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Partenon (447 a.c. / 432 a.c.)



Demócrito



Demócrito

- O filósofo que ri

- 460 a.c. / 370 a.c.
- herança � viagens (Ásia, Oriente Médio, 
Egito)Egito)
- Materialista e determinista, acreditava 
que tudo pode ser explicado por leis 
naturais que precisavam ser descobertas



Demócrito



Demócrito



Demócrito



Átomo

-

- a matéria não pode ser dividida em 
pedaços menores para sempre.
- o menor pedaço que poderia ser obtido 
seria indivisível.
- ἄτοµος = “átomo” = indivisível-- ἄτοµος = “átomo” = indivisível
- partículas de diferentes tamanhos e 
formatos, que podem ser unidas
- Partículas sólidas, homogêneas, sem 
estrutura interna



Átomo

- “Nada existe senão átomos e vazio: tudo 
o mais é opinião.”



Átomo

Na sua origem, o Universo era constituído 
por átomos que flutuavam ao acaso até se 
chocar uns com os outros, se aglutinar e 
formar planetas como a Terra.



mas.....



Aristóteles



Aristóteles
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Aristóteles

A matéria é constituída por 
quatro elementos: terra, fogo, ar 
e água.





??



Teoria atomística foi abandonada 
por mais de 2000 anos...por mais de 2000 anos...



Alquimistas
- Acreditavam que a 
matéria era composta dos 4 
elementos (terra, água, 
fogo e ar)
- Busca da pedra filosofal- Busca da pedra filosofal
- Importantes no 
desenvolvimento de 
técnicas químicas



John Dalton
1766 - 1844.
Estudo das propriedades 
dos gases
Estudos no período de 
1803 a 18071803 a 1807
Base para a teoria atômica



John Dalton
1. A matéria é composta por partes 
extremamente pequenas chamadas 
átomos
2. Todos os átomos de um dado elemento 
são idênticos, átomos de elementos 
diferentes têm massa e propriedades diferentes têm massa e propriedades 
diferentes
3. Átomos não são criados ou destruídos 
nas reações químicas
4 Compostos são formados quando átomos 
de diferentes elementos se combinam, os 
compostos têm sempre a mesma relação 
entre diferentes elementos



J. J. Thomson
1897.
Estudo com raios catódico



J. J. Thomson
1897.
Estudo com raios catódicos:
- Raios catódicos são desviados por 

campos elétricos
- Propriedades dos raios - Propriedades dos raios 

independem do material do catodo
- Lâminas metálicas expostas a 

raios catódicos adquirem carga 
negativa

-



J. J. Thomson
1897.
Raios catódicos são jatos de 
partículas com massa, carregadas 
negativamente

Átomos são divisíveis !

“corpúsculos” 
� Elétrons



J. J. Thomson
Modelo “pudim com ameixas”



Rutherford
1908.
“Bombardeamento” de 
lâminas finas de ouro



Rutherford
1908.
“Bombardeamento” de 
lâminas finas de ouro



Rutherford



Rutherford
Cargas positivas no núcleo, 
e negativas ao seu redor



Niels Bohr

1913
Elétrons estão se movendo 
em órbitas específicas ao 
redor do núcleo, 
Cada órbita apresenta Cada órbita apresenta 
diferentes níveis de energia 
e distâncias do núcleo.



Niels Bohr



Tabela periódica



Elétrons

• Partículas carregadas negativamente que orbitam ao redor do núcleo 
do átomo. 

• Carga     =  - 1,602  x  10-19 C
• Carga (por convenção)  =  - 1
• Os elétrons estão distribuídos em camadas. O raio de um átomo é o 

raio da sua camada eletrônica mais externa.raio da sua camada eletrônica mais externa.
• Massa   =   9,109  x  10-31 kg
• A maior parte do átomo é “espaço vazio”



Prótons

• Partículas carregadas positivamente localizadas no núcleo do átomo. 
• Carga    =  +  1
• Massa   =   1,673  x  10-27 kg
• A quantidade de prótons é que define cada elemento químico.
• A quantidade de prótons presente em um átomo é igual à quantidade 

de elétrons � átomos são eletricamente neutros.de elétrons � átomos são eletricamente neutros.



Nêutrons

• Partículas não carregadas (neutras) localizadas no núcleo do átomo. 
• Carga    =  0
• Massa   =   1,675  x  10-27 kg
• Apesar do núcleo ter diâmetro bem menor que o átomo, quase a 

totalidade da massa está concentrada no núcleo do átomo.



Comparando...

Partícula Símbolo Carga Massa (kg)

elétron e- - 1 9,109 x 10-31

próton p + 1 1,673 x 10-27

nêutron n 0 1,675 x 10-27



Átomo - identificação

• Z : número atômico = número de prótons de um átomo
• A : número de massa = soma do número de prótons e de 

nêutrons de um átomo



Eletronegatividade dos elementos
• Íon: espécie química eletricamente carregada
• Ânion: íon carregado negativamente
• Cátion: íon carregado positivamente

Elementos fortemente eletronegativos (grande • Elementos fortemente eletronegativos (grande 
quantidade de elétrons na última camada) têm a 
tendência de receber elétrons tornando-se ânions, ou 
compartilhando elétrons com outros elementos 
fortemente eletronegativos

• Elementos levemente eletronegativos (pouca quantidade 
de elétrons na última camada) têm a tendência de doar 
elétrons, tornando-se cátions



Ligações químicas primárias
• Ligação iônica

Ligação covalente• Ligação covalente

• Ligação metálica



Ligação iônica



Ligação iônica

- Transferência de elétrons entre átomos
- Envolve átomos de metais e não-metais
- Átomos de metais cedem elétrons para átomos de 

não-metais
- Ligação não direcional, resultante da atração entre 

íons de cargas opostas



Ligação covalente



Ligação covalente

- Compartilhamento de elétrons entre átomos
- Ligação altamente direcional



Ligação metálica



Ligação metálica

- Elétrons de valência não estão ligados a nenhum 
átomo específico – “nuvem de elétrons”

- Compartilhamento de elétrons entre átomos
- Ligação não direcional
- Elementos metálicos



Ligações secundárias

- Atração entre dipolos formados por assimetria de 
cargas

- Não há elétrons transferidos
- Energia de ligação bem menor que a das ligações 

primárias



Ligações secundárias

- Pontes de hidrogênio

- Caso particular de ligação secundária (a mais forte)
- Ocorre entre moléculas em que o H  forma ligação 

covalente com F, O ou N
- HF, H20, NH3



Classificação dos materiais

Metais

Cerâmicas

Polímeros



Classificação dos materiais

Metais

Cerâmicas

Polímeros

Compósitos



Classificação dos materiais

Metais

CerâmicasCerâmicas

Polímeros



Classificação dos materiais

Ligações metálicas

Ligações iônicas

Metais

Cerâmicas Ligações iônicas

Ligações covalentes

Ligações 
secundárias

Cerâmicas

Polímeros



Classificação dos materiais

Ligações metálicas

Ligações iônicas

Metais

Cerâmicas Ligações iônicas

Ligações covalentes

Ligações 
secundárias

Cerâmicas

Polímeros

Compósitos



Trabalho extra


