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Modelos Atômicos 
Os modelos atômicos são os aspectos estruturais dos átomos que foram apresentados por cientistas na 
tentativa de compreender melhor o átomo e a sua composição. 
A constituição da matéria é motivo de estudos desde a antiguidade. Os pensadores Leucipo (500 a.C.) e 
Demócrito (460 a.C.) formularam a ideia de haver um limite para a pequenez das partículas. 
Eles afirmavam que elas se tornariam tão pequenas que não poderiam ser divididas. Chamou-se a essa 
partícula última de átomo. A palavra é derivada dos radicais gregos que, juntos, significam o que não se 
pode dividir. 
O Modelo Atômico de Dalton 

 
Modelo atômico de Dalton 
 
Quem foi Dalton? 
John Dalton foi um químico, meteorologista e físico inglês, nasceu em Eagles Field, Inglaterra, no dia 6 de 
setembro de 1766. 
Em 1808, o cientista inglês John Dalton propôs uma explicação para a propriedade da matéria. Trata-se da 
primeira teoria atômica que dá as bases para o modelo atômico conhecido atualmente. 
Foi eleito para a Academia de Ciências. Ganhou a medalha da Sociedade Real da Inglaterra, em 1826. 
Descobriu a anomalia da visão das cores, pois sofrera com esse defeito, hoje chamado de daltonismo ( 
Daltonismo é a dificuldade de enxergar cores como o vermelho ou o verde sendo que existem os casos 
mais graves, em que a pessoa não enxerga cores). 
O Modelo Atômico de Dalton, conhecido como o modelo bola de bilhar, possui os seguintes princípios: 
Todas as substâncias são formadas de pequenas partículas chamadas átomos; 
Os átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades, mas todos os átomos do mesmo 
elemento são exatamente iguais; 
Os átomos não se alteram quando formam componentes químicos; 
Os átomos são permanentes e indivisíveis, não podendo ser criados nem destruídos; 
As reações químicas correspondem a uma reorganização de átomos. 
Desse modo, o modelo atômico de Dalton é caracterizado como algo pequeno, esférico, maciço, indivisível 
e indestrutível. 
 



 
 
 
 
Modelo Atômico de Thomson 

 
Modelo Atômico de Thomson 
O cientista Joseph John Thomson, após inúmeros experimentos realizados por ele e por outros cientistas, 
descobriu a existência de partículas bem menores que o átomo, que estavam presentes em todos os 
átomos e que tinham carga elétrica negativa. Essas partículas foram chamadas de elétrons. A eletricidade 
estaria então relacionada ao movimento das cargas elétricas. As cargas elétricas, que podem ser positivas 
ou negativas (como é o caso dos elétrons), justificariam também a atração e repulsão entre corpos 
eletrizados. 
Modelo atômico de Thomson Após descobrir os elétrons, Thomson concluiu que eles eram uma parte 
constituinte do átomo. Então ele propôs um novo modelo atômico. Diferentemente do que acreditavam 
Demócrito, Leucipo e Dalton o átomo não era indivisível. De acordo com o modelo de Thomson o átomo é 
uma esfera carregada positivamente com partículas negativas (os elétrons) incrustadas. Por isso, o físico 
inglês propôs o modelo que ficou conhecido como o “pudim com passas”. 
Em 1897, Thomson tornou-se reconhecido como o “pai do elétron”. 
Modelo Atômico de Rutherford 

 
Modelo atômico de Rutherford 
Em 1911, o físico neozelandês Rutherford colocou uma folha de ouro bastante fina dentro de uma câmara 
metálica. Seu objetivo era analisar a trajetória de partículas alfa (que são partículas radioativas que não 
podem ser vistas e possuem carga positiva), a partir do obstáculo criado pela folha de ouro. 
Nesse ensaio de Rutherford, observou que algumas partículas ficavam totalmente bloqueadas. Outras 
partículas não eram afetadas, mas a maioria ultrapassava a folha sofrendo desvios. Segundo ele, esse 
comportamento podia ser explicado graças às forças de repulsão elétrica entre essas partículas. 



Rutherford concluiu que haviam muitos espaços vazios e que o centro do átomo era muito menor 
considerando todo o seu diâmetro. Assim, ele descobriu a eletrosfera. Ou seja, o átomo era formado por 
um núcleo, onde havia carga positiva concentrada, e por uma eletrosfera, onde se concentra a carga 
negativa. 
O Modelo Atômico de Rutherford, conhecido como modelo planetário, corresponde a um sistema 
planetário em miniatura, no qual os elétrons se movem em órbitas circulares, ao redor do núcleo. 
 
 
Modelo de Rutherford – Bohr 

 
Modelo Atômico de Rutherford-Bohr 
O modelo apresentado por Rutherford foi aperfeiçoado por Bohr. Por esse motivo, o aspecto da estrutura 
atômica de Bohr também é chamado de Modelo Atômico de Bohr ou Modelo Atômico de Rutherford-Bohr. 
A teoria do físico dinamarquês Niels Bohr estabeleceu as seguintes concepções atômicas: 
1. Os elétrons que giram ao redor do núcleo não giram ao acaso, mas descrevem órbitas determinadas. 
2. O átomo é incrivelmente pequeno, mesmo assim a maior parte do átomo é espaço vazio. O diâmetro do 
núcleo atômico é cerca de cem mil vezes menor que o átomo todo. Os elétrons giram tão depressa que 
parecem tomar todo o espaço. 
3. Quando a eletricidade passa através do átomo, o elétron pula para a órbita maior e seguinte, voltando 
depois à sua órbita usual. 
4. Quando os elétrons voltam a sua órbita devolvem a energia recebida na forma de energia luminosa. 
 

Exercícios 

 1) Ao longo dos anos, as características atômicas foram sendo desvendadas pelos cientistas. Foi um 

processo de descoberta no qual as opiniões anteriores não poderiam ser desprezadas, ou seja, apesar de 

serem ideias ultrapassadas, fizeram parte do histórico de descoberta das características atômicas. 

Vários foram os colaboradores para o modelo atômico atual, dentre eles Dalton, Thomson, Rutherford e 

Bohr. Abaixo você tem a relação de algumas características atômicas, especifique o cientista responsável 

por cada uma destas teorias: 

I. O átomo é comparado a uma bola de bilhar: uma esfera maciça, homogênea, indivisível, 

indestrutível e eletricamente neutra. ____________________________ 

II. II. O átomo é comparado a um pudim de ameixas: uma esfera carregada positivamente e que 

elétrons de carga negativa ficam incrustados nela.___________________________ 

III.  III. Átomo em que os elétrons se organizam na forma de camadas ao redor do 

núcleo._________________ 

IV. Iv . Átomo que apresenta um núcleo carregado positivamente e ao seu redor gira elétrons com 

carga negativa. ____________________________ 



 

2) Nas ciências, a substituição de um modelo por outro decorre da constatação de que novos fatos 

experimentais não podem ser explicados pelo modelo já conhecido. Quando Rutherford sugeriu o seu 

modelo atômico, em 1911, buscava justificar: 

 a) a lei das proporções múltiplas de Dalton.  

b) a existência de cargas elétricas no átomo.  

c) existência de níveis de energia na eletrosfera.  

d) a existência de grandes espaços vazios no átomo.  

e) a impossibilidade de determinar com exatidão a localização do elétron no átomo. 

3) Complete: O experimento de Rutherford consistiu no bombardeamento de uma lâmina finíssima de 

_____________ com partículas _____________ chamadas partículas _____________. Rutherford concluiu 

principalmente que um átomo é constituído de uma região central, chamada ___________, onde estão 

cargas positivas, chamadas ____________, e partículas sem carga, os _____________. Ao redor da região 

central, estão os ___________, de carga _________, na região chamada ________________. 

4) Escolha um cientista descrito no texto e desenhe seu modelo atômico. 

 

 


