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SOBRE OS ÁTOMOS 
 
A hierarquia dos átomos 
 
Os átomos que os cientistas criam no laboratório são artificiais e transitórios. Eles 
duram frações de segundo e se desintegram. Ou seja, perdem parte de sua massa, e o 
que resta são átomos comuns. O motivo é que, como seus núcleos são pesados demais, 
se tornam instáveis. É como se desmoronassem por não conseguir manter juntos todos 
os seus componentes, os prótons. Assim, não existem átomos com mais de 92 prótons 
na natureza, que dão origem a 92 elementos químicos: o mais simples é o de hidrogênio, 
que só tem um próton. O mais complexo, com 92 prótons, é o de urânio. 
 
A tabela periódica dos elementos químicos, organizada no século XIX pelo russo Dmitri 
Mendeleev, superou os 92 elementos químicos naturais e inclui hoje outros obtidos 
artificialmente. Os elementos superpesados, ou transurânicos, são produzidos em 
reatores nucleares ou em imensos aceleradores de partículas. Os dois mais novos 
integrantes da família química - os elementos 116 (com 116 prótons e 173 nêutrons no 
núcleo) e 118 (com 118 prótons e 175 nêutrons) - foram construídos em junho de 1999 
por pesquisadores do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, na Califórnia, Estados 
Unidos. No total, os físicos já obtiveram 23 transurânicos. 
 
OUTRA CURIOSIDADE : 
  
Alguns cientistas estimam a idade do Universo em 13 bilhões de anos. Na natureza são 
encontrados apenas 92 elementos químicos. O número máximo de prótons no núcleo do 
átomo de um elemento químico não ultrapassa 92. O total de prótons é de acordo com o 
total de elementos químicos na natureza, que são 92. Quando o Universo passar mais 
uns milhões de anos, outros elementos químicos podem surgir naturalmente na natureza. 
Apesar disso, o homem já criou, em laboratório, mais de 20 elementos químicos 
artificiais, mas são sub-elementos. 
 
Agora veja: ao dividirmos 92 por 7, obtemos o número 13,142857…… 
 
Neste quociente temos a idade estimada do universo: 13 bilhões de anos. 
 
Em 1999 fez-se a primeira imagem da órbita dos elétrons em torno de um núcleo 
atômico. Seu autor, o físico J. M. Zuo, da Universidade do Arizona, nos Estados 
Unidos, usou uma técnica, a difração de raios-X, e obteve uma radiografia dos elétrons 
em torno de núcleos do cobre. Como o movimento dessas partículas determina a ligação 
dos átomos uns aos outros nas moléculas e nos cristais, o feito de Zuo ajudou a resolver 
umas das questões mais fundamentais da química. É extremamente difícil observar os 
elétrons porque eles são mais de 1 milhão de vezes menores que 1 mm e giram ao redor 
do núcleo dos átomos a cerca de 10 milhões km/h. 
A descoberta dos 6 Quarks mostra claramente a existência das 6 eras de transformação e 
evolução do Universo (fases da matéria), e podem estar relacionados, implicitamente, 
nas 6 eras da criação, descritas no livro de Gênesis. 
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OS SEIS QUARKS 
  
A idéia de que a parte mínima da matéria era o átomo foi proposta ainda no século V 
a.C. pelo filósofo grego Demócrito e perdurou até o início do século XX. Mais 
recentemente, em 1964, o norte-americano Murray Gell-Mann, que ganharia o Prêmio 
Nobel de 1969, sugeriu outra hipótese: a matéria poderia ser subdividida em partes 
ainda menores, chamadas por ele de quarks. Atualmente sabe-se que existem seis tipos 
de quarks. Desse total, apenas dois entram na composição de prótons e nêutrons. Os 
demais existiram apenas nos primeiros momentos da criação do Universo e só podem 
ser recriados dentro dos aceleradores de partículas. Os aceleradores são longas pistas 
circulares onde os físicos lançam pedaços minúsculos de matéria e de antimatéria, uns 
contra os outros. Impulsionadas por um fortíssimo campo magnético criado por potentes 
eletroímãs, as partículas viajam a uma velocidade próxima à da luz (300.000 km/s). Ao 
se chocarem, elas se estraçalham em ínfimos pedaços que duram frações mínimas de 
segundo. 
 
Em 1994, uma equipe internacional do Laboratório Fermilab, nos Estados Unidos 
(EUA), confirmou a existência da mais pesada das subpartículas fundamentais da 
matéria, o quark top (topo). O top já fora detectado no ano anterior, por outro grupo de 
pesquisadores, no mesmo laboratório. Com a confirmação, os físicos completaram a 
lista de subpartículas que compõem toda a matéria existente na natureza. 
 
Em resumo, os seis Quarks: 
  
1º) Up (para cima) – É o mais leve dos quarks. Cada próton possui dois up em seu 
interior.  
Cada nêutron, um. 
2º) Down (para baixo) – Faz dupla com o up na constituição da matéria.  
Cada próton tem um down e cada nêutron, dois. 
3º) Charm (charme) – Maior que o up e o down, só aparece em aceleradores de 
partículas, por um milionésimo de milionésimo de segundo. 
4º) Strange (estranho) – Par do charm, é também pesado demais para se manter inteiro 
na natureza. Só existiu nos primeiros momentos da criação do Universo. 
5º) Top (topo) – O mais pesado dos quarks, tem massa igual à de um átomo de ouro. 
Nos aceleradores, sobrevive por apenas 0,0000000000000000000001 segundo. 
6º) Bottom (fundo) – Também é pesado demais para existir hoje. Nos aceleradores, dura 
apenas um milionésimo de milionésimo de segundo. 
 
 


