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Introdução 

Os tópicos 1.2 e 1.3 estão muito interligados entre si dado que vamos analisar a interação entre 

matéria e a energia, mais propriamente com a radiação eletromagnética. 

Deste modo falar-se-á do modelo atómico e do espectro eletromagnético de modo a conseguirmos 

entender a relação e a interação entre os dois. 

Objeto de Ensino 

1.2. Espectros, radiações e energia 

 Emissão de radiação pelas estrelas – espetro de riscas de absorção 

 Espectro eletromagnético – radiações e energia 

 Relação das cores do espectro do visível com a energia da radiação 

 Análise elementar por via seca 

 Aplicações tecnológicas da interação radiação-matéria 

1.3. Átomo de hidrogénio e estrutura atómica 

 Espetro do átomo de hidrogénio 

 Quantização de energia 

 Modelo quântico 

 Números quânticos (n, l, ml e ms) 

 Orbitais (s, p, d) 

 Princípio da energia mínima 

 Princípio da exclusão de Pauli 

 Regra de Hund 
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 Configuração eletrónica de átomos de elementos de Z ≤ 23 

Objetivos de Aprendizagem 

1.2. Espetros, radiações e energia 

 Caracterizar tipos de espectros (de riscas/descontínuos e contínuos, de absorção e de emissão) 

 Interpretar o espetro de um elemento como a sua “impressão digital” 

 Interpretar o espetro eletromagnético de radiações associando cada radiação a um determinado 

valor de energia (sem referência à sua frequência e ao seu comprimento de onda) 

 Comparar radiações (UV, VIS e IV) quanto à sua energia e efeito térmico 

 Situar a zona visível do espetro no espetro eletromagnético 

 Identificar equipamentos diversos que utilizam diferentes radiações (por exemplo, instrumentos 

LASER, fornos microondas, fornos tradicionais, aparelhos de radar e aparelhos de raios X) 

 Estabelecer a relação entre a energia de radiação incidente, a energia mínima de remoção de um 

eletrão e a energia cinética do eletrão emitido quando há interação entre a radiação e um metal 

 Identificar algumas aplicações tecnológicas da interação radiação-matéria, nomeadamente o efeito 

fotoelétrico 

 Interpretar espetros atómicos simples 

1.3. Átomo de hidrogénio e estrutura atómica 

 Descrever o espetro do átomo de hidrogénio 

 Associar, no átomo de hidrogénio, cada série espectral a transições eletrónicas e respetivas 

radiações Ultra Violeta, Visível e Infra Vermelho 

 Explicar a existência de níveis de energia quantizados 

 Descrever o modelo quântico do átomo em termos de números quânticos (n, l, ml e ms), orbitais e 

níveis de energia 

 Referir os contributos de vários cientistas e das suas propostas de modelo atómico, para a 

formalização do modelo atómico atual 

 Estabelecer as configurações eletrónicas dos átomos dos elementos ( Z ≤ 23) atendendo aos 

princípios da energia mínima e da exclusão de Pauli, e à regra de Hund 

 Interpretar o efeito fotoelétrico em termos de energia de radiação incidente, energia mínima de 

remoção de um eletrão e energia cinética do eletrão emitido 

 Identificar algumas aplicações tecnológicas do efeito fotoelétrico 
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Breve Síntese 

Através do espetro atómico de um elemento químico é possível identificar esse elemento. Não há 

dois espetros iguais, por isso se diz que o espetro de um elemento é a sua impressão digital. O 

espetro, de um elemento químico ou de um corpo incandescente, é o resultado da decomposição da 

luz, que ele emite ou que absorve. 

Espetros de emissão resultam da decomposição da luz emitida por corpos incandescentes. Espetros 

contínuos são espectros de emissão que apresentam uma gama continua de radiações (cores), como 

acontece com o espetro emitido por um sólido incandescente. Espetros de riscas ou descontínuos são 

espetros de emissão que apresentam apenas certas radiações, correspondentes a determinados 

valores de energia. Os espetros de riscas apresentam algumas faixas coloridas sobre um fundo negro. 

Os espetros atómicos dos elementos químicos são de riscas. Espetros de absorção resultam da 

absorção de algumas radiações que, tendo sido emitidas por uma fonte luminosa, foram retidas por 

uma substância colocada entre a fonte luminosa e o observador. No espetro solar pode ser observada 

uma gama contínua de cores e várias riscas negras (riscas de Fraunhofer), que correspondem à 

absorção de radiações, de certa energia, por gases existentes à superfície do Sol. As radiações do 

espetro eletromagnético transportam energia. 

Fotão é uma partícula, sem massa, que transporta uma fração muito pequena da energia total da 

radiação a que pertence. Todos os fotões se deslocam à velocidade da luz. 

O efeito térmico de uma radiação pode depender da energia dos fotões da radiação envolvida e do 

número desses fotões (intensidade da radiação). A radiação ultravioleta (UV), responsável pelo 

bronzeamento da pele, possuiu energia mais elevada que a radiação visível. As radiações 

infravermelhas (IV) transportam menos energia que as radiações visíveis, mas têm elevado efeito 

térmico. 

A análise elementar por via seca utiliza radiações emitidas, ou absorvidas, por átomos e moléculas 

para deteção de elementos químicos: 

 O teste de chama tem como objetivo identificar catiões metálicos, utilizando as cores 

conferidas às chamas por sais voláteis. 

 A espetroscopia é uma análise que pode ser qualitativa e quantitativa, em que a radiação 

emitida, por uma amostra aquecida, é decomposta originando um espectro de emissão de 

riscas. Utilizando um espectroscópio sofisticado é possível observar o espectro de riscas, e 

também medir a posição e a intensidade de cada uma das riscas. 

Aplicações tecnológicas da interação radiação-matéria: 

 Um feixe de luz LASER concentra, numa pequena área, um feixe monocromático (os fotões têm 

todos igual energia) e muito intenso (elevado número de fotões), geralmente, de luz visível. São 

usados feixes LASER em cortes de precisão, em medicina e na indústria, e em telecomunicações. 

 As microondas são utilizadas, essencialmente, em fornos para aquecer alimentos. As microondas 

são absorvidas pelas moléculas de água dos alimentos, provocando um aumento da energia 

interna dessas moléculas, o que faz aumentar a temperatura dos alimentos. As microondas 

também são utilizadas em aparelhos de radar. Aqueles aparelhos emitem essa radiação, que é 

refletida pelos objetos em que incide e regressa ao local de emissão, onde é então detetada e 

transformada em imagem. 
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 Os raios X como são radiações muito energéticas, atravessam facilmente a matéria e 

impressionam placas fotográficas. Estas propriedades dos raios X são aproveitadas em medicina, 

na obtenção de radiografias, TAC ou em radioscopia. 

 O efeito fotoelétrico consiste na emissão de eletrões, com uma certa energia cinética, por um 

metal sobre o qual incide radiação eletromagnética de energia elevada. O efeito fotoelétrico pode 

explicar-se através da colisão de fotões, de elevadas energia da radiação, com eletrões do metal. A 

energia da radiação incidente tem que ser superior à energia mínima de remoção dos eletrões do 

metal, assim cada eletrão é emitido com a energia cinética.   𝑬𝒊𝒏𝒄 = 𝑬𝒓 + 𝑬𝑪  Para um dado valor da 

energia da radiação incidente, quanto maior for a intensidade (maior número de fotões) dessa 

radiação, maior é o número de eletrões ejetados. O efeito fotoelétrico é utilizado na abertura 

automática de portas, na leitura de bandas sonoras dos filmes, em sistemas de alarme, em painéis 

solares que alimentam as baterias de satélites artificiais, na medição e ajuste da intensidade 

luminosa usada em fotografia, cinema e televisão. 

Para obter um espetro atómico é necessário provocar a excitação dos átomos no estado gasoso, por 

uma descarga elétrica através do gás muito rarefeito (baixa pressão), ou pela elevação da temperatura 

do gás. 

Interpretação de espetros atómicos, simples, obtidos a partir de uma amostra: as riscas dizem 

respeito à emissão de radiações de energia bem determinada, características de elementos que 

compõem a mistura; a maior ou menor intensidade das riscas (brilho) diz respeito à percentagem de 

cada elemento na amostra. 

O estudo do espectro do átomo de hidrogénio permite conhecer a estrutura atómica. 

Bohr propôs uma teoria da estrutura atómica, que explicava o espectro de emissão de riscas do átomo 

de hidrogénio: 

 Um átomo encontra-se num estado estacionário, ocupando o seu eletrão um dado nível de 

energia. O átomo encontra-se no estado fundamental quando o eletrão ocupa o nível de mais 

baixa energia. Quando o eletrão ocupa níveis de energia mais elevados o átomo encontra-se num 

estado excitado. 

 A cada nível de energia corresponde um valor fixo de energia permitido ao eletrão do átomo. 

Entre dois níveis de energia existe um intervalo que não corresponde a qualquer energia 

permitida ao eletrão. Diz-se que a energia do eletrão está quantizada. 

 O átomo pode transitar de um dado estado estacionário para outro estado estacionário. Quando 

um átomo absorve energia há a excitação desse átomo; o eletrão passa de um nível de energia para 

outro de energia superior. Quando o átomo emite energia há a desexcitação desse átomo; o eletrão 

passa de um nível de energia para outro de energia inferior. 

A radiação emitida pelo hidrogénio gasoso dá origem a um espectro de riscas (descontínuo) em que 

são visíveis quatro riscas: vermelha, azul, anil e violeta. Além dessas radiações visíveis são emitidas 

também radiações não visíveis. 

As transições eletrónicas correspondem a diferentes séries espectrais: 

 Série de Lyman corresponde a transições eletrónicas de níveis de energia mais elevados para o 

nível 1 (n=1), de menor energia que corresponde ao estado fundamental do átomo. Esta série 

espectral encontra-se na região dos ultravioletas. 
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 Série de Balmer corresponde a transições eletrónicas de níveis de energia mais elevados para o 

nível 2 (n=2). Esta série espectral encontra-se na região da luz visível. 

 Série de Paschen corresponde a transições eletrónicas de níveis de energia mais elevados para o 

nível 3 (n=3). Esta série espectral encontra-se na região dos infravermelhos. 

Segundo o modelo atómico de Bohr, o eletrão do átomo de hidrogénio descreve uma órbita circular 

em torno do núcleo. Os estados estacionários permitidos ao átomo de hidrogénio correspondem às 

órbitas que o eletrão pode descrever. A energia do eletrão do átomo de hidrogénio está quantizada. 

Segundo o modelo quântico, para o átomo de qualquer elemento químico, existe uma zona, em torno 

do núcleo, onde há grande probabilidade de encontrar um eletrão com uma dada energia e uma certa 

distribuição espacial, que se chama orbital. A forma mais vulgar de representar uma orbital é através 

da nuvem eletrónica. 

As orbitais atómicas são caracterizadas por três números quânticos, em termos de energia, forma e 

orientação espacial. Existe um quarto número quântico que diz respeito apenas ao eletrão num átomo 

e não tem a ver com as características da orbital. 

Cada eletrão de um átomo é descrito por quatro números quânticos: 

 O número quântico principal, n, indica o nível da energia das orbitais e o tamanho dessas 

orbitais. Pode tomar valores naturais, n=1,2,3,4,5,… 

 O número quântico de momento angular, ou secundário ou azimutal, l, indica a forma e a 

energia das orbitais (exceto para espécies com apenas 1 eletrão). Pode tomar valores inteiros 

l=0,1,2,3,… até (n-1). Se l=0 as orbitais têm forma esférica e designam-se por orbitais do tipo s. Se 

l=1 as orbitais têm a forma de haltere e designam-se por orbitais do tipo p. Se l=2 designam-se por 

orbitais do tipo d. 

 O número quântico magnético, ml, indica a orientação das orbitais em relação aos três eixos 

coordenados. Pode tomar valores inteiros: -l, …., +l. 

 O número quântico de spin, ms, caracteriza os dois estados possíveis, com igual energia, do 

eletrão numa orbital. Este número não depende dos valores de qualquer dos outros números 

quânticos. Pode tomar os valores +1/2 e -1/2. 

Energias associadas a orbitais: quanto maior for o seu número quântico principal, n, maior é o valor 

da sua energia regra geral pois temos que considerar o número quântico secundário. Para um dado 

número quântico principal quanto maior for o seu número quântico de momento angular maior é a 

sua energia. Para igual n e igual l as orbitais têm a mesma energia. Em átomos diferentes a energia do 

mesmo tipo de orbital (igual n e igual l) é diferente. Tem maior energia a orbital do átomo com menor 

carga nuclear (menor número atómico). 

Para a formalização do modelo quântico do átomo, aceite atualmente, contribuíram os trabalhos de 

vários cientistas, dos quais se destacam: 

Schrondinger (1887-1961) contribuiu para a formulação da Mecânica Quântica. O seu trabalho foi 

galardoado com o prémio Nobel da Física em 1933. Descreveu o comportamento do eletrão num 

átomo através da equação de onda de Schrondinger, cuja resolução dá informações sobre a energia e a 

posição do eletrão. 

Pauli (1900-1958) recebeu o prémio Nobel da Física em 1945. Deduziu o princípio da Exclusão de 

Pauli, segundo o qual não podem existir dois eletrões com o mesmo conjunto de valores para os 
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quatro números quânticos. Cada orbital pode conter no máximo dois eletrões, que diferem no valor do 

número quântico de spin. 

Heisenberg (1901-1976) recebeu o prémio Nobel da Física em 1932. Contribuiu para a formulação 

Mecânica Quântica. Deduziu o principio da Incerteza de Heisenberg, segundo o qual, não é possível 

determinar, simultaneamente e com grande precisão, a posição e a velocidade de um eletrão. 

Dirac (1902-1984) recebeu o prémio Nobel da Física em 1933. Apresentou uma nova teoria, para 

descrever o comportamento do eletrão no átomo, combinando pela primeira vez as teorias quântica e 

da relatividade. Esta teoria explicava o spin do eletrão (que não era dado como solução da equação de 

Schrondinger) e previa a existência de uma outra partícula, então desconhecida, o positrão. 

A configuração eletrónica, de átomos polieletrónicos, consiste na distribuição dos eletrões pelas 

várias orbitais e obedece: 

 Ao Princípio de Energia Mínima: para um átomo no estado fundamental, os eletrões ocupam as 

orbitais de menor energia. 

 Ao Princípio da Exclusão de Pauli: cada orbital pode ser ocupada, no máximo, por dois eletrões. 

 À Regra de Hund: no preenchimento das orbitais com igual energia, distribui-se primeiro um 

eletrão por cada orbital, de modo a ficarem com o mesmo spin e depois completam-se as orbitais, 

ficando em cada orbital dois eletrões com spins opostos. 

A ordem de preenchimento das orbitais, de átomos polieletrónicos no estado fundamental respeita 

o esquema de Pauling.  

Na configuração eletrónica, por exemplo, do vanádio, V, de número atómico 23, é:  

1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 4𝑠2 3𝑑3  

Os números que antecedem as letras que representam o número quântico principal, as letras 

simbolizam o tipo de orbital e os expoentes o número de eletrões em cada tipo de orbital. Pode 

simplificar-se a configuração eletrónica de um átomo de um elemento, representando os seus eletrões 

mais interiores pela configuração eletrónica do gás nobre imediatamente anterior. Para o Vanádio 

será: 

[𝐴𝑟] 4𝑠23𝑑3 

O cerne de um átomo é constituído pelo seu núcleo e os eletrões mais internos (excluem-se os eletrões 

de valência). Outra forma de apresentar a configuração eletrónica de um átomo, que põe em evidência 

a aplicação da regra de Hund, é através de diagramas de caixas. Cada orbital é representada por um 

retângulo (caixa) e cada eletrão por uma seta vertical. Setas do mesmo sentido representam eletrões 

com o mesmo spin, e com sentidos contrários eletrões de spins opostos.  

IN Resumo Essencial de Física e Química 

Chamadas de Atenção 

 As orbitais são representadas por três números quânticos. O número quântico de spin só diz 

respeito ao eletrão. 

 Os números quânticos podem ser representados como “coordenadas” na matemática, e tal como a 

matemática há uma ordem que deve ser respeitada: (n, l, ml, ms). 
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 Atenção que o número quântico principal dá o nível de energia e não o valor de energia. O nível 1 

tem valores diferentes de átomo para átomo. 

 A energia do eletrão no átomo é negativa. Quando tem energia positiva não pertence ao átomo! 

 O eletrão só tem a energia que quiser quando sair do átomo. 

 A energia de uma orbital depende do n e do l, exceto para as espécie químicas, tal como o 

hidrogénio, que só têm 1 eletrão. Neste caso apenas o n conta, ou seja, 2s e 2p têm a mesma 

energia pois como só há um eletrão a forma da orbital não interessa porque não há outro para se 

repelirem. 

 Atenção que nas séries no átomo de hidrogénio basta o n=1 estar envolvido, seja excitação ou 

desexcitação, que já é série de Lyman. 

 Os níveis de energia que existem num átomo são infinitos e diferença entre eles vai diminuindo. 

 A energia dos fotões corresponde sempre a diferenças de energias entre níveis e numa à energia 

do nível! 

 Atenção que como a energia do eletrão é negativa quanto mais próximo do zero mais energético é 

o eletrão mas menos “preso” ele se encontra ao átomo. 

 As radiações IV não são vermelhas!!! O ser humana não as vê!!!! O mesmo com as ultravioletas! O 

nome só vem da sua localização no espectro eletromagnético. 

 As orbitais p nunca são uma! São sempre três mesmo que só tenham um eletrão!!! As d são sempre 

cinco e as f sempre sete! 

 No efeito fotoelétrico façam sempre um balanço energético e conseguem resolver todos os 

exercícios que vos aparecer. 

 Convém saber essa ordem energética da radiação visível VAAVAAV, vermelho, alaranjado, 

amarelo, verde, azul, anilado, violeta. As vermelhas são as menos energéticas (logo menor 

frequência mas maior comprimento de onda) e as violeta as mais energéticas dentro da radiação 

visível. 

 A luz tem comportamento dual, pois é uma onda e tem características de onda, mas para explicar o 

efeito fotoelétrico verificou-se que também tem características corpusculares. É constituída por 

pacotes de energia que designamos de fotões. Einstein ganhou o prémio Nobel da Química por 

explicar este facto. 

 


