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Revisando alguns conceitos: átomos moléculas e substâncias 

 

 Elemento químico: conjunto de átomos que apresentam as mesmas 

características. Na imagem a seguir, temos a representação de dois elementos 

químicos, já que temos dois átomos diferentes. 

 

Representação de dois elementos químicos diferentes utilizando o modelo de Dalton 

 Molécula: grupo de átomos. Temos na imagem a seguir a representação de 

uma molécula, já que temos um grupo de átomos. 

 

Modelo de Dalton utilizado para representar uma molécula 

 Substância: grupo de moléculas. Na imagem a seguir, temos a representação 

de uma substância, já que temos um grupo de moléculas iguais. 

 

Grupo de moléculas iguais, segundo o modelo de Dalton, que formam uma substância 

Analisando a representação a seguir que utiliza o modelo de Dalton, podemos 

perceber facilmente a quantidade de átomos, elementos, moléculas e substâncias 

presentes: 

http://brasilescola.uol.com.br/quimica/elemento-quimico.htm
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Na imagem, há sete átomos, três elementos químicas, três moléculas e três substâncias 

 átomos: 7 (todas as esferas); 

 elementos: 3 (vermelho, verde, rosa); 

 moléculas: 3 (grupo vermelho, verde e rosa); 

 substâncias: 3 (grupo vermelho, verde e rosa). 

O modelo de Dalton é suficiente ainda para que entendamos o conceito de substância 

simples. Uma substância é dita simples quando suas moléculas são formadas 

exclusivamente por átomos de um mesmo elemento químico. A seguir temos a 

representação de três substâncias simples: 

 

Representação de três substâncias simples por meio do modelo de Dalton 

Ao analisar a imagem, percebemos que uma molécula é formada apenas por átomos 

azuis; a outra, apenas por vermelhos; e a última, apenas por átomos amarelos; o que 

denota que as três são representações de substâncias simples já que são formadas por 

átomos iguais (mesmo elemento). 

Caso tenhamos no modelo de Dalton uma molécula que possua átomos diferentes, 

teremos a representação do que chamamos de substância composta, que nada mais é 
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do que a substância formada por mais de um tipo de átomo, ou seja, mais de um tipo 

de elemento químico. 

 

Representação de uma substância composta segundo o modelo de Dalton 

Para finalizar, temos na imagem a seguir cinco moléculas. Ao observá-las, 

perceberemos que todas são diferentes umas das outras (combinações diferentes de 

átomos), contendo átomos de elementos diferentes. Assim sendo, nessa imagem 

teremos cinco substâncias compostas representadas. 

 

Representação de cinco substâncias compostas diferentes segundo o modelo de Dalton 

 

Por Me. Diogo Lopes Dias 

http://brasilescola.uol.com.br/quimica/atomos-moleculas-substâncias-segundo-

dalton.htm 


