital para urn eletron em urn aromo corresponde a energia permitida para esse eletron.
c. Compreender que a posilj:ao do eletron nao e conhecida com certeza; somente a probabilidade de ele se encontrar em

determinado ponto do espalj:opode ser calculada. Essa e a interpretalj:ao do modelo mecanico quantico e incorpora 0 po~
tulado chama do principio da incerteza de Heisenberg.

Definir os tres numeros quanticos (n,.£ e m) e sua rela<,:aocom a estrutura atomica

a. Descrever os estados permitidos de energia do eletron em urn aromo usando tres numeros quanticos: n, I em/ (Selj:ao7.5
b. Descrever os formatos dos orbitais (Selj:ao7.6).

Equa~oes-chave
Equa<,:ao7.1 (pagina 258)

Essa equalj:ao afirma que 0 produto entre 0 comprimento de onda (Ie) e a frequencia (v) da radialj:ao eletromagnetica e igual a
velocidade da luz (c).



Configura~oes Eletronicas
dos Atomos e

Periodicidade Quimica

• Spin eletronico.

• 0 princfpio de exclusao de Pauli.

• Energias das subcamadas atomicas e atribui~ao
dos eletrons.

• Configura~6es eletronicas dos Momos.

• Configura~6es eletronicas dos ions.

• Propriedades atomicas e tendencias peri6dicas.

• Tendencias peri6dicas e propriedades quimicas.



Cada Coisa no Seu Lugar
A Tabela Peri6dica dos elementos colocou "cada coisa no seu lugar", de acoe
Oliver Sacks. Ele e urn neurologista bastante conhecido e e tambem urn es
livros, tais como 0 Homem Que Confundiu Sua Mulher com um Chapeu e L
Despertar. Menos conhecido e 0 fato que ele teve urn caso de amor com a q~
de que era urn menino crescendo em Londres na epoca da Segunda Guerra _~
Em uma visita ao Museu de Ciencias de Londres, ele viu uma Tabela Peri6di -
manho de uma parede, na qual estavam expostas amostras de muitos dos 92 el
entao conhecidos. Disse Sacks: "Ver a tabela com suas amostras reais dos elem
uma das experiencias na infancia que me moldaram, mostrando-me, com a ~
uma revela<;ao,a beleza da ciencia. A Tabela Peri6dica parecia tao economica e
tudo, todos os 92 elementos, reduzidos a do is eixos e, no entanto, ao longo de
uma progressao ordenada de diferentes propriedades':

Dmitri Mendeleev, uma das pessoas responsaveis pela cria<;ao da Tabela -
ca, nasceu em Tobolsk, na Siberia ocidental, em 8 de fevereiro de 1834. Ele er_
jovem entre 14 ou 17 crian<;as (nao se sabe 0 numero exato). Seu pai ficou inca~
logo ap6s 0 nascimento de Dmitri e, para sustentar a familia, sua mae assurniu_
de vidro criada por seu pai.

Uma catastrofe atingiu a familia em 1848 e 1849, quando 0 pai de Dmitri
e a fabrica de vidro sofreu urn incendio. A mae do jovem Mendeleev estava .:
nada a assegurar que ele recebesse uma boa educa<;ao, portanto eles viajar -
km ate Moscou para que 0 rapaz pudesse cursar uma universidade. Chegando -
cou, eles descobriram que estudantes da Siberia nao tinham permissao para e-
universidade, portanto eles viajaram outros 650 km ate Sao Petersburgo. Ali.
de Mendeleev conseguiu assegurar-lhe uma vaga no Instituto Pedag6gico Cell
morreu pouco tempo depois.

Mendeleev era urn extraordinario estudante de ciencias e publicou trab~
ginais antes de completar 20 anos, embora sofresse de tuberculose e tivesse que
boa parte de seu trabalho na cama. Ele recebeu a medalha de ouro de melhor es::
no Instituto em 1855, e logo depois foi mandado a Crimeia como professor. 0

Crimeia era ameno, bastante adequado a recupera<;ao de sua saude. Entretanto, urn motivo por ter sido mandado para I
Sao Petersburgo era seu terrivel temperamento; seus antigos professores e colegas nao the nutriam grande afeto.

Em poucos anos, Mendeleev retornou a Sao Petersburgo na qualidade de professor da universidade. Logo depois.
para estudar e pesquisar em Paris, Fran<;a e Heidelberg, Alemanha. Em Heidelberg, trabalhou por urn breve periodo com -
Bunsen, 0 inventor de urn ma<;arico usado em estudos espectrosc6picos.! Ali, Mendeleev foi dominado por seu temperan:
se viu for<;ado a retirar-se para uma pequena sala, onde trabalhava em isolamento.

Urn momenta de defini<;ao para Mendeleev veio em 1866, numa conferencia em Karlsruhe, Alemanha, onde os pr-
quimicos de toda a Europa se reuniram para chegar a urn acordo sobre urn sistema para determinar as mass as atorni
sistema, uma vez adotado, foi crucial anos mais tarde para a descoberta por Mendeleev das leis peri6dicas e sua publi -
primeira Tabela Peri6dica.

Mendeleev retornou a Sao Petersburgo em 1861 e entrou para 0 carpo docente do Instituto Tecnico. Seu amor pela quirni
como seus brilhantes olhos azuis e sua barba e cabelo esvoa<;antes0 tornaram um professor popular. Ele tambem percebeu que 0

de quirnica na Russia estava num estado deploravel. Para remediar essa situa<;ao,escreveu um livro-texto de quirnica orgaruca
paginas em apenas 60 dias!

Aos 32 anos de idade, Mendeleev foi nomeado professor de quimica geral na Universidade de Sao Petersburgo. P :-
de 1869 ele havia completado 0 primeiro volume de seu novo livro-texto, Os Principios de Quimica, que foi subsequen
traduzido para as principais linguas do mundo. Ao iniciar 0 segundo volume, Mendeleev estava a procura de urn prindpi
nizacional que permeasse a quimica. Na tentativa de encontrar padr6es nos comportamentos fisicos e quimicos dos ele
ele escreveu listas dessas propriedades em pequenos cart6es, urn para cada elemento. Depois de se debru<;ar sobre 0 proble::::
quatro dias a fio, ele estava tao exausto que adormeceu sobre a escrivaninha. Em suas palavras, "Eu vi em urn sonho urn.:
em que todos os elementos se encaixavam em seus lugares de forma adequada. Despertando, eu imediatamente a desenhei
peda<;o de papel". Este era 0 inicio da Tabela Peri6dica que os quimicos utilizam hoje.

Dmitri Mendeleev. Todas as fotografias
o mostram com barba e cabelos longos.
Ele tinha 0 habito de corta-Ios uma vez
ao ano. Para saber mais sobre a hist6ria
de Mendeleev e a Tabela Peri6dica, veja
Mende/eev's Dream, de P.Strathern, Nova
York: St. Martin's Press, 2001.



eveja 0 Capitulo 2 sobre Momos e estrutura atomica.
eveja 0 Capitulo 7 sobre os numeros quanticos.

:::lodelo atomico baseado na mecanica ondulat6ria descreve adequadamente os Momos que possuem apenas urn eletron, co-
o H e He+. Entretanto, e 6bvio que urn modelo verdadeiramente util deve ser aplicavel a Momos com mais de urn el€tron,

= _ todos os outros elementos conhecidos. Urn dos objetivos deste capitulo e descrever 0 modelo moderno para a estrutura
--' a dos elementos alem do hidrogenio.

tro objetivo e explorar algumas das propriedades fisicas dos elementos, entre elas a facilidade com que os atomos perdem
- am eletrons para formar ions e os tamanhos dos atornos e dos ions. Essas propriedades sao diretamente relacionadas ao

dos el€trons nos Momos e, portanto, it quimica dos elementos e de seus compostos.

Spin Eletronico
za de 1920, foi demonstrado experimentalmente que 0 eletron comporta-se como se tivesse uma rota~ao, da mesma forma

-=-erra.Compreender essa propriedade e sua rela~ao com a estrutura atomica requer a compreensao de alguns aspectos do
alO geral que chamamos de magnetismo. Voce vera que a rota~ao do eletron deve ser representada por urn quarto numero
- ,0 lllimero quantico magnetico de spin eletronico, m•.Ou seja, a descri~ao completa de urn el€tron em urn atomo re-

tro numeros quanticos: n, I., me e m•.

- ,William Gilbert (1544-1603) concluiu que a Terra e urn grande ima esferico que da origem a urn campo magn€tico que
planeta (Figura 8.1). A agulha de uma bussola, sendo ela propria urn pequeno ima, alinha-se com 0 campo magnetico

- _ sendo que uma extremidade da agulha aponta aproximadamente para 0 polo norte geografico da Terra. Dizemos que a
'dade da agulha da bussola que aponta para 0 norte e 0 "polo magnetico norte" do ima ou simplesmente seu "polo norte"

-_outra extremidade da agulha e seu "polo sui" (5). Ja que os polos opostos (N-5) se atraem, isso significa que 0 polo norte
- -co da Terra e 0 seu polo suI.

-= 8.1 Os campos magneticos da Terra e de uma barra de fma. As linhas de for~a magnetica em torno da Terra vem de um polo,
0: 0 arbitrariamente de "polo magnetico norte" (N), e enla~am 0 planeta em dire~ao ao "polo magnetico sui" (5). (0 polo norte

co da Terra, nomeado antes da introdu~ao do termo "polo magnetico", e na verdade 0 polo sui magnetico.)



Amostra selada
em um tubo
de vidro

Eletroima para
fornecer um
campo magnHico

Figura 8.2 Observando e medindo 0 paramagnetismo. (a) Uma balan~a magnetica e usada para determinar 0 magnetismo de UfT'c:

A amostra e primeiro pesada com 0 eletrofma desligado. 0 [ma e entao ligado e a amostra, novamente pesada. Se a substancia f -
netica, a amostra e atraida pelo campo magnetico e sua massa sofre um aumento aparente. (b) Oxigenio Iiquido (ponto de ebuli¢:: =
adere aos polos de um fma forte. A substancia simples oxigenio e paramagnetica porque possui eletrons desemparelhados (Cap'

As substancias sao, em sua maioria, ligeiramente repelidas por urn ima forte, isto e, sao
diamagneticas. Em contraste, alguns metais e compostos sao atraidos por urn campo
magnetico. Essas substancias sao geralmente chamadas de paramagneticas, e a magnitude
do efeito pode ser determinada com urn instrumento como 0 ilustrado na Figura 8.2a.

o magnetismo observado na maioria dos materiais paramagneticos e tao fraco
que voce sornente pode observar 0 efeito na presenc;:ade urn campo magnetico forte. Por
exemplo, 0 oxigenio que respiramos e paramagnetico; ele adere aos polos de urn ima forte
(Figura 8.2b).

o paramagnetismo origina-se nos spins dos eletrons. Urn eletron em urn atomo
apresenta as propriedades magneticas esperadas para uma particula carre gada em ro-
tac;:ao(Figura 8.3). 0 irnportante aqui e a relac;:aodessa propriedade com 0 arranjo dos
eletrons nos atomos. Experiencias mostraram que, se urn atomo com urn unico eletron
desemparelhado for colocado em urn campo magnetico, somente duas orientac;:6es se-
rao possiveis para a rotac;:ao do eletron: alinhado com 0 campo ou oposto ao campo.
Uma orientac;:ao e associada com urn valor do numero quantico de spin do eletron ms =
+1/2e a outra com urn valor de ms = -1/2.0 spin eletr6nico e quantizado.

Quando urn eletron e atribuido a urn orbital em urn atomo, a orientac;:ao da rotac;:ao
do eletron pode assumir urn ou outro valor de m, Observa-se experimentalmente que os
,homos de hidrogenio, cada urn com urn unico eletron, sao paramagneticos; quando urn
campo magnetico extemo e aplicado, os imas eletr6nicos alinham-se com 0 campo - como
a agulha de urna bussola - e experimentam uma forc;:aatrativa. 0 helio, com do is eletrons,
e diarnagnetico. Para explicar essa observac;:ao, supomos que os dois eletrons atribuidos ao
mesmo orbital tem orienta~i5esde spins opostas. Dizemos que seus spins estao emparelhados,
o que significa que 0 campo rnagnetico de urn eletron e cancelado pelo campo magnetico
do segundo de spin oposto.

Em resumo, 0 paramagnetismo e a atra~ao a um campo magnetico das substancias em
que os atomos ou ions constituintes possuem eletrons desemparelhados. As substancias em que
todos os eletrons sao emparelhados com parceiros de spin oposto sao diamagneticas. Essa
explanac;:aoabre 0 caminho para compreender 0 arranjo dos eletrons em Momos com mais
de urn eletron.

Figura 8.3 Spin Eletr6
Magnetismo. 0 eletron,
spin e sua carga nega' =.
como um "microima". Em -=-
ao campo magnetico, so:
duas dire~6es de spin sac
horaria ou anti-horaria. 0
norte do eletron que gira -
portanto, estar alinhado ou
campo magnetico externo,
oposi~ao aquele campo.



teriais magneticos sac relativamente comuns e muitos sac importantes em nossa econornia. Por exemplo, no interior de urn
amento de imagem por ressonancia magnetica (MRI), usado em medicina, ha urn grande ima, e encontramos minusculos

- em alto-falantes e telefones. Oxidos magneticos sac usados em fitas de gravac;:aoe em discos de computador.

Os materiais magneticos que usamos sac ferromagneticos. °efeito magnetico dos materiais ferromagneticos e mui-
aiar do que 0 dos paramagneticos. ° ferromagnetismo ocorre quando os spins de eletrons desemparelhados em urn

'unto de <!tomos (chamados de dominio) no s6lido alinham-se na mesma direc;:ao.Somente os metais dos subgrupos
'erro, do cob alto e os subgrupos do niquel, bem como alguns outros metais como 0 neodimio, exibem essa propriedade.
tambem unicos, pois apresentam a seguinte propriedade: uma vez que os dominios sac alinhados par urn campo mag-
-0, 0 metal fica permanentemente magnetizado.

Muitos materiais exibem ferromagnetismo maiar do que os pr6prios metais pmos. Urn exemplo desse tipo de mate-
eo alnico (liga de aluminio, niquel e cobalto), e outro e uma liga de neodimio, ferro e boro.

As fitas de video e de audio sao plasticos recobertos com cristais de 6xidos ferromagneticos, como 0 Fe203 ou 0 Cr02,

gum outro 6xido. A cabec;:ade gravac;:aousa urn eletroima para criar urn campo magnetico variavel baseado nos sinais
os de urn microfone. Isso magnetiza a fita a medida que ela passa sobre a cabec;:a,e a farc;:ae 0 senti do da magnetizac;:ao

'am com a frequencia do som a ser gravado. Quando a fita e tocada, 0 campo magnetico da fita em movimento induz
corrente, que e amplificada e enviada aos alto-falantes.

imas. Muitos produtos de consumo comuns
ontem imas.

(a) Paramagnetismo: na ausencia de um campo magnetico externo, os eletrons
desemparelhados nos atom os ou ions de uma substancia estao orientados alea-
toriamente. Se um campo magnetico e aplicado, estes spins tendem a se alinhar
com 0 campo. (b) Ferromagnetismo: as rota~6es de eletrons desemparelhados
em um conjunto dos atomos ou ions se alinham na mesma dire~ao.

o Principio da Exclusao de Pauli
mar a teoria quantica consistente com a experiencia, 0 fisico austriaco Wolfgang Pauli (1900-1958) anunciou em 1925 seu
io da Exclusao:

Principio da Exclusao de Pauli
Dois elerrons em urn mesmo <!tomo nao podem ter

o mesmo conjunto de numeros quanticos (n, R, mt e mJ
-D- 0 que leva a

Nenhum orbital atomico pode conter
mais que dois eletrons.

°orbital Is do <!tome de H tern 0 conjunto de numeros quanticos n = 1, R = 0 e me = O. Nenhum outro conjunto e possi-
- estado fundamental). Se urn eletron estiver nesse orbital, 0 seu sentido de rotac;:aodeve tambem ser especificado. Vamos
_ ~ntar urn orbital por uma caixa e 0 eletron par uma seta (t ou t). Representamos 0 atomo de H da seguinte maneira:



PERSPECTIVAS EM QUIMICA

Spins Quantizados e Imagens por Resson€mcia Magnetica
Assim como os e!l§trons, os nucleos atomicos tambem apresentam um spin. No atomo de hidrogenio, 0 unico proton do nucleo gira so _
seu proprio eixo. Para a maioria dos atomos mais pesados, tais como carbono, 0 nucleo atomico inclui tanto protons como neutrons, e
entidade, como um todo, possui spin. Esta e uma propriedade importante, pois 0 spin nuclear permite aos cientistas detectar essesate
em moleculas e obter informac;ao sobre 0 ambiente quimico ao seu redor.

A tecnica usada para detectar os spins dos nucleos atomicos e a ressonancia magnetica nuclear (RMN). Trata-se de um dos met
mais poderosos disponiveis atualmente para determinar estruturas moleculares. Ha aproximadamente 20 anos, foi adaptada como te
de diagnosticos em medicina, onde e conhecida por ressonancia magnetica (MRI).'

Assim como 0 spin eletronico e quantizado, 0 mesmo ocorre com 0 spin nuclear. 0 nucleo do atomo de H pode girar em uma de d
direc;6es. Se 0 atomo de H e submetido a um campo magnetico externo intenso, 0 ima nuclear pode se orientar de forma alinhada _
oposta ao campo. Por exemplo, se uma amostra de etanol (CH3CH,OH) e colocada em um campo magnetico forte, um pequeno exc
dos nucleos de H (e de C) se alinha com as linhas de forc;a do campo.

Os nucleos alinhados com 0 campo possuem uma energia r
ramente menor do que os nao alinhados. As tecnologias RMN e
depend em do fate que a energia na regiao de radiofrequencia
ser absorvida pelos nucleos, fazendo com que os spins nuclea
saiam do alinhamento - isto e, passam para um estado de en _-
mais alto. Essaabsorc;ao de energia e detectada pelo instrumentc

o aspecto mais importante da tecnica de ressonancia mag -
tica e que a diferenc;a de energia entre os dois estados de
depende da 10calizaC;aodo Momo na molecula. No caso do eta
os tres protons do grupo CH3 sao diferentes dos dois protons
grupo CH" e os dois conjuntos sao diferentes do proton do g-..•.
po OH. Essestres diferentes conjuntos de atom os de H absor._
radiac;6es de energias ligeiramente diferentes. 0 instrumento
de as frequencias absorvidas, e um cientista familiarizado co,..- -
tecnica pode distinguir rapidamente os tres diferentes ambier:
quimicos da molecula.

A tecnica de MRI se parece bastante com 0 metodo RM
hidrogenio e abundante no corpo humano, estando presente --
agua e em numerosas moleculas organicas. No aparelho M
paciente e colocado em um campo magnetico forte, e os tec:i
sendo examinados sao submetidos a pulsos de radiofrequencia

A imagem MRI e produzida detectando-se 0 quae rapido os nucleos "relaxam" do estado de energia mais alta para 0 de energia ,..-
baixa. 0 "tempo de relaxac;ao" depende do tipo de tecido. Quando 0 tecido e examinado, os atomos de H nas diferentes regi6es do c
exibem tempos de relaxac;ao diferentes, possibilitando a obtenc;ao de uma "imagem" precisa.

A MRI nos da informac;ao sobre os tecidos moles - musculo, cartilagem e orgaos internes - que nao pode ser obtida pela tecnica
raios X. Essatecnologia e tambem nao invasiva, e os campos magneticos e a radiac;ao de radiofrequencia nao sao nocivos ao organis -

Imagens por ressonancia magnetica. (a) Um equipamento de res-
sonancia magnetica hospitalar. 0 paciente e colocado dentro de um
grande ima, e os tecidos a serem examinados sao irradiados com radia-
c;aode radiofrequencia.

c
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Ressonancia magnetica nuclear. (a) Um diagrama esquematico de um espectrometro de RMN. (b) 0 espectro RMN do etano
mostrando que os tres diferentes tipos de proton aparecem em regi6es distintas do espectro. 0 padrao observado para os protons
CH, e CH3, por exemplo, e caracteristico desses grupos de atom os e sinaliza aos quimicos que eles estao presentes na molecula.

2 No original, "magnetic resonance imaging (MRI)", ou imagens por ressonancia magnetica. 0 Brasil, na comunidade de saude, usa-se geralmente a expressao s' _
"ressonancia magnetica". (NTT)



Eletron no orbital 15: rn Conjunto de nurneros quanticos
15 n = 1, e = 0, me = 0, ms = +1/2

[A dire~ao da seta de spin e arbitraria; isto e, ela pode apontar para qualquer uma
duas dire~6es. Aqui, associamos ms = +1/2 com a seta apontando para cima (t),mas 0

n poderia ser igualmente representado por ..J...] Diagramas como estes sac chamados
·agramas de orbitais em caixas.

No atomo de hilio, que possui do is eletrons, ambos os eletrons sac atribuidos ao or-
Is. Pelo principio da exclusao de Pauli, sabe-se que cada eletron deve ter urn conjunto
nte de numeros quanticos, de modo que 0 diagram a de orbitais em caixas e agora:

Dois eletrons ern
rn orbital 15:

15L Este eletron tern n = 1, e = 0, me= 0, ms = -1/2

Este elEtron tern n = 1, e = 0, me = 0, ms = +1/2

Cada urn dos do is eletrons no orbital Is do Momo tern urn conjunto diferente de
o numeros quanticos. Os primeiros tres numeros de urn conjunto descrevem-no

o sendo urn orbital 15. Ha somente duas escolhas para 0 quarto numero, ms = +1/2 ou
__Assim, a orbitalls, e qualquer outro orbital atomico, pode ser ocupado par nao mais
_ e dais elitrons, e estes dais eletrons devem ter direr8es de spin opostas. A consequencia e
o Momo de helio e diamagnetico, conforme observado experimentalmente.

~ossa compreensao dos orbitais [Tabela 7.1, pagina 27S] eo conhecimento que
orbital pode acomodar nao mais do que do is eletrons informam 0 numero ma-

dos eletrons que podem ocupar cada camada ou subcamada eletr6nica. Como
mos de demonstrar, somente do is eletrons podem ser atribuidos a urn orbital s.
o cada urn dos tres orbitais em uma subcamada p pode acomodar dois eletrons,
·ubcamada pode acomodar urn maximo de seis eletrons. Os cinco orbitais de uma

.camada d podem acomodar urn total de dez eletrons. Lembre-se de que ha sempre
· camadas na enesima earn ada, e que ha n2 orbitais nessa camada [Tabela 7.1, pagi-

':-S]. Assim, 0 numero maximo de eletrons em qualquer camada e 2n2• As rela~6es
e os numeros quanticos e os numeros de elHrons sac mostradas na Tabela S.l.

3 Energias das Subcamadas
omicas e Atribui~ao dos
etrons

· objetivo e compreender e preyer a distribui~ao em Momos com muitos eletrons. 0
~piobasico envolvido e 0 aujbau, ou "principio da constru~ao",3 em que os eletrons

nribuidos a camadas (definidas pelo numero quantico n) de energia cada vez mais ele-
- Em uma determinada camada, os eletrons sac atribuidos as subcamadas (definidas

:::lumeroquantico I) de energias sucessivamente mais altas. Os eletrons sac atribuidos
rnaneira que a energia total do Momo e tao baixa quanta possivel. Agora, a pergunta

te e a ordem de energia das camadas e subcamadas.

. Os Orbitais Nao sao Caixas

AS orbitais nao sac literalmente coisas ou
caixas em que os eh\trons sac colocados. as
orbitais sac ondas de eh\trons. Dessa forma,
naa e conceitualmente correta referir-se a
atomos como se estivessem em orbitais ou
ocupando orb ita is, embora assim fa~amos
para que haja maior clareza.

. 0 Numero Quantico de Spin e i
Usamos arbitrariamente m, = +1/2 para
uma seta apontando para cima (t) e ms =
- 1/2 para uma seta apontando para baixo
(.J,). Entretanto, a conven~ao aposta e per-
feitamente correta.



N llinero Possivel de NUmero Possivelde
Camada Eletronica Subcamadas Orbitais Disponiveis Eletrons Dentro da Eletronsparaa Enes·

(n) Disponiveis (1£ + 1) Subcamada Camada (2n2)
[2(1£ + 1)]

5 1 2 2

2 5 1 2 8

P 3 6

3 5 1 2 18
P 3 6
d 5 10

4 5 1 2 32

P 3 6
d 5 10
f 7 14

5 5 1 2 50

P 3 6

d 5 10
f 7 14
g* 9 18

6 5 1 2 72

P 3 6
d 5 10
f 7 14
g* 9 18
h* 11 22

*Esses orbitais nao sao utilizados no estado fundamental de nenhum elemento.

A teoria quantica e 0 modelo at6mico de Bohr indicam que a energia do atomo de H, com urn unico eletron, depende someD
do valor de n (E = -Rhcln2; Equa<;ao 7.4). Para atomos com mais de urn eletron, entretanto, a situa<;ao e mais complexa. A c
dem das energias das subcamadas, determinada experimentalmente na Figura 8.4, mostra que as energias da5 subcamadas
atamas multieletr6nicas depende de n e de.e. As subcamadas com n = 3, por exemplo, possuem energias diferentes; para det{
minado atomo, elas estao na ordem 35 < 3p < 3d.

A ordem de energia das subcamadas na Figura 8.4 e os arranjos reais dos eletrons nos elementos levam a duas regras ger,
que ajudam a prever esses arranjos:

Os eletrons sao atribuidos as subcamadas em ordem crescente do valor de "n + .e".
Para duas subcamadas com 0 mesmo valor de "n + /!" os eletrons sao atribuidos primeiro a subcamada com n mais baix

A seguir temos alguns exemplos dessas regras:



Os eletrons sao atribuidos a subcamada 25 (n + £ = 2 + 0 = 2) antes
da subcamada 2p (n + £ = 2 + 1 = 3). Isto e, a energia da subcamada
25 e menor do que a energia da subcamada 2p.
Os eletrons sao atribuidos na ordem 35 (n + £ = 3 + 0 = 3) antes
de 3p (n + £ = 3 + 1 = 4) e antes de 3d (n + £ = 3 + 2 = 5). Isto e, as
energias das subcamadas aumentam na ordem 35 < 3p < 3d.

• Os elHrons preen chern a subcamada 45 (n + £ = 4) antes de preen-
cher a subcamada 3d (n + £ = 5).

Essas ordens de preenchimento, resumidas na Figura 8.5, foram am-
ente verificadas de maneira experimental.

do as regras "n + t', pode-se geralmente preyer a ordem das atribui-
das subcamadas (a ordem de distribui<;:aodos eletrons) para urn .homo

. "eletronico. A qual das seguintes subcamadas devemos atribuir 0 ele-
- primeiro?
~ou4p (b)5dou6s (c)4fou5s

.em em que os eletrons sao atribuidos as subcamadas em urn Momo, e
propriedades atomicas, pode ser racionalizada por meio do conceito

ga nuclear efetiva (Z*). Essa e a carga nuclear sentida por determi-
- eletron em urn ,Homo multieletronico, modificada pela presen<;:ados

elHrons.
:\fo ,homo de hidrogenio, que tern somente urn eletron, as subcama-

:.s e 2p tern a mesma energia. Entretanto, para 0 litio, ,Homo com tres
TIS, a presen<;:ados eletrons Is altera a energia das subcamadas 25 e

_ r que isso e verdade? Essa pergunta pode ser respondida em parte
:.iltando-se a Figura 8.6.

~a Figura 8.6 tra<;:amos qualitativamente a fun<;:aode densidade de
-~cie (41JJr\jf2) para urn eletron 25 [Figura 7.14]. A probabilidade de en-

~ 0 eletron (eixo vertical) varia a medida que nos afastamos do nucleo
horizontal). Nessa figura, a regiao levemente sombreada e ocupada pe-

-°fuons Is do litio. Observe que a onda do eletron 25 ocorre parcialmente
~ da regiao ocupada pelos eletrons Is. Os quimicos dizem que a regiao
.:=nsidade eletronica dos eletrons 25 penetra a regiao de densidade ele-
i.::aIs. Isso altera a energia do eletron 25 em rela<;:aoao que ela seria no
o de H, onde nao ha nenhum outro eletron. A medida que mais e mais
TIS sao adicionados a urn atomo, os eletrons mais extemos penetrarao

__--0 ocupada pelos eletrons intemos, mas a penetra<;:aoe diferente para
. ns, np e orbitais nd, e suas energias sao diferentemente alteradas.
o litio tern tres protons no nucleo. Supondo que os do is eletrons Is

sido adicionados ao atomo, e 0 terceiro eletron (urn eletron 25) es-
a uma grande distancia do nucleo (Figura 8.6), ele experimentaria
ente uma carga +1 porque ha dois eletrons (totalizando uma carga

- entre 0 eletron 25 e a carga +3 do nucleo. Os quimicos dizem que os
TIS Is blindam 0 efeito da carga nuclear sobre 0 eletron 25.

n e n+e
4d----- 4 2 6

4p--- 4 1 5

4s- 4 0 4

3d----- 3 2 5

3p--- 3 4

;:s 3s- Mesmon+ e, 3 0 3

'-" ndiferente
'"u.J
Zu.J 2p--- 2 1 3

Mesmon,e diferente
2s- 2 0 2

Figura 8.4 Ordem de energias das subcamadas
determinada experimental mente. As energias das
camadas eletr6nicas aumentam com aumento de
n e, dentro de uma camada, as energias das sub-
camadas aumentam com aumento de e. (0 eixo
da energia nao esta em escala.) as intervalos de
energia entre as subcamadas de uma determinada
camada se tornam menores a medida que n aumen-
ta. Note que a ordem das energias dos orbitais nao
corresponde a ordem de preenchimento dos orbitais
para os elementos mais pesados. Para a ordem de
preenchimento, veja a Figura 8.5.

valor n 1 valor t

~
8~85~

7 75 7p

~~~
6 65 6p 6d

~~~~
5~5':'~5P~5d~5~;t=8

4 45 4p 4d 4f;

~ -'~ ~ ';;+(=6 n;(=7
3 35 3p 3d

~ ~ 'n+(=4 ';;+(=5

2 2s 2p
~ ....•';,+(=2 'n+f-3

1 15
-- n+(=l

Figura 8.5 A ordem de preenchimento das subcama-
das. As subcamadas nos atomos sac preenchidas em
ordem crescente de n + e. Quando duas subcamadas
tem 0 mesmo valor de n + e, a subcamada com n mais
baixo e preenchida primeiro. Para usar 0 diagrama, co-
mece em 1s e siga as setas com 0 aumento de n + e.
(Assim, a ordem de preenchimento e 1s ~ 2s ~ 2p ~
3s ~ 3p ~ 4s ~ 3d, e assim por diante.)



Figura 8.6 Carga nuclear efetiva, Z*. Os do is eletrons 15 do Iitio ocupam apro-
ximadamente a regiao sombreada, mas essa regiao e penetrada pelo eletron 25
(cuja curva aproximada de distribui~ao de probabilidade e mostrada aqui). Quan-
do 0 eletron 25 esta a certa distancia do nucleo, ele sente uma carga igual a +1
porque a carga +3 do nucleo de Iitio e blindada pelos dois eletrons 15. A medida
que 0 eletron 25 penetra a regiao 15 , entretanto, 0 eletron 25 sente uma carga
cada vez maior, ate um maximo de +3. Na media, 0 eletron 25 sente uma carga,
chamada de carga nuclear efetiva (2* = 1,28), que e muito menor do que +3, po-
rem maior do que +1.

Regiao de maior
probabilidade para
eletrons 15

Tabela 8.2 Cargas Nucleares Efetivas, Z*, para n = 2 Elementos

Atomo Z*{2s)

Li 1,28

B 2,58

C 3,22

N 3,85

0 4,49
F 5,13

2,42

3,14

3,83
4,45
5,10

-- Nuvem eletr6nica
para ° eletron 15

• Mais sobre Z*

Para uma discussaomais completa a res-
peito da carga nuclear efetiva, veja D. M.
P. Mingos: Essential Trends in Inorganic
Chemistry. Nova York, Oxford University
Press,1988.

• Z* para as Subcamadas s e p

Z* e maior paraeletronss do que paraele-
trons p na mesmacamada.Essadiferen<;a
fica maior a medida que n aumenta. Por
exemplo,comparez* paraos elementosdo
Grupo4A.

Atomo Z* (ns) Z*(np) Valor
de n

3,22 3,14 2

Si 4,90 4,29 3

Ge 8,04 6,78 4

A blindagem da carga nuclear varia com a distancia do eletron 2s do micl
tretanto. Se urn eletron 25 penetrasse a regiao de eletron 15, sentiria uma carga
cada vez mais aha, experimentando finalmente uma carga +3 se chegasse muito"
nucleo. A Figura 8.6 mostra, entretanto, que urn eletron 25 tern alguma probabili
estar tanto dentro como fora da regiao ocupada pelos eletrons 15. Assim, na - -
eletron 25 experimenta uma carga positiva maior do que + I, mas menor do _ -
causa da penetraerao da regiao eletr6nica interior par eletrons exteriores e
da carga nuclear pelos eletrons internos, as eletrons exteriores experimen -
nuclear media, a carga nuclear efetiva, 2*.

Os valores de Z* para eletrons 5 e p para a maio ria dos elementos do - _
riodo estao listados na Tabela 8.2. Em cada caso, Z* e maior para eletrons 5

eletrons p, e isso explica por que, em geral, eletrons 5 tern energia mais ba.ixz ~
trons p na mesma camada quantica (Figura 8.4) .

Outra observaerao a respeito de Z* para os elementos do segundo peri
8.2 e que 0 valor de Z* aumenta ao longo do periodo. Conforme voce vera
esse efeito vai se tomar importante para se compreender a variaerao nas pro
elementos ao longo de urn periodo.

Estendendo esses argumentos a outras subcamadas, observa-se que a p
lativa das subcamadas e 5 > P > d > f, e assim a carga nuclear efetiva sentida
esta na ordem ns > np > nd > nf Vma consequencia das difereneras de pene
bitais e da blindagem dos eletrons e que as subcamadas dentro de uma cama
sao preenchidas na ordem ns antes de np antes de nd antes de nf

o que emerge dessa analise e a ordem das energias da camada e da _ -
descrita na Figura 8.4 e a ordem de preenchimento na Figura 8.5. Com --
ensao, nos vohamos para a Tabela Peri6dica e seu uso como urn guia do
eletron nos atomos.



4 Configura~oes Eletronicas dos Atomos
jo dos eletrons nos elementos ate 109 - as configura~oes eletronicas dos elementos - e dado na Tabela 8.3. Essas sao as

':::gurac;:6eseletronicas no estado fundamental, onde os eletrons sao encontrados nas camadas, nas subcamadas e nos orbitais
_ ultam na energia mais baixa para 0 Momo. Em geral, os eletrons sao atribuidos aos orbitais em ordem crescente de n + £

8.4 e 8.5). Nossa enfase, entretanto, sera conectar as configurac;:6es dos elementos com sua posic;:aona Tabela Peri6dica
_::eisso permitira no final que relacionemos as configurac;:6es eletronicas a urn grande nlimero de fatos quimicos.

-=:ogenio, primeiro elemento na Tabela Peri6dica, tern urn eletron em urn orbital Is. Uma maneira de descrever sua confi-
-0 eletronica e com 0 diagrama de orbital em caixas usado anteriormente, mas uma alternativa e urn metodo usado mais

temente e a nota~ao 5pd! Usandci este ultimo metodo, a configurac;:ao eletronica do H e Is' ou "urn esse urn".
Observemos as configurac;:6es eletronicas para os elementos do segundo periodo, usando ambos os metodos de notac;:ao.

Configura~ao eletr6nica do hidrogenio: c:::::J
15

numeros de elHronst atribuidos ao orbital

ou 151 designadol:tipo de orbital (t)

camada eletr6nica (n)

com tres eletrons, e 0 prirneiro elemento no segundo periodo da Tabela Peri6dica. Os prirneiros dois e1etrons estao na
ada Is, e 0 terceiro eletron deve estar na camada n = 2. De acordo com 0 diagrama de niveis de energia na Figura 8.4, esse
deve estar na subcamada 25. A notac;:aospdf e 15225', e pronunciamos "urn esse dois, dois esse urn".

Nota~ao de orbitais em caixas [N] rn [II]
15 25 2p

configurac;:6es eletronicas sao escritas frequentemente de forma abreviada combinando a nota'Yii0do gas nobre com a
- spdf ou de orbitais em caixas. 0 arranjo que precede 0 eletron 25 e aquele do gas nobre helio, de modo que, em vez de
~ os 15225', a camada eletronica completa e substituida pelo sirnbolo do gas nobre correspondente entre colchetes. Assirn,

':::gurac;:aoeletronica do litio seria escrita como [He]2s'.

~ eletrons inc1uidos na notac;:ao do gas nobre sao frequentemente chamados de elHrons das camadas internas do ato-
-~m de ser uma maneira de escrever configurac;:6es eletronicas que economiza tempo, a notac;:ao do gas nobre transmite a
.:.eque os eletrons das camadas internas podem geralmente ser ignorados ao considerarmos a quimica de urn elemento.

ons que estao alem dos eletrons das camadas internas, 0 eletron 25' no caso do litio, sao os eletrons de valencia, que
. am as propriedades quimicas de urn elemento.

_-.posi~ao do litio na Tabe1a Peri6dica nos diz sua configurac;:ao irnediatamente. Todos os elementos do Grupo 1 tern urn
atribuido a urn orbital 5 da enesima camada, para 0 qual n e 0 numero do periodo em que 0 elemento e encontrado (Fi-

. 7). Por exemplo, 0 potassio e 0 prirneiro elemento na fileira com n = 4 (0 quarto periodo), de forma que 0 potassio tern a
_!ITac;:aoeletronica do elemento que 0 precede na Tabela (Ar) mais urn eletron atribuido ao orbital 45: [Ar]45'.



Tabela 8.3 Configurac;6es Eletronicas dos Atomos no Estado Fundamental

Z Elemento Configura~iio Z Elemento Configura~iio Z Elemento

1 H ls1 37 Rb [Kr]5s1 74 W [XeHf145 - -

2 He ls2 38 Sr [Kr]5s2 75 Re [Xe]4p45
3 Li [He]2s1 39 Y [Kr]4d15s2 76 Os [XeHf14Sci- -

4 Be [He]2s2 40 Zr [Kr]4d25s1 77 Ir [Xe]4r5 - -
5 B [He]2s22p1 41 Nb [Kr]4d45s1 78 Pt [XeHf14 --
6 C [He]2s22p2 42 Mo [Kr]4ds5s1 79 Au [Xe]4f145a-

7 N [He]2s22p3 43 Tc [Kr]4d55s2 80 Hg [Xe]4f145d -
8 0 [He]2s22p4 44 Ru [Kr]4d75s1 81 Tl [Xe]4f145ti 5;

9 F [He]2s22pS 45 Rh [Kr]4d85s1 82 Pb [Xe]4f145lF -

10 Ne [He]2s22p6 46 Pd [Kr]4dlO 83 Bi [Xe]4f14Sa- ~

11 Na [Ne]3s1 47 Ag [Kr]4d105s1 84 Po [Xe]4f145lF -

12 Mg [Ne]3s2 48 Cd [Kr]4dI05s2 85 At [Xe]4f14Sa- ~

13 AI [Ne]3s23pl 49 In [Kr ]4d105s25p1 86 Rn [Xe]4p4Sd'--

14 Si [Ne]3s23p2 50 Sn [Kr ]4dI05s25p2 87 Fr [Rn]7s1

15 P [Ne]3s23p3 51 Sb [Kr]4dI05s25p3 88 Ra [Rn]7s2
16 S [Ne]3s23p4 52 Te [Kr]4dI05s25p4 89 Ac [Rn]6dI7S=
17 Cl [Ne]3s23pS 53 I [Kr]4dI05s25ps 90 Th [Rn]6d27s-
18 Ar [Ne]3s23p6 54 Xe [Kr]4d105s25p6 91 Pa [Rn]5j26cf,::=
19 K [Ar]4s1 55 Cs [Xe]6s1 92 U [Rn]5f36tf7::=
20 Ca [Ar]4s2 56 Ba [Xe]6s2 93 Np [Rn]5j46cf7:
21 Sc [Ar]3d14s2 57 La [Xe]5dI6s2 94 Pu [Rn]5j67s2
22 Ti [Ar]3d24s2 58 Ce [Xe]4j15d16s2 95 Am [Rn]5f7s-
23 V [Ar]3d34s2 59 Pr [Xe]4j36s2 96 Cm [Rn]5j76cf,S=
24 Cr [Ar]3dS4s1 60 Nd [Xe]4j46s2 97 Bk [Rn]5j97s2

25 Mn [Ar]3dS4s2 61 Pm [Xe]4j56s2 98 Cf [RnjSf I07s-

26 Fe [Ar] 3d 64s2 62 Sm [Xej4f66s2 99 Es [Rnj5fI17s2

27 Co [Ar] 3d 74s2 63 Eu [Xe]4j76s2 100 Fm [Rnj5pz7s2

28 Ni [Arj3d84s2 64 Gd [Xej4j75d16s2 101 Md [Rn]5j!37s2

29 Cu [Arj3d104s1 65 Tb [Xe]4j96s2 102 No [Rnj5j!47s2

30 Zn [Arj3d104s2 66 Dy [Xej4f106s2 103 Lr [Rn]5r6cf7S=
31 Ga [Arj3dI04s24p1 67 Ho [Xej4f1l6s2 104 Rf [Rnj5j!46J27S=

32 Ge [Arj3d104s24p2 68 Er [Xej4f126s2 105 Db [Rnj5j!46J3 s=
33 As [Ar]3d104s24p3 69 Tm [Xe]4f136s2 106 Sg [Rnj5j!46d4 s=
34 Se [Ar] 3dI04s24p4 70 Yb [Xej4p46s2 107 Bh [Rn]5r6d57S=
35 Br [Ar]3dI04s24p5 71 Lu [Xe]4r5d16s2 108 Hs [Rnj5j!46d6'JS=

36 Kr [Ar j 3dI04s24p6 72 Hf [Xej'if45J26s2 109 Mt [Rnj5r6d77S=

73 Ta [Xe]'if45J36s2
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Figura 8.7 Configuras6es eletr6nicas e a Tabela Peri6dica. as
eletrons mais externos de um elemento sac atribufdos aos or-
bitais indicados (Tabela 8.3).

Notar;:ao de orbitais em caixas [IT] [IT]OJ:]
ls 2s 2p

Iodos os elementos do Grupo 2 tern configura<roes eletr6nicas de (eletrons do gas nobre precedente] ns2, onde n e 0 periodo
-:._e0 elemento e encontrado na Tabela Peri6dica. Ja que todos os elementos do Grupo 1 tern configura<rao eletr6nica de va-
-~ nsl, e aqueles no Grupo 2 tern ns2, esses elementos san chamados de elementos do bloco s.

(Grupo 13) e 0 primeiro elemento no bloco dos elementos do lado direito da Tabela Peri6dica. Como os orbitais Is e 25
__eenchidos em urn atomo do boro, 0 quinto eletron deve ser atribuido a urn orbita12p.

Notar;:ao de orbitais em caixas [IT]
ls

[IT] WTI
2s 2p

.Je fato, todos os elementos do Grupo 13 ao Grupo 18 estao adicionando eletrons aos orbitais p; assim esses elementos san certas
, amados de elementos do bloco p. Todos tern a configura<raoeletr6nica de valencia geral ns2np" onde x varia de urn a seis.

no (Grupo 14) eo segundo elemento no bloco p; portanto, urn segundo eletron e atribuido aos orbitais 2p. Para 0 carbo-
- em seu nivel de energia mais baixo ou estado fundamental, esse eletron deve ser atribuido a qualquer urn dos orbitais p

-es, e deve ter 0 mesmo sentido de spin que 0 primeiro eletron p.



Nota~ao de orbitais em caixas lm lm ITIIIJ
15 25 2p

Em geral, quando os eletrons sac atribuidos aos orbitais p, d ou f, cada eletron sucessivo e atribuido a urn orbital difer -
da subcamada, e cada eletron tern 0 mesmo spin que 0 anterior; esse padrao continua ate que a subcamada esteja preenchid2. _
la metade. Os eletrons adicionais devem entao ser atribuidos aos orbitais semipreenchidos. Esse procedimento segue a r
HJJDo/ f}lle mJ.m.a f}lle 0 .aJJ.aLJ!O.m.ajy ey!,jye) OOy e)d/"oRJ e «que)e com 0 R«me/"o mmmo de eldtm175" de5"emflarelkmbs-,
mesmo sentido de spin. Esse arranjo toma a energia total de urn Momo tao baixa quanta possivel.

Observe que 0 carbono e 0 segundo elemento no bloco p de elementos; assim, deve haver dois eletrons p (alem dos dois el-
25 ja presentes na camada n = 2). Como 0 carbono e urn elemento do segundo periodo, os orbitais p envolvidos sao 2p. Assim,
imediatamente escrever a configurayao eletr6nica do carbono consultando a Tabela Peri6dica: comeyando em H e movendo-se
querda para a direita atraves dos sucessivos grupos, escreve-se 152 ao alcanyar 0 fun do periodo 1,e entao 2s2 e finalmente 2p2 para
a contagem dos eletrons a seis. 0 carbono, elemento mais leve do Grupo 14,tern quatro eletrons na camada n = 2.

Nota~ao de orbitais em caixas lm
15

lm [I[ill]
25 2p

o oxigenio (Grupo 16) tern ainda outro eletron 2p. Dois dos seis eletrons na camada extema do oxigenio sao atribui .
orbital 25, e, como ele e 0 quarto elemento do bloco p, os outros quatro eletrons sac atribuidos aos orbitais 2p.

Nota~ao de orbitais em caixas lm lm [IDIJIJ
15 25 2p

1sso significa que 0 quarto eletron 2p deve se emparelhar com urn que ja esta presente. Nao faz nenhuma diferenya para
orbital esse eletron e atribuido (todos os orbitais 2p tern a mesma energia), mas ele deve ter urn spin oposto ao outro el' L

atribuido aquele orbital, de modo que cada eletron tenha urn conjunto diferente de numeros quanticos (0 principio da .
de Pauli).

o fluor (Grupo 17) tern sete eletrons na camada n = 2. Dois desses eletrons ocupam a subcamada 25, e os cinco eletrons r
ocupam a subcamada 2p.

Nota~ao de orbitais em caixas lm
15

lm It~INIt I
25 2p



Os ,homos de todos os halogenios tern uma configura<;:aosemelhante, ns2np5, onde n e novamente 0 periodo em que 0 ele-
e localizado .

.-\ssim como todos os outros elementos do Grupo 18,0 neonio e urn gas nobre. Todos os elementos do Grupo 18 (exceto
= '0) tern oito eletrons na camada com valor mais alto de n, de modo que todos tern a configura<;:ao de eletrons de valencia
: - on de n e 0 periodo em que 0 elemento e encontrado. Isto e, todos os gases nobres possuem as subcamadas ns e np cheias .
. rme se vera, a inercia quimica quase completa dos gases nobres esta relacionada a essa configura<;:ao.

Nota~ao de orbitais em caixas [If] [If] It-l-INlt-l-1
15 25 2p

eiro elemento do Periodo 3 pertence ao Grupo 1. A configura<;:aoeletronica do elemento corresponde a configura<;:aodo
mais urn eletron 3s.

Nota~ao de orbitais em caixas [If] [If] It-l-INlt-l-1 rn
15 25 2p 35

_.ovendo-nos ao longo do terceiro periodo, chegamos ao silicio. Esse elemento esta no Grupo 14 e assirn tern quatro eletrons
- nucleo de neonio. Como e 0 segundo elemento no bloco p, ele tern dois eletrons em orbitais 3p. Assirn, sua configura<;:ao

ca e:

[If] [If] It-l-INlt-l-1
15 25 2p

[If] WID
35 3p

silicio ate 0 final do terceiro periodo, os eletrons san adicionados aos orbitais 3p da mesma maneira que para os elemen-
~ndo periodo. Finalmente, no argonio, a subcamada 3p se completa com seis eletrons .

• De a configura<;:aoeletronica do enxofre usando as nota<;:6esspdf do gas nobre e de orbitais em caixas.

_ •0 enxofre, numero atomico 16, e 0 sexto elemento no terceiro periodo (n = 3), e esta no bloco p. Os ultimos seis
- 2.tribuidos ao Momo tern consequentemente a configura<;:ao3s23p4. Esses san precedidos pelas camadas completas n = 1

arranjo eletronico para 0 Ne.
. ':\ configura<;:aoeletronica do enxofre e:

Nota~ao de orbitais em caixas: [Ne] [If] !mIIIJ
3s 3p



Exemplo 8.2 Configura~oes Eletronicas e Numeros Quanticos

Problema· Escreva a configura~ao eletr6nica para 0 AI usando a nota~ao do gas nobre e de urn conjunto de numeros qUID
para cada urn dos eletrons com n = 3 (os eletrons de valencia).
Estrategia· 0 aluminio e 0 terceiro elemento no terceiro periodo. Ele tern, portanto, tres eletrons com n = 3, e como 0 AI es - -
bloco P dos elementos, do is dos eletrons saDatribuidos a 3s e 0 eletron restante e atribuido a 3p.
Solwyao· 0 elemento e precedido pelo gas nobre ne6nio, de modo que a configura~ao eletr6nica e [Ne]3s23pl • Usando all·
~ao de caixa, a configura~ao e:

Para t
Para -.l-

+1/2
-1/2

Exercicio 8.2 Nota~ao spdf, Diagramas de Orbitais em Caixas e Numeros Quanticos

(a) Que elemento tern a configura~ao Is22s22p63s23p5?

(b) Usando a nota~ao spdf e urn diagrama de caixas, mostre a configura~ao eletr6nica do f6sforo.
(c) Escreva urn conjunto possivel de numeros qufmticos para os eletrons de valencia do calcio.

Os elementos do quarto ao setimo periodo tern de usar subcamadas d ou f e:=
~ao as subcamadas s e p, para acomodar os eletrons (Figura 8.7 e Tabela .~
elementos cujos atomos possuem eletrons na subcamada d saD descritos co
mentos de transi~ao.Aqueles que possuem eletrons na subcamada f saDalgumas
chamados de elementos de transi~ao interna ou, mais frequentemente, lant
(preen chimento dos orbitais 4f) ou actinideos (preenchimento dos orbitais -.--

Os elementos de transi~ao saD sempre precedidos, na Tabela Peri6di
dois elementos do bloco s. Dessa forma, 0 esca.ndio, primeiro elemento de transi~ao, tern a configura~ao [Ar]3dI4s2, e 0

vem a seguir com [Ar]3d24s2 (Tabela 8.4).

o procedimento geral para a atribui~ao dos eletrons sugere que a configura~ao eletr6nica do cromo e [Ar]3d44s2• A
gura~ao real, entretanto, tern urn eletron atribuido a cada urn dos seis orbitais 4s e 3d disponiveis: [Ar]3d54s1• Este fen6
explicado supondo-se que os orbitais 4s e 3d tern aproximadamente a mesma energia em Cr e cada urn dos eletrons de \
do cromo e atribuido a urn desses orbitais. Esse elemento ilustra 0 fato de que pequenas diferenyas ocorrem ocasionalmen
a configurayao prevista e a real. Porem essas diferen~as quase nao tern nenhum efeito sobre a quimica dos elementos.

Depois do cromo, os Momos de manganes, ferro, cob alto e niquel apresentam as configura~6es que seriam esperadas 2 :

da ordem de energias dos orbitais na Figura 8.4. 0 cobre, elemento do Grupo 11, entretanto, tern urn unico eletron no or
em concordancia com 0 numero de seu grupo, e os dez eletrons restantes, alem do nueleo de arg6nio, SaDatribuidos aos 0__

3d. 0 zinco encerra a primeira serie de transiyao. Esse elemento do Grupo 12 tern do is eletrons atribuidos ao orbital4s, e os
tais 3d SaDpreenchidos completamente com dez eletrons.

• Escrevendo as Configura~6es Eletronicas

Embora nao reflita necessariamente a ordem de
preen chimento, seguimos a conven~ao de colocar
os orbitais em ordem de n crescente ao escrever
configura~5es eletr6nicas. Para determinado n, as
subcamadas sao listadas em ordem crescente de -e
(5, p, d, n.

4 No original, lanthanides e actinides. Porem a Uniao lnternacional de Quimica Pura e Aplicada (Iupac) recomenda 0 usa dos termos lanthanoids e actinoids, {lantanoides e
que utilizamos aqui. (NTT)



to periodo (n = S) segue 0 padrao do periodo anterior com varias;6es minimas. 0 sexto periodo, entretanto, inclui a serie
tanoides que comes;a com 0 lantanio, La. Como primeiro elemento no bloco d, 0 lantanio tern a configuras;ao [Xe]SdI652.

- ento seguinte, cerio (Ce), e colocado em uma fileira separada na parte inferior da Tabela Peri6dica, e e com os elementos
fileira (do Ce ao Lu) que os eletrons sac primeiro atribuidos aos orbitais f Assim, a configura<;:ao do cerio e [Xe]4J1Sd1652•

do-nos pela serie dos lantanoides, 0 padrao continua com algumas varia<;:6es,com 14 eletrons sendo atribuidos aos sete
. Sf no Ultimo elemento, lutecio, Lu ([Xe ]4f4Sd1652) (Tabela 8.3).

o sHimo periodo inclui tambem uma serie estendida de elementos que utilizam orbitais f, os actinoides, que come<;:amcom
- '0 (Ac: [Rn]6d1y). 0 elemento seguinte e 0 t6rio (Th), que e seguido pelo protactinio (Pa) e pelo uranio (U). A configu-
- eletronica do uranio e [Rn] Sf36d 1752.Esse e 0 terceiro elemento na serie dos actinoides e, portanto, possui tres eletrons Sf

3d 4s

[Ar]452 !m
[Ar]3d1452 t !m
[Ar]3d 2452 t t !m
[Ar]3d3452 t t t !m

- ..> [Ar]3d54s1 t t t t t rn
[Ar]3d5452 t t t t t !m

-~ [Ar]3d6452 Ittlt t t t I !m
0 [Ar]3d7452 ININlt t tl !m

[Ar]3d8452 IttlN\ttlt t I !m
- " [Ar]3d10451 IttlNlN!ttiNI rn
~ [Ar]3d10452 It****t I !m

~ configura~6es nao seguem a regra "n + r

Ao terminar esta ses;ao, voce deve ser capaz de descrever precisamente a configuras;ao eletronica de qualquer elemento nos
sse p, usando a Tabela Peri6dica como guia. A previsao das configuras;6es eletronicas para Momos dos elementos, nos blocos d

.- :abela 8.3), e urn tanto menos precisa. Lembre-se de que essas "pequenas anomalias" tern pouco efeito sobre 0 comportamento
'co dos elementos.

Configura~6esEletronicas dos Elementos de Transi~ao

lema· Usando as notas;6es 5pdfe do gas nobre, de as configura<;:6eseletronicas para (a) 0 tecnecio (Tc) e (b) 0 6smio (as).

tegia • Baseie sua resposta nas posis;6es dos elementos na Tabela Peri6dica. Isto e, para cada elemento, encontre 0 gas nobre
- dente e, entao, observe 0 numero de eletrons 5,p, de f que levam do gas nobre ao elemento.
s;ao·
Tecnecio, Tc: 0 gas nobre que precede 0 Tc e 0 criptonio, Kr, na extremidade da fileira n = 4. Ap6s a atribuis;ao dos 36 eletrons
do Kr, sobram 7 eletrons. De acordo com a Tabela Peri6dica, dois desses sete eletrons estao no orbitalS5, e os cinco restantes

estao nos orbitais 4d. Consequentemente, a configuras;ao do tecnecio e [Kr ]4d5S52 •



(b) Osmio, as: este e urn elemento do sexto periodo eo 22Q elemento depois do gas nobre xenonio. Dos 22 eletrans a ser~
cionados ao nueleo de Xe, 2 sac atribuidos ao orbital 65 e 14 aos orbitais 4f Os seis restantes sac atribuidos aos orbi

Assim, a configurac;:ao do 6smio e [Xe]4j145d66s2
•

(a) P

(b) Zn
(c) Zr

(d) In
(e) Pb
(f) U

8.5 Configura~oesEletronicas dos ions
Boa parte da quimica dos elementos envolve a formac;:ao de ions, e podemos escrever suas configurac;:6es eletronicas dz
ma forma que para os elementos. Para formar urn cation a partir de urn atomo neutra, urn ou mais eletrons de val en
removidos; isto e, eletrons sac removidos da camada com maior valor de n. Caso varias subcamadas estejam presente
da enesima camada, o(s) eletron(s) com maior valor de f e(sao) removido(s). Assim, urn ion s6dio e formado pela re=
do eletron 351 do atomo de s6dio.

A mesma regra geral aplica-se aos atomos dos metais de transic;:ao.Isso significa que 0 cation titflllio(II) tern a configc:
[Ar]3d2, por exemplo:

e os ions ferro(II) e ferro(III) tern as configurac;:6es[Ar]3d6 e [Ar]3dS, respectivamente.

Fe: [Ar] 3d64s2 ~ Fe2+: [Ar] 3d6 + 2e-

Todos os cations de metais de transirao comuns tem a configurarao geral do tipo [gas
nobre](n - l)dx• Isto e, no processo de ionizac;:aoos eletrons ns sac perdidos antes dos
eletrons (n-1 )d. Emuito importante nos lembrarmos desse ponto, pois as propriedades
quimicas e fisicas dos cations dos metais de transic;:aosac determinadas pela presenc;:ade
eletrons em orbitais d.

Atomos e ions com eletrons desemparelhados sac paramagneticos, ou seja,
podem ser atraidos por urn campo magnetico (Sec;:ao8.1). 0 paramagnetismo e
importante aqui, pois ele fornece evidencia experimental de que ions de metais
de transic;:ao com cargas +2 ou maio res nao possuem eletrons ns. Por exemplo, 0

ion Fe2+ e paramagnetico com quatro eletrons desemparelhados, e 0 ion Fe3+ tern
cinco eletrans desemparelhados. Se, em vez disso, tres eletrans 3d fossem remo-
vidos para formar 0 Fe3+, 0 ion ainda seria paramagnetico, mas com somente tres
eletrans desemparelhados.

Quando 0 ferra reage com 0 c1oro ~
para produzir FeCI3• cada Momo de '_
ro perde tres eletrons para formar
fon paramagnetico Fe3+ com a con _
ra~ao [Ar]3ds.



Exemplo 8.4 Configurac;6es dos fons
Metalicos de Transic;ao

Problema' De a configura<;:aoeletr6nica do cobre, Cu, e dos
seus ions + 1 e +2. Algum desses ions e paramagnetico? Quan-
tos eletrons desemparelhados ha em cada urn deles?
Estratl~gia' Observe a configura<;:aodo cobre na Tabela 8.4.Lem-
bre-se de que os eletrons s e depois os eletrons d sao removidos na
forma<;:aode urn ion a partir de urn Momo de metal de transi<;:ao.

501",;:ao' 0 cobre tern somente urn eletron no arbita14s e dez
eletrons em orbitais 3d:

Paramagnetismo (a) Uma amostra de oxido de ferro(lIl)
-oa em um tubo plastico a suspensa por um fio de nylon fino.

- "- oximarmos um [ma poderoso dela, os ions ferro(lIl) paramag-
:: Fe,O, fazem com que a amostra seja atraida pelo ima. [0 ima
::e ferro, neodimio e boro (Nd,Fe'4B). Estes imas sac potentes
--:e para atrair uma nota de US$ 1, que e impressa com uma
'= rontem uma pequena quantidade de um composto baseado

o ion cobre(Il) e formado a partir do cobre(I) pela re-
mo<;:aode urn dos eletrons 3d.

- 'ons cobre(II) (Cu2+) possuem urn eletron desemparelhado e, portanto, deveriam ser paramagneticos. Por outro lado, 0

- "ossui eletrons desemparelhados e, portanto, 0 ion e seus compostos sao diamagneticos.

~te as configura<;:6eseletr6nicas para V'+' V3+e C03+.Use diagramas de orbitais em caixas e a nota<;:aodo gas nobre. Algum
- e paramagnetico? Em caso afirmativo, de 0 numero de eletrons desemparelhados.

Propriedades Atomicas e Tendencias
i6dicas

- as configura<;:6es eletr6nicas foram compreendidas, os quimicos perceberam que as semelhanras nas propriedades dos
- 5 resultam de configuraroes eletronicas da camada de valencia semelhantes. Urn dos objetivos desta se<;:aoe descrever co-
:onfigura<;:6es eletr6nicas at6micas sao relacionadas a algumas das propriedades fisicas e quimicas dos elementos e par
- - propriedades mudam de maneira razoavelmente previsivel ao nos movermos grupo abaixo e ao longo dos periodos
-'" .9). Esse pano de fundo deveria tomar a Tabela Peri6dica uma ferramenta ainda mais Util para 0 estudo da quimica.

a compreensao das configura<;:6es eletr6nicas e a sua rela<;:aocom as propriedades, voce pode arganizar e preyer as
~des quimicas dos elementos e seus compostos. Vamos nos concentrar nas propriedades fisicas nesta se<;:ao,e depois
- rapidamente 0 comportamento quimico na Se<;:ao8.7.

_rtal nao tern urn contomo bem definido, [Figura 7.14, pagina 280] entao como podemos definir 0 tamanho de urn atomo?
- de, existem diversas maneiras, e cada uma delas pode levar a resultados diferentes.
_-:;nadas maneiras mais simples e uteis e definir 0 tamanho at6mico como a distancia entre os atomos em uma amostra do
- . Tomemos uma molecula diat6mica como 0 C12(Figura 8.lDa). Assume-se que 0 raio do Momo de cloro seja metade da



distancia entre os centros dos dois atomos determinada experimentalmente. Essa distancia corresponde a 198 pm; portanto"
do atomo de cloro e 99 pm. De forma semelhante, a distancia C-C no diamante e 154 pm; portanto, podemos atribuir urn r;
77 pm para 0 carbono. Para testar essas estirnativas, podemos adiciona-las para estirnar a distancia entre C e Cl no CC14•A disl
prevista de 176 pm concorda com a distancia medida experirnentalmente, C-Cl, que e 176 pm.

~
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D METAlSDETRANSl<;AO

D METALOIDES

D NAOMETAlS
Todos os elementos do Grupo 1, os metais alcalinos,
sofrem rea~6es semelhantes com a agua.

Todos os elementos do Grupo 17, os halogenios, sofrem
rea~6es semelhantes com metais ou outros nao metais.

Figura 8.9 Exemplos de Periodicidade dos Elementos dos Grupos 1 e 17. Dmitri Mendeleev desenvolveu a primeira Tabela Peri6dica _ _
mentos em ordem crescente de peso atomico. De vez em quando, um elemento apresentava propriedades semelhantes as de um eleme-
e ,esses ele,:"e~tos foram c%cados em colunas ou grupos. Reconhecemos atuaJmente 9ue 05 e)eme/J!OJ OC')/C'/.??J.P/ d'/.7d'g/d'PL7f,p.47L7/J6a":

~/~j d;Y~n~c?t?'<:7~~t?r<7t?ffea:f~ S'eme«uaceS' eS'Cc1/,e~C(a(j'c1cmaf> camfqc£ra<;aes ef€'['nJlTrcas a6s eremenCos.



Essa abordagem para a determina<;ao dos raios at6micos somente se aplica caso exis-
tam compostos moleculares do elemento. Para os metais, 0 raio at6mico pode ser estimado a
partir de medidas da distancia entre os ,Homos em urn cristal do elemento (Figura 8. lOb).

Urn conjunto razoavel de raios at6micos foi estabelecido (Figura 8.9), e algumas tenden-
cias peri6dicas interessantes SaGvistas imediatamente. Para as elementos do grupo principal, as
raios aumentam grupo abaixo na Tabela Peri6dica e diminuem ao longo de um periodo. Essas
tendencias refletem dois efeitos importantes:

Uma distancia
equivalente a
quatro vezes 0 raio de
um atomo de aluminio.

8.10 Medindo 0 raio atomico. (a) A soma dos raios atomicos de C e CI fornece uma boa estimativa da distancia C-CI em uma
a que apresente essa liga~ao. (b) Cada esfera nesse minusculo peda~o de um cristal de aluminio representa um atomo de alumi-
edida da distancia mostrada, por exemplo, permite que um cientista fa~a uma estimativa do raio de um atomo de aluminio.

J l§J
Rb, 248 Sr, 215 In, 163 Sn, 141 Sb, 141 Te, 143 I,133

ETAIS DD GRUPO PRINCIPAL o METALOIDES
- ETAIS DE TRANSI~AO o NAO METAlS (5, 265 Ba, 217 n, 170 Pb, 154 Bi,155 Po, 167-

ura 8.11 Raios atomicos dos elementos do grupo principal em picometros.1 pm = 1 x 10-12 m. (Dados obtidos de J. Elmsey: The
= ements, 3. ed. Oxford, Clarendon Press, 1998.)



• Tendencias nos Raios Atamicos

Tendencias gerais nos raios at6micos dos ele-
mentos dos blocos 5 e p em func;ao da sua
posic;ao na Tabela Peri6dica.

o tamanho de urn Momo e determinado pelos eletrons mais externos. Ao percoc_
mos urn grupo na Tabela Peri6dica, de cima para baixo, os eletrons mais externo-
atribuidos aos orbitais com valores maiores de numero quantico principal, n. 0- ~
trons internos necessitam de espayo, de forma que os eletrons da camada mais
devem estar distantes do nucleo.

• Para elementos do grupo principal de urn dado periodo, 0 numero quantico p -
pal, n, dos orbitais dos eletrons de valencia e 0 mesmo. Ao passarmos de urn elem
ao seguinte ao longo de urn periodo urn pr6ton e adicionado a cada nucleo
eletron e adicionado a cada camada exterior. Em cad a etapa, a carga nuclear e _
Z* (Tabela 8.2) aumenta ligeiramente porque 0 efeito de cada pr6ton adicio-
mais importante do que 0 efeito de urn eletron adicional. 0 resultado e que a a
entre 0 nucleo e os eletrons aumenta e 0 raio at6mico diminui.

A tendencia peri6dica nos raios at6micos dos Momos de metais de traIE.
(Figura 8.12) e urn tanto diferente da observada para os elementos do grupo prin
Percorrendo urn dado grupo da esquerda para a direita, os raios diminuem .
mente ao longo dos primeiros elementos. Os tamanhos dos elementos no ill

uma serie de transi<;:ao mudam entao muito pouco, ate que urn pequeno aumen:
tamanho ocorra no fim da serie. 0 tamanho do Momo e determinado na maior ::-
pelos eletrons na camada mais externa, ou seja, pelos eletrons da enesima cama
exemplo, na primeira serie de transi<;:ao, a camada mais externa con tern os eletro-
mas eletrons estao sendo adicionados aos orbitais 3d ao longo da serie. 0 aume::-
carga nuclear dos <Homos 11 medida que nos movemos da esquerda para a direita __
uma diminui<;:ao do raio. Esse efeito, entretanto, e cancelado em grande parte p -
mento da repulsao eletron-eletron entre os eletrons. Ao atingirmos os elemen-
Grupos 11 e 12 no final da serie, 0 tamanho aumenta ligeiramente porque a su
da d esta preenchida, e a repulsao eletron-eletron faz com que 0 raio aumente.

250 c:::J Sexto per[odo
250

c:::J Quinto perfodo
Quarto per[odo

200 200
E.3-
0.;;;
0:

150

Figura 8.12 Tendencias
atamicos para os elem
transi~ao. Os raios ata
metais dos Grupos 1 e 2 e -
tais de transic;ao do quarto, _
sexto per[odos.



--tilize a Figura 8.11 e estime as distancias H-O e H-S em H20 e H2S, respectivamente.

s.e a distancia interatomica no Br2e 228 pm, qual e 0 raio do Br? Com esse valor, e 0 valor para 0 Cl (99 pm), estime a distan-
. entre os Momos no BrCl.

Atomo no estado fundamental (g) ~ Atomo+ (g) + e-

M== energia de ioniza<;:ao,IE

?ara separar urn eletron de urn atomo, deve-se fornecer energia para superar a atra<;:aoda carga nuclear. Como a energia
-~r fornecida (urn processo endotermico), 0 sinal da energia de ioniza<;:aoe sempre positivo.
_-tomos diferentes do hidrogenio apresentam uma serie de energias de ioniza<;:ao,porque sempre mais de urn eletron pode

- ovido (pagina 306). Por exemplo, as tres primeiras energias de ioniza<;:aodo magnesio silo:

Primeira energia de ioniza<;:ao,lEI = 738 kJ/mol

Mg(g) ~
Is22s22p63s2

Mg+(g) + e-
Is22s22p63s1

Mg+(g) ~
Is22s22p63s1

Mg2+(g) + e-
Is22s22p63so

Mg2+(g)
Is22s22p6

~ Mg3+(g)+ e-
Is22s22ps

- e que a remo<;:ao de cad a eletron subsequente requer mais energia porque 0 e1etron
xndo removido de urn ion cada vez mais positivo. Mais importante, observe 0 grande
. to na energia de ioniza<;:aopara remover 0 terceiro e1etron na forma<;:aode Mg3+.Esse

-' aumento e uma das evidencias experimentais da estrutura de camadas eletr6nicas dos
s. As duas primeiras etapas de ioniza<;:aosilo para a remo<;:ao dos eletrons da camada
enema, ou de valencia, de eletrons. ° terceiro eletron, entretanto, deve vir da subca-

- 2p. Essa subcamada tern energia significativamente mais baixa do que a subcamada 3s
_ a 297), e uma energia consideravelmente maior e necessaria para remover 0 eletron
n = 2 do que para os eletrons com n = 3.
Como outro exemplo, considere as primeiras duas energias de ioniza<;:aopara 0 litio.

Primeira energia de ioniza<;:ao,lEI = 513,3 kJ/mol
Li (g) ~ Li+(g) + e-

Is22s1 152

Segunda energia de ioniza<;:ao,IE2 = 7.298 kJ/mol

Li+(g) ~ Li2+(g)+ e-
152 151

• Ehi!trons de Valencia e das
Camadas-Internas

A remo~ao de eletrons das camadas
internas requer muito mais energia
do que a remo~ao de um eli~tron de
valencia. Eletrons de camadas inter-
nas nao sao perdidos nas rea~6es
quimicas comuns.

• Tendencias na Energia de
loniza~ao

Tendencias gerais na primeira energia
de ioniza~ao dos elementos dos blocos
5- e p- em fun~ao da sua posi~ao na
Tabela Peri6dica.

Pri mei ra energia de
ioniza\ao



• Fatores que Controlam as Ten-
dencias nas Energias de loniza~ao
A energia de ioniza~ao de um Momo
e sempre um equilibrio entre a atra~ao
nucleo-eletron (que depende de Z*) e a re-
pulsao eletron-eletron.

A energia de ionizac;:aopara a remoc;:aodo segundo eletron e elevada porque 0 segun-
tron e removido de uma subcamada (interna) de energia muito mais baixa.

Para elementos do grupo principal (blocos 5 e p), as primeiras energias de io
geralmente aumentam ao longo de um periodo e diminuem grupo abaixo (Figura ._
Apendice F). A tendencia ao longo de um periodo e raeionalizada pelo aumento G.

nuclear efetiva, Z*, com 0 aumento do numero atomico. Isso significa nao apenas _
raio atomico diminui, mas tambem que a energia necessaria para remover urn ele
menta. A diminuic;:ao geral na energia de ionizac;:aogrupo abaixo ocone porque 0 ~

removido esta cada vez mais distante do nucleo, reduzindo assim a forc;:aatrativa nucleo-eletron.
Urn exame mais detalhado das energias de ionizac;:ao revela que a tendencia ao longo de determinado periodo nao ::

especialmente no segundo periodo. Variac;:6essan observadas ao passarmos dos elementos do bloco 5 aos do bloco p; par
do berilio ao boro. Isso ocone porque os eletrons 2p tern energia ligeiramente mais aha do que os eletrons 25 (veja a pagim.:'-
portanto, a energia ionizac;:aodo boro e menor do que a do berilio.

Ao passarmos do boro ao carbono e entao ao nitrogenio, a carga nuclear efetiva aumenta (Tabela 8.2), 0 que si
tra vez urn aumento na energia de ionizac;:ao.Outra diminuic;:ao da energia de ionizac;:ao ocone na passagem do Gru.,..
Grupo 16. Isso e especialmente visivel no segundo periodo (N eO). Nao ocone nenhuma mudanc;:a em n ou £, mas as
eletron-eletron aumentam pelo seguinte motivo: nos Grupos 15-16, os eletrons san atribuidos a orbitais p separados (Pr>;
Comec;:ando com 0 Grupo 16, entretanto, do is eletrons san atribuidos ao mesmo orbital p. 0 quarto eletron p compar;::
orbital com outro eletron e sofre, assim, uma repulsao maior do que se fosse atribuido a urn orbital em que estivesse so

+1.314 kJ/molo (atomo de oxigenio) ) 0+ (cation oxigenio) + e-

A maior repulsao experimentada pelo quarto eletron 2p torna-o mais faeil de ser removido, e cad a urn dos eletro.::...
tantes tern urn orbital somente para si. A tendencia usual recomec;:a ao passarmos do oxigenio ao fluor ao neonio, e::._
refletindo 0 aumento em Z*.
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Figura 8.13 Primeira energia de
ioniza~ao dos elementos do grupo
principal dos quatro primeiros pe-
riodos. (Para dados de todos os
elementos. veja 0 Apendice F.)



:ms atomos tern afinidade, ou "atrac;:ao",por eletrons e podem adquirir urn ou mais
ons para formar urn ion negativo. A afinidade eletronica (electron affinity - EA) de
atomo e definida como a energia de urn processo em que urn eletron e adquirido
atomo na fase gasosa (veja a Figura 8.14 e Apendice F).

• Afinidade Eletr6nica e Conven~6es
de Sinais

Por muitos anos, a afinidade eletr6nica tem sido
objeto de confusao na quimica introdut6ria. Para
uma discussao util, veja J. C. Wheeler. "Electron
affinities of the alkaline earth metals and the sign
convention for electron affinity': Journal of Che-
mical Education. vol. 74. 1997,p. 123-7.Valores
numericos de EA sao dados no Apendice F.

Quanto maior a afinidade eletr6nica de urn atomo, mais negativo 0 seu valor de
Por exemplo, a afinidade eletr6nica do fluor e -328 kJ/mol, valor alto que indica
reac;:aoexotermica, produto-favorecida, para for mar 0 anion estavel F-. 0 bora

afinidade por urn eletran muito menor, entretanto, conforme e indicado por urn
:-muito menos negativo de EA de -26,7 kJ/mol.

A afinidade eletr6nica e a energia de ionizas::ao representam a energia envoJvida no ganbo OlJ na perda de um eJhron pOI
atomo, respectivamente. Em consequencia, nao e surpreendente que as tendencias peri6dicas na afinidade eletr6nica este-
elacionadas as tendencias observadas para a energia de ionizac;:ao.A carga nuclear efetiva dos atomos aumenta ao longo de

_eriodo (Tabela 8.2), nao apenas tornando mais dificil de ionizar 0 atomo, mas tambem aumentando a atrac;:aodo atomo
urn eletron adicional. Assim, um elemento com alta energia de ionizafao tem geralmente afinidade elevada por um eletron.
=orme vimos na Figura 8.14, os valores de EA geralmente tornam-se mais negativos ao percorrermos urn periodo, a medida
a afinidade por eletrons aumenta.

Urn resultado do aumento de Z* ao longo de urn periodo e que os nao metais geralmente apresentam valores muito mais
'vos de EA do que os metais, refletindo a maior afinidade dos nao metais por eletrons. Essa previsao esta de acordo com a

men cia quimica que diz que os metais geralmente nao formam ions negativos e que os nao metais tern uma tendencia cres-
de formar anions a medida que percorremos urn periodo.
Porem, a tendencia a valores mais negativos de afinidade eletr6nica ao longo de urn periodo nao e suave. Por exemplo, 0

'0 nao tern nenhuma afinidade por urn eletron. Urn anion de berilio, Be-, nao e estavel porque 0 eletron adicionado deve ser
uido a uma subcamada de energia mais elevada (2p) do que ados eletrons de valencia (25) (veja a pagina 297). Atomos de

OQeniotambem nao tern nenhuma afinidade por eletrons. Aqui urn par de eletrons deve ser formado quando urn atomo de N
. e urn eletron. Repulsoes eletron-eletron significativas ocorrem em urn ion N-, tornando-o muito menos estavel. 0 aumento
~ ao passarmos do carbono ao nitrogenio nao e capaz de superar 0 efeito dessas repulsoes eletron-eletran.
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• Valores de fA Iguais a Zero

o valor de fA para 0 Be nao e mensuravel, pois
o anion Be- nao existe. A maioria das tabelas
designa um valor igual a 0 para a EA para esse
elemento e para casos semelhantes (especial-
mente os elementos do Grupo 2 eN).

• Tendencias em fA

Tendencias gerais das afinidades eletronicas
dos elementos representativos (Grupo A).
Ocorrem exce~6es nos Grupos 2 e 15.

Aumento na afinidade
par urn eletron

(fA se torna mais negativa)

Os gases nobres nao estao ineluidos em uma discussao sobre afinidade eletronica. ~
nao possuem nenhuma afinidade por eletrons porque qualquer eletron adicional deve
adicionado a uma camada quantica mais alta. 0 Z* mais elevado dos gases nobres e in;:
ciente para superar esse efeito.

A afinidade eletronica geralmente diminui grupo abaixo na Tabela Peri6dica (F:~
8.14). Eletrons sao adicionados cada vez mais distantes do nueleo, portanto a for<;:aa
entre 0 nueleo e os eletrons diminui. Porem essa tendencia nao se estende aos elem
do periodo 2. Entretanto, a afinidade do Momo do fluor por urn eletron e mais baix:.
que a do eloro (a EA para F e menos negativa do que a EA para 0 CI) eo mesmo feno-
e tambem observado nos Grupos 13 a 16. Uma explica<;:aoe que significativas rep
eletron-eletron ocorrem no ion F-. Isto e, a adi<;:aode urn elerron aos sete eletrons ja p
tes na earn ada n = 2 dos pequenos Momos de F leva a uma repulsao consideravel en
eletrons. 0 eloro tern urn volume atomico maior do que 0 fluor, de forma que a adi -
urn eletron nao resulta em uma repulsao eletron-eletron tao significativa no anion C

Nenhum Momo apresenta uma afinidade eletronica negativa para urn segu~
tron. A adi<;:aode urn segundo eletron a urn ion que ja possui uma carga negativa .~
fortes repulsoes. A entrada de urn segundo eletron e sempre urn processo endote
Sendo assim, como podemos explicar a existencia de ions como 0 02-, que esta prese -:
muitas substancias naturais (par exemplo, 0 CaO)? A resposta e que os anions dupl -
carregados podem ser estabilizados certas vezes em ambientes cristalinos por meio G:.
<;:aoeletrostatica a ions positivos vizinhos [Capitulos 9 e 13].

=r1o 8.S Tendencias Peri6dicas

Problema· Compare os elementos C, 0 e Si.

(a) Coloque-os em ordem crescente de raio atomico.
(b) Qual deles tern a maior energia de ioniza<;:ao?
(c) Qual deles tern a afinidade eletronica mais negativa: 0 ou C?
Estrategia • Reveja as tendencias das propriedades atomicas nas Figuras 8.11 - 8.14 e Apendice F.

Soluyao·
(a) Tamanho atomico. 0 raio atomico diminui ao percorrermos urn periodo; portanto, 0 oxigenio deve possuir urn raio -

menor do que 0 carbono. Porem 0 raio aumenta grupo abaixo. Como 0 Ceo Si estao no mesmo grupo (Grupo 14),0 -

ser maior do que 0 C. Em ordem crescente de raio, a tendencia e, portanto, 0 < C < Si .
(b) Energia de ioniza~ao (IE). A energia de ioniza<;:aogeralmente aumenta ao longo de urn periodo e diminui grupo ab .

grande diminui<;:ao em IE ocorre entre os elementos do segundo e do terceiro periodos. Portanto, a tendencia das ene.;:.:
ioniza<;:aodeve ser Si < C < 0 .

(c) Afinidade eletronica (EA). Os valores de afinidade eletronica geralmente tornam-se mais negativos ao longo de urn ~
e menos negativos grupo abaixo. Portanto, a EA para 0 0 deveria ser mais negativa do que a EA para 0 C . Ou seja 0

= -141,0 kJ/mol) tern uma afinidade maior por urn eletron do que 0 C (EA = -121,9 kJ/mol).
Comentario· A EA dos elementos do terceiro periodo (Si, EA = -133,6 kJ/mol) e em geralligeiramente mais negativa
EA dos elementos do segundo periodo (C, EA = -121,85 kJ/mol). Essa tendencia por causa das repulsoes eletron-eletro-
repulsoes sao mais fortes no ion C- menor do que no ion Si- maior, por exemplo.

Compare os tres elementos B, AI e C.

(a) Coloque-os em ordem crescente de raio atomico.
(b) Coloque os elementos em ordem crescente de energia de ioniza<;:ao.(Tente faze-Io sem olhar a Figura 8.15; depois,

suas estimativas com 0 grafico.)
(c) Qual elemento voce espera que apresente 0 valor mais negativo de afinidade eletronica?



NHO DOS iONS

do as energias envolvidas para formar ions positivos e negativos, observemos agora as tendencias peri6dicas nos raios ionicos.
.-. Figura 8.15 mostra claramente que as tendencias peri6dicas nos tamanhos de alguns ions comuns no mesmo grupo
- ::nesmas que aquelas para atomos neutros: os ions positivos ou negativos aumentam de tamanho grupo abaixo (Figura

= :aya uma pausa, entretanto, e compare os raios ionicos na Figura 8.15 com os raios atomicos na Figura 8.11. Quando
--_ on e removido de urn atomo para formar urn cation, seu tamanho encolhe consideravelmente; 0 raio de urn cation e

_ rnenor do que 0 do cHorno do qual ele e derivado. Por exemplo, 0 raio do Li e 152 pm, enquanto 0 do Li+ e apenas 78 pm.
-- rre porque quando urn eletron e removido de urn atomo de Li a forya atrativa de tres pr6tons e agora exercida somente

__'ois eletrons, portanto os eletrons restantes se contraem nucleo. A diminuiyao no tamanho do ion e especialmente gran-
do 0 ultimo eletron de determinada camada e removido, como e 0 caso para 0 Li. A perda do eletron 2s do Li deixa 0

eletrons na camada n = 2.

[Ne][ill [I[TI _-_3_el_et_ron_s~)[Ne]D OIJ

'oce tambem pode perceber, comparando as Figuras 8.11 e 8.15, que os anions sao sernpre rnaiores do que os Mornos dos quais
·vados. Aqui 0 argumento e 0 oposto daquele usado para explicar raios dos ions positivos. a atomo de F,por exemplo, tern

.... ". Li+, 78

'..0-;CLi, 152
, .'::--entos do grupo principal

i:3is de transi,ao
i:3loides
= metais

16 17

02-, 140
0, 66

52-, 184
5,104

Se2-, 191
-Se, 117

Te2-, 211
Te, 143

Na+, 98
/'----Na, 186

, AlH, 57
.........AI,143

\ In3+,92
.1...In, 163

Br-, 196
-Br, 114

" K+, 133
;'--K,227

GaH, 62
" ..;'-- Ga, 122

Rb+, 149:
,.i-Rb, 248

C 220
-I, 133

~Cs+, 165/
/Cs, 265 \.

2+ ..
,Ba ,143,'

}Ba,217 \.
"'\ nH,105
...I...n, 170

Figura 8.15 Tamanhos relativos de alguns ions comuns. as raios sac dados em pic6metros (1 pm
= 1 x 1O-12m). (Dados estraidos de J. Emsley: The Elements, 3. ed., Oxford, Clarendon Press, 1998.)



nove pr6tons e nove eletrons. Ao formar 0 anion, a carga nuclear ainda e +9, mas agora ha dez eletrons no anion. 0 ion do F
muito maior do que 0 Momo de F por causa do aumento das repulsoes eletron-eletron.

[1f] INlttl t I + 1 eletron ) [1f] INlttlNI

Finalmente, e util comparar os tamanhos de ions isoeletronicos atraves da Tabela Peri6dica. Os ions isoe1etronicos p4
suem 0 mesmo numero de eletrons (mas urn numero diferente de pr6tons), e uma serie de ions que ocorre de forma geral e
F-, Na+ e Mg2+:

ton 02- F- Na+ Mg+

Numero de eletrons 10 10 10 10
Numero de pr6tons nucleares 8 9 11 12
Raio ionico (pm) 140 133 98 79

Todos esses ions possuem urn total de dez eletrons. 0 ion 02-, entretanto, tern somente 8 pr6tons em seu nucleo para a
esses eletrons, enquanto 0 F- tern 9, 0 Na+ tern 11 e 0 Mg2+tern 12.A medida que 0 numero de pr6tons aumenta em uma
de Ions isoeletronicos, 0 equilibrio entre a atrac;:aoeletron-pr6ton e a repulsao eletron-eletron desloca-se a favor da atrac;:ao,
raios diminuem. Como voce pode ver na Figura 8.15, isso e geralmente verdadeiro para todas as series de Ions isoeletronico .

8.7 Tendencias Peri6dicas e Propriedades
Quimicas
Os raios atomicos e ionicos, as energias de ionizac;:aoe as afinidades eletronicas sao propriedades associadas aos Momos e os
Ions. E razoavel esperar que 0 conhecimento dessas propriedades seja Util ao explorarmos a qUlmica dos elementos. Consid
mos apenas urn exemplo aqui: a formac;:ao de compostos ionicos.

Con forme foi descrito na Sec;:ao2.6, a Tabela Peri6dica foi criada agrupando-se os elementos que tern propriedades q ,
cas semelhantes. Os metais alcalinos, por exemplo, tern a caracteristica de formar compostos de modo que 0 metal esta na fo
de urn ion +1, tal como Li+,Na+ e K+.Assim, a reac;:aoentre 0 s6dio e 0 cloro forma 0 composto ionico, NaCl (composto por i
Na+e Cl-) [Figura 1.7], eo potassio e a agua reagem para formar uma soluc;:aoaquosa do KOH [uma soluc;:aoque contem os i
hidratados K+(aq) e OH-(aq)] (Figura 8.9).

Essas observac;:oes concordam com 0 fato de que os metais alcalinos tern configurac;:oes eletronicas do tipo [nucleo de gas noh-'
ns1 e possuem baixas energias de ionizac;:ao.



As energias de ioniza~ao tambem sao responsaveis em parte pelo fato de essas
rea~6es de s6dio e potassio nao produzirem compostos como NaClz e K(OH)2 de
Naz+ou de K2

+ e claramente urn processo muito desfavoravel. A remo~ao de urn se-
gundo eletron desses metais requer muita energia porque esse eletron deve vir dos
eletrons internos do atomo. De fato, a remo~ao de eletrons internos de qualquer
atomo e extremamente desfavoravel. Esta e a razao subjacente pela qual os metais
do grupo principal geralmente formam cations com uma configura~ao eletr6nica
equivalente a do gas nobre mais pr6ximo.

Por que 0 NazCl nao e urn outro produto possivel da rea~ao entre s6dio e cloro?
Essa f6rmula imp liea que 0 composto e formado a partir de ions de Na+ e C12-. Os
atomos do cloro tern afinidade eletr6nica relativamente elevada, mas somente para a
adi~ao de urn eletron. Adicionar dois eletrons por atomo significa que 0 segundo ele-
tron deve entrar na camada quantica seguinte, uma camada de energia muito mais
elevada. Urn ion como C12-simplesmente nao e estavel. Esse exemplo leva a afirma-
c,:aogeral de que os nao metais geralmente adquirem eletrons suficientes para atingir a
configurarraoeletr6nica do gas nobre de maior massa at6mica mais proximo.

Podemos usar a 16gica semelhante para racionalizar os resultados de outras rea-
~6es. As energias de ionizac,:aoaumentam ao percorrermos urn periodo da esquerda
para a direita. Vimos que os elementos dos Grupos 1 e 2 formam compostos i6nicos,
uma observa~ao relacionada diretamente as baixas energias de ioniza~ao para esses ele-
mentos. As energias de ionizac,:aopara elementos do centro para a direita de urn periodo,
entretanto, sao suficientemente grandes para que a forma~ao de cations seja desfavora-
vel. Assim,geralnJente »30 esper,unos el1concrar COllljJOSroS 16nicos conrendo carbono/

em vez disso, encontramos 0 carbono compartilhando eletrons com outros elementos
compostos como 0 CO2 e 0 CCI4• No lado direito do segundo periodo, 0 oxigenio e 0 fluor preferem ganhar eletrons a perde-Ios;

elementos apresentam elevadas energias de ioniza~ao e afinidades eletr6nicas negativas relativamente gran des. Assim, 0 oxigenio
lior formam anions e nao cations quando reagem.

~..ea~aoentre sadie metalico e gas cloro.
- a rea~ao produz 0 composto ioni-
- NaCI, que consiste de ions Na' e (1-.

vido a suas configura~6es eletronicas
= seus valores de energia de ioniza~ao e
'"-nidade eletronica, a rea~ao nao pro-
=JZ ions tais como Na", CI' ou CI'-. (Veja
-"mbem a Fi9ura 1-7)

visao dos Objetivos do Capitulo

preender 0 papel que 0 magnetismo desempenha na determina~ao e revela~ao da estrutura atomica
Classificar substancias como paramagneticas (atraidas a urn campo magnetico; caracterizadas por spins eletr6nicos desem-
parelhados) ou diamagneticas (repelidas por urn campo magnetico; todos os eletrons emparelhados) (Se~ao 8.1).
Reconhecer que cada eletron em urn atomo tern urn conjunto diferente de quatro numeros quanticos, n, f, m/ ems' e onde
ms' 0 numero quantico de spin, tern valores +1/2 ou-1/2 (Se~ao 8.2).
Compreender que 0 Principio da Exclusao de Pauli leva a conclusao de que nenhum orbital atomico pode conter mais de dois
eletrons e que os dois eletrons em urn orbital devem ter spins opostos (valores diferentes de m) (Se~ao 8.2).

preender a carga nuclear efetiva e seu pape! na determina~ao das propriedades atomicas
Compreender a carga nuclear efetiva, Z*, e como ela pode ser usada para explicar por que diferentes subcamadas em uma
camada possuem energias diferentes. Voce tambem deve compreender 0 papel de Z* na determina~ao das propriedades de
urn atomo (Se~6es 8.3 e 8.6).



Escrever a configura'rao eletronica dos elementos e ions monoatomicos
a. Usar a Tabela Peri6dica como guia para descrever configura'roes eletr6nicas dos elementos e dos ions monoat6micos usan .

nota'rao de orbitais em caixas ou a notayao spdf(em ambos os casos, as configura'roes podem ser abreviadas com a notayao
gas nobre) (Se'roes 8.3 e 8.4).

b. Reconhecer que os eletrons sao atribuidos as subcamadas em ordem crescente de energia das subcamadas. No atomo de:-
as energias das subcamadas aumentam com 0 aumento de n, mas, em urn atomo multieletr6nico, as energias dependerr:
n e de £ (Figura 8.3).

c. Ao atribuir os eletrons a orbitais at6micos, aplicar 0 Principio da Exclusao de Pauli e a regra de Hund ao atribuir eletro::.-
orbitais at6micos (Se'roes 8.2 e 8.4).

Compreender as propriedades fisicas fundamentais dos elementos e suas tendencias peri6dicas

a. Preyer como as propriedades dos atomos - tamanho, energia de ioniza'rao (IE) e afinidade eletr6nica (EA) - variam ao -
movermos grupo abaixo ou ao longo de urn periodo da Tabela Peri6dica (Se'rao 8.6). As tendencias peri6dicas gerais:co
essas propriedades sao:
(i) 0 tamanho at6mico diminui ao longo de urn periodo e aurnenta grupo abaixo.

(ii) IE aumenta ao longo de urn periodo e diminui grupo abaixo.
(iii) A afinidade por urn eletron geralmente aumenta ao longo de urn periodo (0 valor de EA se torna mais negativo) e -

minui grupo abaixo.

b. Reconhecer 0 papel que a energia de ionizayao e a afinidade eletr6nica desempenham na quimica dos elementos (Seyao .-

Questoes de Estudo

1. Usando 0 lltio como exemplo, mostre as duas formas
de descrever as configurayoes eletr6nicas (diagrama de
orbitais em caixas e notayao spdj).

2. Qual elemento se localiza no quarto periodo e no
Grupo 4A? 0 que a localizayao do elemento the diz a
respeito de sua configurayao eletr6nica?

PRATICANDO HABILIDADES

Escrevendo Configura~6es Eletronicas
de Atomos
(Veja os Exemplos 8.1-8.3 e as Tabelas 8.1,8.3 e 8.4)
3. Escreva as configurayoes eletr6nicas para P e Cl, usan-

do a notayao spdf e os diagramas de orbitais em caixas.
Descreva a relayao entre a configurayao eletr6nica do
atomo e a sua posiyao na Tabela Peri6dica.

4. Usando a notayao spdf, escreva as configurayoes ele-
tr6nicas para os atomos de cromo e de ferro, do is dos
componentes principais do ayo inoxidavel.

5. Descreva a configurayao eletr6nica para cada urn dos se-
guintes atomos usando as notayoes spdf e do gas nobre.
(a) Arsenico, As. Uma deficiencia de As pode prejudi-

car 0 crescimento em animais, embora quantidades
maio res sejam venenosas.

(b) Cript6nio, Kr. Ocupa 0 setimo lugar em abun -
cia entre os gases na atmosfera terrestre.

6. Use as notayoes do gas nobre e spdf para represen
configuray6es eletr6nicas dos seguintes metais da
ceira serie de transiyao:
(a) n.ntalo, Ta. 0 metal e suas ligas resistem a co

e sao frequentemente usados em equipamentos
nirgicos e odontol6gicos.

(b) Platina, Pt. Esse metal foi usado em joias -
indios pre-colombianos. E usado atualmente
joias e para drogas anticancer e em catalis--
res industriais.

7. 0 actinideo americio, Am, e urn elemento radioativo
do em detectores de fumaya. Descreva sua configura
eletr6nica usando as notay6es do gas nobre e spdf

Configura~6es Eletronicas dos Atomos
Ions e Comportamento Magnetico
(Veja 0 Exemplo 8.4)

8. Usando diagram as de orbitais em caixas, descreva
configurayao eletr6nica para cad a urn dos se
ions: (a) Mg2+,(b) K+, (c) Cl-, (d) 02-.

9. Usando diagramas de orbitais em caixas e a notayao
gas nobre, descreva as configuray6es eletr6nicas de (a
(b) V2+ e (c) VS+.Algum dos ions e paramagnetico?



Hidrogenio
1

H METAlSDOGRUPOPRINOPAl Urania Helio
1,0079 D METAlSDETRANSII;AO 92--- 2

- Niimero atomico He1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A
(1) (2) DMETAlOIOES u--- -Simbolo (B) (14) (15) (16) (17) 4,G026

litio Berilio D NAOMETAlS 238,0289 Bo~o Carbono Nitrogenio Oxigenio Fluor Neonio
3 4 - Massa atomica 5 6 7 8 9 10
Li Be B ( N 0 f Ne

6,941 9,0122 10,811 12.011 14,0067 15.9994 18,9984 20,1797 !
Sodio Magnesio Atuminio Silicio fosforo Enxofre Cloro Argonio
11 12 13 14 15 16 17 18
Na Mg 3B 4B 5B 68 7B

~;9~~
18 28 AL 5i P 5 Cl Ar

22.9898 24,3050 (3) (4) (5) (6) (7) (11) (12) 26,9815 28.0855 30,9738 32,066 35,4527 39.948
Potassio Calcio Escandio Titanio Vanadio Cromo Manganes Ferro Cobalto Niquel Cobre Zinco Galio Germanio Arsenico Selenio Bromo Criptilnio

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
K Ca 5c Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

39,0983 40,078 44,9559 47,867 50,9415 51,9961 54,9380 55,845 58,9332 58,6934 63,546 65.39 69,723 72,61 74.9216 78,96 79,904 83,80
Rubidio Estroncio Itrio Zirconio Niobio Molibdenio Tecneao Rutenio Rodio Paladio Prata Cadmio indio Estanho Antimonio Telurio lodo Xenonio
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Rb 5r y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn 5b Te I Xe

85,4678 87,62 88,9059 91,224 92,9064 95,94 (97,907) 101,07 102,9055 106,42 107.8682 112,411 114,818 118.110 121,760 127,60 126,9045 131,29
Cesio Bario Lantanio Hafnio Tantalo Tungstenio Renio Osmio lridio Platina Duro Mercurio Talio Chumbo Bismuto Polonio Astatinio Radonio
55 56 57 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg TL Ph Bi Po At Rn

132,9054 137,327 138,9055 178,49 180,9479 183,84 186,207 190,2 192,22 195,08 196,9665 200,59 204,3833 207,2 208,9804 (208,98) (209,99) (222,02)
Francio Radio Actinio Rutherfordio Dubnio Seab6rgio Bohrio Hassio Meitnerio - - - -
87 88 89 104 105 106 107 108 109 110 111 112 114
Fr Ra Ac Rf Db S9 Bh Hs Mt - - - -

Descoberto Descoberto llescoberto Descoberto
(223,02) (226,0254) (227,0278) (261,11) (262,11) (263,12) (262,12) (265) (266) em 1994 em 1994 em 1996 em 1999

Cerio Praseodimio Neodimio Promecio Samario Europio Gadolinio Terbio Disprosio Helmio ETbio Tillio Iterbio lutecio
a: As rnassas at6rnicas 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71Not

correspondern aos valores de
1993 da IUPAC(ate quatro
casas decirnais). as nurneros
entre parenteses representam
as massas atornicas ou os
nurneros de massa do isotopo
rnais estavel de urn elemento.

Ce Pr Nd Pm Eu Ho Er Tm Lu
140,115 140,9076 144,24 (144,91) 151,965 164,9303 167,26 168,9342 174,967
Torio Protactinio Uranio Netunio Fermio Mendelevio laurendo
90 91 92 93 100 101 103
Th Pa U Np Fm Md lr

232,0381 231,0388 238,0289 237,0482 257,10) (258,10) 262,11)




