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Teoria atômica de Dalton 
 

A teoria atômica de Dalton foi fundamental para o desenvolvimento do conhecimento atômico, pois 
serviu de base para que outros cientistas conhecessem o átomo e suas características. 

John Dalton, químico por formação, nasceu no condado de Cumbria, Inglaterra, em 1766 e faleceu na 
cidade de Manchester, em 1844. Seu maior legado como cientista foi o desenvolvimento da primeira teoria 
atômica. Foi por meio de vários experimentos relacionados com a mistura de gases e do conhecimento dos 
trabalhos propostos por Lavoisier que surgiu a teoria atômica de Dalton em 1808. 

A teoria atômica de Dalton foi baseada em experimentos, mas nenhum desses experimentos conseguiu 
revelar o átomo claramente. Por isso, Dalton denominava o átomo como a menor parte da matéria. 
A teoria de Dalton apresenta muito mais postulados do que comprovações. Veja alguns deles: 
 Os átomos são maciços e apresentam forma esférica (semelhantes a uma bola de bilhar/sinuca); 
 Os átomos são indivisíveis; 
 Os átomos são indestrutíveis; 
 Um elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas propriedades (tamanho e massa); 
 Elementos químicos diferentes seriam formados por átomos que teriam massas, tamanhos e 

propriedades diferentes; 
  

 
 

 O peso relativo de dois átomos pode ser utilizado para diferenciá-los; 
 Uma substância química composta é formada pela mesma combinação de diferentes tipos de átomos; 
 Substâncias químicas diferentes são formadas pela combinação de átomos diferentes. 
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Dalton nomeou o seu modelo atômico de bola de bilhar e, por isso, passou a representar os átomos dos 
elementos conhecidos em sua época por meio de símbolos esféricos. 
 

 
Átomos representados segundo a teoria atômica de Dalton 

 
Contribuições da teoria atômica de Dalton: 
 

 Compreensão da Lei da conservação da massa de Lavoisier 
O químico francês Lavoisier afirmou, em 1785, que “em uma reação química massa se conserva 
porque não ocorre criação nem destruição de átomos ”. A teoria atômica de Dalton comprovou 
esse fato, já que um dos seus postulados afirma que o átomo é indestrutível. 

 
 Compreensão das substâncias simples 

Utilizando o modelo atômico de Dalton, podemos compreender uma substância simples, isto é, 
aquela que possui átomos de mesma característica formando uma molécula. Logo, temos átomos 
pertencentes a um mesmo elemento químico. Na substância F2, por exemplo, temos dois átomos de 
flúor, por isso, devemos utilizar dois tipos de átomos iguais na representação segundo a teoria atômica 
de Dalton. 

 
 Compreensão das substâncias compostas 
Em uma substância composta, temos átomos de características diferentes formando a molécula. Logo, 
temos elementos químicos diferentes formando a substância. A substância H2O, por exemplo, apresenta 
três átomos: dois de hidrogênio e um de oxigênio. Veja sua representação segundo o modelo atômico de 
Dalton: 

 
 Compreensão das misturas 
A compreensão de uma mistura (união de duas ou mais substâncias diferentes) por intermédio da teoria 
atômica de Dalton é simples: basta colocarmos duas moléculas diferentes em um mesmo recipiente. 

 
 

Outras contribuições científicas de John Dalton: 
 Descobriu a deficiência visual denominada de daltonismo; 
 Descobriu que todos os gases expandem-se (procuram ocupar um determinado local) no espaço da 

mesma forma. 
 
Exercício:  

Qual das alternativas a seguir não apresenta um dos postulados propostos por John Dalton em seu modelo 
atômico? 
a) Substâncias químicas diferentes são formadas pela combinação de átomos diferentes. 
b) Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes uns dos outros. 
c) O peso relativo de dois átomos pode ser utilizado para diferenciá-los. 
d) Um átomo tem um conjunto de energia disponível para seus elétrons, isto é, a energia de um elétron 

em um átomo é quantizada. 
e) Uma substância química composta é formada pela mesma combinação de diferentes tipos de átomos. 
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Teoria atômica de Thomson 
 

O cientista Joseph John Thomson (1856-1940) realizou vários experimentos envolvendo um dispositivo 
chamado de ampola de Crookes ou tubo de raios catódicos. Esse dispositivo foi criado pelo físico inglês 
Willian Crookes (1832-1919), sendo feito de um tubo de vidro vedado, com um gás sob-baixa pressão 
(atmosfera rarefeita), em que ele aplicava uma tensão. Isso era feito porque dentro do tubo havia dois 
eletrodos, ou seja, de um lado tinha um fio de metal ligado ao polo positivo de uma fonte de alta tensão, 
que ficou sendo chamado de ânodo, e do outro havia outro metal, chamado de cátodo, que estava ligado 
ao polo negativo. É interessante que a palavra eletrodo significa “caminho para a eletricidade”. 

Quando a alta tensão era ligada, podiam-se observar raios saindo do cátodo e indo em direção ao 
ânodo. Esses raios foram chamados, então, de raios catódicos. 

J. J. Thomson observou que quando se colocava um campo elétrico produzido por placas eletrizadas, 
esses raios sofriam um desvio e eram atraídos pelo polo positivo do campo elétrico. Isso comprovou que os 
raios catódicos eram um feixe de partículas negativas:  

 

 
 

Experimento de Thomson com tubo de raios catódicos 
 

 
 
Com esse experimento, ele pôde fazer três proposições importantes sobre os raios catódicos: 

1. Possuíam carga negativa: Visto que esses raios eram desviados na direção do polo positivo, 
Thomson concluiu que eles eram constituídos por partículas negativas (cargas opostas atraem-se); 

2. Possuíam massa: Ao colocar uma pequena hélice dentro do tubo, os raios catódicos movimentavam-
na, mostrando assim que eram partículas com massa; 

3. Era um componente do átomo: constatou que aquelas partículas negativas faziam parte de toda 
matéria, ou seja, eram parte do átomo. 

 
Desse modo, Thomson propôs um novo modelo atômico, que continuava esférico como o de Dalton, 

porém, que explicava a natureza elétrica da matéria. Para Thomson, o átomo não seria indivisível, como 
Dalton propôs, mas sim divisível, ou seja, ele possuiria partículas menores de carga negativa, os elétrons, 
que ficavam distribuídos aleatoriamente sobre uma esfera carregada positivamente. A esfera tinha que ser 
positiva para neutralizar as cargas negativas dos elétrons, tendo em vista que o átomo é eletricamente 
neutro. 

 
Modelo para o átomo de Thomson 

 
Esse modelo ficou conhecido como modelo do pudim de passas. A analogia entre o pudim de passas e 

o modelo atômico de Thomson é igual à do panetone abaixo, em que as uvas passas ficam distribuídas 
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aleatoriamente e incrustadas na massa, sendo que a carga positiva do átomo corresponde a essa massa e 
os elétrons correspondem às uvas passas. 

 
Analogia entre o modelo atômico de Thomson e um panetone com uvas passas 

 
Exercícios:  
01. Dadas as seguintes observações: 

I. Natureza elétrica da matéria 
II. Indivisibilidade do átomo 
III. Presença de partículas pequenas e com carga no átomo 
E considerando que o modelo de Thomson tratou de novos conhecimentos sobre o átomo, que até então 
não haviam sido propostos por falta de embasamento científico, quais dos itens a seguir estão de acordo 
com esse modelo atômico? I e III. 

 
02. Thomson propôs seu modelo atômico tendo como base descobertas relacionadas com a radioatividade e 

experimentos realizados com o tubo de raios catódicos, construído pelos cientistas Geissler e Crookes. Com 
esse experimento, Thomson chegou à conclusão de que, quando os átomos do material gasoso no interior 
do tubo eram submetidos a uma alta tensão, partículas de natureza negativa eram arrancadas e 
direcionadas até a placa positiva (ânodo). Baseado nesse experimento, ele batizou as partículas negativas 
do átomo de: 
 
a) Elétrons.    b) Prótons.     c) Nêutrons.    d) Subníveis. 

 
03. Segundo o modelo de Thomson, o átomo: 

a) poderia ser caracterizado por uma esfera gelatinosa com carga positiva, na qual estariam incrustados 
os elétrons, neutralizando a carga positiva. 

b) não é maciço, mas é formado por um núcleo com carga positiva, no qual se concentra praticamente 
toda a sua massa, e ao redor do qual ficam os elétrons, neutralizando a carga positiva. 

c) é formado por elétrons que giram ao redor do núcleo em determinadas órbitas. 
d) é neutro, cercado de elétrons que estariam dispostos ao redor do núcleo, como os planetas ao redor do 

Sol. 
e) é formado por um pequeno núcleo maciço e positivo, e os elétrons movimentam-se em órbitas 

estacionárias, sendo que nesse movimento não emitem energia. 
 


