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As variações de 
energia crescem 
com r

Espectro de absorção rotacional do HCl gasoso, 
os picos são duplos pela existência de dois 
isótopos, 35Cl e 37Cl (momento de inércia 
ligeiramente diferentes) cada pico corresponde 
a um r. A intensidade das linhas aumenta com r 
pequeno e diminui com r grandes  

Rotacionais
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Vibracionais

ξ1 e ξ2 são os deslocamentos do equilíbrio de m1 e m2, 
respectivamente. O deslocamento efetivo “da mola” é
dado por: ξ1 – ξ2 = ξ. Assim a energia potencial elástica 
do par é: U = ½K(ξ1 – ξ2)2 = ½Kξ2. A energia cinética, no 
centro de massa, é: 
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(oscilador unidimensional), temos: 

, com v = 0, 1, 2, 3,... e

v

Valor típico: ≈ 0,04 eV (NaCl).ωh

Os níveis de energia 
são igualmente 
espaçados nas 
vizinhanças de r0
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Rotacionais       e      Vibracionais

A energia  típica das transições entre estados vibracionais ~0,2 eV, isto é
1000x maior que a energia rotacional e 8x maior que a energia térmica 
(Tamb) o que significa que os estados vibracionais não são facilmente
excitados por colisões em Tamb. A maioria das moléculas se encontram 
no estado vibracional de menor energia 

v

As energias dos estados 
rotacionais são muito 
menores que as energias dos 
estados eletrônicos (1eV). 
Para o O2 é ~ 2,59 x10-4 eV. 
Também são pequenas em 
comparação com a energia 
térmica kT~ 0.025eV. 
Nas temperaturas normais 
uma molécula pode ser 
excitada por colisões com 
outras moléculas para níveis 
de energia rotacionais mais 
elevados 



FNC0376 - Fisica Moderna 2            
Aula 23

5

Espectros moleculares
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Transições ópticas (emissão ou absorção 
de fótons) entre os níveis E1 e E2:  
f = |E2 – E1|/h ou ∆E = ±hf. Regras de 
seleção continuam valendo: ∆r = ±1 e
∆v = ±1. Portanto não existem transições 
puramente rotacionais (pois ∆v = 0) nem 
puramente vibracionais (pois ∆r = 0).
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Níveis de energia 
eletrônicos, vibracionais 
e rotacionais de uma 
molécula diatômica

Em Tamb, as energias dos estados 
vibracionais são muito maiores 
que a energia térmica kT, logo a 
maioria das moléculas se 
encontra no estado vibracional de 
menor energia v=0, e como as 
energias rotacionais são muito 
menores que kT o que faz que 
com muitos estados de diferentes 
energias sejam populados por 
moléculas  ( )[ ] ωhh
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Sólidos  

Moleculares: moléculas tão estáveis que mantém individualidades. 
Não existem ligações covalentes ou iônicas. Ligação por van der 
Waals (fraca, ~10-2 eV) ⇒ Tamb (kT = 0,025 eV) ⇒ dissociação. 
Sólidos apenas a T << Tamb. Fusão do H2 a 14 K. 
Falta de e- livres ⇒ maus condutores de eletricidade e calor. 
Facilmente deformáveis. 
Ex:  gelo, compostos orgânicos

• Iônicos
• Covalentes
• Metálicos
• Moleculares

{

H2O(l) H2O(s)

Gelo – interações
intermoleculares – ligações
de hidrogênio
Sólido molecular – baixo
ponto de fusão, mole
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Iônicos: formação regular, alternada, 3D, de íons Na+ e Cl–. Esist < Eíons isol.. 
Ligação não direcional. 
Disposição como a de esferas empilhadas. 
Arranjo depende do tamanho relativos dos íons, minimizando energia. 
Não existem e- livres. 
Má condução de eletricidade e calor. 
Forças eletrostáticas fortes ⇒ alta Tfusão, duros e pouco deformáveis. 
Interação dominante é a coulombiana entre os íons. 
No caso do NaCl, cada Na+ tem 6 Cl– como vizinhos mais próximos. E cada 
Cl– tem 6 Na+ como vizinhos mais próximos. 

Célula unitária

Célula unitária é o menor conjunto de 
átomos que contém a simetria do 
cristal, e cuja repetição produz o cristal.

NaCl
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NaCl

No caso dos cristais iônicos, NaCl em particular: a parte coulombiana do 
potencial (cujo resultado deve ser atrativo) pode ser escrita: 
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sendo r a distância entre íons vizinhos e α uma 
constante (constante de Madelung), que depende da 
geometria do cristal. Se apenas os 6 vizinhos mais 
próximos fossem importantes, α seria igual a 6. Só
que, a uma distância         temos 12 vizinhos de 
mesma carga, etc.
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Quando os íons Na+ e Cl– se aproximam muito, aparece uma 
força repulsiva, devida ao princípio de exclusão. A energia 
potencial total, então, é dada por:
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Uma vez conhecido r0, que é determinado experimentalmente (difração de  
R-X ou mesmo pela densidade), é possível determinar n determinando a 
energia de dissociação do cristal, que é a energia necessária para decompor 
o cristal.
No caso do NaCl, temos 787 kJ/mol, que dá ~7,98 eV por par de íons.
Substituindo esses valores na equação para a energia, obtemos n = 9,35 ~ 9.
A energia de dissociação pode ser usada para determinar a energia coesiva 
do cristal, que é a energia potencial por par de átomos (não de íons). 
No caso do NaCl, temos: Ecoes = 7,98 + 3,62 – 5,14 = 6,46 eV.

afinidade 
eletrônica do Cl

energia de 
ionização do Na

Esta energia de coesão é uma medida da estabilidade da rede 
cristalina.
Energia liberada por mol de íons gasosos quando eles se unem e 
formam um mol do sólido.
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Covalentes: átomos ligados por e- de valência compartilhados ⇒ ligações 
direcionais definem a geometria da estrutura cristalina. 
Estrutura eletrônica rígida ⇒ duros, pouco deformáveis e alta Tfusão. 
Não existem e- livres ⇒ má condução de eletricidade e calor. 
Alguns (como Si e Ge) são semicondutores.
Diamante, quartzo
Grafite é um sólido
com ligações 
covalentes
e moleculares

Célula unitária de C
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Metálicos: caso limite da ligação covalente: 
e- compartilhados por todos os íons do cristal. 
e- externos fracamente ligados aos átomos são liberados pela energia 
disponibilizada pela ligação ⇒ e- ligados ao potencial combinado de todos os 
íons positivos do cristal, formando um gás, que atrai os íons. e- livres, que 
podem se mover por todo o volume do cristal ⇒ bons condutores de 
eletricidade e calor. 

íon do metal gás de e-

Nos metais: a força de ligação 
aumenta a medida que o número de 
elétrons disponíveis para a ligação 
aumenta
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Forças entre as 
partículas

AtraAtraçções ões 
eletrosteletrostááticasticas

LigaLigaçções ões 
covalentescovalentes

DipoloDipolo--dipolo,dipolo,
LigaLigaçções de Hões de H

LigaLigaçções ões 
metmetáálicaslicas
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Cúbica simples

Cúbica de corpo centrado

Cúbica de face centrada

Ortorrômbica simples

Ortorrômbica de face centrada

Ortorrômbica de corpo centrado

Ortorrômbica de base centrada

Exemplos de células unitárias
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Difração de R-X, e- ou n

Resultados para o Fe
amorfo cristalino

Amorfos (não tem estrutura cristalina) Cristalinos
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CsCl

Hexagonal com 
agrupamento 

compacto
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Teoria de bandas nos sólidos

Situação: 2 átomos idênticos, distantes ⇒ eles não interagem ⇒ níveis de 
energia eletrônico podem ser considerados aqueles dos átomos isolados

Quando aproximo estes dois átomos de Na, 
as suas funções de onda se sobrepõem, e 
os dois estados 3s degenerados, isolados 
se abrem em dois diferentes estados

O que acontece quando colocarmos um grande número de átomos próximos?

Na: 1s22s22p63s1 estado fundamental, tenho um elétron em 3s

+

Quando vários átomos de Na são colocados juntos 
para formar um sólido, semelhantemente haverá
uma abertura dos estados de energia.

O valor de ∆E (energia da banda) 
irá depender somente do número 
de átomos próximos o suficiente 

para interagir fortemente
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Teoria de bandas nos sólidos
Se considerarmos  o número total de átomos em um 
sólido (N ~ 1023 átomos/cm3)  encontraremos uma 
grande quantidade de níveis  que poderemos considerar 
como uma banda contínua (no caso do Na: banda 3s)

Níveis mais baixos não são 
afetados por serem mais 
ligados e terem órbitas 
menores ⇒ não há
superposição!
Desdobramento depende 
das características do nível: 
níveis s ⇒ banda com N
níveis. Níveis p (3x 
degenerado, por causa dos     
mℓ ⇒ 3N níveis.

Aproximação 
de 2 átomos

Aproximação 
de 4 átomos

Níveis + baixos 
não afetados
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Na: 1s22s22p63s1

Nível 3s se transforma 
em uma banda

Nível 2p não foi afetado na 
separação de equilíbrio

Verificação experimental: 
transições 3s → 2p
Na gasoso ⇒ linha estreita dos R-
X L emitidos.
Na sólido ⇒ linha larga 
(distribuição de energia dos 
fótons alargada por causa do 
alargamento do nível 3s)

Banda permitida

Bandas vão se 
tornando mais largas, 
maior energia do e-, 
maior região ocupada 
por seu movimento e 
maior interação entre os 
íons vizinhos

Banda proibida não há
níveis de energia eletrônicos

A condutividade em metais, isolantes e semicondutores pode ser 
explicada qualitativamente em termos de bandas de energia
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Condução – metais, isolantes e semicondutores
O comportamento de um sólido em relação à condução de eletricidade 
depende da distribuição e população dos seus níveis de energia. As bandas 
criadas por níveis que, no átomo isolado, correspondiam a subcamadas 
fechadas têm todos os seus níveis ocupados.
As bandas geradas pelos níveis onde se encontram os e- de valência podem 
estar total ou parcialmente ocupadas.
Um campo elétrico aplicado ao material provoca um aumento na energia dos 
e-, desde que existam níveis de energia disponíveis para serem ocupados. 
Caso contrário, os e- não conseguem adquirir energia e o material se 
comporta como um isolante.  

Condutor A condução elétrica em metais 
é entendida se considerarmos a 

banda 3s  parcialmente 
preenchida

Níveis abaixo da energia de Fermi são 
preenchidos e os acima estão vazios 
(T=0). Com T>0 alguns e- são 
termicamente excitados acima de EF. Os 
e- encontram níveis vazios e estão livres 
para se mover pois existem muitos 
estados de energia desocupados. 
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Isolante Eg ~ 10 eV
Um sólido é considerado um isolante, quando sua banda de valência está
completa e há uma separação, superior a ~ 2 eV, até a primeira banda 
disponível, a banda de condução.
Quase todos os cristais iônicos são isolantes, pois ambos os íons têm suas 
camadas fechadas, como no caso do NaCl. A banda vazia mais próxima vem 
dos estados excitados dos íons Na+ e Cl-, que apresentam uma diferença de 
energia muito grande em relação à camada de valência.
A excitação térmica, ou mesmo os campos elétricos usualmente empregados, 
não são suficientes para conseguir promover um e- da banda de valência para 
a de condução.    

Quando um campo elétrico é
suficientemente intenso para 
promover e- para a banda de 
condução, ocorre a ruptura do 
dielétrico.

Isolante
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Quando a largura da banda proibida é
pequena (menor que 2 eV), o sólido é
considerado um semicondutor. Consideremos o caso do C, que forma 4 
ligações covalentes com outros C para formar o diamante. Dos 8 estados 
que o orbital híbrido sp tem, apenas 4 formam estados ligantes. Os outros 4 
correspondem a autofunções espaciais anti-simétricas, com energias mais 
altas. Esses estados vão dar origem às bandas de condução. 
Dependendo da distância interatômica, a separação entre as bandas de 
valência e de condução pode fazer do material um isolante (caso do 
diamante) ou um semicondutor (caso do Si e do Ge).
Semicondutor intrínseco: semicondutor puro, sem impurezas que afetem a 
distribuição de e- ou buracos.

Semicondutor

Semicondutor Eg ~ 1 eVfFD

E

banda de valência
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elétrons   
buracos  

→•
→⊕

Condução

Proibida

Valência

E
r

E
e- de condução   

Condução elétrica em semicondutores

Um campo elétrico aplicado a um semicondutor produz condução elétrica 
devido ao movimento dos e- na banda de condução, bem como dos buracos 
na banda de valência. No caso dos buracos, o movimento também se deve 
aos e-, que, devido ao campo, ocupam sucessivamente a vacância deixada
pelo e- promovido à banda de condução, fazendo com que a vacância se 
desloque no sentido oposto.  


