
PROPRIEDADES BÁSICAS - ÁTOMOS 

1. Átomos são pequenos - D  0.1nm 

não podem ser visto com luz visível   500 nm 

2. Átomos são estáveis 

não se subdividem espontaneamente 

Forças internas em equilíbrio e em oposição 

3. Átomos contêm elétrons (cargas negativas),  

mas são eletricamente neutros 

4. Átomos emitem e absorvem radiação E.M. 

esta radiação pode ser-  

Luz visível (  500 nm), raio-X (  1 nm), UV 

(  10 nm) e  infra-vermelho (  1mm),  
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Modelo Atômico de Thomson 

 (J.J. Thomson – prêmio Nobel 1906 – razão e/m) 

Modelo de “pudim de ameixas” 
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Qual a força sobre um elétron? 

Para uma sub-esfera  

de raio r<R: 

Lei de Gauss 

Exp. Ia 

Exp. Ib 

Puxa elétrons para centro → colapso do átomo 

Elétron ou carga oscilando emite radiação E.M.  

com mesma frequência característica 
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Elétron ou carga oscilando 

emite radiação E.M.  

com mesma frequência 

característica 

Modelo de “pudim de ameixas” 

FALHA MAIS SÉRIA DESTE MODELO: 

ESPALHAMENTO DE PARTÍCULAS 

CARREGADAS 
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Considere partícula + passando pelo átomo 

Partícula deve ser defletida de sua trajetória 

por forças exercidas sobre a partícula do átomo 

1- Força Repulsiva devido à carga + 

do átomo; 

2-Força Atrativa devido à carga – 

do átomos  

Parâmetro de  

impacto 
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Parâmetro de  

impacto 

Onde T é o tempo total da passagem da carga pelo átomo 

Onde v é a velocidade da partícula 
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Na prática tem-se várias 

 partículas incidentes e 

 vários valores de b 

ESTATÍSTICA 
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Átomo de Rutherford 

ESPALHAMENTO POR UM ÁTOMO C/ NÚCLEO 

Projétil de carga ze sente força de repulsão: 

Para cada parâmetro de impacto b existe  

um ângulo θ de espalhamento 

Encontrar a relação entre b e θ 
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Átomo de Rutherford 

Fração de projéteis espalhados com ângulos > θ  

ou menores que b 

densidade 

massa 

Nº de átomos/volume 

t→ espessura da folha 

b→ dado pela equação  

acima 
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Fórmula de espalhamento de Rutherford 

Probabilidade de  

espalhamento  

entre θ e θ+ dθ 
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Átomo de Rutherford 

N(θ) x t 

↓ 

Linear 

↓ 

OK 
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Átomo de Rutherford 
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Átomo de Rutherford 

Maior aproximação do projétil ao núcleo: 

E= K + V = cte 


