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Princípio de exclusão, de Pauli
1925, Pauli, estudando os níveis de energia e o comportamento de átomos 
multieletrônicos, enunciou o princípio de exclusão, na sua condina sua condiçção fracaão fraca:
Em um átomo multieletrônico nunca pode haver mais de 1 e-

ocupando o mesmo estado quântico.
Essa é uma propriedade dos e- e não dos átomos. Vale para qualquer sistema 
que contenha e-. Vamos ver o que acontece com a autofunção anti-simétrica 
de 2 partículas idênticas se elas estiverem no mesmo estado:
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CondiCondiçção forteão forte: um sistema constituído de vários e- deve ser 
descrito por uma autofunção total anti-simétrica.
A condição forte satisfaz a fraca e também à exigência de indistinguibilidade, 
que impõe autofunções de simetria bem definida.

Átomos multi-eletrônicos
Indistinguibilidade
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ψa e ψb são normalizadas e a e b representam os conjuntos 
de 3 números quânticos espaciais.

As autofunções espaciais são:
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As autofunções de spin são:
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A descrição precisa do sistema exige a utilização de uma autofunção 
total anti-simétrica pela troca de partículas, o que conduz a um 
acoplamento entre suas variáveis de espaciais e de spin

Forças de troca

As partículas se comportam como se seu movimento fosse influenciado 
por uma força cujo sinal depende da orientação relativa de seus spins.

Elétrons relativamente afastados Elétrons relativamente próximos 

Fenômeno puramente quântico sem análogo clássico.
• As forças de troca não surgem entre dois elétrons que estejam afastados um 
do outro (exemplo: elétrons em dois átomos de H)
•Forças de troca aparecem de fato entre dois elétrons no mesmo átomo, ou dois 
nêutrons ou dois prótons no mesmo núcleo. 
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Forças de troca só aparecem entre partículas cujas funções de onda se 
superponham. Partículas distantes não sofrem esses efeitos.

A teoria de Hartree
Átomos multi-eletrônicos são complicados ⇒ tratamento: aproximações 
sucessivas, começando com os efeitos mais intensos e indo para os mais 
fracos. Importância: resultados e também o processo.
Interação + importante: coulomb. e- com núcleo (Ze) e com os outros (Z-1)e-

São muitas e dependem das posições relativas. Não dá para resolver a eq. 
de Schrödinger direto.
1a aprox.: tratar os e- como se seus movimentos fossem independentes. 
Com isso, a eq. de Schrödinger pode ser separada em 1 conjunto de 
equações, uma para cada e-.
Exigências conflitantes: movimentos independentes e interação entre eles.
Compromisso: cada e- move-se independentemente em um potencial 
resultante V(r), que é esfericamente simétrico, e é a soma do potencial 
coulombiano do núcleo (atrativo) e do repulsivo dos (Z-1) outros e-.
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Perto do núcleo: ~ +Ze (devido a carga 
nuclear
Perto da borda: ~ +e (devido a uma 
carga resultante que representa a carga Ze
blindada pela carga de – [Z-1] demais e)

1928, Douglas Hartree: resolveu a 
eq. de Schrödinger independente de 
t para Z elétrons movendo-se 
independentemente dentro do átomo
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sendo r, θ, e φ as coordenadas do e-, E a energia total do e-, V(r) o potencial 
efetivo ao qual o e- está submetido, e ψ a autofunção do e-.
A energia total do átomo é a soma destas energias totais dos e-. A auto-
função total do átomo será o produto das Z autofunções dos e-

independentes.
Problema: forma de V(r) não é conhecida inicialmente. 
Proposta: tratamento autoconsistente. Ou seja, V(r) obtido a posteriori, a 
partir das distribuições de carga dos e-, deve concordar com o V(r) usado 
para resolver a eq. de Schrödinger.

Potencial resultante que age sobre o e-
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2) Resolve-se a eq. de Schrödinger para 1 e-, usando V(r) de 1). 
Com isso obtém-se as autofunções dos vários estados possíveis:
ψα(r,θ,φ); ψβ (r,θ,φ); ψγ(r,θ,φ); ... com energias totais: Eα; Eβ; Eγ; 
...  sendo que α, β, γ, ... representam cada conjunto de 4 números 
quânticos para o e- (três nos quânticos espaciais e um de spin).

e- mais próximo do núcleo 
sente a atração 

coulombiana exercida por 
sua carga Ze

e- mais afastado do núcleo 
sente apenas a atração de 

uma carga+e porque o 
núcleo está blindado pelos 
demais (Z-1) elétrons que o 

envolvem
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3) Estado fundamental do átomo: os estados quânticos são 
preenchidos de maneira a minimizar a energia total do sistema, 
obedecendo à condição fraca do princípio de exclusão. Assim, 
teremos: ψα(r1,θ1,φ1); ψβ (r2,θ2,φ2); ... 

4) Calcula-se a distribuição de carga eletrônica: – eψ*ψ para cada 1 dos e-

e soma-se a contribuição dos (Z – 1) outros e- à contribuição do núcleo 
(Ze), para definir a distribuição de carga vista por 1 determinado e-.

Desenho esquemático 
mostra a população dos 
estados quânticos com 

apenas 1 eletron
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5) Eletrodinâmica ⇒ calcula-se novo V(r) e faz-se a comparação com o 
V(r) de 1). Se estiver igual (dentro de uma precisão estipulada) ⇒ FIM. 
Se não ⇒ volta para o 2). 
Depois de alguns ciclos o potencial deve convergir e a solução final está
determinada.

Atenção para o fato de Hartree usar a condição fraca do princípio de 
exclusão. Não são usadas autofunções totais anti-simétricas.
Autofunção total anti-simétrica ⇒ Z! termos (Z = 18 ⇒ 6,4x1015 termos). 
Algumas mudanças, por causa das forças de troca ⇒ alguns e- + próximos, 
outros + distantes, mas, na média, a distribuição seria muito parecida.
Fock → cálculos de funções de onda totais anti-simétricas, para comparar 
com resultados de Hartree. Diferenças pequenas, mas significativas. O que 
é relevante é que só é necessário anti-simetrizar a parte da autofunção 
total que descreve os e- do que veremos ser uma “sub-camada 
parcialmente cheia”.
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Resultados da Teoria de Hartree

As autofunções obtidas pela teoria de Hartree são muito próximas àquelas 
obtidas para um átomo monoeletrônico, pois ambas se baseiam em 
potenciais com simetria esférica: [ ]smmnmmn mrR
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As autofunções de spin e angulares são exatamente as mesmas que no 
caso monoe-, pois a simetria esférica foi mantida. Portanto toda a 
discussão sobre as propriedades angulares e dependências em θ e ϕ
continuam válidas. 

Átomo multieletrônico no seu estado fundamental, os estados 
quânticos eletrônicos de energia mais baixa estão completamente 
ocupados  ⇒ densidade de carga com simetria esférica ⇒ só os e-

mais externos é que produzirão carga assimétrica.
Já a dependência em r das auto-funções é diferente daquela do 
átomo monoe-, por causa do V(r) diferente. Assim, Rnℓ(r) não tem a 
mesma dependência com r.


