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particular, a força forte, uma força atrativa poderosa, mas de curto alcance, entre núcleons (prótons e nêutrons), uniu essas partículas dentro do núcleo. A niedida que a temperatura decresceu, a força eletromagnética, uma força relativamente fraca, mas de longo alcance, entre cargas elétricas, ligaram elétrons ao núcleo para formar átomos. As
propriedades das partículas subatômicas que necessitamos considerar na química estão resumidas na Tabela 1.1. Os 110 elementos formados a partir dessas partículas subatômicas são diferenciados por seu núniero atômico, z, o número de prótons no núcleo de um átomo do elemento. Muitos elementos apresentam vános isótopos, OS quaiS Sã0
átomos com o mesmo númyo atômico, mas com massas atômicas diferentes. Esses isótopos se diferenciam pelo número de massa, A, o número total de prótons e nêutrons no núcleo; A é também algumas vezes denominado mais apropriadamente "número de núcleons". O hidrogênio, por exemplo, possui três isótopos. Em cada caso, Z = 1, indicando
que o Tabela 1.1 Partículas subatõmicas de relevância a química Partícula Símbolo Masslu' Número de massa Elétron e- 5,486 x 1O-" O -1 -2I Próton P 1,0073 1 +1 I I Carga16 Spin Nêutron n 1,0087 1 O Fóton Y O O O 1 Neutrino 1' c. O o O -I Partícula a u [ núcleo j,~e'*l 4 +2 O p P [ e- expulso do núcleo] [radiação eletromagnética do núcleo] O -1 I
Partícula Fóton y Y O ' Massas expressas em unidades de massa atomica, u, com iu = 1,6605x ' . 0 1 O 1 Kg t A c a g a elementar e e 1,602x 10-'' C. núcleo contém um próton. O isótopo mais abundante tem A = 1, simbolizado por 'H: seu núcleo consiste de somente um próton. Menos abundante é o deutério (somtnrs 1 átomo em 6000 átomos), com A =
2. Esse número de massa indica que. além ds iim próton, o núcleo contém um nêutron. A designação formal do deutério é 'H, mas els í normalmente simbolizado por D. O terceiro é o isótopo radioativo do hidrogênio. ds \ida curta, o tritio ( 3 ~OU, T). Seu núcleo consiste de um próton e dois nêutrons. Em certos casos é útil mostrar o número atômico
do elemento corno um sufixo à esquerda: asjiin os três isótopos do hidrogênio seriam simbolizados por :H, ;H e :H. A origem dos elementos Se as visões atuais estão corretas, cerca de 2 horas após o início d o universo a tsmptratura havia caído tanto que a maioria da matéria estava na forma ds átomos ds hidrogênio (89%) e de átomos de hélio (1 1%).
Por um lado, quase nada tinha acontecido desde então, como mostra a Figura 1. l ; os átomos de hidrogênio e de hélio psrmansceram os dois elementos mais abundantes no universo. Entretanto, as reações nusleares formaram uma grande coleção dt= outros elementos e têm imensamente enriquecido a vaiiedade de matéria no universo. Número
atômico Figura 1.1 Abundâncias dos elementos no universo. Elementos com Zímpar são menos estáveis do que seus vizinhos com Zpar. As abundâncias referem-se ao número de átomos de cada elemento em relação ao Si, considerado 10'. i.i Nucleossíntese dos elementos leves As primeiras estrelas resultaram da condensação de nuvens de átomos de
H e ds He. A compressão dessas nuvens sob influência da gravidade aumentou a tempsranira e a densidade, e reações de fusão iniciaram à medida que os núcleos se uniram. As prin~siras reações nucleares estão estreitamente relacionadas iquelas que vêm sendo sstudadas com relação ao desenvolvimento de fusão nuclear controlada. Energia é
liberada quando núcleos leves fundem-se para originar elemsntos ds núniero atômico mais elevados. Por exen~plo,a reação nuclear na qual uma partícula cx (um núcleo ' ~ e consistindo , de dois prótons e dois iiêutrons) se funde com um núcleo de carbono 12 para originar um núcleo de oxigênio 16 e um fóton de raios y (y) i: Esta reação libera 7,2 M
~ v . ]As reações nucleares são muito mais energéticas do que as reações químicas normais, porque a forca de ligação é muito mais forte do que a força eletromagnética que liga os elétrons aos átomos. Enquanto que uma reaqão química típica pode liberar cerca d e 10' kJ mol-I, uma reação nuclear libera normalmsnte um milhão de vezes mais
energia, cerca de 10' kJ mol-I. Nessa equaqão nuclsar. o nuclídeo, um núcleo de número atômico Z e número de massa A, é designado ;E. onde E é o símbolo químico do elemento. Note que, numa equação nuclear balanceada, o valor da soma do número de massa dos reagentes é igual à do número de massa dos produtos (12 + 4 = 16). A soma dos
números atômicos também é igual (6 + 2 = S) dado que um elétron, e-, quando aparece como uma partícula p, é simbolizado por -;e e um pósitron, e', é simbolizado por :e. Um pósitron é uma versão carregada positivamente d e um elétron: possui número de massa zero e uma única carga positiva. Quando ele é emitido, o número d e massa do
nuclídeo permanece constante, mas o número atôinico diminui em 1 porque o núcleo perdeu uma carga positiva. Sua emissão s' squivalente à conversão de um próton a um nêutron no núcleo: i p n + e' i . Um neutrino, v, é eletricamente neutro e possui uma massa muito pequena (provavelmsnte zero). Elementos de números atômicos superiores a 26
foram formados no interior das estrelas. Tais elementos são os produtos das reações de fusão nuclear conhecidas como "queima nuclear". As reações de queima, que não devem ser confundidas com reacões químicas d e combustão, envolveram núcleos de H e de He e um ciclo de fusão complicado catalisado por núcleos de C. (As estrelas que se
formaram nos primeiros está3os da evolução do cosmos ~ i ã opossuiam núcleos de C e usaram reações de queima de H não-catalisadas). Algumas das mais importantes reacões nucleares no ciclo são: -ti Captura do próton (p) por carbono 12: Decaimento do pósitron acompanhado por emissão de neutnno (v): ~ N + Y 13 N d f ~ + e ' + v Captura de
próton por carbono 13: 13 Captura de próton por nitrogênio 14: Decaimento de pósitron acompanhada por emissão de neutrino: 13 N+tp-:0+y C+:P* ~ N + Y : O ~ ? N + ~ + + V Captura de próton por nitrogênio 15: O resultado líquido dessa seqüência de reações nucleares é a conversão de quatro prótons (quatro núcleos de 'H) em uma partícula a
(um núcleo de ' ~ e ) : ' Um elétron-volt (1 eV) é a energia necessária para movimentar um elétron quando submetido a uma merença de potencial de l V. Segue que l eV = 1,602x Io-"J,equivalente a 96,48 kJ mol-'; l MeV = 10' eV. . . As reações em cadeia são rápidas a temperaturas entre 5 e 10 MK (onde 1 '.[I; = 106 K). Aqui temos outro contraste
entre reações químicas e nuclearzs, porque 23 re,ições químicas oconem a temperaturas cem mil vezes nienores. Colisões m~dercd~iriisiite enzrgéticas entre espécies podem resultar em mudaiiçn química, mas sonienr: colisões altamente vigorosas podem sobrepor a barreira de ativação típica da maiori.1 d ~ prox cessos nucleares. Elen~entosmais
pesados são produzidos em quantidades significativas quando a queima de hidrogênio é completa e o colapso no centro da estrela aumenta a densid~dspara 1 0 % ~m-' (cerca de lo5 vezes a densidade da água) e a temperatura para 100 hIK. Sob estas condições extremas, a queinia do hélio toma-se viávzl. A baixa abundincia do benlio no universo,
atualmente, é compatível com a observação d e que o :Bs formado por colisões entre partículas, a continuam a reagir com mais partícul~sa para produzir o nuclídeo de carbono mais estável, I,? C : Então, o estágio de queima do hélio da evolução estelar não resulta na forniaç3o de benlio como um produto final estável, por razões similares, também
resulta zni concentrações baixas de lítio e de boro. As reações nuclearzs que conduzem a estes [email protected] ainda são incertas, mas eles podem resultar da fragmentação de nú:leos de C, N e O por meio de colisões com partículas de alta energia. Os elementos também podem ser produzidos por reações nucleares. r i s como captura de nêutrons
(n) acompanhadas de emissão de próton. Esta reação continua ainda na atmosfera como resultado d o impacto de raio; cósmicos e contribui para a concentração de estado estacionário o carbono 14 reativo na Tzrra. A abundância de ferro e de níquel no universo é consistente com o fato ds 212s possuírem os núcleos mais estáveis. Esta estabilidade é
expressa em termos dz energia d e ligação, a qual representa a diferença em energia entre o próprio núcleo e o mesmo número de prótons e nêutrons. Esta energia de ligação é frequentemente apresr;ltada como uma diferença em massa entre o núcleo e seus prótons e nêutrons, pois de acordo com a teoria da relatividade d e Einstein, massa e
energia estão relacionad& por E = rnc', onde c é a velocidade da luz. Deste modo, se a massa do núcleo difere da massa total de seus componentes por Am = m,, ,,,,,, - m,, ,,, então sua energia de ligzção é: 1o Eligag"= ((bmc2 O 40 80 120 160 200 240 Número de massa ~i~~~~ Energias de nucleares, Quanto maior a Energia de ligação, mais estável
é o núcleo. O nuclídeo mais estável é $Fe . (1) Uma energia de ligação positiva corresponde a um núcleo que tem uma energia menor (e massa menor), mais favorável, do que seus núcleons constituintes. A en:r,oia de ligação do 5 6 ~ epor , exemplo, é a diferença e m energia entre o núcleo 5 6 ~e e26 prótons e 30 nêutrons. A Figura 1.2 mostra a
energia d e ligação (expressa como uma energia por núcleon, dividindo a energia de ligação total pelo número de núcleons) para todos os elementos, e podemos ver que o ferro (e níquel) localizados no máximo da curva, mostra que seus núcleons estão ligados mais fortemente do que e m qualquer outro nuclídeo. \Iais difícil de discernir nesta cunra é
a alternância das energias d e ligação à medidz que o número atômico v&a de ímpar a par; há uma alternância correspondente nas abundâncias cósmicas, com nuclídeos de número atômico par sendo ligeiramentz mais abundantes do que aqueles de número atômico ímpar. i : I . L t 1 O iiiílirero rle rilasscr rir~clerrre ( I crirga rotrrl sáo coiiseí-iiados
eiii rençdes ii~~cIr.circ*~: riiirn grcirirle ei~ergiride ligriçfio sigrlificr~r1111 izlícleo esrríi3eI. Os eleitieilros iiiiiis 1ri.L.s ~)riyiiiarciiii-se de reações tiirclerrres nas estwlas, fori~inrfasde Iridrogêriio e Iie'lio pririiirii~~~.z. 1.2 Nucleossíntese dos elementos pesados Pelo fato de os núcleos próximos ao ferro serem os mais estáveis, os elementos mais
pesados são produzidos por uma variedade de processos que consomsin energia. Esses processos incluem a captura de nêutrons livres, os quais não estão presentes nos primeiros estágios da evolução estelar, mas são'broduzidos mais tarde em reaq6es tais como: Sob condições de intenso fluxo de nêutrons, como em uma supemova (a esplosao de uma
estrela), um dado núcleo pode capturar uma sucessão de nêutrons e tomar-se progressivamente um isótopo mais pesado. Entretanto, chegará um momento no qual o núcleo expulsará um elétron de um núcleo como uma partícula /3 (um elétron a velocidade alta, e-). Devido ao decaimento p não alterar o número de massa do nuclídeo. mas aumentar
seu número atômico por 1 (a carga nuclear aumenta em 1 unidade quando um elétron é expelido), um novo elemento é formado. Um exemplo é: Captura de nêutrons: Seguida por decaimento P acompanhado por emissão de neutrino: +O 98 42Mo n+~? 95 hio + y 99 : : ~ o d ~ ; ~ c + e - + v O nuclídeo filho, o produto de uma reação nuclear ( :!TC ,
um isótopo de tecnscio, neste exemplo), pode absorver outro nêutron, e o processo pode continuar gradualmente formando os elementos mais pesados. N~rclídeosmais pesados são formados em processos q:re incluem a captura de 11ê:rrroiisseguida por decaiinento P. .................................................................................................................. Exemplo
1.I Balanceamento de equações para reações nucleares A síntese d e elementos pesados ocorre em reações de captura de nêutrons e acreditava-se que o c o m a no interior de estrelas frias "vermelhas gigantes". Uma das reações é a conversão de 3;zn a :;Ga por captura de nêutron para formar : i ~ n o, qual então sofre decaimento p. Escreva as
equações nucleares balanceadas para este processo. Resposta: A captura de nêutrons aumenta o número de massa d e um nuclídeo em 1, mas deixa o número atômico (e, portanto, a identidade do elemento) inalterado: O excesso d e energia é eliminado como um fóton. No decaimento P, a,perda de um elétron do núcleo deixa o número de massa
inalterado, mas aumenta o número atôrnico e m 1. Devido ao zinco ter um número atômico 30, o nuclídeo filho tem Z = 31. correspondendo ao gálio. Deste modo, a reação nuclear é: De fato, um neutrino tarnbim é emitido. mas isto 1150pode ser iilferido dos dados, pois um neutrino não possui re;iln~enteiniissii e é eletriciiiuente neutro.
.................................................................................................................. Teste seus conhecimentos 1 .I Escreva a equaçáo nuclear balanceada para a captura de nêutron por ::6r. .................................................................................................................. 1.3 A classificação dos elementos Algumas substâncias que agora recoiihecem~oscomo elementos
quíiiucos j i eram conhecidas desde a antiguidade, como carbono, enxofre, ferro, cobre. prata, ouro e mercúrio. Os alquimistas e seus sucessores imediatos, os primeiros quíniicos, adicionaram cerca de 18 elementos ein 1800. Naquele tempo, o precursor do conceito moderno de um elemento tinha sido formulado como uma substfincia formada por um
único tipo de átomo (hoje. naturalniente, por "tipo" de átomo. entendemos um Lítomo com uin número atômico particular). Em 1800, um grande núiiiero de técnicas experimentais estavam disponíveis para a conversão de óxidos e outros compostos e111 elementos. Essas técnicas foram intensificadas consideravelmente pela introduqao da eletrólise. A
lista de elementos cresceu rapidamente no final do siculo 19. Em parte. como resultado do desenvolvimento da espectroscopia atômica, na qual átomos de um elemento particular excitados termicamente emitiam radiação eletromagnética com um único padrão de freqüências. Essas observações espectroscópicas tomaram muito mais fácil detectar
elementos desconhecidos previamente. (a) Padrão e periodicidade Uma útil divisão ampla dos elementos é classificá-los como metais e não-metais. 0 s elementos metálicos (tais como ferro e cobre) são tipicamente lusirosos, maleáveis, dúcteis e sólidos eletricamente condutores e m temperatura ambiente. Os não-metais são frequentemente gases
(oxigênio). líquidos (bromo) ou sólidos (enxofre) que não conduzem eletricidade apreciavelmente. As implicacões químicas desta classificação são devidamente esclarecidas no curso introdutório de química: 1 Elementos metálicos combinam-se com elementos não-metálicos para dai compostos tipicamente duros, sólidos não-voláteis (por exemplo,
cloreto de sódio). 2 Os não-metais, quando combina uns com os outros, formam frequentemente compostos moleculares voláteis (tais como tricloreto de fósforo). 3 Quando metais se combinam (ou simplesmente se misturam). produzem ligas que possuem a maioria das características físicas dos metais. \ Uma classificaqão mais detalhada dos
elementos foi proposta por D. I. Mendeleev em 1869, tomaildo-se conhecida dos químicos como tabela periódica. Mendekev ordenou os elementos conhecidos e m ordem crescente de peso atômico (massa molar). Essa organização resultou em famílias de elementos com propriedades químicas similares, as quais ele distribuiu em grupos na tabela
periódica. Por exemplo, as fórmulas seguintes, para os compostos d e alguns elementos com hidrogênio, indicam que os elementos pertencem a dois grupos diferentes: CH, SiH, GeH, SnH, NH, PH3 AsH, SbH, O~itroscoiiipostns destes elsmsntos mostrar11 similaridiidss na famíli~.coiiio nas fórili~i]asCF, e SiF, rio prinisiro grupo, e NF, e PF, no
sspuiido. Mendcleev concentroti-se nas propriedades quíniicas dos elenisiiros. Ao nissmo [clnpo, Lottiar Meyer, na Alemanha, estava investigando ns propriediidcs físicas e desiio peso atocobriu que stalores similares repetiam-se periodicaments com o a~iiii?iii~ iiiico. Um exernplo clássico í niostrado na Figura 1.3, na qiial o volunic molar do elsniento
(ssu volume por iiiol de átomos) eiii sua forma noi-mal é reprss,-iitado gsaficaiiisiitz em funçáo do número atômico. Mendeleev demonstrar com grande êxito a utilidads d;i tabela psri6Jica. predizsrido corretalliente as propriedades químicas gerais, tal coiiio o número J s lisações que os elementos formam e tanibéni previu lacunas em sua tabela
periódica original para ssrem ocupadas por elementos desconhecidos. O mesmo processo conclusivo das tsiidincias periódicas é utilizado ainda por q uíniicos inorgânicos para racionalizar as tendèiicias nas propriedades físicas e químicas dos compostoj e sugerir ii síiirsss de compostos previamente dssconhecidos. Por exemplo' reconhscendo qus c.
carbono e o silício são da mesma família, a existência de alceiios (R,C=CRI) indica qus R2Si=SiR, pode existir também. Compostos com duplas ligações silício-silício (disililalcenos) existem de fato, mas foi somente eni 1981 qus químicos inorghicos tivsi-am êxito no isolamento de um composto estável desta família. O s elerizeiitos sCo
ni~zplaiiieiitedivididos eiiz iirernis e tz~io-iiietais,de ncoi;!o c0111 s~raspropriedadesfísiccis e quíri~icas:a oi~aiii:açGodoos eleriieiitos lia foi7iza sei1:siiiarrteci iiioderi10 da tabela periódica deveu-se a Merideleel: (b) A tabela periódica moderna A estrutura geral da tabela periódica moderna se mostra familiar aos pnnisiros cursos - - . ordenados de
química (Figura 1.?), e o que segue é uma revisão. Os elementos .>tio em relação ao número atôniico, e não ao peso atômico. O número atõxico nos indica o número de elétrons presentes no átomo e deste modo P um valor mris fundamental. As linhas horizontais d a tabela são denominadas períodos e as colunas c50 denoniina- -0 10 20 30 40 50 60 70
80 Número atômico, Z Figura 1.3 A periodicidade do volume molar em funçáo do número atômico. CC 100 VIII I II - li1 IV v VI Vil 2 bloco f Figura 1.4 A estrutura geral da tabela periódica. As áreas pintadas indicam os elementos do grupo principal. Compare este modelo com a tabela completa no verso da capa para as identidades dos elementos que
pertencem a cada bloco. - das grupos.' Frequentemente usamos o número do gmpo para designar a posição geral de um elemento, como por exemplo "gálio está no gmpo 13"; alternativamente, o elemento mais leve do gmpo é usado para designar o grupo, como em "gálio é um membro do gmpo do boro". Os membros do mesmo grupo de um dado
elemento são denominados congêneres daquele elemento. Então, sódio e potássio são congêneres do iítio. A tabela periódica é dividida em quatro blocos, indicados na Figura 1.4. Os elementos dos blocos s e p são coletivamente denominados elementos do grupo principal e, os elementos do bloco d (frequentemente com exceção do Gmpo 12, zinco,
cádmio e mercúrio) são coletivamente citados como elementos de transicáo. Os elementos do bloco f são divididos na série mais leve (números atômicos de 57 a 71) denominados lantanídeos e, na série mais pesada (números atômicos de 89 a 103) denominados actinídeos. Os elementos representativos fazem parte dos primeiros três periodos dos
elementos do grupo principal (do hidrogênio ao argônio). O sistema de enumeração dos gmpos ainda está em discussão. Na ilustração. vemos tanto a enumeração tradicional dos grupos principais (com numeral romano de I a VIII) quanto a atual, recomendada pela IUPAC, na qual os grupos dos blocos s, d e p são enumerados de 1 a 18. Os gmpos do
bloco f não são enumerados porque há pouca similaridade entre os lantanídeos e os correspondentes actinídeos no penodo abaixo. * A tabela periódica é dividida ein períodos e grupos; os grupos perreilcein aos qllarro 610cos maiores; os eleinenros do grupo priilcipal sáo os dos blocos s e p. A estrutura dos átomos hidrogenóides A organização da
tabela periódica é uma conseqüência direta das variações periódicas na estrutura eletrônica dos átomos. Inicialmente, consideraremos os átomos hidrogenóides, os quais possuem somente um elétron e assim estão livres de efeitos complexos como repulsão elétron-elétron. Os átomos hidrogenóides incluem íons tais como
.................................................................................................................. O sistema de enumeraçáo usado para os grupos na Figura 1.4 segue a recomendação da IUPAC (IUPAC é a Uniáo Internacional de Quimica Pura e Aplicada, a qual recomenda nomenclatura, simbolos, unidades e convenções de sinal). A obra que resume as convenções para a
tabela periódica e substincias inorgânicas e Nomenclature of inorganic chernistry, Blackwell Scientific, Oxford (1990), e e conhecida como o "livro vermelho", referência a sua capa vermelha característica. He- e c5'(encontrados no interior das estrelas), assim conio o prhprio átoiiio de hidrogknio. Assim, utilizaremos O ~ 0 i l ~ e ique t 0 estes átomos
introdiizeni para constniir uma descrição aproximada das estruturas dos átomos multieletrônicos. que são átomos com mais de um e l é t r ~ n . ~ 1.4 Alguns princípios de mecânica quântica Como estrutura eletrônica dos átomos deve ser expressa eni ternios da mecânica quântica, necessitamos revisar alguns conceitos e terminologia. Ciii conceito
fundariiental da mecânica quântica é que n mntéria p o ~ s ~ l i p i ~ p r i e d n digirais e s às de Llrria orida. Este atributo não é normalmente evidente em objetos macroscópicos, mas ele doniina a natureza das partículas subatômicas, como o elétron. Um elétron é descrito por uma função d e onda, que é uma função niatemática das coordenadas de
posição a-,J e z e do tempo r. Interpretamos a função de onda usando a interpretação d e B o m , na qual a probabilidade de encontrar a partícula numa região infinitesimal do espaço é proporcional ao quadrado da função de ondaJ, $. D e acordo com essa interpretação, há uma alta possibilidade de encontrar uma partícula onde $ é grande, e a
partícula não será encontrada onde é zero (Figura 1.5). A quantidade $ é denominada densidade d e probabilidade da partícula. Esta densidade significa que o produto de $ e o elemento de volume infinitssimal dz = dvdydz é proporcional à probabilidade de encontrar o elétron naquele elemento de volume. A probabilidade é igual a $dz se a função de
onda é normalizada. ou seja: . v, onde a integração é sobre todo o espaço acessível ao elétron. Esta expressão simplesmente exprime que a probabilidade total de encontrar o elétron em algum lugar deve ser 1. Qualquer função de onda pode ser formulada para satisfazsr essa condição pela multiplicação por uma constante de normalizacão, N, uma
constante numérica que assegura que a integral na Equação 2 é igual a 1, realmente. A implicação importante da interpretação de Bom é que. com sua ênfase na probabilidade de encontrar as partículas em várias regiões em vez da predição precisa de sua localização, a mecânica quântica se distancia d o conceito clássico de uma órbita. Igual a outras
ondas, as funções de onda em geral possuem regiões de amplitude positiva e negativa. Entretanto, este sinal não tem nenhum significado físico direto. Quando desejamos interpretar uma função de onda, devemos enfocar sua magnitude, e não se ela é positiva ou negativa. O sinal da função de onda. entretanto, é de importância cmcial quando duas
funções d e onda propagam na mesma região do espaço; então, uma região positiva de uma função de onda pode se juntar a uma região positiva d e outra função de onda para originar uma região de amplitude acentuada. Esta intensificação é chamada interferência construtiva (Figura 1.6a). Isto significa que, onde duas funções de onda propagam na
mesma região do espaqo, tal como ocorre quando dois átomos estão próximos o suficiente para formar uma ligação, pode haver um significativo aumento da probabilidade de encontrar as partículas naquela região. Reciprocamente, uma região positiva de uma função de onda pode ser cancelada por uma região negativa de uma segunda função de
onda (Figura 1.6b). A interferência destrutiva entre funções de onda reduz muito a probabilidade de uma partícula ser encontrada naquela região. Como veremos, a interferência de funções d e onda é de grande importância na explicação da ligação química. Para a localizar os sinais relativos a diferentes regiões de uma função de onda, marcaremos
nas ilustrações as re- A IUPAC permite o nome "átomos polieletrõnicos". Se a função de onda é complexa, no sentido de possuir as partes real e imzsiniria, a probabilidade é Proporcional ao quadrado do módulo, y'y, onde y' é o complexo conjugado de v. Pzra simplificar, normalmente consideraremos que y e real e escreveremos todas as fórmulas
adequadamenti. Densdzdede probabilidade, iy2 Funçáo de onda, V - Densidade de probabilidade Figura 1.5 A interpretaçáo de Born da função de onda e que seu quadra80 é uma densidade de probabilidade. PA densidade de probabilidade zero no njdulo. Na parte inferior da ilustração, a densidade de probabilidade é indicada pela densidade da
sombra. Onda 1 Resultante Onda 2 Figura 1.6 As funções de onda interferem onde elas se propagam na mesma região da espaço. (a) Se elas possuem o mesmo sinal na região, elas interferem construtivamente e a função de onda total tem uma amplitude intensificada na região. (b) Se as funções de onda possuem sinais opostos, entso elas interferem
destrutivamente, e a superposição resultante tem uma amplitude reduzida. giões de sinal oposto coin soinbrenclo escuro e claro (algiiiii>~vezes branco iio lugar do sombreado claro). A função de onda para Lima partíc~ilaé encontradii i-zsol\.eiitio-se a equncáo d e Schrodinger, unia ecliiação difzrenciiil parcial proposta por Er\.in Schr6diriL7. OLI em
1926. Quando esta equação é resolvida para unia partículri li\-re.descobre-se que 1150 há res\rição em energia, assim, ela pode existir com todiis ar energias possí\,eis. Em contraste, quando a equaçáo é resolvida para uina partíciilr: que sst5 confinad~ia Lima r e ~ i ã opequena do espaqo ou está lisada a Lim centro atrati\.o (igual um elétron eni ~ i
n ~ átomo). soluções aceitá\.eis.-podem ser obtidas somente p ~ í . 1detein~iiiadaseiiergias. Falamos de energia como sendo quantizada, significando que está confinadii n \,alores discretos. iMais tarde \leremos que outras propriedades (por esernplo, momento angular) são também quaiitizadus. Esta quaiitização é da ni~.ioriniportincia eni qiiíinica
no que se refere a átomos e moléculas, e determina as ligiigdzs que podein formar. A probabilidade de er~coiitreir~ r r eiétroii r~ e111itrrr detei.ririirl;:ioIoci~l('pi.opor.cioiir:l no qirndr-rido rlnfirrição de orirln. Asfiirições de oilcia ser-nlrr~c.rii~. ~ i v s ! r r ri.egi5e.s i~ de fliiij~/itirde positiila e i~egariin,e ~>odeiri s0fi.c.i irireifefei~2r1cic1
cor~sti.ii;ii.;::i destr.ictii~cr.iririas piii re1~1ção NS OIIII.CIS. A eilergin de urrln ligação ou par-tícrila cor!p:r:
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