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Todos possuem 

subcamada 
fechada

Alcalinos, um 
elétron livre na 
camada (pode 
ser facilmente 

removido), bons 
condutores

Tabela Periódica dos elementos
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Conseqüências de existir diferença grande entre a subcamada s e a p
10Ne, 18Ar, 36Kr, 54Xe e 86Rn 

têm camada p que acabou de fechar ⇒ 1o estado excitado bem acima do 
fundamental ⇒ difícil excitação. Além disso, camada completa ⇒ simetria 
esférica. Também não produzem campo magnético para fora, pois todos os 
momentos angulares e de spin se anulam. 
Por conta disso tudo eles interagem muito pouco com outros átomos e 
apresentam pontos de fusão e evaporação muito baixos (apelidados, no final 
do séc. XIX, de gases nobres). 
O He também se enquadra, pois a 1a camada disponível também é uma s e, 
assim, a energia de excitação é alta.

20Ca (Z=20 A=40) tem camadas completas, 
mas não é nobre. Isso porque o 1o estado 
excitado é um 3d e apresenta diferença de 
energia pequena ⇒ fácil de excitar

ATENÇÃO

20Ca: 1s22s22p63s23p64s2
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Efeitos das camadas da 
estrutura atômica.

Energia de ionização
Energia para ionizar o átomo (remover um elétron do átomo)

Gases nobres

Alcalinos, um elétron livre 
na camada (pode ser 
facilmente removido)
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Energias de ionização
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Raios atômicos
Os metais alcalinos (Li,Na,K,Rb..- 1 e- na camada s) e os alcalinos terrosos 
(Be,Mg,Ca,Sr..- 2 e- na camada s) possuem os maiores raios atômicos, aumento 
brusco depois de cada camada ou subcamada completada

2

8

188

18
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A organização da tabela periódica 
reflete a distribuição dos e- nas 
camadas mais externas dos átomos. 

Espectros de Raio-X

Excitação Desexcitação

transição ótica

transição R-X

No entanto, é importante lembrar que 
a teoria de camadas também governa 
as camadas internas dos átomos, 
onde os e- são muito mais ligados e 
as energias envolvidas mais intensas. 

Transições óticas

As transições eletrônicas de elétrons em camadas internas são 
acompanhadas de grande transferência de momento.  Se um 
fóton é emitido, temos neste caso um raio-X com comprimento 
de onda (energia) característica de cada átomo.
.
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Transições óticas

http://www.labdid.if.usp.br
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Diagrama de Níveis de 
energia do Na (Z=11) 

caroço de Ne: 1s22s22p6 spin 
total zero

11Na: 1s22s22p63s1

Um e- externo no nível 3s. 
Eionização= 5.14eV, 
E para remover 1e- da camada 2p= 31eV 
E(1e- da camada 1s) = 1041eV

)(nmλ

As energia dos fótons no espectro 
visível (λ=400 a 800nm) estão na
faixa de 1,5 a 3eV. O espectro ótico 
(visível) exclusivamente transições 
envolvendo o elétron externo

Notação atômica  l=1 e j=3/2

1º estado excitado, o e- externo vai 
do nível 3s para 3p

(dubleto amarelo do sódio)
3p(2P1/2)       3s(2S1/2)    λ=589.6nm
3p(2P3/2)       3s(2S1/2)   λ=588.9nm

Interação spin-órbita, 
estados j=l-1/2(Emenor) 

e j=l+1/2( Emaior)
∆E=0.002eV

3p3/2 e 3p1/2
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A interação e-–e- e o acoplamento de momentos angulares
O potencial médio percebido pelos e- pode ser escrito como:

Sabemos que a repulsão e--e- não é pequena o suficiente para que possamos 
tratá-la como um efeito de segunda ordem. No entanto, podemos fazer uma 
aproximação central, da seguinte maneira:

com

e
Notem que somamos e 

subtraímos uma 
mesma quantidade

Essa média é feita selecionando-se 1 e- e fazendo uma 
média sobre todas as coordenadas das outras partículas e 
sobre todas as direções de r. Assim, Vee é a interação 
eletrostática residual, não central, considerada uma 
perturbação pequena. 
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Tenho 2 efeitos dependendo do tipo de átomo na tabela periódica. 
Para Z baixo, Vee (VSL) predomina,
VJJ é pequeno para Z baixo, mas aumenta muito com Z. 
(VJJ > Vee ) para Z alto.
Tratemos primeiro Vee: os momentos angulares individuais não se conservam, 
por conta das componentes não centrais das interações entre os e-. Mas, 
como o átomo é um sistema isolado: ⇒ L total se conserva. 

As interações também não afetam os spins dos e-, assim o spin total também 
se conserva:
Dessa forma, podemos especificar os estados atômicos por números 
quânticos associados ao momento angular total e de spin total do átomo: 

e  

e  
e com:

A conservação de L e S é reflexo de uma simetria rotacional, o que implica 
que as energias podem depender de ℓ e s, mas não de mℓ ou ms. Então 
podemos introduzir o momento angular total, que também se conserva:

com autovalores: p/ p/e  
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Teremos iL

O momento angular total do átomo é dado 
pela soma individual dos vetores J 

iii SLJ
rrr

+=

∑=
i

iJJ
rr

Quando o acoplamento Vee se torna mais fraco um outro tipo de 
acoplamento deve ser usado, conhecido por acoplamento JJ(Z alto)

iSe para cada elétron

Acoplamento LS →

A
coplam

ento JJ →
Resumo dos acoplamentos:

A nomenclatura utilizada neste caso de 
interação de dois e- é acoplamento JJ
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1) Interação coulombiana residual para os 
elétrons    efeito perturbativo

Resumidamente temos que:

eeV

A interação coulombiana residual produz uma tendência a acoplar 
os momentos angulares orbitais dos elétrons oticamente ativos

Uma vez considerada a interação coulombiana
dominante, a interação spin órbita é incluída, mas é

um efeito mais fraco

SLJ
rrr

+=

Um sistema constituído de 
vários e- deve ser descrito 
por uma autofunção total 

anti-simétrica
FORÇA DE TROCA.

No caso de 2 elétrons em uma 
subcamada, o spin total pode ser

S=0 (singleto) ou S=1 (tripleto)

A interação spin-órbita produz uma tendência do momento angular 
de spin se acoplar com momento angular orbital

∑=
i

iLL
rr

∑=
i

iSS
rr

A nomenclatura utilizada neste caso de 
interação de dois e- é acoplamento LS
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O tipo de correção perturbativa e        do campo central possui
valor diferente dependendo da posição do átomo na tabela periódica 

eeV JJV

VJJ é pequeno para Z baixo, mas aumenta muito com Z. 
Assim, para Z baixo, Vee predomina sobre VJJ,

para Z alto VJJ predomina sobre Vee.
As duas correções no campo central introduz uma quebra (suave) das 
leis de conservação de L e S, mas não de J (átomo isolado).

coleção
de todos 
os níveis

constituem
um multipleto
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SLJ
rrr

+=

∑=
i

iLL
rr

∑=
i

iSS
rr

átomo com dois elétrons oticamente ativos, no mesmo 
orbital:  Exemplo   Mg: (1s22s22p6)3s2  (Z=12)

orbital s: ℓ1=0, ℓ2=0
s1 = ½ , s2 = -½ Pauli

ℓ=|ℓ1-ℓ2|,|ℓ1-ℓ2|+1, ......,ℓ1+ℓ2-1,ℓ1+ℓ2=  0

s = 0 (singleto)  (2s+1)=1
s = 1 (tripleto)  (2s+1) = 3  não pode 

exclusão de Pauli
ℓ =0

1S0j=0
3s2

s = 0

mℓ=0

Átomos com mais de um elétron externo
Os níveis de energia são muito mais complicados

Os mais simples são He, Be, Mg, Ca, Sr, ...

No estado fundamental

Na excitação 1 e- no estado 3p ℓ1=0, ℓ2=1 ou          ou ou
S=0 ou S=1 



FNC0376 - Fisica Moderna 2            
Aula 12

16



FNC0376 - Fisica Moderna 2            
Aula 12

17
j=1

Exercício
Para o Carbono (Z=6)   1s22s22p2

s = 0, 1
j=|ℓ-s|, |ℓ-s|+1, ......,ℓ+s-1,ℓ+s=

s = 0, j =ℓ s=1, j vários } s = 0 (singleto)  (2s+1)=1
s = 1 (tripleto)  (2s+1) = 3

ℓ=|ℓ1-ℓ2|,|ℓ1-ℓ2|+1, ......,ℓ1+ℓ2-1,ℓ1+ℓ2=
ℓ =0,1,2

(2s+1)Lj

2p2

s = 0

s =1

j=0 1S0
ℓ =0
ℓ =1

ℓ =2
j=1
j=2

1P1

1D2

ℓ =0 j=1 3S1

j=2 3P2

3P0

j=1ℓ =1
j=0 3P1

3D1

j=3ℓ =2 j=2
3D3
3D2Total de 10 multipletos

orbital p: ℓ1=1, ℓ2=1
s1 = ½ , s2 = ½

mℓ=1,0,-1

Ordem:
1º s, 2o ℓ (do maior para o menor)
3º j (do menor para maior)

ms

0ml

Não permitido
ms=+1/2 ml=0

Não permitido
Regra que diz S máximo= L máximo

}
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Novamente o  efeito Zeeman: 
fenômeno observado quando há o desdobramento das linhas 

espectrais de um átomo por ação de um campo magnético externo

Num campo magnético externo de intensidade B, cada nível se 
desdobrará em 2j+1 componente, uma para cada valor de mj.

Campo externo fraco (B=0)
Campo interno predomina.    e    
irão precessar em torno de    .

2S1/2

2p
2P1/2

2P3/2

2s

Campo externo forte (B=0)
Campo interno é desprezível       

e      são desacoplados
L
r
S
r

S
r L

r

J
r

mℓ=0 ms=-1/2
mℓ=0 ms=1/2

ms=-1/2mℓ=-1

mℓ=1 ms=-1/2

mℓ=1 ms=1/2
mℓ=0 ms=1/2

mℓ=0
ms=1/2mℓ=-1
ms=-1/2

3/2
1/2
1/2

-3/2

-1/2
-1/2

1/2
-1/2
mj
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1) Vimos que g=1=gℓ (orbital)

Faltou falar sobre efeito Zeeman:

A grandeza g é denominada 
fator g de Landé

Num campo magnético externo de intensidade B, cada nível se 
desdobrará em 2j+1 componente, uma para cada valor de mj.

O fator g de Landé é uma espécie de fator g variável que determina 
a razão entre o momento de dipolo magnético e o momento angular 
total (parcialmente de spin e orbital)

)1(2
)1()1()1(1

+
+++−+

+=
jj

sslljjg

2) Vimos que g=2=gs (spin)
}

Cada nível tem um valor de 
fator g:
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Exercício

Vejamos novamente o caso do H onde temos a 
transições de Lyman (estrutura fina)

a) determinar o fator g de cada  nível 
2S1/2

2P1/2

2P3/2

2S1/2 ℓ=0, j= ½ 2
2

3
4

304
3

1 =
+−

+=g
)1(2

)1()1()1(1
+

+++−+
+=

jj
sslljjg

2P1/2 ℓ=1, j= ½ 3
2

2
3

4
324

3
1 =

+−
+=g

j=|ℓ-s|, |ℓ-s|+1, ......,ℓ+s-1,ℓ+s=
s = 1/2, j =1/2 ou 3/2

2P3/2 ℓ=1, j= 3/2
3
4

2
15

4
324

15
1 =

+−
+=g
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Desdobramento de cada nível
• Os desdobramento de Zeeman destes níveis

dependem de j,l e s. A variação de energia
produzida pelo campo magnético é dado por:

Bgm
m
BegmE bj
e

j µ=







=∆

2
h

Quando sujeito a um campo externo fraco (em comparação com o campo magnético 
atômico), o campo remove a degenerescência, há o desdobramento dos níveis de 
energia            bom número quântico J 

Exemplo: nível 2P1/2 temos g=2/3:

( )BgausseVxE /1079.5)2/1)(3/2( 9−±=∆
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2S1/2

(g=2)

2P1/2

(g=2/3)

mj=1/2

mj=-1/2

mj=-3/2

2P3/2

(g=4/3)
mj=1/2
mj=-1/2

mj=3/2

mj=1/2

mj=-1/2

1......0 ±=∆ oum j

Bmm
m
BemmE Bsl
e

sl µ)2(
2

)2( +=







+=∆

h

Se o campo externo for mais intenso o desdobramento de Zeeman se torna maior 
que o desdobramento fino. Quando B é tão grande que o desdobramento fino pode ser 

ignorado  o desdobramento de Zeeman passa a ser dado por:

2S

2P

Estados não 
perturbados

Bext = 0
Com interação 

spin-órbita
Bext = 0

Bext = 0


