
Do que somos feitos? 



E se dividíssemos a matéria cada vez mais, 
onde chegaríamos? 

Primeiros atomistas: 

Demócrito e Leucipo 456 a.C. 

Introduz-se a ideia de átomo, 

do grego “não divisível”  



Milhares de anos depois a ideia de átomo é retomada, e começam a 
surgir os modelos atômicos. 

“ Modelo, de um modo bem simples, consiste na maneira como 
imaginamos que é algo a que não temos acesso direito...” 

Como seria esse tal átomo? 



Modelo de Dalton

No início do séc. XIX o cientista John Dalton propôs uma teoria para 
explicar as leis de Proust e Lavoisier, basicamente ele dizia que a 

matéria seria formada por átomos, esfera maciça, indivisível e 
indestrutível



Teoria de Thomson (1897)

Consiste em uma esfera carregada positivamente com elétrons (de carga 
negativa) incrustados nessa.



Teoria Rutherford (1911)

O átomo é composto por núcleo e eletrosfera, onde o núcleo é carregado 
positivamente e concentra a maior parte da massa presente no átomo, já 
a eletrosfera que é a região que envolve o núcleo é uma área carregada 
negativamente e que contém os elétrons.



Espectros 

Quando fazemos a luz de uma lâmpada comum atravessar um prisma 
veremos a luz ser decomposta em várias cores, o arco-íris 



Espectros atômicos 
Se repetirmos esse experimento usando a luz proveniente de uma 
lâmpada de gás, não obteremos o espectro completo, apenas algumas 
frequências. 



Os cientistas da época não conseguiam 
explicar esse fenômeno!

Até que...



Modelo atômico de Bohr (1911)

Se trata de um modelo complementar ao modelo de Rutherford, nesse 
novo modelo tem-se uma série de postulados: 

1º Os elétrons nos átomos movimentam-se em trajetórias circulares ao 
redor do núcleo, as camadas ou níveis. 



• 2º Cada um desses níveis possui um valor determinado de energia.

Isso introduz a ideia de que a energia é quantizada, ou seja, cada elétron 
possuí um determinado valor de energia. 



• Não é permitido a um elétron permanecer entre dois desses níveis. 

• Um elétron pode passar de um nível para outro de maior energia, 
desde que absorva energia externa nesse caso ocorre uma transição 
eletrônica. 



Assim fica fácil explicar os espectros 
atômicos...



Não apenas isso, mas você já se perguntou o 
que acontece no caso dos fogos de artifício? 





Fórmula

En = -13,6/n²
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