
  

8. Spin do elétron e átomos complexos
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Números quânticos
● l: número quântico orbital (inteiro)

● ml: número quântico magnético

● ml deve ser menor ou igual a um inteiro l 

ml=-l,-l+1,...,-1,0,+1,...l-1,+l, e se l = 0, 1, 2, ...(n-1)

● n = 1, 2, 3.... (número quântico total)
● l = 0, 1, 2, ... (n-1)  (número quântico orbital)

● ml = -l,-l+1,...,-1,0,+1,...l-1,+l (número quântico 
magnético)



  

Momento magnético do elétron
● órbita do elétron é uma micro-

espira de corrente (área: S=πr2)
● ν: número de revoluções por 

segundo (frequência)
● corrente elétrica: I = (-e) ν
● momento magnético: μ = -eνπr2

● velocidade: v = (2πr)ν
● momento angular: L = mvr = 

2πmrν
● μ = - (e/2m) L -e/2m: razão giromagnética



  

Átomo num campo magnético externo
● energia potencial: 

Vm=-μB cosθ =(e/2m) LB cos θ

● momento angular é quantizado: 
L = √l(l+1) (h/2π)

● a direção de L também é 
quantizada em relação a um 
campo externo. Se B = B ez

Lz = ml (h/2π)

● como ml = -l, -l+1, ..., l-1, l, há 
2l+1 possíveis orientações de L 
em relação ao campo B



  

Efeito Zeeman

● átomo num campo magnético 
externo

● há um desdobramento de 
linhas espectrais

● energia potencial de um 
átomo num campo magnético

● Vm= ml (eh/4πm) B

● ml = -l, -l+1, ..., l-1, l

● 2l+1 estados possíveis



  

Efeito Zeeman normal
● linha espectral sem campo 

magnético: frequência ν0

● regra de seleção: transições pos-
síveis entre níveis de energia têm 

              ∆ml = 0, +1, -1

● diferença de energia entre dois   
níveis é ∆E = (eh/4πm) B 

● corresponde a um quantum de 
frequência ∆ν =∆E/h = (e/4πm) B 

● três linhas espectrais: ν1 =ν0- 
(e/4πm) B, ν2 =ν0, ν3 =ν0 + 
(e/4πm) B, 



  

Problema resolvido

● Determine o 
desdobramento pelo 
efeito Zeeman normal 
da linha vermelha do 
cádmio de 643,8 nm, 
quando os átomos são 
colocados num campo 
magnético de 
intensidade 0,009 T.



  

Problema proposto

● Que intensidade do 
campo magnético é 
necessária para observar 
o efeito Zeeman normal 
se um espectrômetro 
pode resolver linhas 
espectrais separadas por 
0,05 nm no comprimento 
de onda 500 nm?



  

Efeito Zeeman anômalo

● presença de mais 
desdobramentos de níveis 
do que o previsto pelo 
efeito Zeeman normal

● explicado por Goudsmit e 
Uhlenbeck (1925) pela 
existência do spin do 
elétron (momento angular 
intrínseco), que se associa 
ao momento angular 
orbital



  

Spin do elétron

● classicamente o elétron 
pode ser visto como uma 
esfera carregada girando 
em torno de um eixo

● spin como momento 
angular de “rotação”

● momento magnético μs 
que se opõe ao momento 
angular Ls



  

Números quânticos de spin
● momento angular de spin 

do elétron: S = (h/2π) 
√s(s+1) 

● número quântico: s=1/2
● orientações de spin 

indicadas por ms=-1/2,+1/2 
(número quântico 
magnético)

● componente do spin ao 
longo do campo magnético 
Sz=±1/2(h/2π)



  

Razão giromagnética do spin

● momento magnético de spin μs

● momento angular de spin S
● razão giromagnética:               

μs = (e/m) S

● componente z do momento 
magnético de spin

μsz = (e/m) Sz =±e(h/2π)/2m 
(magneton de Bohr)



  

Experiência de Stern e Gerlach (1921)

● feixe de átomos neutros 
de prata passam por um 
campo magnético 
inomogêneo

● feixe é dividido em dois, 
devido às duas possíveis 
orientações do spin do 
elétron em relação ao 
campo

● demonstrou a quantização 
espacial



  

Spin num campo magnético externo

● energia potencial magnética 
Vm = - μ B cos θ = - μsz B 
=±e(h/2π)/2m 

● interação spin-órbita: spin 
no campo magnético 
produzido pela órbita do 
elétron

● a energia será maior ou 
menor do que na ausência 
da interação por um fator 
eh/4πm: estrutura fina das 
raias espectrais 



  

Princípio da exclusão de Pauli (1925)

● em um átomo dois elétrons 
não podem existir em um 
mesmo estado quântico

● estado 1s: n=1, l=0, ml=0, 
então um dos elétrons tem 
ms=+1/2 e o tem outro ms=-
1/2

● spins anti-paralelos num 
mesmo estado quântico



  

Configuração eletrônica
● camada atômica: elétrons com o mesmo número quântico total n
● n = 1,  2,  3,  4,  5, ... : K,  L,  M,  N,  O, ...
● subcamada: depende do número quântico orbital l = 0, 1, 2, 

3, ...: s, p, d, f, ...
● ordenamento conforme a energia da subcamada



  

Número de elétrons em uma subcamada
● para cada l há 2l+1 valores diferentes de ml               

(=-l, ...0,...+l) e dois valores possíveis de ms (±1/2)

● cada subcamada tem um máximo de 2(2l+1) elétrons
● subcamada s (l=0) completa = 2, p (l=1) = 6, d = 10,...  

Ex.: Háfnio (Z=72)



  

Problema resolvido: obter as 
configurações eletrônicas de

● Problema proposto: obter as configurações 
eletrônicas dos seguintes elementos: Ferro (Z=26), 
Prata (Z=47), Ouro (Z=79)



  

Tabela periódica dos elementos

● Ordenamento pelo número 
atômico

● grupos de elementos com 
propriedades físicas e 
químicas semelhantes

● Ex.: metais alcalinos (1A), 
halogênios (7A), gases 
nobres (8A)

● propriedades explicáveis 
pela configuração 
eletrônica em cada grupo 
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