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O foco desta aula é o aprendizado sobre
alguns modelos atômicos, e também
sobre radioatividade.

1 Modelos atômicos

É muito difícil definir um conceito para explicar o
que é um átomo, visto que inúmeras teorias já foram
estabelecidas para isso, e foram sendo aprimoradas
com o passar do tempo. Agora, veremos um pouco
sobre cada uma dessas teorias.

• Modelo de Dalton (1808)
Considera que o átomo apresenta um formato
esférico, sendo indivisível e maciço, como uma
bola de bilhar. A partir desses princípios, Dalton
formulou alguns postulados:

1. Átomos de mesmo elemento apresentam
mesma massa e as mesmas propriedades
químicas;

2. Reações químicas comuns não passam de
uma reorganização dos átomos;

3. Compostos são formados pela combinação
de átomos de elementos diferentes em pro-
porções fixas.

Os postulados de Dalton são utilizados até hoje.
No entanto, Thomson, através de suas pesquisas,
determinou outro modelo de átomo.

• Modelo de Thomson (1897)
Thomson mostrou que o átomo não era indivisí-

vel, porque verificou que havia partículas ainda
menores que formavam o átomo. Ele fez essa
descoberta a partir de um experimento com
uma ampola de Crookes (mostrada na Figura
1), a qual era atravessada por um feixe de
partículas de carga negativa. Em influência de
um campo externo de carga positiva, esse feixe
apresentava distorção, o que indicava que apre-
sentava carga (negativa, porque era atraído pelo
campo de carga positiva). Assim, descobriu-se
o elétron, que só recebeu esse nome poste-
riormente, como um dos componentes do átomo.

Figura 1: (a) Saída dos raios catódicos de uma placa de
carga negativa para uma placa de carga posi-
tiva. (b) Observação da trajetória dos raios
catódicos. (c) A trajetória dos raios catódicos
é desviada pela presença de um campo magné-
tico. (Fonte: Química, a Ciência Central)

Então, surge uma nova categorização para o
átomo: “esférico, formado por uma ‘massa’ de
caráter positivo na qual os elétrons, partículas
subatômicas, estariam encrustados”. Por conta
dessa definição, esse modelo de átomo é geral-
mente comparado a um pudim de passas, como
exposto na Figura 2.
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Figura 2: Modelo de Thomson comparado a um pudim de
passas. (Fonte: https://pt.khanacademy.org)

• Modelo de Rutherford (1911)
Ao estudar a trajetória de partículas α (partícu-
las positivas) incidindo-as em uma lâmina de
ouro, Rutherford percebeu que a maioria dessas
partículas atravessavam a lâmina sem sofrer
desvio em sua trajetória. Ainda assim, algumas
delas sofriam desvio, e outras eram refletidas.
A Figura 3 ilustra esse experimento. Dessa
forma, Rutherford concluiu que o átomo não
era maciço, porque se fosse, todas as partículas
α incididas sobre a lâmina seriam refletidas,
mas não foi o que ocorreu.

Figura 3: Experimento de Rutherford. (Fonte: Química,
A Ciência Central)

• Modelo de Bohr (1913)
Bohr aprimorou o modelo de Rutherford, pro-
pondo que os elétrons descrevem uma órbita
circular ao redor do núcleo, denominadas órbi-
tas estacionárias. Além disso, concluiu que os
elétrons absorvem energia ao saltar para um
nível energético mais elevado, e libera energia
ao retornar à orbita de energia. Essa energia é

dita quantizada, o que significa que apresenta
valores fixos e bem definidos. O átomo de Bohr
pode ser visto na Figura 4.

Figura 4: Átomo de Bohr. (Fonte: http://www.
sbfisica.org.br)

Atualmente, sabe-se que existem inúmeras partícu-
las subatômicas, sendo as mais conhecidas o elétron,
o próton e o nêutron. Esse é considerado o modelo
clássico do átomo. A Tabela 1 indica as suas massas
e cargas relativas.

partícula massa relativa (u.m.a) carga relativa
elétron 1/1836 -1
próton 1 +1
nêutron 1 0

Tabela 1: Massas e cargas relativas de algumas partícu-
las subatômicas. (u.m.a = unidade de massa
atômica)

Os átomos não apresentam carga, porque têm
mesmo número de prótons e de elétrons.
O número atômico (Z) indica o número de prótons de
um átomo. A massa atômica (A) é dependente ape-
nas da massa dos prótons e nêutrons, como mostrado
na Equação 1 (a massa do elétron não é considerada
por ser muito pequena, como se vê na tabela).

A = Z + n (1)

Um elemento químico é o conjunto de átomos com
mesmo número atômico. Cada elemento apresenta
um símbolo que o representa. Um exemplo pode ser
visualizado na Figura 5.

Ao comparar as propriedades de átomos, eles
podem ser definidos como isótopos, isóbaros e
isótonos:
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Figura 5: Exemplo da representação dos elementos. Ob-
servação: Algumas tabelas periódicas organi-
zam as representações do número de massa o
do número atômico de maneira diferente.

1. Isótopos
São átomos com o mesmo número de prótons (p)
e diferentes números de massa (A) e de nêutrons
(n), vide Figura 6.

Figura 6: Exemplo de isótopos. (Fonte: https://
quimicaparaconcursos.com)

2. Isóbaros
Conforme o exemplo representado pela Figura 7,
os isóbaros têm o mesmo número de massa (A)
e diferentes números de prótons (p) e nêutrons
(n).

Figura 7: Exemplo de isóbaros. (Fonte: https://
quimicaparaconcursos.com)

3. Isótonos
Apresentam diferentes números de prótons (p) e
de massa (A) e mesmo número de nêutrons (n).
A Figura 8 aborda um exemplo de isótonos.

Figura 8: Exemplo de isótonos. (Fonte: https://
quimicaparaconcursos.com)

2 Radioatividade

Alguns átomos podem ser modificados por proces-
sos radioativos. Radioatividade é um fenômeno pelo
qual um núcleo instável emite espontaneamente de-
terminadas entidades, sejam elas partículas ou ondas.
Tais reações envolvem altas quantidades de energia.
A Tabela 2 mostra algumas emissões radioativas.

partícula símbolo constituição carga
radioativa

radiação alfa 4
2α dois prótons e +2

dois nêutrons
radiação beta 0

−1β um elétron -1

radiação gama 0
0γ onda 0

eletromagnética
prótons 1

1p um próton +1

nêutrons 1
0n um nêutron 0

Tabela 2: Emissões radioativas.

A modificação nos átomos acontece dependendo da
partícula incidida sobre ele. As leis de Soddy preveem
o comportamento de um átomo após a emissão de
partículas alfa e beta sobre ele, como mostram as
Equações 2 e 3, respectivamente.

A
ZX →4

2 α+A−4
Z−2 X (2)

A
ZX →0

−1 β + Z + 1AX (3)

O mesmo princípio é seguido para as emissões ra-
dioativas de prótons e nêutrons. Os raios gama não
alteram as características de um átomo, porque não
apresentam massa, nem carga, apesar de serem ex-
tremamente energéticos.
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Essas mudanças que acontecem com os átomos são
ditas transmutações, e podem acontecer espontane-
amente (transmutação natural) ou pelo bombarde-
amento proposital de partículas sob um material
(transmutação artificial).
As reações que ocorrem em processos de fissão e fusão
nuclear são resultado de emissões radioativas. Na
fissão, partículas são rompidas formando partículas
menores, através de uma reação em cadeia, liberando
alta quantidade de energia. A fusão é um processo
mediante o qual ocorre a união de núcleos para for-
mar um maior, levando a altas emissões de energia.
Para medir a radioatividade de alguns materiais
utiliza-se o tempo de meia vida (t1/2), que calcula
o tempo necessário para que a concentração de tal
material se reduza pela metade. A Figura 9 mostra
a diminuição de metade da massa de um material a
cada tempo de meia vida decorrido.

Figura 9: Decaimento radioativo de um material gené-
rico. (Fonte: https://sites.google.com)

A relação entre a massa inicial e a sua massa após
alguns decaimentos relativos está representada pela
Equação 4.

M =
M0

2n
(4)

Em que M = massa final, M0 = massa inicial e n = número de meias vidas
decorridas.

A idade de um material pode ser calculada
relacionando-se o seu tempo de meia vida e o número
de meias vidas decorridas, conforme Equação 5.

∆t = n× t1/2 (5)
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