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RESUMO 

 

A partir de uma detalhada análise documental, percebemos que a 

historiografia não dá a devida importância aos conceitos de calórico e diâmetro 

atômico, na teoria atômica desenvolvida por John Dalton (1766-1844). Nesse 

sentido, esta tese tem como objetivo principal, mostrar a relevância desses conceitos 

dentro do atomismo Daltoniano. Acreditamos que estes são tão importantes quanto 

o de peso atômico e que precisam ser mais significativamente discutidos pela 

historiografia.  

Assim, buscando validar esta hipótese, pretende-se com este trabalho 

demonstrar duas situações. A primeira é destacar as características que tornam os 

pesos atômicos tão especiais dentro da teoria atômica, quer seja sob o ponto de 

vista de Dalton, quanto sob o ponto de vista dos Historiadores. A segunda é mostrar 

que o conceito de diâmetro atômico amalgamado ao de calórico, igualmente, possui 

tais características e que por tal razão são tão relevantes quanto à noção de peso 

atômico para Dalton. Por meio deste estudo, pode-se perceber que sob o ponto de 

vista de Dalton, as concepções de peso e diâmetro atômico são complementares, 

pois uma explica os resultados gravimétricos, a outra, os resultados volumétricos 

das reações. 

 

Palavras-Chave: 

História da Ciência; História da Química; John Dalton; Teoria Atômica; Calórico; 

Diâmetro Atômico



 

 

ABSTRACT 

 

From a detailed analysis of documents, we realize that historiography does not 

give due importance to the concepts of caloric and atomic diameter inside the atomic 

theory developed by John Dalton (1766-1844). In this sense, this thesis aims mainly 

to show the relevance of these ideas within the Daltonian atomism. We believe they 

are as important as the atomic weight and need to be better discussed by 

historiography. 

Thus, seeking  to validate this hypothesis, this work intends to demonstrate 

two things. The first is to highlight the features that make so special the atomics 

weights  inside  the atomic theory, from the point of view  Dalton  as the point of view 

of historians. The second is to show that the concept of atomic diameter 

amalgamated with caloric also have such characteristics and therefore are as 

important as the idea of atomic weight to Dalton. Through the study, we could see 

that from the point of view of Dalton, the ideas of atomic weight and diameter are 

complementary, because one explains the gravimetric results, the other, the results 

volumetric of the reactions. 

 

Keywords: 

History of Science; History of Chemistry; Dalton; Atomic Theory; Caloric; Atomic 

Diameter 
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John Dalton (1766-1844) teve uma extensa e diversa produção; ele tratou de 

diversos temas, a saber: meteorologia; visão das cores; condução do calor; 

constituição de misturas gasosas; força de vapor dos líquidos; expansão dos gases 

pelo calor; constituição da atmosfera; difusão dos gases; absorção dos gases pela 

água; pesos atômicos; diâmetros atômicos; densidade da água; respiração e calor 

animal; calórico; expansão dos corpos pelo calor; quantidade de vapor na atmosfera; 

ausência de calor; gramática; etc. Além desses, a partir de 1810, tratou dos 

seguintes assuntos: métodos de análise química da água; constituição e 

propriedades das substâncias;  proporções nas combinações químicas, etc.1 

Estimar, entretanto o número correto de trabalhos por ele elaborados é muito 

difícil. Isso porque, parte desse material foi queimada no bombardeio de Manchester 

na 2a Guerra Mundial.  

Entretanto, a partir de cuidadosa análise de documentações biográficas, 

podemos constatar que o acervo publicado de John Dalton tenha, por volta, 150 

trabalhos entre livros e artigos2. 

Desse total de 150 temos hoje, acesso a pouco mais de 60 trabalhos. O 

restante deles foi lido e registrado em livros manuscritos na Sociedade Filosófica de 

Manchester, ou seja, boa parte deles não foi publicada em revistas da época.  

                                                
1
 Como pode ser visto na lista dos trabalhos de Dalton na  Bibliografia. 

2
 Para chegarmos à conclusão de que Dalton publicou por volta de 150 trabalhos, realizamos além de 

um estudo cuidadoso de obras biográficas, utilizamos um critério de classificação para discernir o que 
chamamos de trabalho científico. Neste sentido, consideramos como trabalhos os: artigos apenas 
lidos e/ou registrados à mão em Academias; as cartas publicadas na forma de artigo no Nicholson’s 
Journal; os livros publicados e os artigos publicados em periódicos. Não estamos contemplando como 
trabalho: as cartas e as questões matemáticas publicadas no Ladies’ Diary, no Gentleman’s Diary e 
no The scientific receptacle. Igualmente, não elencamos os artigos repetidos, ou seja, publicados em 
dois ou mais periódicos. Neste caso, os referidos trabalhos foram considerados uma única vez. Mais 
detalhes encontram-se no Anexo I, que contém uma lista, quase completa, dos títulos dos livros e dos 
artigos publicados por Dalton, conforme Smith, Memoir of John Dalton, and History of the Atomic 
Theory up to his Time, pp. 253-63. Esse trabalho é de suma importância, pois, foi realizado por 
alguém que viveu em uma época anterior à destruição dos livros em Manchester. Isso nos leva a 
pensar que ele, provavelmente, foi feito a partir da consulta direta a esses livros. Uma também 
adequada lista de documentos primários de Dalton pode ser encontrada no Smyth, John Dalton 1766-
1844. A bibliography of works by and about him with an annotated list of his surviving apparatus and 
personal effects, pp. 1-13; 36-45. 
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Esses manuscritos, queimados na Grande Guerra, estavam agrupados em 12 

(doze) volumes e cobriram o período de publicações de 1781 a 1864 dessa 

sociedade.3 Portanto, os trabalhos que passaram à posteridade, foram, 

exclusivamente, os livros e os artigos impressos nos periódicos da época.4 

Os principais periódicos em que Dalton publicou foram: Memoirs of the literary 

and philosophical society of Manchester (conhecido como Manchester Memoirs); A 

Journal of Natural Philosophy, Chemistry and the Arts (conhecido como Nicholson’s 

Journal); Philosophical Transactions of the Royal Society of London; Philosophical 

Magazine; Annals of Philosophy; Report of the British Association for the 

Advancement of Science; Annales de Chimie; etc…5 

Com relação aos seus manuscritos, apesar destes também terem sido 

destruídos na Guerra, há relevantes partes de seu “caderno de laboratório” 

contemplados e disponíveis no trabalho de H. E. Roscoe e A. Harden, intitulado A 

new view of the origin of Dalton’s atomic theory, publicado em 1896.6 Assim, esta 

publicação será valiosa para nosso trabalho. 

Já a sua extensa correspondência, composta por um incontável número de 

cartas está dispersa pelo mundo, não existindo um registro que as reúna 

adequadamente. Contudo, um bom número delas pode ser encontrado no trabalho 

de A. W. Thackray, intitulado Fragmentary Remains of John Dalton, publicado no 

Annals of Science e também no trabalho de H. E. Roscoe e A. Harden de 18967, já 

mencionado. 

                                                
3
 Sobre os 12 volumes queimados na Guerra, ver Smyth, op. cit., p. 36.  

4
 Para verificar o número de artigos que se tem acesso hoje: - Cf: Ibid., pp. 7-13. Para verificar a 

relação de livros publicados: - Cf: Ibid., pp. 1-4; também Smith, op. cit., p. 263. 
5
 Para verificar os demais periódicos em que Dalton publicou trabalhos, consultar:  Smyth, op. cit., pp. 

7-13; XIX – XXI. 
6
 Roscoe & Harden, A new view of the origin of Dalton’s atomic theory, pp.52-80. 

7
 Thackray, “Fragmentary remains of John Dalton”, pp.148-74; e também Roscoe & Harden, op. cit., 

pp.130-91. 
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Em relação à literatura secundária, ou seja, aos trabalhos elaborados por 

Historiadores da Ciência sobre algum aspecto da vida e obra de Dalton, devemos 

focar nosso olhar sobre o trabalho biográfico desenvolvido por A. L. Smyth (1997) 

para percebermos a extensão de suas publicações. Esse amplo e ainda 

relativamente atualizado trabalho traz uma lista de mais de 480 títulos entre artigos e 

livros que tratam de diferentes aspectos da vida e obra de Dalton.8 

Assim, a denominada literatura secundária acaba sendo a via mais importante 

a nos informar sobre os trabalhos de Dalton. No entanto, ao observarmos, 

preferencialmente, essa literatura secundária, acerca do surgimento da teoria 

atômica de John Dalton, percebemos que os historiadores pouco se interessam pelo 

“calórico” e “diâmetro atômico” que, de certa forma, compõem o atomismo 

Daltoniano. Por outro lado, em linhas gerais, podemos afirmar que, 

preferencialmente, a tradição historiográfica vem se debruçando sobre os aspectos 

gravimétricos de tal teoria, privilegiando os pesos atômicos.9 Isso nos leva a 

questionar: Qual é a importância do calórico e do diâmetro atômico no trabalho de 

Dalton?  

                                                
8
 Smyth, op. cit., pp. 88-132. 

9
 Existe um grande número de trabalhos de Historiadores da Ciência que tratam do surgimento da 

teoria atômica. Dentro dessa historiografia, alguns autores figuram como protagonistas do relato 
desse episódio da ciência. Dentre eles podemos destacar: Thomson apud Nash, “The Origin of 
Dalton´s Chemical Atomic Theory”, pp. 101-2;  Henry, Memoirs of the life and scientific researches of 
John Dalton, pp.62-3, 84; Meldrum apud Nash, op. cit., pp. 103-8; Roscoe & Harden, op. cit., pp. 13-
18, 25-6; Nash, op. cit., pp. 108-16; Guerlac, “Some Daltonian Doubts”, pp. 544-54; Thackray, “The 
emergence of Dalton´s chemical atomic theory: 1801-08”, pp. 1-23; Rocke, “In search of El Dorado: 
John Dalton and the origins of the atomic theory”, pp. 125-58. Por não se tratar do foco desta tese, e 
por já termos feito em outro momento, não promovemos um aprofundamento na análise destes 
trabalhos. Entretanto, para obter um resumo dessas versões, conferimos: Lobato, Misturas e 
combinações químicas dos gases: estudos e explicações atômicas de John Dalton (1766-1844), pp. 
14-20; e também: Viana, A construção da teoria atômica de Dalton como estudo de caso – e algumas 
reflexões para o ensino de química, pp. 26-33. Para não cometermos injustiça com a tradição 
historiográfica, conferimos o trabalho de Robert Fox in Cardwell, John Dalton and the Progress of 
Science, pp. 187-202, que trata da questão do calórico, mas, aborda pouco acerca dos diâmetros dos 
átomos. 
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Acreditamos que eles são tão importantes quanto o conceito de peso atômico 

e que merecem ser discutidos, de forma mais aprimorada, pela historiografia. Nesse 

sentido, esta tese tem como objetivo, destacar a importância dos conceitos de 

calórico e diâmetro atômico no atomismo de Dalton. 

Para atingir tal objetivo, primeiramente, fizemos um amplo levantamento 

bibliográfico, considerando os trabalhos de Dalton, aqui constantes como nossa 

bibliografia primária, bem como às escritas por outros autores, que chamamos de 

bibliografia secundária. Ao examinarmos tais documentos pudemos perceber que, 

dentre os trabalhos de Dalton, os que, efetivamente, interessavam à nossa pesquisa 

eram àqueles documentos por ele publicados até 1810, mais precisamente, a 

segunda parte do primeiro volume de seu mais importante trabalho, o A new system 

of chemical philosophy. 

Assim, buscando validar nossa hipótese, ou seja, na tentativa de mostrar que 

dentro do atomismo Daltoniano, os conceitos de peso, diâmetro e calórico são, de 

certo modo equivalentes em importância, precisamos demonstrar duas situações. A 

primeira seria destacar as características que tornam os pesos atômicos tão 

especiais dentro da teoria atômica, tanto do ponto de vista de Dalton, quanto do 

ponto de vista dos historiadores. A segunda seria mostrar que o conceito de 

diâmetro atômico, amalgamado ao de calórico, também possui tais características, e 

que, por isso, são tão importantes quanto à noção de peso atômico para Dalton. 

Para demonstrar essas duas situações e validar nossa hipótese, no primeiro 

capítulo, apresentamos o “olhar” científico de Dalton, destacando o papel do 

experimento em seu trabalho, além de mostrar como ele articula experimento-

observação e propõe o estabelecimento de leis gerais e modelos teóricos. Para 
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tanto, analisamos principalmente documentação produzida de 1801 até 1810, 

período de nascimento e amadurecimento da teoria atômica. 

No segundo capítulo focamos historicamente o processo de transformação 

dos conceitos de calórico e peso atômico. Ainda nesse capítulo, ao mostrarmos o 

processo de amadurecimento dessas idéias, tentamos flagrar as características dos 

pesos atômicos que o tornam tão especial aos olhos de Dalton e também dos 

Historiadores da Ciência.  

No terceiro capítulo, buscamos num primeiro momento, mostrar como o 

conceito de diâmetro atômico foi se modificando no trabalho de Dalton. Depois, 

tentamos demonstrar que, para Dalton, as idéias de peso e diâmetro atômico eram 

complementares, pois, uma explicava os dados gravimétricos e a outra, os dados 

volumétricos das reações. 

Dessa forma, almejamos ao final de nossa pesquisa, promover a colocação, 

dos conceitos de calórico e diâmetro atômico, no que imaginamos eram seus 

devidos lugares, ou seja, também em posição de destaque dentro do quadro teórico 

Daltoniano. 
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CAPÍTULO I 

O OLHAR DE JOHN DALTON 
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John Dalton nasceu em 6 de setembro de 1766, em uma vila com pouco mais 

de 350 habitantes chamada Eaglesfield − próximo à Cockermouth, no antigo 

condado de Cumberland − região que atualmente faz parte do território de Cumbria, 

norte da Inglaterra.10 Foi educado entre os quakers11 e, ao que tudo indica, seus 

estudos foram mais voltados à Matemática e à Física.12 Nesse sentido, é muito 

provável que sua formação, seja a responsável por uma característica muito peculiar 

de sua forma de ver o mundo. Tinha o costume de quantificar, medir, comparar, 

classificar, ordenar, inferir elementos, arquitetar modelos geométricos explicativos, 

buscar relações, proporções, ou seja, buscava matematizar13 todo e qualquer 

fenômeno ou conceito, tanto quanto fosse possível.  

Assim, neste primeiro capítulo, percorremos alguns trabalhos de Dalton até 

1810, destacando o papel do experimento, bem como a relação entre experimento, 

observação e estabelecimento de leis gerais e modelos teóricos no seu trabalho. 

Objetivamos mostrar o “estilo” científico dele, para que possamos entender de que 

maneira tal “estilo” contribuiu para a formulação de sua teoria atômica. 

Ao completar 12 anos, Dalton abriu,, em Eaglesfield uma escola na qual 

lecionava. Em 1781, foi morar com seu irmão em Kendal, local em que conheceu 

John Gough (1757-1825), um filósofo cego, que muito lhe ajudou em seus estudos.14  

No período de 1783 a 1795 publicou sobre questões matemáticas e filosóficas 

no Lady’s Diary e no Gentleman’s Diary, revistas dedicadas ao público leigo da 

                                                
10

 Há controvérsias sobre a data de nascimento de Dalton, se foi 5 ou 6 de setembro. Para conferir tal 
dúvida, ver Henry, op. cit., p. 1; Patterson, John Dalton and the Atomic Theory, p. 9; e também Smith, 
op. cit., pp. 4-5. 
11

 Grupo protestante surgido em meados do século XVII, cujos adeptos ficaram conhecidos como 
quakers. 
12

 Henry, op. cit., pp. 3-7.  
13

 Daqui por diante, toda vez em que for mencionada a palavra matematizar, esta faz referência à 
todo e qualquer tipo de matematização, podendo ser: uma proposição de fórmula; uma quantificação; 
um estabelecimento de uma razão, proporção ou relação entre números; uma algebrização; uma 
geometrização ou busca de modelos geométricos explicativos dos fenômenos, etc. Ou seja, a palavra 
matematizar tem o mesmo sentido que formalização matemática. 
14

 Smith, op. cit., pp. 4-10. 
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época. No ano de 1795 também publicou algumas questões no The Scientific 

Receptacle.15 

Em 1793, Dalton mudou-se para Manchester, para assumir o cargo de 

professor de Matemática e Filosofia Natural no New College. Nesse mesmo ano 

publicou um trabalho intitulado Meteorological Observations and Essays.16 Nesse 

seu primeiro livro, já era flagrante a sua forma peculiar de interpretar todo e qualquer 

fenômeno por meio da Matemática, propondo modelos geométricos explicativos. Ele 

procura explicar a Aurora Boreal pela Geometria Euclidiana e pelos princípios de 

Ótica, conforme mostra a figura 1.   

                                                
15

 Smyth, op. cit., pp. 5-6. 
16

 Smith, op. cit., pp. 18-9. 
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Ilustração 1 – Explicação Geométrica da Aurora Boreal.17
 

 

                                                
17

 Dalton, Meteorological Observations and Essays, p. 151, 152-7. Em 12 de março de 1805, Dalton 
cita a possibilidade de se ter a ideia do tamanho da aurora boreal, cf. seu  Dalton, “Extract of a letter 
from Mr. J. Dalton: on a remarkable aurora borealis”, p. 303. Anos depois, em 1828, ele publica um 
trabalho que chega a quantificar o seu tamanho sobre a superfície da terra cf. Dalton, “On the height 
of the aurora borealis above the surface of the earth; particularly one seen on the 29

th
 of march, 1826”, 

pp. 291-302. Também sobre a aurora boreal,  ver: Dalton, “Observations on the various accounts of 
the luminous arch, or meteor, accompanying the Aurora Borealis of November 3

rd
, 1834”, pp. 617-27. 
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Ainda em relação a este trabalho pode-se perceber o grande esforço de 

Dalton, desde 1788, em quantificar as “variáveis” que influenciam os fenômenos 

meteorológicos. Para ele, os aspectos que interferem nas condições do clima e que, 

portanto, devem ser medidos são, entre outros: pressão; temperatura; direção e 

intensidade dos ventos; umidade e tamanho de nuvens. Dalton acreditava que ao 

mensurá-los diariamente, ele poderia encontrar “padrões” do comportamento do 

tempo e com isso, fazer previsão do clima. Isso pode ser percebido ao olharmos as 

duas últimas páginas de seu trabalho, antes do apêndice, quando ele propõe “regras 

gerais para prever o clima”.18 

Em 1794, Dalton foi aceito como membro da Sociedade Literária e Filosófica 

de Manchester. Neste grupo, encontrou o lugar ideal para publicar os trabalhos 

sobre meteorologia, pois, a região de Manchester era muito chuvosa e oferecia 

dados para investigação em todo momento.19 

Logo depois de se tornar membro dessa Sociedade, leu seu primeiro artigo 

intitulado “Extraordinay facts relating to the vision of colours”.20 Esse artigo está 

dividido em três partes. A primeira traz um relato individual a respeito de sua própria 

dificuldade para discernir as cores. A segunda parte do artigo traz o relato de outras 

pessoas que possuíam a mesma dificuldade. E a última, traz algumas observações 

a respeito da provável causa dessa anomalia da visão.21 Mais tarde, o nome de 

Dalton ficou atrelado a essa deficiência – que ficou conhecida como Daltonismo – 

devido à publicação desse artigo. 

Em 1799, Dalton leu para a Sociedade de Manchester, um trabalho intitulado 

“Experiments and observations to determine whether the quantity of rain and dew is 

                                                
18

 Idem., Meteorological Observations and Essays, pp. 9-10; 182-3; XIX-XX. 
19

 Smith, op. cit., p. 27. 
20

 Ibid., p. 27. 
21

 Dalton, “Extraordinary facts relating to the vision of colours”, pp. 30-45. 
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equal to the quantity of water carried off by the rivers and raised by evaporation; with 

an enquiry into the origin of springs”. Nesse artigo, novamente percebemos o olhar 

quantitativo e matemático de Dalton, pois, ele tenta comparar a quantidade de água 

que cai através das chuvas e do orvalho, com a da água que é carregada pelos rios 

e pela evaporação, chegando à conclusão que “[...] a chuva e o orvalho desse país 

são equivalentes à quantidade de água carregada pela evaporação e pelos rios.”22  

Ainda nesse trabalho, Dalton propõe uma fórmula matemática para prever e 

quantificar a vazão de um rio, a partir da comparação dos dados deste com os de 

outro rio. A fórmula matemática, leva em conta o tamanho de cada um dos rios e o 

excesso de precipitação em relação à evaporação da área em que os rios se 

localizam.23 Segundo Dalton, as questões relacionadas à medição da água que 

precipita e a que evapora, é de fundamental importância para a ciência da 

agricultura, para as atividades domésticas e para a indústria.24 

No mesmo ano de 1799, em abril, Dalton leu um novo artigo para a 

Sociedade de Manchester, intitulado “Experiments and observations on the power of 

fluids to conduct heat; with reference to Count Rumford’s seventh essay on the same 

subject”. O artigo foi escrito com a finalidade de, por um lado, apontar as causas da 

difusão do calor nos líquidos. E por outro, contrapor-se às idéias de Benjamin 

Thompson (1753-1814), o Conde Rumford, que defendia a opinião de que o calor se 

transmitia nos líquidos apenas pelo processo de convecção. Dalton acreditava que 

                                                
22

 Idem., “Experiments and observations to determine whether the quantity of rain and dew is equal to 
the quantity of water carried off by the rivers and raised by evaporation; with an enquiry into the origin 
of springs”, p. 365. 
23

 Ibid., p. 366. 
24

 Ibid., p. 346. 
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esse era o principal motivo da transmissão do calor, entretanto não seria a única 

causa.25  

Neste trabalho, um aspecto importante de ser evidenciado é o papel que o 

experimento tem na argumentação de Dalton. Este faz críticas a Rumford pelo modo 

pelo como conclui que a água é má condutora de calor e, ainda, por considerar suas 

conclusões equivocadas, pois não estão baseadas em experimentos.26 Em 

contrapartida, Dalton chega a realizar dez experimentos diferentes para discutir se a 

água é ou não boa condutora de calor, antes de concluir: 

 

“Os números, expressando o correto efeito do poder de 

condução [capacidade que a água tem de conduzir o calor], 

são derivados de 10 experimentos e, consequentemente, não 

são puramente hipotéticos.”27 

 

Vemos assim que o número de experimentos realizados, ganha peso em seu 

argumento a respeito de como os líquidos conduzem o calor. Por outro lado, aponta 

a teoria de Rumford como desprovida de comprovação experimental. Para Dalton, o 

que é inferido a partir da experiência é tomado como conhecimento verdadeiro, não 

“hipotético” e, o contrário disso, não passa de pura especulação. Aqui é importante 

ressaltar que, quando nos referimos ao número de experimentos, na verdade, 

estamos falando da diversidade deles, ou seja, Dalton varia as condições e os tipos 

de experimentos para verificar suas hipóteses.28 

                                                
25

 Idem., “Experiments and observations on the power of fluids to conduct heat; with reference to 
Count Rumford’s seventh essay on the same subject”, pp.373-4; 385-6. 
26

 Ibid., pp.373-4. 
27

 Ibid., pp.392-3. 
28

 Idem, “Experiments and observations on the power of fluids to conduct heat; with reference to 
Count Rumford’s seventh essay on the same subject”, pp.379-91. 
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Quando da eleição de Dalton para secretário da Sociedade Literária e 

Filosófica de Manchester, em 1800, foi-lhe concedida a leitura de quatro trabalhos. 

Destes, temos acesso a apenas um29, lido em junho, cujo título é “Experiments and 

observations on the heat and cold produced by the mechanical condensation and 

rarefaction of air”. Mais uma vez, nos chama à atenção, neste trabalho, a maneira 

pela qual a experimentação compõe a argumentação. Assim, como já apontado em 

outros trabalhos, neste, Dalton baseia sua argumentação em 11 experimentos e, 

igualmente neste caso, o número de diferentes experimentos realizados é muito 

importante na comprovação de suas hipóteses.30  

Ao que parece, é significativo o número e a diversidade da experimentação 

que levam a inferir determinada lei ou princípio, relevantes na argumentação. Isto 

porque, uma primeira forma é deduzir um princípio apenas usando como argumento 

1 experimento e, uma segunda forma, é inferir o mesmo princípio pela proposição de 

10 experimentos diferentes, variando as condições, as substâncias, etc. Sem dúvida 

alguma, a segunda forma de dedução de leis é mais adequada, de acordo com a  

perspectiva de Dalton. 

Em 1801, Dalton publicou um trabalho sobre o comportamento dos gases. É 

importante notar que a Inglaterra destaca-se na tradição de trabalhos com os gases. 

Essa tradição tem como protagonistas: Robert Boyle (1627-1691) e  Stephen Hales 

(1677-1761) no século XVII; Joseph Black (1728-1799); Joseph Priestley (1733-

1804) e Henry Cavendish (1731-1810) no XVIII. Os primeiros tinham interesses mais 

quantitativos e os demais se atentavam preferencialmente à identificação qualitativa 

dos gases. 

                                                
29

 Smith, op. cit., p. 254; e também Smyth, op. cit., pp. 1-13; 36-45. Os outros 3 trabalhos foram 
queimados na segunda grande guerra. 
30

 Dalton. “Experiments and observations on the heat and cold produced by the mechanical 
condensation and rarefaction of air”, pp. 515-26. 
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Assentado nesta tradição, Dalton elaborou um dos seus mais importantes 

artigos, chamado “Experimental essays on the constitution of mixed gases; on the 

force of steam or vapour from water and other liquids in different temperatures, both 

in a torricellian vacuum and in air; on evaporation; and on the expansion of gases by 

heat”. Cabe ressaltar, nesse trabalho, alguns pontos relevantes, como aquele que se 

sobressai logo na primeira página, onde se encontra mencionado que: 

 

“O progresso do conhecimento filosófico avança pelo 

descobrimento de novos e importantes fatos; mas, [avança] 

muito mais quando esses fatos levam ao estabelecimento de 

leis gerais.”31 

 

Para Dalton, não bastava descobrir novos fatos – que ele fazia por meio de 

observação e experimentação – se esses não levassem ao estabelecimento de leis 

gerais que, posteriormente, pudessem fazer alguma previsão dos fenômenos.32  

Ainda em consonância com a forma como Dalton articula experimento e 

teoria, é interessante notar a defesa de seu ponto de vista a respeito do 

comportamento da mistura gasosa que compõe a atmosfera. Apesar de sustentar a 

ideia de que a teoria vem depois do experimento, na prática, essa relação não é 

assim tão simples. Vejamos o caso da mistura entre dois gases diferentes. 

Segundo Dalton, quando se tem um contato entre dois gases se pode 

imaginar quatro possíveis casos de como as suas partículas interagem entre si33.  

                                                
31

 Idem., “Experimental essays on the constitution of mixed gases; on the force of steam or vapour 
from water and other liquids in different temperatures, both in a torricellian vacuum and in air; on 
evaporation; and on the expansion of gases by heat”, p.535; 537-8. 
32

 Ibid., pp. 535-9. 
33

 Ibid.,pp.541-3. Aqui, é importante ressaltar que Dalton herda uma tradição newtoniana a respeito 
da explicação de como as partículas do ar se comportam. Para Newton, o ar era composto por 
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Na primeira hipótese, as partículas do gás “A” repelem as do gás “B”, com a 

mesma força com que repelem àquelas do seu próprio tipo. Logo em seguida, 

Dalton inicia reflexões sobre qual seria o efeito detectado experimentalmente, caso 

esse tipo de interação existisse entre elas. Em sua concepção, esse tipo de 

influência mútua entre partículas é difícil de ser imaginado como sendo verdadeiro, 

pois tal processo levaria os gases a se separarem por diferença de densidade, 

ficando o gás mais denso sob o gás menos denso, o que não ocorre 

experimentalmente. Assim, Dalton conclui que esse tipo de explicação sobre o 

contato entre as partículas é inconsistente com o fenômeno.34 

É interessante notar que Dalton tentou relacionar um modelo imaginário do 

comportamento de partículas com seus efeitos verificados experimentalmente. 

Tendo feito isso, percebeu que esse tipo de interação é pouco provável de acontecer 

entre as partículas, devido aos efeitos.  

O segundo tipo de interação seria aquela, conforme Dalton, em que as 

partículas do gás “A” repeliriam as do gás “B” com força menor ou maior que as do 

seu próprio tipo. Ao imaginar esse tipo de interação entre partículas, chega à 

conclusão que esta hipótese também é pouco provável, pois levaria à separação dos 

gases, o que é inconsistente com o que pode ser observado pela experiência.35 

Na terceira hipótese, as partículas “A” têm afinidade química, ou atração pelas 

partículas “B”. Neste caso, segundo Dalton, são vários os fatos em química a 

apoiarem essa conjectura.  

                                                                                                                                                   
apenas um tipo de partícula e, segundo ele, existe uma esfera de influência entre uma partícula e 
outra. Ela pode ser descrita como sendo o inverso da raiz cúbica da densidade do gás. Newton 
estabeleceu essa relação matemática, ao observar o comportamento da densidade do ar em função 
da pressão. Ele percebeu a dificuldade de comprimir o ar, portanto, era como se as partículas se 
repelissem, ou seja, essa esfera de ação de uma partícula era como se fosse uma força de repulsão 
que se manifestava, experimentalmente, com a dificuldade de comprimir o ar. 
34

 Ibid., pp. 541-2. 
35

 Ibid., p. 542. 
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Dalton apresenta pelo menos três casos em que o contato entre dois gases 

forma uma nova substância química. Nesses exemplos, o produto formado tem 

volume menor que os reagentes e, consequentemente, maior densidade 

evidenciando, assim, a ação das forças de atração entre as partículas “A” e “B”, 

formando o produto “AB”. Entretanto, de acordo com ele, existem casos de interação 

entre gases nos quais não há indícios de formação de novas substâncias, portanto, 

sem sinais de afinidade química.36 Para estes casos, essa hipótese é igualmente 

falha e não está de acordo com os efeitos obtidos pelo experimento.37 

Por fim, para Dalton, a última maneira de interação é aquela em que as 

partículas de “A” não têm nem atração, nem repulsão pelas de “B”. Aqui, as 

partículas de “A” teriam repulsão apenas entre si, sendo indiferentes às de “B”. 

Neste caso, as partículas de “B” também têm repulsão entre si e são indiferentes às 

de “A”. Conforme Dalton, quando colocamos dois gases em contato, as 

características que podem ser detectadas são: a difusão entre os gases; a não 

diminuição de volume; o não aumento de temperatura do produto formado, o que 

caracteriza a não formação de uma nova substância. Assim, a hipótese 4 

supracitada, que relata o comportamento das partículas, é a que melhor se ajusta 

aos efeitos obtidos pelo experimento.38  

Os quatro casos descritos, são um bom exemplo de como Dalton elaborava 

modelos explicativos que pudessem dar conta dos dados da experiência. É flagrante 

que ele, a partir dos resultados experimentais, busca estender seu pensamento para 

imaginar como as partículas devem se comportar para produzir tal efeito, que pode 

                                                
36

 Segundo Dalton, quando colocamos em contato dois gases de naturezas diferentes, os principais 
sinais de que está acontecendo uma afinidade química e, consequentemente, havendo a formação 
de um novo composto são: diminuição de volume do produto, fruto da interação dos reagentes; 
aumento da temperatura e da gravidade específica (nossa densidade) do produto formado. Ibid., pp. 
542-3. 
37

 Ibid., pp. 542-3. 
38

 Ibid., pp. 543-5. 



27 

 

 

ser detectado pelo experimento. Apesar de não ver as partículas, elas são 

imaginadas, e nesse caso, Dalton propõe a sua primeira representação do 

comportamento dos átomos, mostrando os diversos tipos de gases da atmosfera e 

sua interação: 

Ilustração 2 – Representação dos átomos dos gases na atmosfera39. 

 

                                                
39

 Ibid., p. 603. Também Viana, A construção da teoria atômica de Dalton como estudo de caso – e 
algumas reflexões para o ensino de química, p. 25. Apesar de termos a fonte primária em mãos, 
utilizamos a figura da fonte secundária. Isso porque a folha que contém essa ilustração está 
parcialmente danificada em nossa fonte original.  
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A ilustração 2 é bastante interessante, porque foi a primeira representação de 

átomos feita por Dalton. Na parte de cima da figura, os asteriscos, losangos, pontos 

e triângulos são as representações dos átomos de vapor de água, oxigênio, 

nitrogênio e gás carbônico, respectivamente. Na parte de baixo da figura, ele 

representa a maneira com que as partículas desses gases se arranjam formando a 

atmosfera. É importante salientar que, neste caso, Dalton pretendia mostrar a 

disposição relativa das partículas formando a atmosfera e, para tanto, ele atrela, 

arbitrariamente, figuras diversas a diferentes tipos de átomos.  

É relevante evidenciar a coragem de Dalton quando ele se referia às 

partículas, pois, enquanto os seus contemporâneos são bastante econômicos e 

usam essa noção, com muita prudência em suas argumentações, ele, já em 1801, 

“abusa” do conceito de átomo.40 Isso porque, apesar de não vê-los ou detectá-los 

experimentalmente, ele cria representações que os tornam, de alguma forma 

“palpáveis”. 

Tal ilustração é apenas o começo de uma tendência que Dalton tinha em criar 

representações daquilo que não se podia ver. Essas representações, na medida em 

que o tempo passava, foram se modificando e ganhando novas formas para explicar 

os novos problemas experimentais que foram surgindo. As Ilustrações 3, 4, 5, 6, 7 e 

8, que seguem, mostram as diversas mudanças na representação do átomo de 

oxigênio no decorrer de aproximadamente nove anos: 

 

 

                                                
40

 Para observar como os contemporâneos de Dalton articulam o conceito de átomo ou partícula, ver 
Dalton, “Inquiries concerning the signification of the Word particle, as used by modern chemical 
writers, as well as concerning some others terms and phrases”, pp. 81-8. 
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Ilustração 3 – Representação de uma partícula de oxigênio em 180141. 

 

 

 

 

 
Ilustração 4 – Representação de uma partícula de oxigênio em 6 de setembro 

de 180342. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 5 – Representação de uma partícula de oxigênio em 12 de outubro 
de 180343. 

 
 

 

 

 

Ilustração 6 – Representação de uma partícula de oxigênio em 17 de junho de 
180644. 

 

 

 
 

                                                
41

 Idem., “Experimental essays on the constitution of mixed gases; on the force of steam or vapour 
from water and other liquids in different temperatures, both in a torricellian vacuum and in air; on 
evaporation; and on the expansion of gases by heat”, p. 603. (Desenho nosso). 
42

 Dalton apud Roscoe & Harden, op. cit., pp. 26-9. Caderno de Laboratório de Dalton, (desenho 
nosso).  
43

 Dalton apud Roscoe & Harden, op. cit., p. 45. Caderno de Laboratório de Dalton, (desenho nosso). 
44

 Dalton apud Roscoe & A. Harden, op. cit., p. 72-3. Caderno de Laboratório de Dalton. 
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Ilustração 7 – Representação melhorada da partícula de oxigênio45. 

 

 

 

Ilustração 8 – Representação de uma partícula de oxigênio em 181046. 

 

 

 

Essa questão das diversas formas de representação dos átomos está melhor 

discutida posteriormente em nossa tese.  

Ainda em relação a seu importante trabalho de 1801, além das 

representações dos átomos e da sua articulação teoria-experimento, também é 

interessante evidenciar sua busca pela quantificação dos diferentes gases 

formadores da atmosfera. Nesse artigo, mostrou que, de 30 polegadas de pressão 

total da atmosfera, o nitrogênio é responsável por 21,2 ; o oxigênio por 7,8 ; o vapor 

de água é variável de acordo com a temperatura, o gás carbônico e o hidrogênio não 

                                                
45

 Viana, A construção da teoria atômica de Dalton como estudo de caso – e algumas reflexões para 
o ensino de química, p. 56. 
46

 Dalton, A new system of chemical philosophy, Vol. I, pp.548-9. Acreditamos que a partícula 
representada em 1810 é a mesma que a de 1806. A de 1806 é redonda porque foi feita à mão, 
enquanto a de 1810 talvez, por questões técnicas de impressão, foi feita quadrada. 
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foram bem determinados. Dalton tinha convicção da existência de outros gases, 

além desses.47  

Outra questão desenvolvida nesse mesmo artigo, diz respeito ao que 

denomina de “força de vapor48 dos líquidos”; quando apresenta medições da força 

de vapor da água nas temperaturas de 32º F a 212º F (respectivos pontos de fusão 

e ebulição da água). De posse dos resultados experimentais, buscou entender as 

razões de crescimento dessas forças de vapor, em relação à temperatura, como 

mostra o quadro na ilustração 9: 

Tabela 1 – Quadro com as razões de crescimento das forças de vapor da água, 
em função da temperatura49 

 
1 2 3 4 5 6 

Temperatura 
(oF) 

Força de 
vapor em 
polegadas 

Divisão para 
obtenção da 

razão de 
crescimento 

Razão de 
crescimento 

Subtração 
das razões 

de 
crescimento 

Constante 
diminuição 
das razões 

de 
crescimento 

32 0,200 0,435 ÷ 
0,200 

2,17 2,17-2,09 0,08 

54,5 0,435 0,910 ÷ 
0,435 

2,09 2,09-2,00 0,09 

77 0,910 1,820 ÷ 
0,910 

2,00 2,00-1,92 0,08 

99,5 1,820 3,500 ÷ 
1,820 

1,92 1,92-1,84 0,08 

122 3,500 6,450 ÷ 
3,500 

1,84 1,84-1,75 0,09 

144,5 6,450 11,250 ÷ 
6,450 

1,75 1,75-1,67 0,08 

167 11,250 18,800 ÷ 
11,250 

1,67 1,67-1,59 0,08 

189,5 18,800 30,000 ÷ 
18,800 

1,59   

212 30,000     

 

                                                
47

 Idem., “Experimental essays on the constitution of mixed gases; on the force of steam or vapour 
from water and other liquids in different temperatures, both in a torricellian vacuum and in air; on 
evaporation; and on the expansion of gases by heat”, pp. 546-50. 
48

 Força de vapor é o mesmo que pressão de vapor nos termos de hoje. 
49

 Dalton, “Experimental essays on the constitution of mixed gases; on the force of steam or vapour 
from water and other liquids in different temperatures, both in a torricellian vacuum and in air; on 
evaporation; and on the expansion of gases by heat”, p. 556. As colunas 3, 5 e 6 (azul) deste quadro 
são de nossa autoria e nos auxilia na interpretação do quadro original que é composta apenas pelas 
colunas 1, 2 e 4 (amarelo). 
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Como se pode ver pelo quadro, Dalton determinou experimentalmente a força 

de vapor da água em intervalos de 22,5º F 50, e pode verificar que existe uma razão 

de seu crescimento em função da temperatura da água. Igualmente percebeu que 

essa razão diminuiu em um intervalo constante (conforme a coluna 6), permitindo-

lhe fazer previsão de qual seria a força de vapor da água, a uma temperatura não 

determinada pelo experimento: 

 

“Assim, parece existir uma razão que tem um decrescimento 

uniforme; e, portanto, podemos estender a tabela de forças em 

ambos os extremos, sem a ajuda do experimento a uma 

considerável distância. [...] Esse método pode ser visto como 

uma aproximação; entretanto, ele não supera a conveniência 

da determinação pelo experimento; ainda que seja muito mais 

difícil acima de 212oF e abaixo de 32oF [...]” 51. 

 

Conforme Dalton, os extremos alcançados são 32oF e 212oF, ou seja, pode-

se determinar experimentalmente as forças de vapor da água facilmente nesse 

intervalo. Assim, pode-se, na sua concepção e a partir dessa razão, prever as forças 

de vapor em temperaturas abaixo de 32oF e acima de 212oF. E, é justamente isso 

que Dalton faz, ou seja, a partir do conhecimento da razão de crescimento, prevê as 

forças de vapor da água no intervalo de -40oF até 325oF.52 

                                                
50

 Da mesma forma, ele também estabeleceu as forcas de vapor em intervalos diferentes, inclusive de 
1

o
F em 1

o
F. Ibid., p. 555-63. 

51
 Ibid., p. 558. 

52
 Ibid., pp. 558-63. 
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Da mesma forma que Dalton encontrou a razão que rege o crescimento da 

força de vapor da água no vácuo, em função da temperatura, ele tenta fazer o 

mesmo para outros seis líquidos.53  

Ainda neste artigo de 1801, pouco adiante, percebemos mais uma vez, a sua 

busca pela quantificação dos fenômenos. Neste caso, Dalton propõe uma fórmula 

matemática para quantificar e prever a expansão de um gás quando este está sob 

um líquido, à temperatura e pressão constante. Nesta fórmula, este considera a 

força de vapor do líquido na temperatura em questão, a pressão do sistema e o 

volume inicial do gás em temperatura constante.54 

No ano seguinte, em 1802, Dalton publica um trabalho intitulado 

“Meteorological obsevations made at Manchester” em que apresenta os resultados 

das medições meteorológicas de 1794 até 1801, com medições realizadas três 

vezes ao dia, das seguintes variáveis: pressão; temperatura; água da chuva, 

umidade; intensidade e direção dos ventos; água que evapora; e a ocorrência ou 

não de aurora boreal.55 Este trabalho é uma continuação daquele desenvolvido e 

publicado em 1793, sempre com o intuito de fazer previsão do tempo: 

 

“Um importante feito em meteorologia é o conhecimento da 

quantidade de vapor de água existente na atmosfera a 

qualquer momento. Com isso, associado à temperatura 

observada do ar, podemos facilmente acertar a sua disposição 

para a evaporação ou precipitação da água ou, em outras 

palavras, para clima bom ou chuvoso.” 56 

                                                
53

 Ibid., pp. 563-70. 
54

 Ibid., pp. 571-3. 
55

 Idem., “Meteorological observations made at Manchester”, pp.666-74. 
56

 Ibid., p.671. 
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Percebemos que, a observação e a medição das variáveis do clima têm a 

finalidade de prever se vai chover ou não.57  

Ainda em 1802, Dalton leu para a Sociedade de Manchester o trabalho 

“Experimental enquiry into the proportion of the several gases or elastic fluids, 

constituting the atmosphere”. Neste importante artigo, por meio de diferentes 

métodos analíticos, Dalton mede a quantidade dos gases formadores da atmosfera. 

Chega à conclusão que ela é gravimetricamente formada por aproximadamente 

75,55% de nitrogênio; 23,32% de oxigênio; 0,10% de ácido carbônico (nosso gás 

carbônico); e uma quantidade variável de vapor de água.58 

Os trabalhos que tratam da interação entre as partículas dos gases da 

atmosfera, publicados por Dalton entre os anos de 1801 e 1802, renderam-lhe 

intensos debates com os químicos. Esses debates foram, quase sempre, travados 

nas páginas de um importante periódico da época, conhecido mais pelo nome de 

seu editor, W. Nicholson (1753-1815). Assim, era muito mais comum ler-se 

Nicholson’s Journal do que seu verdadeiro título: A journal of natural philosophy, 

chemistry, and arts. Tal jornal tinha como característica, a comunicação rápida de 

                                                
57

 Para saber mais como Dalton tratou das questões relacionadas à meteorologia verificar: Idem., 
“Observations on the barometer, thermometer, and rain, at Manchester, from 1794 to 1818 inclusive”, 
pp. 483-509; Idem., “Observations in meteorology, particularly with regard to the dew point, or quantity 
of vapour in the atmosphere; made on the mountains in the north of England”, pp. 104-24; Idem., “On 
the saline impregnation of the rain which fell during the late storm, December 5

th
, 1822”, pp. 324-31; 

Idem., “Appendix to the essay on salt rain, (page 324) with additional observations on the succeeding 
storms of wind and rain”, pp. 363-72; Idem., “Summary of the rain, etc. at Geneva, and at the elevated 
station of the pass of Great St. Bernard, for a series of years; with observations on the same”, pp. 233-
42; Idem., “Observations on the barometer, thermometer, and rain, at Manchester, from the year 1794 
to 1840 inclusive, being a summary of the essays on meteorology”, pp. 561-89. 
58

 Idem, “Experimental enquiry into the proportion of the several gases or elastic fluids, constituting the 
atmosphere”, pp.247-57. Outros trabalhos de Dalton tratam das questões relacionadas à constituição 
da atmosfera; ver: Idem, “On the Constitution of the Atmosphere”, pp. 174-188; Idem,  “On the 
analysis of atmospheric air by hydrogen”, pp. 304-6; Idem, “Sequel to an essay on the constitution of 
the atmosphere, published in the Philosophical Transactions for 1826; with some account of the 
sulphurets of lime”, pp. 158-68, 397-406. Com relação à composição da atmosfera, mais 
especificamente com relação à porcentagem de oxigênio, posteriormente, em carta para Mr. 
Nicholson, Dalton admite que ela é de 21% e não 23,32%. Cf. Idem, “Observations on Mr. Gough´s 
two letters on mixed gases”, p. 271. 
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cartas publicadas sob a forma de artigos, sendo assim, um importante e ágil 

divulgador de ideias científicas da época.  

Em um dos episódios desse debate, Dalton escreveu uma carta, datada de 18 

de novembro de 1802, para W. Nicholson esclarecendo alguns pontos das 

discussões. Na carta – publicada com o título de “New theory of the constitution of 

mixed gases elucidaded” – Dalton explica três pontos a respeito de sua proposição 

sobre como acontece a mistura dos gases. No primeiro, ele pontua e elucida os 

princípios assumidos por ele em sua teoria. No segundo, mostra que as 

consequências deduzidas dos princípios são legítimas. E, por último, demonstra que 

a suposição de que os gases formadores da atmosfera se unem por afinidade 

química, é um absurdo.59 

Dentre os fatos esclarecidos nessa correspondência, um em especial nos 

chama a atenção. Dalton assume como princípio: 

 

“[...] que as partículas dos gases simples repelem uma à outra 

com força inversa à distância dos seus centros, a uma dada 

temperatura. Essa é uma dedução matemática do fato, que o 

espaço ocupado por qualquer gás é inverso à força de 

compressão.” 60 

                                                
59

 Dalton, “New theory of the constitution of mixed gases elucidated”, pp. 267-71. Depois disso, outras 
importantes discussões foram travadas a respeito da forma como acontece a interação entre as 
partículas dos gases, o que o levou a escrever outras duas cartas a Mr. Nicholson. Uma em 8 de 
setembro de 1804 e outra em 15 de novembro do mesmo ano, ambas foram publicadas no volume 9 
de 1804 do Nicholson Journal. Cf.  Dalton, “Observations on Mr. Gough’s strictures on the doutrine of 
mixed gases”, pp.89-92; e Dalton, “Observations on Mr. Gough’s two letters on mixed gases”, pp. 269-
75. Ainda em relação à teoria das misturas dos gases, Dalton em 4 de outubro de 1805 leu para a 
Sociedade de Manchester outro trabalho rebatendo as criticas de seus contemporâneos. Cf. Dalton, 
“Remarks on Mr. Gough’s two essays on the doutrine of mixed gases; and on Professor Schmidt’s 
experiments on the expansion of dry and moist air by heat”, pp. 425-36. Na época, existia um grande 
debate: se os diferentes gases que formavam a atmosfera, apenas se misturavam fisicamente ou se 
combinavam quimicamente formando um único composto, o “ar”? 
60

 Ibid., p. 268. 
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Neste caso, percebemos novamente seu olhar de matemático, buscando as 

regularidades dos fenômenos. 

Em janeiro de 1803, Dalton publicou o artigo intitulado “On the tendency of 

elastic fluids to diffusion through each other”, onde questiona se dois gases, de 

densidades diferentes, ao serem colocados em contato, se misturam, mesmo sem 

agitação. Buscando uma resposta, propõe uma série de experiências onde coloca 

em contato gases de diferentes densidades, variando as situações de interação 

entre eles. Ou seja, ora o mais denso em cima, ora o menos denso em cima; ora em 

“frascos finos” ora em “frascos mais grossos”; variando, também, o tempo de contato 

entre eles. Após as experiências, Dalton percebeu que, apesar das diferentes 

densidades, os gases sempre se misturavam. Ele chega, assim à seguinte 

conclusão: 61 

 
“Os fatos afirmados acima [aqui Dalton está se referindo aos 

experimentos realizados por ele], tomados em seu conjunto, 

aparecem para mim como formando uma decisiva evidência a 

favor da teoria dos gases que sustento, e contra as comumente 

aceitas, [...]” 62  

 

Esta conclusão, já apresentada em outros trabalhos, refere-se ao modo pelo 

qual as partículas dos gases interagem entre si. Para Dalton, quando se coloca em 

contato dois ou mais gases de diferentes densidades, pode acontecer duas 

situações. A primeira é a mistura e a segunda é a combinação química entre eles. 

                                                
61

 Idem, “On the tendency of elastic fluids to diffusion through each other”, pp. 259-70. 
62

 Ibid., p. 270. 
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Alguns de seus contemporâneos acreditavam apenas na segunda maneira de 

interação entre os gases, conforme já apontado anteriormente. 

Neste artigo, no qual trabalha apenas com misturas, percebemos que Dalton 

dedicou um trabalho experimental inteiro, com o fim de reforçar ou provar uma pré-

concepção. Aqui, a função do experimento é o de provar uma hipótese já concebida. 

Hipótese que já tinha suporte experimental, pois já se sabia que os gases não se 

separavam por camadas. Entretanto, Dalton fez questão de se dedicar 

exaustivamente à experimentação, para que não restasse dúvida a respeito do fato 

de que os gases se difundiam entre si, o que segundo ele, fortalecia seu modelo do 

comportamento das partículas. 

Ainda em 1803, mais precisamente em 21 de outubro, Dalton anunciou – para 

um seleto grupo de nove membros e amigos da Sociedade Literária e Filosófica de 

Manchester – pela primeira vez sua teoria atômica “experimental”. Esse anúncio foi 

publicado em 1805 no artigo “On the absorption of gases by water and other 

liquids”.63  

No artigo, dentre outras informações, Dalton relaciona diferentes substâncias 

com os seus respectivos pesos atômicos.64 Aqui, mais uma vez, compreendemos o 

seu olhar matemático e quantitativo, pois, a partir de dados experimentais, foi 

atribuído um número diferente a cada material. Este número é chamado por Dalton 

de peso atômico, questão abordada no segundo capítulo desta tese. 

Neste artigo de 1803, além da determinação dos pesos atômicos, outros 

aspectos interessantes podem ser apontados. Dentre eles, podemos citar a 

                                                
63

 Idem, “On the absorption of the gases by water and other liquids”, pp.286-7. Ver também Roscoe & 
Harden, op. cit., p. 1. Esses estudos sobre a solubilidade dos gases em água se aplicavam a 
processos de fabricação de águas minerais artificiais. Nessa época, Dalton tinha contato frequente 
com William Henry, dono de uma indústria que, entre outras coisas, fabricava água mineral 
gaseificada artificialmente. Posteriormente, os estudos de solubilidade dos gases em água foram 
aplicados na fabricação de outras bebidas. 
64

 Dalton, “On the absorption of the gases by water and other liquids”, p.287. 
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determinação experimental quantitativa das solubilidades dos gases em água. Os 

resultados de tais experimentos estão na ilustração 10: 65 

 

Ilustração 9 – Solubilidade dos diferentes gases em água66 

 

Além de determinar a solubilidade dos gases em água, Dalton também criou 

modelos para explicar a relação mecânica entre as partículas dos gases e da água. 

 

                                                
65

 Para saber como, naquela época, foi possível determinar, experimentalmente, os dados das 
solubilidades dos gases em água, cf. W. V. Farrar; K. R. Farrar; E. L. Scott, “The Henrys of 
Manchester – Part 3. William Henry and John Dalton”, pp. 211-5; e também H. E. B. Viana, A 
construção da teoria atômica de Dalton como estudo de caso – e algumas reflexões para o ensino de 
química, pp. 39-40. Além da quantificação da solubilidade dos gases na água, neste artigo de 1803, 
mais adiante, Dalton retorna a essa questão escrevendo uma carta a Thomson, em 22 de junho de 
1816. Esta carta foi publicada no Nicholson’s Journal sob a forma de artigo, e traz uma interessante 
comparação das solubilidades teóricas (obtidas por meio de fórmula matemática) com as 
solubilidades dos gases em água obtidas pelo experimento, cf. Dalton, “Vindication of Mr. Dalton’s 
theory of the absorption of gases by water, against the conclusions of Saussure”, pp. 215-18. 
66

 Dalton, “On the absorption of the gases by water and other liquids”, p.272. 
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Ilustração 10 – Representação das partículas de ar sobre partículas de água67 

 

 

Na ilustração 10, as partículas que estão abaixo são as de água e as que 

estão por cima, são as de ar. A partir desta figura podemos notar que a intenção de 

Dalton foi de apenas representar as partículas como sendo esféricas.  

Também a respeito desta ilustração, é interessante evidenciar, que talvez 

tenha sido a idealização desta representação que frutificou a ideia de se calcular os 

pesos dos átomos. Isso porque, Dalton imaginou que gases diferentes, têm 

partículas com pesos desiguais exercendo distintas pressões sobre a água, 

causando o efeito das diferentes solubilidades dos gases em água. Essa questão é 

detalhada mais adiante em nossa tese. 

Ainda nesse artigo, Dalton faz uma representação das diferentes partículas 

dos diferentes gases sendo dissolvidos em partículas de água conforme ilustração 

11:  

 

                                                
67

 Ibid., p.284. 



40 

 

 

Ilustração 11 – Representação da interação das partículas de gases com 

água68  

 

No ano seguinte, mais precisamente em 10 de janeiro de 1804, Dalton 

escreve uma carta para W. Nicholson, na qual discute a questão da temperatura em 

que a água tem a maior densidade. Tal carta foi publicada no Nicholson’s Journal 

                                                
68

 Ibid., p.285. 
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em 1805, com o título “Facts tending to decide the question, at what point of 

temperature water possesses the greatest density”.  

Dalton, nesta ocasião, questiona a opinião comum de que a água atinge a sua 

maior densidade a 40º F, apontando que é provável que sua maior densidade seja a 

32º F (0oC). Em 17 de agosto de 1805 e, também, em 14 de abril de 1806, 

novamente em cartas ao Nicholson’s Journal, ele retorna a essa questão, concluindo 

que a provável temperatura em que a água tem sua maior densidade é 36º F.69 

Nessas cartas, igualmente, é flagrante a sua argumentação por meio dos resultados 

do experimento, pois, o que o faz mudar de ideia são os resultados dos seus 

próprios experimentos: 

 

“Eu, uma vez, imaginei que os experimentos poderiam explicar 

sobre a suposição de que 32º F seriam o ponto de maior 

densidade [da água]; [...] e, portanto, fui obrigado a abandonar 

essa explicação.”70 

 

Em 21 de março de 1806, Dalton leu para a Sociedade de Manchester o 

trabalho “On respiration and animal heat”71, que trata de como acontece 

quimicamente a respiração, bem como, as causas do calor animal.  

                                                
69

 Idem, “Facts tending to decide the question, at what point of temperature water possesses the 
greatest density”, pp. 93-5. Ver também Idem, “Remarks on Count Runford’s experiments relating to 
the maximum density of water”, pp.28-30. E, também, Idem, “Investigation of the temperature at which 
water is of greatest density, from the experiments of Dr. Hope on the contraction of water by heat at 
low temperatures”, pp.377-80. 
70

 Idem, “Investigation of the temperature at which water is of greatest density, from the experiments 
of Dr. Hope on the contraction of water by heat at low temperatures”, p.380. 
71

 Além desse trabalho, no qual Dalton se aventura no campo da fisiologia, temos: Idem, 
“Physiological investigations arising from the mechanical effects of atmospherical pressure on the 
animal frame”, pp. 291-302; Idem, “A series of experiments on the quantity of food taken by a person 
in health, compared with the quantity of the different secretions during the same period; with chemical 
remarks on the several articles”, pp. 303-17. 
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Ao tratar o assunto, ele quantifica os gases inspirados e expirados na 

respiração. No começo de seu trabalho aponta que a quantidade de oxigênio 

expirado é menor que a inspirada. Também mostra que as quantidades de ácido 

carbônico (nosso gás carbônico) e de vapor de água expirados são maiores que as 

quantidades inspiradas.72 Apesar de Antoine Lavoisier (1743-1794), químico francês 

e seu grupo já terem feito algo parecido, Dalton faz questão de apresentar os seus 

próprios resultados, comparando-os. 

Assim, Dalton, pela quantificação desses gases, procurou inicialmente saber 

se a quantidade de oxigênio consumida foi suficiente para formar o ácido carbônico 

e o vapor de água, expelidos em excesso pela respiração. E, neste sentido, saber de 

onde vinha o calor animal. Tentando responder a essa questão, ele realiza seus 

próprios experimentos e os compara com os resultados das principais estudiosos de 

sua época, discutindo-os sistematicamente e chegando à conclusão que o calor 

animal vem da união química do oxigênio com o carbono, formando o ácido 

carbônico (nosso gás carbônico):73 

 

“Estou inclinado a acreditar que todo o oxigênio que 

desaparece nos pulmões, vai para formar o ácido carbônico 

produzido, enquanto o calor liberado entra no sangue com o 

propósito de preservar a temperatura do corpo.” 74 

 

Segundo Dalton, o oxigênio absorvido é suficiente apenas para gerar o ácido 

carbônico e não o vapor de água. Assim, o calor animal viria, então, como resultado 

                                                
72

 Idem, “On respiration and animal heat”, pp.18-9; 25-6. 
73

 Ibid., pp.15-32. 
74

 Ibid., p.32. 
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da reação química do oxigênio com o carbono. Já o vapor de água excedente, 

segundo ele, poderia vir da vaporização da mesma pelo calor do corpo.75 

Entre 1804 e 1807, além das publicações, Dalton também desenvolveu uma 

série de conferências, o que o ajudou a expandir e amadurecer suas ideias. Um ano 

depois desse período, em 1808, tornou-se vice-presidente da Sociedade Literária e 

Filosófica de Manchester. Nessa época publicou a primeira parte do primeiro volume 

do seu mais famoso livro, o A new system of chemical philosophy.76 Este trabalho, 

por ser um livro de divulgação de suas concepções e, principalmente, de sua teoria 

atômica, traz, em seu conteúdo, a discussão de boa parte das concepções 

apresentadas até agora nesta tese. Portanto, em inúmeros momentos, podemos 

perceber o uso da matemática atrelada aos conceitos abordados e desenvolvidos 

em seu livro.77 

Dois anos depois, em 1810, Dalton publica a segunda parte do primeiro 

volume de seu A new system of chemical philosophy. Entretanto, não abordamos 

agora tal trabalho, pois o mesmo está contemplado nos dois últimos capítulos desta 

tese.78 

Nesse momento, algumas questões são importantes de serem colocadas: 

Qual é o objetivo desse capítulo? O que estamos tentando mostrar ao nosso leitor, 

quando evidenciamos o olhar matemático de Dalton e como ele articulou a 

experiência, a matemática e a teoria na produção de seus trabalhos? Sabemos que 

                                                
75

 Ibid., pp.30-2. Em 16 de novembro de 1810, Dalton leu um complemento a respeito do “On 
respiration and animal heat”. Este suplemento foi lido como apêndice do trabalho de 1806, sendo 
ambos efetivamente publicados, em um único artigo no Memoirs of the literary and philosophical 
society of Manchester, em 1813. Este complemento traz um reforço às opiniões colocadas por ele no 
trabalho de 1806, só que, agora, à luz dos novos experimentos e dados quantitativos obtidos por 
diversos autores. Ibid., pp.33-6. 
76

 Em 1810 Dalton publica a segunda parte do primeiro volume; em 1827 a primeira parte do segundo 
volume da mesma obra. Idem, A new system of chemical philosophy, Vol. 1, pp. 221-560 e também 
Idem, A new system of chemical philosophy, Vol. 2, pp. 1-360. 
77

 Idem, A new system of chemical philosophy, Vol. 1, pp. 1-220. 
78

 Idem, A new system of chemical philosophy, Vol. 1, pp. 221-560. 
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matematizar os fenômenos é uma característica dos autores do século XIX, então 

perguntamos: O que diferencia Dalton dos demais contemporâneos a ele? 

Acreditamos que o que diferencia Dalton dos demais contemporâneos, neste 

caso, é a sua coragem para tratar de um assunto que a maioria tratava com muita 

cautela e discrição. Pois, enquanto Dalton propõe modelos atômicos para explicar os 

efeitos alcançados pela experiência – chegando até mesmo a criar os conceitos de 

peso e diâmetro atômico – seus contemporâneos “pisam em ovos”, quando se trata 

de abordar assuntos em que a experiência não evidencia diretamente. Um exemplo 

que damos ênfase pode ser percebido quando consideramos o artigo “Inquiries 

concerning the signification of the Word particle, as used by modern chemical writers, 

as well as concerning some other terms and phrases”.79 

Nesse trabalho, Dalton examina e relata como importantes estudiosos – 

dentre eles, A. Lavoisier, C. L. Berthollet (1748-1822), T. Thomson (1773-1852), J. 

Murray (1778-1820) e W. Henry (1774-1836) – tratam do conceito de partícula em 

seus livros modernos, que estão sob o título de “Elementos de Química” ou 

“Sistemas de Química. Após análise desses livros, Dalton declara: 

 

“De fato, ele [Dr. Thomson] é quase o único escritor, que tem a 

coragem para falar de uma partícula, duas partículas, e assim 

por diante.” 80 

 

Neste trecho, Dalton reclama da falta de coragem de seus contemporâneos, 

que pouco se arriscam a discorrer sobre os aspectos físicos do átomo. Talvez, essa 

                                                
79

 Idem, “Inquiries concerning the signification of the Word particle, as used by modern chemical 
writers, as well as concerning some other terms and phrases”, pp. 81-8. Este artigo foi publicado no 
Nicholson’s Journal, em fevereiro de 1811 e, assim como em outros casos, ele é fruto de uma carta 
que Dalton escreveu em 19 de dezembro de 1810 para W. Nicholson. 
80

 Ibid., p. 84. 
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“falta de coragem” de seus contemporâneos não pudesse ser diferente, pois, 

naquela época, a Ciência deveria tratar apenas dos objetos e fenômenos 

perceptíveis pelos sentidos, o que não era o caso para os átomos. 

A ousadia de Dalton traz a descrição de aspectos das partículas chegando, 

até mesmo, a desenhá-las de tamanhos diferentes representando suas atmosferas 

de calor ao redor de seus núcleos, determinando seus pesos, diâmetros e 

desenhando o modo de suas combinações.81 

Acreditamos que, além de seu estilo peculiar para analisar os fenômenos da 

química, sua coragem para mencionar o que ninguém teve a audácia de proferir é o 

seu diferencial. Dalton confiava na realidade física dos átomos, enquanto os outros 

tratavam o assunto com receio.  

Depois deste artigo, anos mais tarde, mais precisamente em 1817, Dalton se 

tornou presidente da Sociedade Literária e Filosófica de Manchester, na qual 

permaneceu até o fim da vida. Seu último trabalho intitulado “On the fall of rain, ...., 

in manchester, during a period of 50 years”, foi lido para essa Sociedade no dia 16 

de abril de 1844.82 Dalton morreu meses depois, em Manchester, no dia 27 de Julho 

do mesmo ano e foi enterrado com honras reais. Em seu velório, segundo Henry, 

mais de 40.000 pessoas foram lhe prestar as últimas homenagens.83 

No segundo capítulo desta tese, apresentamos a transformação dos 

conceitos de peso atômico e do calórico, com o objetivo de flagrar as características 

da teoria dos pesos, que a tornam tão especial aos olhos de Dalton e também dos 

Historiadores da Ciência. 

 

 

 

                                                
81

 Idem, A new system of chemical philosophy, Vol. 1, pp. 1-560. 
82

 Smith, op. cit., p. 261. 
83

 Henry, op. cit., pp. 198-203. E também Smith, op. cit., p. 261. 
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CAPÍTULO II 

UM HISTÓRICO SOBRE OS CONCEITOS 

DE PESO ATÔMICO E CALÓRICO 
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Procuramos mostrar no capítulo anterior a forma como Dalton abordava e 

interpretava os fenômenos. Neste capítulo, buscaremos expor de que modo foi 

desenvolvida na sua teoria atômica, os conceitos de peso e de calórico. Também 

procuraremos flagrar o que o conceito de peso atômico tem de especial que levou 

tantos Historiadores da Ciência à estudá-lo.  

2.1. O Peso dos Átomos 

Ao estudarmos a documentação de John Dalton, notamos que o primeiro 

registro dos pesos atômicos, em seu caderno de laboratório, data de 6 de setembro 

de 1803, como mostra a Ilustração 12. 

 

Ilustração 12 – Página de seu caderno de laboratório com o primeiro registro 
dos pesos atômicos84 

 

 

                                                
84

 Dalton apud Roscoe & Harden, op. cit., pp. 28-9. (Caderno de Laboratório de Dalton). 
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Logo depois, em 21 de outubro, Dalton anunciou para a Sociedade Filosófica 

de Manchester, a sua teoria atômica “experimental”. Sua comunicação foi impressa 

em 1805, com o título “On the absorption of gases by water and other liquids”.85 

Neste trabalho, Dalton relaciona diferentes substâncias com os seus 

respectivos pesos atômicos.86 Em relação a isso, neste momento, três questões 

interessantes poderiam ser colocadas.  

1)  O que o levou a pensar em átomos? Neste caso, de acordo com Alan J. 

Rocke, Dalton fez uma leitura muito peculiar, em livros de divulgação, da obra de 

Isaac Newton(1643-1727), o que o levou a interpretar os fenômenos, tendo como 

pressuposto a existência dos átomos87. Ou seja, Dalton teria buscado em Newton 

uma fundamentação para suas ideias atômicas, segundo Rocke:  

 

“Sabe-se que a ciência inglesa do século XVIII foi 

profundamente influenciada pelo newtonianismo. O lado 

experimental e teórico do legado de Newton se tornou central 

na ciência inglesa tanto em nível profissional quanto no 

popular. [...] No nível popular, a ciência newtoniana foi 

disseminada na Inglaterra por meio de livros didáticos e outros 

textos de divulgação[...] Dalton era herdeiro dessa tradição 

newtoniana mais difusa [...]”88 

 

De fato, a referência ao trabalho de Newton pode ser encontrada em um de 

seus trabalhos, quando diz: 

                                                
85

 Dalton, “On the absorption of the gases by water and other liquids”, pp.286-7. Ver também Roscoe 
& Harden. op. cit., p. 1. 
86

 Dalton, “On the absorption of the gases by water and other liquids”, p.287. 
87

 Rocke, “In search of el dorado: John Dalton and the origins of the atomic theory”, pp.128-34. 
88

 Ibid., p.129. 
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“Fluídos elásticos homogêneos são constituídos de partículas 

que repelem uma à outra com a força diminuindo [na medida 

em que aumenta a distância entre seus centros]. 

Essa é uma proposição matemática, [...]. A prova pode ser 

vista no Principia, L[ivro]. 2. Prop[osição]. 23.]” 89  

 

2) Outra questão interessante de ser colocada é: o que levou Dalton a pensar 

em pesos atômicos? Em relação a essa questão, concordamos com a opinião de 

Nash90 que diz que os trabalhos com a solubilidade dos gases em água, de certa 

forma, motivaram Dalton a determinar os pesos atômicos.  

Na época (1803) Dalton tinha amizade com William Henry (1775-1836), dono 

de muitos negócios. Dentre estes, estava a fabricação de água gaseificada 

artificialmente, o que motivou tanto Henry quanto Dalton a estudar a solubilidade dos 

gases em água.91 

                                                
89

 Dalton, “Experimental essays on the constitution of mixed gases; on the force of steam or vapour 
from water and other liquids in different temperatures, both in a torricellian vacuum and in air; on 
evaporation; and on the expansion of gases by heat”, p.540. 
90

 Conforme Nash, op. cit., pp. 108-16. Existe um grande número de trabalhos de Historiadores da 
Ciência que tratam do surgimento da teoria atômica. Dentro dessa ampla historiografia, alguns 
autores figuram como protagonistas do relato desse episódio da ciência. Dentre eles, podemos 
destacar: T. Thomson apud Nash, op. cit., pp. 101-2;  Henry, op. cit., pp.62-3, 84; A. N. Meldrum apud 
Nash, op. cit., pp. 103-8; Roscoe e Harden, op. cit., pp. 13-18, 25-6; Nash, op. cit., pp. 108-16; 
Guerlac, “Some Daltonian Doubts”, pp. 544-54; Thackray, The emergence of Dalton´s chemical 
atomic theory: 1801-08”, pp. 1-23; Rocke, “In search of El Dorado: John Dalton and the origins of the 
atomic theory”, pp. 125-58. Por não se tratar do foco desta tese, não nos aprofundamos, aqui, na 
análise destes trabalhos. Entretanto, para obter um resumo dessas versões e também de outras, 
sugerimos a leitura de: Lobato, op. cit., pp. 14-20; além disso, ver Viana, A construção da teoria 
atômica de Dalton como estudo de caso – e algumas reflexões para o ensino de química, pp. 26-33 e 
também Rocke, Chemical atomism in the nineteenth century: from Dalton to Cannizzaro, pp. 27-9.  
91

 Ferraz,”A lei de Henry”, pp. 76-7. 
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A partir desses estudos, ambos perceberam que os diversos gases tinham 

diferentes solubilidades em água. Isso motivou Dalton a questionar: O porque a 

água não absorve os gases de modo semelhante? 92 

Essa questão levou Dalton a seguinte hipótese: 

 

“Tenho considerado devidamente essa questão, e, embora 

ainda não seja capaz de satisfazer-me completamente, estou 

quase convencido de que a circunstância depende do peso e 

do número das partículas últimas dos vários gases: aqueles 

cujas partículas são mais leves e simples são menos 

absorvíveis [pela água], e os outros, mais, de acordo com o 

aumento de seus pesos e complexidade. Uma investigação 

sobre os pesos relativos das partículas últimas dos corpos é 

um assunto, até onde sei, inteiramente novo: ultimamente 

tenho investigado isso com notável sucesso.” 93  

 

Para Dalton, os diferentes pesos das partículas faziam com que elas 

exercessem diferentes pressões na superfície da água, justificando as diferentes 

solubilidades. Assim, partículas mais pesadas forçariam a ocupar os poros da água 

com mais intensidade que partículas leves. Nesse sentido, Dalton imaginava que os 

gases com partículas mais pesadas teriam maior solubilidade em água do que os 

gases com partículas mais leves.  

 

                                                
92

 Dalton, “On the absorption of the gases by water and other liquids”, p.286. 
93

 Ibid., p.286. Em nota de rodapé desta mesma página Dalton revela que “experiências 
subsequentes tornaram esta hipótese menos provável” . 
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3) A terceira questão a ser colocada seria: como Dalton estabeleceu 

experimentalmente os pesos atômicos. Essa terceira e última questão, que se faz 

necessária neste momento, não pode ser respondida apenas olhando para o artigo 

que trata da solubilidade dos gases em água, pois, como afirma o próprio Dalton: 

 

“O princípio [de como foram estabelecidos os pesos atômicos] 

não pode ser tratado neste artigo; mas, apresentarei os 

resultados exatamente como eles foram determinados por  

meus experimentos.” 94 

 

Tendo isso em vista, buscamos outras fontes para entender o princípio que 

norteou a determinação dos pesos atômicos. Nesse sentido, ao examinarmos o seu 

A new system of chemical philosophy, percebemos que ele determinou os pesos das 

partículas a partir dos resultados experimentais95 de sínteses e decomposições 

químicas das substâncias; usando os dados gravimétricos da balança para os 

átomos, Dalton afirma que: “[...] dos pesos relativos em massa, os pesos relativos 

das partículas últimas ou átomos dos corpos poderiam ter sido inferidos, [...]” 96 

Assim, Dalton estabeleceu os pesos relativos dos átomos a partir da 

proporção em massa dos constituintes das substâncias. No entanto, apenas os 

dados da balança, que expressam a proporção dos constituintes, não significariam 

                                                
94

 Dalton, “On the absorption of the gases by water and other liquids”, p.286. 
95

 Aqui é importante lembrar que Dalton usa tanto os resultados de seus próprios experimentos, como 
os experimentos de seus contemporâneos, em sua argumentação. 
96

 Dalton, A New System of Chemical Philosophy, Vol.1, p. 213. Aqui é conveniente ressaltar que em 
nossa tese, toda vez que nos referirmos ao “peso de um átomo” estamos mencionando um termo 
criado por Dalton e que nada tem a ver com o tradicional conceito de peso e, muito menos, com o de 
massa. Este, significa quantidade de matéria (expressado em Kg pelo sistema internacional) e peso é 
o mesmo que força (expressado em Newton no sistema internacional), ou seja, é a massa de um 
corpo multiplicada pela aceleração. Já o “peso relativo de um átomo”, é um número “puro” – sem 
unidade de medida – obtido a partir das proporções das massas dos constituintes de uma 
determinada substância. Além do uso das massas para determinar esse número, usa-se também a 
regra de máxima simplicidade, como um princípio orientador na determinação dele. 
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nada, se não tivesse assumido a regra de máxima simplicidade, que orienta a 

proporção e o número de átomos que formam uma partícula (molécula nos termos 

de hoje). A regra de máxima simplicidade assumida por Dalton é explicitada como 

segue:97  

 

“Se existem dois corpos, A e B, que estão dispostos a se 

combinar, a ordem em que as combinações acontecem é a 

seguinte, começando pelo mais simples: 

Ou seja, 

1 átomo de A + 1 átomo de B = 1 átomo de C, binário 

1 átomo de A + 2 átomos de B = 1 átomo de D, ternário 

2 átomos de A + 1 átomo de B = 1 átomo de E, ternário 

1 átomo de A + 3 átomos de B = 1 átomo de F, quaternário 

3 átomos de A + 1 átomo de B = 1 átomo de G, quaternário, e 

assim por diante.... 

A regra geral, que segue, pode ser adotada como guia em 

todas as nossas investigações respeitando as sínteses 

químicas. 

1. Quando só uma combinação de dois corpos pode ser obtida, 

deve-se supor ela como sendo binária, a menos que alguma 

causa apareça para o contrário 

2. Quando duas combinações [de dois corpos] são observadas, 

deve-se supor que elas devem ser uma binária e uma ternária.  

                                                
97

 Ibid., pp. 211-20. 
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3. Quando três combinações [de dois corpos] são obtidas, nós 

podemos esperar uma como sendo binária, e as outras duas 

ternárias.  

4. Quando quatro combinações [de dois corpos] são 

observadas, nós poderíamos esperar uma binária, duas 

ternárias, e uma quaternária, e assim por diante.  

5. Um composto binário seria sempre mais pesado [mais 

denso] do que uma mera mistura dos dois ingredientes. 

6. Um composto ternário seria mais pesado [mais denso] do 

que a mistura de um binário e um simples, [...]; e assim por 

diante. 

7. As regras e observações acima aplicam-se, igualmente, 

quando dois corpos, tais como “C” e “D”, “D” e “E” e, assim por 

diante, são combinados. 

Da aplicação dessas regras, para os fatos químicos já bem 

acertados deduzimos algumas conclusões; 1. Que água é um 

composto binário de hidrogênio e oxigênio, e os pesos relativos 

dos dois átomos elementares são como 1 para 7, 

aproximadamente; [...].”98 

 

Como exemplo, vejamos, na tabela 2, como Dalton determinou o peso dos 

átomos de hidrogênio e de oxigênio. 

 

                                                
98

 Ibid., pp. 213-5. 
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Tabela 2 - Constituição gravimétrica da água e interpretação atômica de 
Dalton99 

 

Substância 

CONSTITUIÇÃO GRAVIMÉTRICA DA 
ÁGUA 

INTERPRETAÇÃO 
ATÔMICA DE DALTON 

Hidrogênio Oxigênio 

Representação 
da razão entre 
a massa dos 

gases 
hidrogênio e 
oxigênio na 

balança após 
análise química 

da água 

Representação 
da razão entre 

peso atômico do 
hidrogênio 

(prefixado100 em 
1) ÷ peso 

atômico do 
oxigênio 

Peso do 
átomo de 
Oxigênio 

100 
unidades 
de massa 
de água 

12,6 87,4 
12,6 ÷ 87,4 = 

0,14 

1 ÷ peso do 
oxigênio = 

0,14 
7 

 

Para tanto, Dalton usou os resultados experimentais de Joseph Louis Gay 

Lussac (1778-1850) e Alexander von Humboldt (1769-1859), juntamente com a regra 

de máxima simplicidade para determinar os pesos dos átomos. Nesse caso, 100 

unidades de massa de água geram 12,6 de hidrogênio e também 87,4 de oxigênio. 

Naquela época, ele conhecia apenas uma substância formada por esses gases, o 

que a partir da regra de máxima simplicidade, o levou a concluir que a partícula de 

água era composta por apenas um átomo de hidrogênio e um de oxigênio.  

Assim, a partir dos dados da tabela 2 vemos que, na composição da água a 

massa de oxigênio é, aproximadamente, sete vezes maior que a de hidrogênio. 

Levando em consideração que eles se combinam na proporção de um átomo de 

                                                
99

 Ibid., pp. 274-5. Lembramos que Dalton sempre utilizava os seus resultados experimentais e/ou de 
seus pares, em sua argumentação. Neste caso da água, as massas de 12,6 e 87,4 não pertencem 
aos seus próprios experimentos, mas sim de seus contemporâneos Humboldt e Gay Lussac. 
100

 A prefixação da massa do hidrogênio foi a partir do resultado das combinações com diversos 
outros elementos. Por meio dessas combinações, Dalton passou a utilizar o hidrogênio como 
elemento padrão, pois, percebeu que o mesmo, em todas as combinações de que participava, era o 
que se encontrava sempre, na menor proporção, em massa na formação das substâncias. Isso o 
levou a adotar o hidrogênio como padrão de referência nas combinações e adotou sua massa como 
sendo 1, Cf. Ibid., p. 215; 229. 
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hidrogênio para um átomo de oxigênio para formar uma partícula de água, Dalton 

concluiu que um átomo de oxigênio tem peso relativo sete vezes maior que o do 

hidrogênio. Assim: 

 

“Sendo determinados os pesos absolutos de oxigênio e 

hidrogênio na água, os pesos relativos dos seus átomos podem 

ser investigados. Como só um composto de oxigênio e 

hidrogênio é certamente conhecido, isso concorda com a 1ª 

regra101, página 214, [então] pode-se concluir que a água é um 

composto binário; ou seja, um átomo de oxigênio une-se a um 

de hidrogênio para formar um de água. Assim, os pesos 

relativos dos átomos de oxigênio e hidrogênio são 7 para 1.” 102 

 

Neste caso, é notável que Dalton, queria estabelecer um modelo atômico que 

explicasse a constituição em massa da água. Para isso, ele usou uma regra de 

combinação – quase um princípio assumido sem provas – e, aplicando esta regra, 

associada aos dados da experiência, ele pôde determinar os pesos atômicos. 

O método utilizado na determinação do peso atômico do oxigênio, também foi 

aplicado na determinação dos pesos de muitos outros átomos. A tabela 3 mostra 

mais um exemplo, no qual Dalton determina o peso do átomo de carbono: 

 

 

                                                
101

 Aqui Dalton se refere à primeira regra da regra de máxima simplicidade. Ela está na página 214 do 
volume 1 do A new system of chemical philosophy . 
102

 Dalton, A new system of chemical philosophy, Vol.1, pp. 275-6. 
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Tabela 3 - Constituição gravimétrica dos óxidos de carbono e interpretação 
atômica de John Dalton103 

 

 

Substância 

CONSTITUIÇÃO GRAVIMÉTRICA 
DOS ÓXIDOS DE CARBONO 

INTERPRETAÇÃO ATÔMICA 
DE DALTON 

Carbono Oxigênio 
Razão entre C 

÷ O após 
análise química 

Razão entre 
átomo de C ÷ 
átomo de O 

Peso do 
átomo de 
Carbono 

Óxido 
Carbônico 

44 56 44 ÷ 56 = 0,78 
Peso do carbono 

÷ 7 = 0,78 
5,4 

Ácido 
Carbônico 

28 72 28 ÷ 72 = 0,38 
Peso do carbono 
÷ ( 7 x 2 ) = 0,38 

5,4 

 

Pela tabela 3 podemos notar que 100 unidades de massa de óxido carbônico 

são compostas por 44 unidades de massa de carbono e 56 de oxigênio. Aqui, Dalton 

estabeleceu uma razão (44 ÷ 56 = 0,78) entre as massas e, pela regra de máxima 

simplicidade, partiu do pressuposto de que a partícula de óxido carbônico é 

composta por 1 átomo de carbono e 1 de oxigênio. Havendo estabelecido que o 

átomo de oxigênio tem peso 7, ele concluiu que o átomo de carbono pesa 5,4 , pois 

(5,4 ÷ 7 = 0,78).  

Já quanto ao ácido carbônico, 100 unidades de massa desse gás são  

compostas por 28 unidades de massa de carbono e 72 unidades de massa de 

oxigênio. Aqui, Dalton estabeleceu uma razão (28 ÷ 72 = 0,38) entre as massas e, 

pela regra de máxima simplicidade, partiu do pressuposto de que a partícula de 

ácido carbônico é composta por 1 átomo de carbono e por 2 de oxigênio. De acordo 

com Dalton, para este caso também podemos encontrar o átomo de carbono 

pesando 5,4, pois (5,4 ÷ 7 x 2 = 0,38). 

                                                
103

 Ibid., pp. 368-77. Esta tabela é uma construção nossa a partir de resultados descritos no trabalho 
de Dalton. 
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Confiante em seus resultados, Dalton estendeu essa metodologia para 

determinar os pesos de vários outros átomos. Vejamos como ele apresenta mais 

dados de seu trabalho: 

 

Ilustração 13 – Representação dos átomos simples e seus pesos104 

 

 

 

 

 

                                                
104

  Ibid., pp. 546-7. 
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Ilustração 14 – Representação dos átomos compostos e seus pesos105 

 

 

Os resultados dos pesos atômicos das duas ilustrações anteriores são de 

1810, entretanto, eles nem sempre foram estes. Apesar de seu método de 

determinar os pesos atômicos não ter mudado com o decorrer dos anos, podemos 

perceber uma ligeira mudança dos valores dos pesos dos átomos, como se pdoe ver 

na tabela 4, onde se encontram resumidos esse processo de transformação dos 

valores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
105

 Ibid., pp. 546-7. 
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Tabela 4 - Histórico dos valores dos pesos atômicos106 

ÁTOMOS VALORES E FONTES DOS PESOS ATÔMICOS 
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Hidrogênio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Oxigênio 5,66 5,66 5,5 6,5 5,5 5,5 7 7 7 6 7 7 
Azoto ou 

Nitrogênio 
4 4 4 5 4,2 4,2 5 5 5 4,5 5 5 

Enxofre 17 14,4 [14,4] - [14,4] 14,4 22 12 13 - 13 13 
Carbono 4,5 4,4 [4,4] 5 [4,3] 4,3 5 5 5,4 - 5 5,4 
Fósforo - 7,2 [7,2] - - 7,2 9+ 9,3 9 - 9 9 

Óxido nitroso 
(atualmente 

conhecido como 
monóxido de 
dinitrogênio) 

13,6
6 

13,6
6 

13,5 16,5 13,9 13,7 - - - 16 17 17,2 

Gás nitroso 
(atualmente 

conhecido como 
monóxido de 
nitrogênio) 

9,66 9,66 9,5 11,5 9,7 9,3 - - - 11 12 12,1 

Ácido nítrico 
(atualmente 

conhecido como 
dióxido de 
nitrogênio) 

15,3
2 

15,3
2 

- 18 15,2 15,2 - - - 17 19 19,1 

Hidrogênio 
fosforetado 
(atualmente 

conhecido como 
sulfeto de 

hidrogênio) 

- 8,2 8,2 - - 8,2 - - - - - 10 

Óxido carbônico 
(atualmente 

conhecido como 
monóxido de 

carbono) 

10,2 10,1 10,1 11,5 9,8 9,8 - - - - 12 12,4 

Ácido Carbônico 
(atualmente 

conhecido como 
15,8 15,7 15,4 18 15,3 15,3 - - - - 19 19,4 

                                                
106

 Thackray, “The origin of Dalton’s chemical atomic theory: Daltonian doubts resolved”, p. 55. 
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gás carbônico) 
 

Gás olefiante 
(atualmente 

conhecido como 
eteno) 

- 5,4 5,4 6 5,3 5,3 - - - - 6 6,4 

Hidrogênio 
carburetado de 
água estagnada 

(atualmente 
conhecido como 

metano) 

- - - 7 6,3 6,3 - - - - 7 7,4 

Amonia 5 5,00 - 6 5,2 5,2 - - - 6 6 6 
Ácido sulfuroso 

(atualmente 
conhecido como 

dióxido de 
enxofre) 

22,6
6 

20,0
0 

- - - 19,9 - - - - - 27 

Ácido sulfúrico 
(atualmente 

conhecido como 
trióxido de 

enxofre) 

28,3
2 

25,7 - - - 25,4 - - - - 34 34 

Hidrogênio 
sulfuretado 
(atualmente 

conhecido como 
sulfeto de 

hidrogênio) 

- 15,4 15,4 - 16,4? 15,4 - - - - 16 14 

Água 6,66 6,66 - 7,5 6,5 6,5 - - - 7 8 8 
Ether 

(provavelmente o 
que atualmente 
se conhece por 
etóxi-etano)

107
 

- 9,8 - 11 9,6 9,6 - - - - 11 - 

Alcohol  
(provavelmente o 
que atualmente 
se conhece por 

etanol)
108

 

- 
16,4

6 
- 23,5 15,1 15,1 - - - - 16 - 

Ácido oxinítrico 
(atualmente 

conhecido como 
trióxido de 
nitrogênio) 

- - - 24,5 - - - - - - - 26,1 

Ácido nitroso 
(atualmente 

conhecido como 
trióxido de 

dinitrogênio) 

- - - 29,5 - - - - - 28 31 31,2 

 

Nesse momento é interessante questionarmos porque, Dalton apresentava, a 

cada vez, diferentes valores para os pesos dos átomos. Se o método de 

                                                
107

 Farrar & Farrar, op. cit.,  p. 218. 
108

 Ibid., p. 218. 
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determinação dos pesos atômicos não foi modificado, então porque os pesos 

atômicos foram mudando com o tempo? 

Para responder a essa questão, tomemos o oxigênio como exemplo. 

Inicialmente, Dalton considerava o seu peso como sendo 5,66 e três anos depois, 

esse valor já estava em 7.  

Isso aconteceu porque naquela época (6 de setembro de 1803), ele 

reconhecia os resultados experimentais de Lavoisier, Watt (1736-1819), Cavendish e 

outros109, em que: 

 

“[...] o resultado geral era que 85 partes em peso de oxigênio 

une-se a 15 de hidrogênio para formar 100 partes de água.” 110 

 

Estabelecendo a razão (15 ÷ 85 = 0,17), ela dá o mesmo resultado que 

àquele dos átomos hidrogênio e oxigênio, se for assumido os seus pesos como 

sendo 1 e 5,66 respectivamente, como: (1 ÷ 5,66 = 0,17). 

Logo depois, Dalton passou a considerar como melhores os dados de 

Humboldt e Gay Lussac para as relações entre as massas de hidrogênio e oxigênio 

na formação da água. Segundo Dalton, eles afirmavam que 100 partes de água 

eram formadas por 12,6 de hidrogênio e 87,4 de oxigênio.111 

 Estabelecendo a razão (12,6 ÷ 87,4 = 0,14), ela dá o mesmo resultado que a 

dos átomos hidrogênio e oxigênio se forem assumidos os seus pesos como sendo 1 

e 7 respectivamente, como: (1 ÷ 7 = 0,14). 

Assim, pudemos perceber que, o valor do peso atômico do oxigênio foi 

mudado no decorrer dos anos, porque Dalton considerou mais confiáveis outros 

                                                
109

 Dalton, A new system of chemical philosophy, Vol.1, pp. 270-3. 
110

 Ibid., p. 273. 
111

 Ibid., pp. 274-5. 
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resultados para a composição em massa da água. O mesmo tipo de explicação se 

aplica para justificar as mudanças dos pesos dos demais tipos de átomos.112 

De fato, Dalton parece ter escolhidos os dados dos experimentos de 

Humboldt e Gay-Lussac por conisderá-los os acurados. No entanto, essa não  

aparece ser a única razão. Tudo nos leva a crer que a escolha se deu também 

porque os dados de Humboldt e Gay-Lussac eram mais convenientes para a teoria 

atômica que Dalton estava propondo. 

Na tentativa de confirmar a primeira hipótese, vemos no A new system of 

chemical philosophy, Dalton dizer: 

 

“Os resultados médios das análises e sínteses, que são 

geralmente adotados, são 85 partes de oxigênio e 15 de 

hidrogênio. Sobre esta estimativa, penso que a quantidade de 

hidrogênio está sobreexcedente. Há uma excelente memória 

no volume 53 do Annales de Chimie, 1805, de Humboldt e Gay 

Lussac, sobre a proporção do oxigênio e hidrogênio na 

água.”113 

 

Parece que o trabalho de Humboldt e Gay Lussac, fizeram com que Dalton 

reconhecesse uma composição (em massa) diferente para a água. Fomos atrás do 

artigo descrito na citação e o que vimos na verdade foi um relatório de Claude Louis 

Berthollet (1748-1822) e Jean Antoine Chaptal (1756-1832) intitulado Rapport: Fait à 

la classe des sciences mathématiques et physiques de I’Institut, sur un mémoire 

                                                
112

 Ibid., pp. 221-560. 
113

 Ibid., p. 274. 
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presenté par MM. Humboltd et Gay-Lussac que comentava sobre o trabalho desses 

dois estudiosos.114 

A leitura deste texto nos levou ao original de Humboldt e Gay-Lussac 

intitulado Expériences sur les moyens eudiométriques et sur la proportion des 

principes constituants de l'atmosphère que, na verdade estava publicado no volume 

60 do Journal de Physique de 1805.115 

Em contato com ambos artigos, pudemos notar que eles discutem detalhes 

experimentais que visam determinar “uma mais correta” composição da água, 

passando a adotar a proporção de 12,6 e 87,4 para hidrogênio e oxigênio 

respectivamente, na formação de 100 unidades de massa de água. Se Dalton 

escolheu tais valores e não outros para realizar seus cálculos, tudo nos leva a crer 

que seria por considéra-los mais acurados do que os de seus predecessores.116 

Pensando, agora, em confirmar nossa segunda hipótese (ou seja, de que os 

dados de Humboldt e Gay Lussac eram mais convenientes à teoria atômica), 

vejamos a tabela abaixo : 

 

 

 

                                                
114

 Berthollet, “Rapport: Fait à la classe des sciences mathématiques et physiques de I’Institut, sur um 
mémoire presente par MM. Humboltd et Gay-Lussac”, pp. 239-59. 
115

 Gay-Lussac, "Expériences sur les moyens eudiométriques et sur la proportion des principes 
constituants de l'atmosphère", pp. 129-167. 
116

 Berthollet, “Rapport: Fait à la classe des sciences mathématiques et physiques de I’Institut, sur um 
mémoire presente par MM. Humboltd et Gay-Lussac”, pp. 239-59 ; 249. E também Gay-Lussac, 
"Expériences sur les moyens eudiométriques et sur la proportion des principes constituants de 
l'atmosphère", pp. 129-167 ; 149. Entretanto, confirmar se Dalton considera os experimentos de 
Humboldt e Gay-Lussac mais acurados, é sem dúvida um interessante trabalho a ser feito 
posteriormente. Não sabemos até que ponto seus experimentos são efetivamente mais acurados do 
que o de seus predecessores. Para saber isso, teríamos que estudar toda uma discussão de detalhes 
experimentais e sem dúvida, essa tarefa é para ser feita em um outro momento. Nesse sentido, fazer 
um comparativo dos trabalhos de Lavoisier, Cavendish, e outros, com os de Fourcroy, Humboldt e 
Gay-Lussac, seria necessário 
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Tabela 5 - Constituição gravimétrica da água e da amônia e interpretação 
atômica de John Dalton117 

 

Substância 

Dados experimentais da 
decomposição de 100 unidades de 

massa 
Interpretação atômica de Dalton 

Hidrogênio Oxigênio Nitrogênio 
Peso dos átomos de : 

Hidrogênio Oxigênio Nitrogênio 

Água 
segundo 
Lavoisier 

15 85 - 1 5,66 - 

Água 
segundo 

Humboldt e 
Gay-Lussac 

12,6 87,4 - 1 7 - 

Amônia 17 - 83 1 - ≈ 5 

 

A tabela acima mostra a constituição gravimétrica da água segundo Lavoisier, 

Humboldt e Gay-Lussac. Nela podemos ver que se assumirmos os dados 

experimentais de Lavoisier, temos 5,66 como sendo o peso do átomo de oxigênio, 

por outro lado, se considerarmos os dados de Humboldt e Gay Lussac, o peso do 

átomo de oxigênio é 7. Ainda conforme a tabela, podemos ver que a constituição 

gravimétrica da amônia leva Dalton a estabelecer o peso 5 para o átomo de 

nitrogênio.  

Como podemos ver, os pesos dos átomos de oxigênio e nitrogênio podem ser 

determinados pela decomposição da água e da amônia respectivamente. Mas qual 

peso de oxigênio é mais conveniente para a teoria atômica de Dalton ? O melhor 

valor para o átomo de oxigênio é  5,66 ou 7 ? 

Falamos em conveniência de valores, porque uma vez determinados os 

pesos dos átomos de oxigênio e nitrogênio através da análise da água e da amônia, 

ao decompor os óxidos de nitrogênio, os pesos dos átomos de nitrogênio e oxigênio 

devem estar de acordo com a experiência. E nesse sentido, o peso 7 para o 

oxigênio é melhor que o peso 5,66, veja: 

                                                
117

 Dalton, A new system of chemical philosophy, pp. 273-5; 560. Esta tabela é uma construção nossa 
a partir de resultados descritos no trabalho de Dalton. 
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Tabela 6 – Comparação entre a constituição gravimétrica dos óxidos de 
nitrogênio com a interpretação atômica de John Dalton adotando 7 como peso 

do átomo de oxigênio 118 

 

Substância 

CONSTITUIÇÃO GRAVIMÉTRICA DOS 
ÓXIDOS DE NITROGÊNIO (dados 

experimentais) 

INTERPRETAÇÃO 
ATÔMICA DE 

DALTON 

Nitrogênio Oxigênio 
Razão entre O ÷ 
N após análise 

química 

Razão entre átomo de 
O (determinado como 

7) ÷ átomo de N (já 
determinado como 5) 

Gás nitroso 
(composto por 1 

átomo de 
nitrogênio e 1 de 

oxigênio conforme 
a regra de máxima 

simplicidade) 

42 58 58 ÷ 42 = 1,4 7 ÷ 5 = 1,4 

Óxido nitroso 
(composto por 2 

átomos de 
nitrogênio e 1 de 

oxigênio conforme 
a regra de máxima 

simplicidade) 

59 41 41 ÷ 59 = 0,7 7 ÷ (2 x 5) = 0,7 

Ácido nítrico 
(composto por 1 

átomo de 
nitrogênio e 2 de 

oxigênio conforme 
a regra de máxima 

simplicidade) 

27 73 73 ÷ 27 = 2,7 (2 x 7) ÷ 5 = 2,8 

 

Percebe-se que o valor 7 para o oxigênio é coerente com o valor 5 para o 

nitrogênio, pois, a proporção dos átomos condiz com a proporção das substâncias 

obtidas pelos resultados experimentais. 

Por outro lado, assumindo o valor 5,66 para o oxigênio, o mesmo não dá 

conta de explicar os óxidos de nitrogênio, vejamos : 

                                                
118

 Ibid., p. 560. Esta tabela é uma construção nossa a partir de resultados descritos no trabalho de 
Dalton. 
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Tabela 7 – Comparação entre a constituição gravimétrica dos óxidos de 
nitrogênio com a interpretação atômica de John Dalton adotando 5,66 como 

peso do átomo de oxigênio 119 

 

Substância 

CONSTITUIÇÃO GRAVIMÉTRICA 
DOS ÓXIDOS DE NITROGÊNIO 

(dados experimentais) 

INTERPRETAÇÃO 
ATÔMICA DE 

DALTON 

Nitrogênio Oxigênio 

Razão entre 
O ÷ N após 

análise 
química 

Razão entre átomo 
de O (determinado 

como 5,66)  ÷ átomo 
de N (já determinado 

como 5) 

Gás nitroso (composto 
por 1 átomo de 

nitrogênio e 1 de 
oxigênio conforme a 

regra de máxima 
simplicidade) 

42 58 58 ÷ 42 = 1,4 5,66 ÷ 5 = 1,1 

Óxido nitroso (composto 
por 2 átomos de 
nitrogênio e 1 de 

oxigênio conforme a 
regra de máxima 

simplicidade) 

59 41 41 ÷ 59 = 0,7 5,66 ÷ 2 x 5 = 0,56 

Ácido nítrico (composto 
por 1 átomo de 

nitrogênio e 2 de 
oxigênio conforme a 

regra de máxima 
simplicidade) 

27 73 73 ÷ 27 = 2,7 2 x 5,66 ÷ 5 = 2,2 

 

Como pudemos ver, os valores 5,66 para o átomo de oxigênio e 5 para 

nitrogênio, não conseguem explicar as proporções desses elementos na formação 

das substâncias. Ou seja, assumidos tais valores, não haveria adequação com o 

modelo proposto.  

Assim, voltemos então às questões colocadas por nós há pouco : Porque os 

pesos atômicos foram mudando com o tempo? Tomando o caso especial do 

                                                
119

 Ibid., p. 560. Esta tabela é uma construção nossa a partir de resultados descritos no trabalho de 
Dalton. 
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oxigênio, porque Dalton inicialmente reconhece os experimentos de Lavoisier sobre 

a composição da água e depois passa a reconhecer os experimentos de Humboldt e 

Gay Lussac ?  

Acreditamos que tanto o aperfeiçoamento dos experimentos quanto a 

conveniência dos dados experimentais, de certa forma influenciavam Dalton na 

escolha de quais eram os dados experimentais que para ele eram “mais corretos”. 

Antes de passarmos ao estudo do calórico, queremos adicionar algumas 

questões para serem discutidas neste momento: Naquela época que Dalton propôs 

a teoria dos pesos, ele tinha o propósito de justificar as diferentes solubilidades dos 

gases em água, como já apontado por nós nesta tese. Entretanto, de posse dos 

pesos atômicos, ele havia percebido que os diferentes pesos dos átomos não eram 

responsáveis pelas diferentes solubilidades dos gases. Então porque Dalton 

continuou estabelecendo os pesos dos átomos? Por qual razão, a teoria dos pesos 

atômicos foi tão debatida posteriormente tanto por cientistas quanto por 

historiadores da ciência? 

Acreditamos que, se por um lado, os pesos dos átomos não conseguiram 

explicar a solubilidade dos gases, por outro, eles explicavam a constituição 

gravimétrica das substâncias. E, provavelmente, foi isso que levou Dalton a 

continuar suas pesquisas na determinação dos pesos atômicos.  

Sem dúvida que foi essa capacidade de explicar a constituição gravimétrica 

das substâncias, que fizeram desta teoria tão famosa e que tanto chamou a atenção 

dos cientistas posteriormente. Além disso, essa é a parte do trabalho de Dalton “que 

deu certo”, pois, como diz o historiador da ciência A. Thackray, “Dalton forneceu um 

modelo de realidade para os químicos”.120  

                                                
120

 A. W. Thackray apud A. Estany, “Louis Proust y la revolución ontológica de John Dalton”, p. 121. 
E, também, em Thackray, Dalton, John, p. 543. 
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No terceiro capítulo desta tese, mostraremos que – assim como propôs os 

pesos atômicos para explicar a constituição gravimétrica das substâncias nas 

reações – Dalton também trabalhou com os volumes dos átomos para explicar a 

constituição volumétrica das substâncias. 

2.2. O Calórico 

Antes de abordarmos o calórico, é importante que tenhamos um 

entendimento do que, precisamente, este conceito significava na época de Dalton. 

Para isto, contamos com a contribuição de T. Thomson, químico do início do século 

XIX: 

 

“O significado da palavra calor é tão bem entendido, que 

qualquer tentativa de defini-la é desnecessária. Quando 

dizemos que a pessoa sente calor, que uma pedra está quente, 

essas expressões são compreendidas facilmente. No entanto, 

em cada uma dessas proposições, a palavra calor tem um 

significado distinto. Na primeira ela significa a sensação do 

calor; na segunda, a causa daquela sensação. Para evitar a 

suposta ambiguidade desses dois significados de uma palavra, 

o termo calórico foi inventado para significar a causa do calor. 

Quando coloco minha mão sobre uma pedra quente, sinto certa 

sensação, eu chamo essa sensação de calor, a causa dessa 

sensação é o calórico. 
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[...] Duas opiniões a respeito da natureza do calórico tem 

dividido os filósofos. De acordo com alguns, como a gravidade, 

ele é meramente uma propriedade da matéria, enquanto outros 

o consideram como uma substância peculiar. A última opinião 

foi primeiramente abordada pelos químicos, e é no presente 

aceita pela maioria dos filósofos.” 121  

 

Apesar de, naquela época, haver uma distinção entre o que era calor e o que 

era calórico, não conseguimos identificar essa diferença no texto de Dalton, pois ele 

usa tanto a palavra calor, quanto a palavra calórico para se referir ao fluído que 

envolve os átomos. Logo abaixo, seguem duas citações, onde Dalton escreve a 

palavra calor como sendo um fluído: 

 

“Toda espécie de átomos dos corpos terão diferentes forças de 

atração pelo calor, através do qual uma quantidade maior ou 

menor desse fluído será conglomerada em torno dele [...]” 122 

 

E também: 

 

“[...] calor. Uma atmosfera desse fluído sutil constantemente 

envolve os átomos de todos os corpos, [...]” 123 

 

Agora observamos o calórico como fluído: 

 

                                                
121

 T. Thomson, The elements of chemistry, pp. 80-1. 
122

 Dalton apud H. E. Roscoe & A. Harden, op. cit., p. 71. 
123

 Dalton, A new system of chemical philosophy, Vol. I, p.143. 
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“[...] calórico é [...] um fluído elástico de grande sutileza” 124 

 

Como ele usa indiscriminadamente esses termos, daqui por diante 

escolhemos dar preferência ao termo calórico.125 

Para termos uma ideia de como o conceito de calórico é importante dentro da 

teoria atômica de John Dalton, basta nos voltarmos ao A new system of chemical 

philosophy, de 1808. Este trabalho de 220 páginas, escrito com o objetivo de 

divulgar a sua teoria atômica, tem 140 delas dedicadas ao conceito de calórico.126 

Por outro lado, se nos atentarmos à historiografia, percebemos que este, 

assim como o conceito de diâmetro atômico, foi colocado em segundo plano. 

Tentamos aqui, de alguma forma, visitar alguns aspectos desses conceitos.  

Ao percorrermos a documentação de Dalton, notamos que o conceito de 

calórico passou por três fases distintas. Inicialmente, assim como boa parte de seus 

contemporâneos, Dalton concebia o calor ou calórico como um fluído responsável 

pela repulsão entre as partículas.127 A prova, ou o efeito visível dessa concepção 

estava no fato de os corpos dilatarem sob o efeito do calórico: 

 

“[...] há uma diversidade de sentimentos [a respeito da natureza 

do princípio do calor]: alguns o imaginam como uma 

substância, outros como uma qualidade, ou propriedade dos 

materiais. Boerhaave, seguido pela maioria dos modernos, é 

                                                
124

 Ibid., p.1. 
125

 É importante ressaltarmos que essa “não distinção” dos termos permeia o trabalho de Dalton. 
126

 Dalton, A new system of chemical philosophy, Vol. 1, pp. 1-220. Aqui é importante esclarecer que 
o A new system of chemical philosophy é composto por três publicações. São elas: Volume 1 (parte 1 
publicada em 1808 e parte 2 publicada em 1810) e Volume 2 (parte 1 publicada em 1827). Sendo que 
a parte 1 do volume 1 corresponde às páginas de 1 a 220 e a parte 2 do volume 1 da página 221 a 
560. 
127

 Salientamos que Dalton usa os dois termos, indiscriminadamente, para se referir ao fluído 
responsável por repulsão. 
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da primeira opinião; Newton, com alguns outros, são da última; 

eles concebem o calor como sendo um movimento interno de 

vibração das partículas dos corpos. [...], nós, portanto, 

falaremos do fogo como uma substância, sobre a denominação 

de fogo, ou calor. 

O efeito universal do fogo é expandir ou aumentar os corpos 

que entram em contato com ele; [...]. [Os corpos] sólidos são os 

menos expandidos pelo calor; fluidos inelásticos, como a água, 

espíritos, etc... são mais expandidos; e fluídos elásticos, como 

o ar, são os mais expandidos de todos.” 128 

 
 
 

Neste caso, Dalton abandona Newton e entende que o calórico – que, aliás, 

na citação acima, nem foi chamado de calórico, pois, tinha sido denominado de fogo 

ou calor – é um tipo de substância ou fluído responsável pela dilatação dos 

corpos.129 

No período de 1793 a 1801, Dalton publicou mais alguns artigos que 

referenciavam o calor, mas, em nenhum deles, podemos encontrar relatos de como 

ele entendia a natureza desse conceito.130 Então, ao que nos parece, nesse período, 

para Dalton, o calórico era um fluído responsável pela repulsão entre as partículas 

que tinha como efeito, a dilatação dos corpos. 

                                                
128

 Dalton, Meteorological observations and essays, pp.17-8. 
129

 Utilizamos a segunda edição do Meteorological observations and essays (de 1834) porque 
sabemos que ela é uma cópia da primeira, editada em 1793. Segundo Dalton, a diferença entre as 
duas é apenas o apêndice da segunda edição, Cf. Ibid., p. XV. 
130

 Cf. Idem, “Experiments and observations on the power of fluids to conduct heat; with reference to 
count Rumford’s seventh essay on the same subject”, pp. 373-97; e também Idem, “Experiments and 
observations on the heat and cold produced by the mechanical condensation and rarefaction of air”, 
pp. 515-26. 
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Entretanto, em outubro de 1801, Dalton leu para a Sociedade de Manchester 

um trabalho que ficou famoso: “Experimental essays on the constitution of mixed 

gases; on the force of steam or vapour from water and other liquids in different 

temperatures, both in a torricellian vacuum and in air; on evaporation; and on the 

expansion of gases by heat”. Nesse texto, ao tentar explicar, mecanicamente, o 

comportamento das partículas dos gases quando misturados, Dalton deixa de lado o 

conceito de calor como força repulsiva, substituindo-o por “forças parecidas com as 

magnéticas”131: 

 

“Na época em que formulei a teoria das misturas dos gases [...] 

tinha dúvida se calor era a causa de repulsão. Eu estava 

inclinado a descrever repulsão como uma força parecida com o 

magnetismo [...]” 132 

 

Tempos depois, a partir do diálogo com seus pares, ele novamente muda de 

ideia e abandona as tais “forças parecidas com o magnetismo”, retomando o 

conceito de calórico como o fluído responsável pela repulsão. Entretanto, esta 

retomada foi bem ao estilo de John Dalton, pois, o conceito de calórico foi 

praticamente reinventado por ele. O fluído ganhou formas geométricas e foi 

amalgamado ao conceito de diâmetro atômico. Dalton chegou, até mesmo, a 

quantificar o diâmetro das partículas que, para ele, representava a junção do núcleo 

impenetrável mais o invólucro de calor. A Ilustração 15 mostra uma representação 

do “novo” calórico: 

 

                                                
131

 Como o conceito de calórico foi amalgamado ao de diâmetro atômico preferimos desenvolver 
melhor essa questão – da razão que levou Dalton a mudar de ideia – mais adiante em nossa tese. 
132

 Dalton, A new system of chemical philosophy, Vol. 1, pp. 188-9. 
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Ilustração 15 – Representação de um átomo juntamente com o fluído 
calórico133 

 

 
 
 

Essa ilustração mostra com clareza que, para Dalton, o átomo era composto 

por uma partícula dura no centro (aqui representada pela esfera branca com corte 

central) mais o fluído calórico, conhecido como a atmosfera de calor ou invólucro de 

calórico que, na ilustração são representados pelas linhas que saem da esfera.  

Mas quando Dalton mudou de ideia e deixou de acreditar nas forças 

parecidas com as magnéticas, como causa de repulsão entre as partículas? Quando 

ele passou a acreditar novamente no calórico? Entendemos que o período em que 

Dalton acreditava nessas forças, tenha durado até meados de 1806. Podemos 

concluir isso porque entre 1801 e 1806, nos documentos que Dalton escreveu sobre 

a mistura dos gases, não há indícios de que ele tivesse mudado sua intenção em 

relação à explicação de como ocorre a repulsão entre as partículas.134 Além disso, a 

primeira menção a esse “novo calórico”, segue apresentada na Ilustração 16, 

através de duas páginas de seu caderno de laboratório, em que explicita tal modelo: 

 

                                                
133

 Ibid,  Vol. 1, pp. 548-9. A figura está em página não numerada entre as páginas 548 e 549. 
134

 Idem, “Experimental essays on the constitution of mixed gases; on the force of steam or vapour 
from water and other liquids in different temperatures, both in a torricellian vacuum and in air; on 
evaporation; and on the expansion of gases by heat”, pp.535-50;  Idem, “New theory of the 
constitution of mixed gases elucidated”, pp. 268-9; Idem, “Observations on Mr. Gough’s strictures on 
the doctrine of mixed gases”, pp. 89-92; Idem, “Observations on Mr. Gough’s two letters on mixed 
gases”, pp. 269-75; Idem, “Remarks on Mr. Gough’s two essays on the doctrine of mixed gases; and 
on professor Schmidt’s experiments on the expansion of dry and moist air by heat”, p. 436.  
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Ilustração 16 – Páginas 218 e 219 do Caderno de Laboratório de Dalton (datado 
de 17 de junho de 1806) com as supostas primeiras representações do calórico 

sob o novo formato135 
 

 

 

 

 

Esperamos que o discutido acima tenha deixado claro quais foram as três 

fases distintas por que passou o calórico. Resumidamente: na primeira, foi 

considerado um fluído responsável pela repulsão entre as partículas; na segunda, 

como vimos, Dalton deixou-o de lado e passou a acreditar em um tipo de força 

parecida com o magnetismo; e, na terceira, o conceito de calórico foi retomado como 

causa das repulsões entre as partículas, ganhando, entretanto, características 

totalmente diferentes daquelas anteriores.  

Neste momento, é conveniente questionarmos: como Dalton chegou a propor 

essa representação geométrica para o calórico? Quais as influências que 

provavelmente ele recebeu?  Para responder a estas perguntas, é necessário 

                                                
135

 J. Dalton apud Roscoe & Harden, op. cit., pp. 72-3. (Caderno de Laboratório de Dalton).  
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olharmos para o contexto da época, mais precisamente para a documentação de 

Thomson, contemporâneo de John Dalton, onde encontramos coincidências com o 

modelo de calórico proposto por Dalton: 

 

“Duas opiniões a respeito da natureza do calórico têm dividido 

os filósofos. De acordo com alguns, como a gravidade, ele é 

meramente uma propriedade da matéria, enquanto outros o 

consideram como uma substância peculiar. A última opinião foi 

primeiramente abordada pelos químicos, e é no presente aceita 

pela maioria dos filósofos. Um recente descobrimento do Dr. 

Herschel fez esta opinião se possível mais plausível que antes.  

Dr. Herschel, enquanto se empenhava em examinar o sol por 

meio de telescópios, pensou em examinar o poder de 

aquecimento dos diferentes raios separados pelo prisma. Ele 

encontrou que os raios mais refrangíveis têm o menor poder de 

aquecimento, e que o poder de aquecimento aumenta 

gradualmente na medida em que a refrangibilidade diminui. O 

raio violeta naturalmente tem o menor, e o raio vermelho o 

maior poder de aquecimento. [...] [segundo Herschel] a força de 

iluminar e de aquecer seguem diferentes leis. O poder de 

iluminar é maior no meio do espectro, mas o poder de 

aquecimento é maior no fim que é o vermelho. Isso o faz 

suspeitar, que a força para aquecer não pára no fim do 

espectro visível. [...] 



76 

 

 

Portanto, há raios emitidos pelo sol que produzem calor, mas 

não tem força de iluminação: conseqüentemente o calórico é 

emitido do sol em raios, e os raios de calórico não são os 

mesmos dos raios de luz. [...]” 136 

 

Influenciado pelo trabalho de Herschel, Thomson acreditava ser o calórico, 

uma substância emitida na forma de raios, da mesma maneira que a luz. 

Dalton também consultou o trabalho de W. Herschel (1738-1822): 

 

“Até recentemente, costumávamos a considerar a luz e o calor 

do sol como a mesma coisa. Mas o Dr. Herschel mostrou, que 

existem raios de calor originários do sol e, que são separáveis 

por um prisma dos raios de luz; [...]” 137 

 

Nesse sentido, talvez não fosse fora de propósito conjecturar que o trabalho 

de Herschel tenha influenciado Dalton em sua representação do calórico. No 

entanto, apenas uma pesquisa mais aprofundada poderá nos dar uma resposta com 

mais fundamento. 

  

 

 

 

 

 

                                                
136

 Thomson, The elements of chemistry, pp. 81-2. 
137

 Dalton, A new system of chemical philosophy, Vol. I, p. 102. 
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CAPÍTULO III 

EXPLICANDO AS REAÇÕES 
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Como vimos no capítulo anterior, os pesos atômicos eram excelentes 

modelos explicativos dos dados gravimétricos das substâncias, e isso sempre 

chamou a atenção dos historiadores da ciência, que pouco falaram a respeito do 

calórico e do diâmetro atômico. Assim, se apenas considerarmos a produção 

Historiográfica, ao que parece, Dalton pensava nos átomos, apenas pela perspectiva 

dos pesos para explicar os dados gravimétricos das reações. Neste capítulo 

veremos que ele também refletia profundamente sobre os volumes dos átomos. 

 

3.1. Um Histórico do conceito de Diâmetro dos Átomos 

Por meio de uma detalhada análise da documentação de John Dalton, 

observamos, e já mencionamos anteriormente, que a primeira vez em que ele se 

colocou, em relação aos tamanhos das partículas, foi em outubro de 1801. Nesta 

ocasião, ao discutir o comportamento das misturas gasosas, formando a atmosfera, 

ele diz: 

 

“Segue também que as distâncias dos centros das partículas, 

ou, o que é a mesma coisa, os diâmetros das esferas de 

influência de cada partícula, são inversamente proporcionais à 

raiz cúbica da densidade do fluído.   

A proposição se aplica somente aos fluídos elásticos 

homogêneos; se ela pode ser aplicada às misturas dos fluídos 

ainda deve ser verificado.” 138 

 

                                                
138

 Dalton, “Experimental essays on the constitution of mixed gases; on the force of steam or vapour 
from water and other liquids in different temperatures, both in a torricellian vacuum and in air; on 
evaporation; and on the expansion of gases by heat”, pp.540-1.  
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Como já apontado anteriormente, a teoria das misturas gasosas foi 

duramente criticada pelos contemporâneos de Dalton. 139 Foi então, que em artigo no 

Nicholson’s Journal, para se defender das críticas, Dalton tentou elucidar suas ideias 

sobre o assunto.140 Neste trabalho também notamos a explanação do diâmetro das 

partículas. Ele chega mesmo a afirmar que existe a possibilidade de se calcular tais 

diâmetros, como mostra a citação que se segue: 

 

“[...] As distâncias absolutas dos centros de tais partículas 

devem variar de acordo com as circunstâncias, e não podem 

ser determinados facilmente; suas distâncias relativas em um 

líquido e no estado gasoso ocasionalmente podem [ser 

determinadas].” 141 

 

Dalton acha impossível determinar o diâmetro absoluto das partículas, mas, 

admite a possibilidade de se determinar o tamanho relativo delas.  

E, foi assim, que em 19 de setembro de 1803, Dalton anotou pela primeira 

vez os diâmetros relativos dos átomos, conforme se vê na reprodução abaixo da 

publicação que Roscoe fez do caderno de laboratório do estudioso de Manchester: 

 

 

 

 

                                                
139

 Idem, “New Theory of constitution of mixed gases elucidated”, p. 267. 
140

 Ibid., pp. 267-71. 
141

 Ibid., p. 268. Como vimos na citação anterior, para Dalton, distâncias entre centros de partículas e 
diâmetros dos átomos representam a mesma coisa. 
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Ilustração 17 – Primeira determinação dos diâmetros dos átomos142 

 

Como podemos notar, na última coluna da direita desta ilustração, aparecem 

listados os diâmetros relativos de algumas partículas em seus estados gasosos. 

Mas, como se deu esta determinação? Como ele conseguiu estes números? Como 

Dalton inferiu o tamanho relativo dos átomos?  

                                                
142

 J. Dalton apud Roscoe & Harden, op. cit., p. 41. (Caderno de Laboratório de Dalton). 
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Ele calculou143 os diâmetros atômicos, a partir da raiz cúbica da razão entre o 

peso relativo do átomo e a densidade relativa do gás144. Assim:  

d = (m ÷ p)1/3.145 

Onde d= diâmetro do átomo; m= peso relativo do átomo (para este caso, 

tomando o peso de uma partícula de água como padrão, ou seja, 6,66); p = 

densidade relativa do gás (para este caso, tomando a densidade da água líquida 

como padrão). 

Essa fórmula matemática, para o cálculo dos diâmetros relativos das 

partículas, provavelmente146 foi obtida a partir de duas outras fórmulas.  

A primeira foi a da densidade: 

p = m ÷ v 

Esta pode ser escrita por: 

v = m ÷ p 

Ou seja, como sendo o volume igual a razão da massa pela densidade.  

A segunda foi a fórmula do volume da esfera: 

v = ( x d3) ÷ 6. 

Substituindo o volume da primeira fórmula, que é (m ÷ p), no volume da 

segunda fórmula, o resultado é: 

(m ÷ p) = ( x d3) ÷ 6. 

Isolando o diâmetro, temos a fórmula: 

                                                
143

 Abordamos em nossa dissertação de mestrado, a maneira pela qual Dalton calculou os diâmetros 
dos átomos. Entretanto, achamos conveniente retomar e rediscutir a questão.  
144

 É importante salientar que, assim como o peso relativo do átomo é em relação à água no estado 
líquido, também a densidade do gás é em relação à densidade da água líquida. 
145

 J. Dalton apud Roscoe & Harden, op. cit., pp. 25; 41-2. (Caderno de Laboratório de Dalton). 
146

 Aqui estamos especulando o provável caminho do raciocínio de Dalton, porque em nenhum 
momento encontramos qualquer documento que relatasse como ele propôs essa fórmula de calcular 
o diâmetro dos átomos. 
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d = (m ÷ p)1/3 x (6 ÷ )1/3. 

No entanto, a fórmula proposta por Dalton, para calcular o diâmetro dos 

átomos foi: 

d = (m ÷ p)1/3. 

Desse modo, percebemos que Dalton, desconsiderou a constante (6 ÷ )1/3, 

pois não queria calcular o diâmetro absoluto dos átomos, e sim, o diâmetro relativo 

dos mesmos.  

A tabela 8 apresenta dados relativos a alguns dos átomos da ilustração 

anterior e os resultados obtidos ao se aplicar as formulas acima: 
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Tabela 8 - com a demonstração do cálculo feito por Dalton na determinação 
dos diâmetros dos átomos de acordo com a fórmula d = (m ÷ p)1/3  147 

 

Substância 

Peso da 
partícula 

em relação 
ao 

hidrogênio 

Densidade 
em 

relação ao 
ar 

m = 
Peso 

do 
átomo 

em 
relação 
à água 
líquida 

148 

p = 
Densidade 

em 
relação à 

água 
líquida 149 

Esboço 
dos dados 
na fórmula 

Diâmetro 
das 

partículas 
em 

relação ao 
diâmetro 

da 
partícula 
da água 
líquida 

Oxigênio 5,66 1,127 
0,849849

85 
0,0013524 

(0,84984985 
÷ 

0,0013524)
⅓ 

 
8,5 

Nitrogênio 4 0,966 
0,600600

6 
0,0011592 

(0,6006006 
÷ 

0,0011592)
⅓
 

8,0 

Oxido 
nitroso 

13,66 1,61 
2,051051

05 
0,001932 

(2,05105105 
÷ 

0,001932)
⅓
 

10,2 

Gás nitroso 9,66 1,102 
1,450450

45 
0,0013224 

(1,45045045 
÷ 

0,0013224)
⅓
 

10,3 

Ácido 
carbônico 

15,7 1,5 
2,357357

36 
0,0018 

(2,35735736 
÷ 0,0018)

⅓
 

11 

Gás 
amoníaco 

5 0,58 
0,750750

75 
0,000696 

(0,75075075 
÷ 

0,000696)
⅓
 

10,2 

 

É interessante notar neste momento, que estes cálculos dos diâmetros 

atômicos – tomando como referência o diâmetro de uma partícula de água no estado 

                                                
147

 J. Dalton apud Roscoe & Harden, op. cit., pp. 25; 41-2. (Caderno de Laboratório de Dalton). É bom 
lembrar que esta tabela foi construída por este pesquisador, a partir dos dados do caderno de 
laboratório de Dalton. 
148

 Para obtenção dos dados dessa coluna, basta dividir o peso da partícula em relação ao 
hidrogênio, pelo peso da partícula da água que, nessa época, era para Dalton 6,66. Deve-se fazer 
isso porque, neste caso, Dalton está usando a partícula de água como padrão, ou seja, o peso da 
partícula de água vale 1. Assim, por exemplo, no caso do oxigênio, como o peso de sua partícula em 
relação ao hidrogênio era 5,66 e da água 6,66, basta dividir o peso dele pelo peso da água para se 
obter uma relação de peso, na qual a partícula de água vale a unidade. Assim: (5,66 ÷ 6,66) = 
0,84984985. Ou seja, o átomo de oxigênio pesa aproximadamente 0,85 vezes o peso do átomo de 
água. Ver Roscoe & Harden, op. cit., pp. 25; 41-2. 
149

 Para Dalton, a densidade da água líquida é 833,3 vezes maior que a do ar. Portanto, partindo do 
pressuposto que a densidade da água líquida é a unidade, então, a densidade do ar passa a valer 
0,0012, assim: (1 ÷ 833,3 = 0,0012). Então, para a obtenção dos dados dessa coluna, basta 
multiplicar os valores das densidades em relação ao ar por 0,0012 para obtê-las em relação à água. 
Assim, por exemplo, no caso do oxigênio, se multiplicarmos 1,127, que é sua densidade em relação 
ao ar por 0,0012, obtemos o número 0,0013524. Os dados da relação entre as densidades do ar e da 
água estão em J. Dalton apud Roscoe & Harden, op. cit., p. 42.  
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líquido – em nosso entendimento reforça, ainda mais, a tese de Nash sobre o 

surgimento da teoria atômica. Ressaltamos que, para Nash, a determinação dos 

pesos atômicos se deu por causa dos estudos da solubilidade dos gases em água, 

conforme apontamos no primeiro capítulo desta tese. 

Ao olharmos o caderno de laboratório de Dalton, os meses de janeiro a abril 

de 1803 são quase que inteiramente dedicados ao estudo da solubilidade dos gases 

em água. Ao que nos parece, tais estudos foram retomados de agosto a outubro do 

mesmo ano, período em que a teoria dos pesos atômicos havia sido publicada.150 

Assim, talvez não tenha sido por acaso, o fato de Dalton ter escolhido o 

diâmetro das partículas de água no estado líquido, como padrão para usar como 

referência nos cálculos dos diâmetros relativos dos gases. Afinal, naquela época, ele 

estava estudando o fenômeno de solubilidade dos gases em água e, nada mais 

natural do que pensar nas relações de tamanho, entre os diferentes átomos dos 

gases, em relação ao tamanho da partícula de água no estado líquido.   

Um mês depois dos primeiros cálculos dos diâmetros dos átomos anotados 

em seu caderno de laboratório, mais precisamente em 21 de outubro de 1803, 

Dalton leu para a Sociedade de Manchester, o trabalho que trata da absorção dos 

gases pela água. Neste artigo, entre outros dados, ele publica dados dos pesos das 

partículas, mas, não dos diâmetros das mesmas, apesar de ele já ter os valores dos 

diâmetros em mãos.151  

Quase um ano depois, ao tratar novamente dos diâmetros dos átomos, em 

seu caderno de laboratório, Dalton mostra dados bem diferentes daqueles de 1803, 

como podemos ver na Ilustração 18. 

 

                                                
150

 J. Dalton apud Roscoe & Harden, op. cit., pp. 55-60. (Caderno de Laboratório de Dalton). 
151

 Dalton, “On the absorption of gases by water and other liquids”, pp. 281-7. 
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Ilustração 18 – Tabela com os diâmetros atômicos (14 de setembro de 1804)152 
 
 

 

 

Tais números, já são muito próximos daqueles publicados em 1810 no seu A 

new system of chemical philosophy.153 Ou seja, em setembro de 1804, John Dalton 

já usava o mesmo método de cálculo – para obtenção dos diâmetros atômicos – 

usado em 1810. As poucas diferenças entre os números eram, provavelmente, 

                                                
152

 J. Dalton apud Roscoe & Harden, op. cit., p. 65. (Caderno de Laboratório de Dalton). 
153

 J. Dalton apud Roscoe & Harden, op. cit., pp. 61-5. (Caderno de Laboratório de Dalton). E também 
Dalton, A New System of Chemical Philosophy, Vol. 1, p. 560. Existe uma controvérsia se esses 
cálculos foram feitos em 1804 ou 1805. Aqui adotamos o colocado originalmente por Roscoe e 
Harden. Para ler a respeito desta controvérsia, Cf. Thackray, “The origin of Dalton’s chemical atomic 
theory: Daltonian doubts resolved”, pp. 44-6.  
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devido às diferenças de arredondamento e dos dados dos pesos dos átomos que 

alimentavam a fórmula para cálculo dos diâmetros. Pela proximidade dos números, 

igualmente apontamos que os cálculos foram feitos tomando o hidrogênio como 

padrão, tanto em relação aos pesos atômicos, quanto em relação à densidade.154 

Contudo, com base em fragmentos de seu caderno de laboratório e também 

em algumas declarações, podemos concluir que foi no período compreendido entre 

1804 e 1806, que Dalton amadureceu as concepções de sua teoria atômica, mais 

precisamente sobre o conceito de diâmetro das partículas.155 

Assim, para bem entendermos o desenvolvimento do conceito de diâmetro 

atômico, é necessário que façamos um cotejo de ideias de diversos períodos. 

Assim, como já apontado em nosso primeiro capítulo, Dalton, em 1801, 

publicou o que ficou conhecida como sendo a primeira teoria das misturas dos 

gases. Nesta publicação, ele valeu-se do conceito de distância entre partículas para 

argumentar que cada átomo tinha a sua própria esfera de influência e que esta se 

dava por meio de forças repulsivas.156  

Nesta ocasião, Dalton concluiu que o comportamento das misturas dos gases 

se dava da seguinte forma: 

 

“Quando dois fluídos elásticos, denotados por “A” e “B”, são 

misturados, não existe mútua repulsão entre suas partículas; 

                                                
154

 Não demonstramos o método de cálculo aqui, pois ele está apresentado mais adiante em nosso 
trabalho.  
155

 Para ver os fragmentos de seu caderno de laboratório neste período, Cf. J. Dalton apud Roscoe & 
Harden, op. cit., pp. 61-80. (Caderno de Laboratório de Dalton). 
156

 Dalton, “Experimental essays on the constitution of mixed gases; on the force of steam or vapour 
from water and other liquids in different temperatures, both in a torricellian vacuum and in air; on 
evaporation; and on the expansion of gases by heat”, pp.540-1. 
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[...], as partículas de “A” não repelem aquelas de “B”, como 

elas fazem entre si.” 157 

 

Essa explicação do comportamento dos gases ficou conhecida como “a 

primeira teoria das misturas gasosas” e recebeu muitas críticas de seus pares. A 

mais contundente foi o questionamento do porque uma partícula teria “preferência” 

em repelir as do seu próprio tipo e não as do outro.158 

Para responder a tal crítica, Dalton, no Nicholson Journal, usou de uma 

analogia para explicar a razão de uma partícula repelir as do seu próprio tipo e não 

as de outro:   

 

“ Como dois pólos de um imã repelem um ao outro com a 

mesma força, mesmo se qualquer outro corpo interferir ou não, 

não afetando este outro corpo; do mesmo modo concebo duas 

partículas de qualquer gás repelindo uma à outra com a 

mesma força, seja no caso de partículas de outro gás 

intervirem ou não, não afetando estas outras partículas.” 159 

 

Então, na tentativa de se justificar e explicar melhor a sua teoria das misturas 

dos gases, Dalton faz uma analogia, relacionando as forças entre partículas, com as 

forças entre substâncias magnéticas e não magnéticas. Tempos depois, ele muda 

de ideia e, aponta o calor como a causa das forças de repulsão entre as partículas. 

                                                
157

 Ibid., p.536. 
158

 Para conferir as muitas críticas feitas à teoria das misturas dos gases, ver Idem, A new system of 
chemical philosophy, Vol. I, pp. 154-87. 
159

 Idem, “New theory of the constitution of mixed gases elucidated”, pp. 268-9. 
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O problema é que não havia como explicar porque partículas diferentes não se 

repeliam, enquanto partículas iguais se repeliam entre si. 

Foi então que Dalton pensou nas diferenças dos tamanhos das partículas 

para resolver a questão do porque uma partícula “A” repele apenas as do seu 

próprio tipo e é indiferente àquelas de “B”: 

 

“Sobre reconsiderar esse assunto, ocorreu-me que eu nunca 

tinha contemplado o efeito da diferença de tamanho nas 

partículas dos gases. Por tamanho quero dizer a partícula dura 

no centro e a atmosfera de calor tomada junto.” 160  

 

Assim, na tentativa de conciliar o calórico – como fluído responsável pela 

repulsão entre as partículas – e sua teoria das misturas gasosas, Dalton propôs o 

seguinte modelo de interação entre as partículas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
160

 Dalton apud Roscoe & Harden, op. cit., p. 16. (citação retirada da Palestra 17 de Dalton - proferida 
em 27 de janeiro de 1810 para a Royal Institution, em Londres), Cf. J. Dalton apud Roscoe & Harden, 
op. cit., pp. 13-6. 
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Ilustração 19 – Representação da mistura entre átomos de nitrogênio e 
hidrogênio161 

 

 

Esse modelo de interação entre as partículas foi muito conveniente para 

Dalton naquele momento, pois lhe permitia justificar a repulsão entre partículas do 

mesmo tipo e a indiferença entre as de tipos diferentes. Pois, como mostra a 

ilustração, os quatro átomos de Azote (nitrogênio), que são do mesmo tamanho, e 

que estão na parte de cima da ilustração, repelem-se porque os raios ou as linhas 

de calórico se encontram, proporcionando a repulsão. O mesmo ocorre entre os dois 

                                                
161

 Dalton, A new system of chemical philosophy, Vol. I, pp.548-9. A ilustração está em página não 
numerada que fica entre as páginas 548 e 549. 
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átomos de hidrogênio, que se repelem por terem o mesmo tamanho e as linhas de 

calórico também coincidirem. Porém, quando misturados entre si, as linhas de 

calórico do hidrogênio não coincidem com as do nitrogênio, justamente pela 

diferença de tamanho, justificando, assim, a não repulsão e indiferença entre eles.162 

Ainda olhando para a ilustração anterior, é interessante notar que quase todas 

as linhas de calórico entre os átomos de nitrogênio e hidrogênio não se encontram. 

Nesse modelo de interação das partículas, percebemos que mesmo entre átomos 

diferentes, há sempre uma linha de calórico que se encontra. Essa observação, de 

certa maneira, colabora com a teoria de Dalton, porque justifica a indiferença entre 

esses átomos e permite explicar o porque não ocorre a  união química entre os 

elementos diferentes. Pois, caso não tivesse ao menos uma linha repulsiva entre os 

átomos de nitrogênio e hidrogênio, nada impediria que seus átomos se juntassem 

formando uma outra substância. 

Apesar de nesse caso, utilizarmos uma figura de seu A new system of 

chemical philosophy de 1810, ao que parece, esse modelo atômico provavelmente 

foi arquitetado entre os anos de 1803 e 1806, pois, como vimos, esse tipo de 

desenho, já pode ser encontrado nas páginas 218 e 219 de seu caderno de 

laboratório, em anotações de 17 de junho de 1806: 

 

 

 

 

 

 

                                                
162

 Ibid., p.548. 
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Ilustração 20 – Representação da interação entre as partículas de hidrogênio e 
oxigênio formando uma mistura163 

 
 

 

Nesta ilustração, temos à esquerda, uma partícula de hidrogênio, 

representada pela esfera com ponto no centro e suas linhas de calórico saindo do 

átomo. Já à direita, temos o átomo de oxigênio, que é visivelmente menor que o de 

hidrogênio, e está representado pela esfera vazia e suas linhas de calórico saindo 

do átomo. Neste caso, também podemos perceber que quase todas as linhas de 

calórico não se encontram, favorecendo a não repulsão entre as partículas. 

Como pudemos ver, em 1803, Dalton já fazia os primeiros cálculos dos 

diâmetros dos átomos utilizando a água como padrão. A partir de 1804, entretanto, 

passou a ser tomar como padrão de diâmetro, o átomo de hidrogênio. E, em 1806, 

para justificar as misturas gasosas, ele desenha os átomos como sendo uma junção 

entre o núcleo impenetrável e o calórico. 

Contudo, por termos acesso a pequenas partes de seu caderno de 

laboratório, é difícil datar exatamente o processo de construção deste modelo 

atômico. Nada garante que em 1803, ou até mesmo em 1804 ou 1805, Dalton  não 

tivesse esse modelo de átomo – com atmosfera de calórico na forma de raios 

                                                
163

 J. Dalton apud Roscoe & Harden, op. cit., pp. 72-3. Figura está em página não numerada entre as 
páginas 72 e 73. 
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repulsivos – em mãos. Isso porque nesses anos, ele já calculava os diâmetros dos 

átomos. O trabalho se torna ainda mais difícil pois  estas partes de seu caderno de 

laboratório foram coletadas e publicadas por outra pessoa que tinha uma intenção e 

um olhar diferente do nosso. Além de contarmos com poucos fragmentos originais 

do caderno de laboratório de Dalton, há também o fato de Dalton pouco ter 

publicado nesse período, sobretudo a respeito de sua teoria atômica.  

A despeito de Dalton ter desenvolvido amplamente as ideias sobre o conceito 

de diâmetro atômico, entre 1803 e 1806, ele só vem a publicá-las na segunda parte 

do seu primeiro volume do A new system of chemical philosophy, ou seja, apenas 

em 1810. Na primeira parte de 1808, ele apenas cita a questão dos diâmetros dos 

átomos, mais não a trata de maneira quantitativa e nem a detalha 

adequadamente.164 

Como vimos, em seu A new system of chemical philosophy de 1810, Dalton 

detalha, descreve, desenha e quantifica os diâmetros dos átomos, mas não mostra 

claramente como foram encontrados os valores dos diâmetros. Assim, apenas a 

partir de nossa atenta leitura conseguimos reunir os dados necessários para 

entender os cálculos, expostos na tabela 9. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
164

 Dalton, A new system of chemical philosophy, Vol.1, pp. 146-7; 176. 
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Tabela 9 - com a representação dos cálculos dos diâmetros dos átomos de algumas 

substâncias no estado gasoso de acordo com a fórmula  

d = (m ÷ p)
1/3

 165
 

 

Substância 

m = Peso 
relativo do 
átomo (em 
relação ao 
hidrogênio) 

p = Densidade 
(dado 

experimental 
relativo à 

densidade do 
hidrogênio) 

Esboço 
dos dados 
na fórmula 

Cálculo 
Diâmetro 
atômico 

Hidrogênio 1 1 
d = (1 ÷ 

1)1/3 
(1)1/3 1 

Oxigênio 7 
14 vezes a 

densidade do 
hidrogênio 

d = (7 ÷ 
14)1/3 

(0,5)1/3 0,794 

Nitrogênio 5,1 
12 vezes a 

densidade do 
hidrogênio 

d = (5,1 ÷ 
12)1/3 

(0,42)1/3 0,747 

Água 8 - - - - 
Óxido carbônico 
(nosso monóxido 

de carbono) 
12,4 

11,7 vezes a 
densidade do 

hidrogênio 

d = (12,4 ÷ 
11,7)1/3 

(1,06)1/3 1,02 

Ácido carbônico 
(nosso gás 
carbônico) 

19,4 
19,5 vezes a 
densidade do 

hidrogênio 

d = (19,4 ÷ 
19,5)1/3 

(1)1/3  1 

Gás nitroso 
(nosso óxido 

nítrico) 
12,1 

13,6 vezes a 
densidade do 

hidrogênio 

d = (12,1 ÷ 
13,6)1/3 

(0,88)1/3 0,958 

Óxido nitroso 
(nosso monóxido 
de dinitrogênio) 

17,2 
20,05 vezes a 
densidade do 

hidrogênio 

d = (17,2 ÷ 
20,05)1/3 

(0,85)1/3 0,947 

Gás olefiante 
(nosso eteno) 

6,4 
11,8 vezes a 
densidade do 

hidrogênio 

d = (6,4 ÷ 
11,8)1/3 

(0,54)1/3 0,815 

Hidrogênio 
carburetado 

(nosso metano) 
7,4 7,45 

D = (7,4 ÷ 
7,45)1/3 

( 1)1/3  1 

 

Ao olharmos a tabela que compila um grande número de dados como 

resultado de intenso trabalho de Dalton, nos cabe questionar: Por que existem tão 

                                                
165

 Ibid., pp. 221-560. É importante evidenciar que todas essas relações numéricas, usadas por 
Dalton na obtenção dos diâmetros atômicos, foram construídas por este pesquisador, a partir dos 
dados do A new system of chemical philosophy. Nesse trabalho, Dalton não explicita tais relações. 
Também é importante salientar que, nessa ilustração, os valores das densidades dos gases (coluna 
3) foram expressos em relação à densidade do ar no A new system of chemical philosophy. Assim, na 
página 228 desse trabalho, também consta expressa a densidade do hidrogênio em relação à 
densidade do ar que é 0,0805. Portanto, para se conseguir as densidades do ar, em relação ao 
hidrogênio, bastava dividir as suas densidades relativas ao ar por 0,0805 e, dessa maneira, obtê-las 
em relação ao hidrogênio. 
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poucos trabalhos de historiadores da ciência que tratam a questão do papel dos 

conceitos de calórico e diâmetro atômico no quadro teórico Daltoniano? 

Acreditamos que esse ”quase desprezo” seria devido ao fato dos dois 

conceitos não terem passado para a posteridade à época. Assim, foram pouco 

explorados pelos historiadores, devido ao pouco impacto que tiveram na química 

posterior, ou seja, essa é a parte do trabalho de Dalton “que não deu certo”.  

Além disso cremos que esse desprezo se dá porque, diferente da teoria dos 

pesos, esse modelo atômico que associa o diâmetro ao calórico, se mostra um 

pouco desarticulado, ou seja, ele aparentemente não explica os dados volumétricos 

das reações. Vejamos: 

 

Tabela 10 – Relação entre os dados volumétricos das reações com os valores 
dos diâmetros dos átomos166 

 
 

Substância 

CONSTITUIÇÃO EM VOLUME 
INTERPRETAÇÃO 

ATÔMICA DE DALTON 

Hidrogênio Oxigênio 

Razão entre volume 
de Hidrogênio pelo de 
oxigênio - H ÷ O após 

análise química 

Razão entre os diâmetros 
do átomo de Hidrogênio ÷ 
pelo átomo de Oxigênio 

Água 200 100 
200 ÷ 100 = 2 1 ÷ 0,794 = 1,2 

 

Os dados volumétricos das reações na tabela, em nada se assemelham com 

os dados dos diâmetros dos átomos. Esse talvez tenha sido um dos principais 

motivos, pelos quais pouco se olhou para os diâmetros dos átomos. Ou seja, 

aparentemente, eles não são bons modelos explicativos. 

                                                
166

 Ibid., p. 560. 
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Entretanto, se ao invés de olharmos o diâmetro dos átomos, aplicarmos os 

mesmos na fórmula do volume da esfera, então, começamos a enxergar outros 

aspectos interessantes do atomismo Daltoniano.  

A tabela abaixo mostra o quadro com o volume dos átomos, calculados a 

partir dos diâmetros. 

 

Tabela 11 - Representação dos cálculos dos volumes dos átomos de algumas 
substâncias no estado gasoso de acordo com a fórmula 

 v = ( x d3) ÷ 6 167 

 

SUBSTÂNCIA 
DIÂMETRO 
ATÔMICO 

ESBOÇO DOS DADOS 
NA FÓRMULA 

VOLUME DO 
ÁTOMO 

Hidrogênio 1 V = (3,1416 x 13) ÷ 6 0,524 

Oxigênio 0,794 V = (3,1416 x 0,7943) ÷ 6 0,262 

Nitrogênio 0,747 V = (3,1416 x 0,7473) ÷ 6 0,218 

Água - - - 

Óxido carbônico (nosso 
monóxido de carbono) 

1,02 V = (3,1416 x 1,023) ÷ 6 0,556 

Ácido carbônico (nosso gás 
carbônico)  1 V = (3,1416 x 13) ÷ 6 0,524 

Gás nitroso (nosso óxido 
nítrico) 

0,958 V = (3,1416 x 0,9583) ÷ 6 0,461 

Óxido nitroso (nosso 
monóxido de dinitrogênio) 

0,947 V = (3,1416 x 0,9473) ÷ 6 0,445 

Gás olefiante (nosso eteno) 0,815 V = (3,1416 x 0,8153) ÷ 6 0,278 

Hidrogênio carburetado 
(nosso metano)  1 V = (3,1416 x 13) ÷ 6 0,524 

 

 

                                                
167

 Essa tabela de cálculo dos volumes foi criada por este pesquisador em sua totalidade. Tais dados 
não estão explícitos dessa maneira no trabalho de Dalton. Entretanto, de alguma forma, Dalton 
manipulou as relações de volumes entre os átomos. 
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Então, como vimos no capítulo anterior, os pesos atômicos eram excelentes 

modelos explicativos dos dados gravimétricos das substâncias, e isso sempre 

chamou a atenção dos historiadores da ciência, que pouco falaram a respeito do 

calórico e do diâmetro atômico. Assim, se apenas considerarmos a produção 

Historiográfica, ao que parece, Dalton pensava nos átomos, apenas pela perspectiva 

dos pesos para explicar os dados gravimétricos das reações.   

No entanto, acreditamos que Dalton não pensava apenas nos pesos, como 

modelo explicativo pois, ele também refletia, profundamente, a respeito dos 

diâmetros e, consequentemente, sobre os volumes ou tamanho dos átomos.  

Assim, neste capítulo buscamos mostrar que os diâmetros dos átomos tinham 

um papel importante no pensamento de Dalton. Podemos observar isso em 

inúmeros momentos de suas obras, como se pode ver nas citações que seguem. 

 
“Quando formulei a teoria das misturas gasosas, eu tinha uma 

idéia confusa, como muitos. Eu supus  nessa época que as 

partículas dos fluidos elásticos eram todas do mesmo tamanho; 

que um dado volume de gás oxigênio continha tantas partículas 

quanto o mesmo volume de hidrogênio; [...] Mas através de 

uma sequência de raciocínio [...] me convenci que os diferentes 

gases não tinham suas partículas do mesmo tamanho [....]” 168 

 

E também: 

 

“Os diferentes tamanhos de partículas dos fluídos elásticos, 

sob iguais circunstâncias de temperatura e pressão, uma vez 

                                                
168

 Dalton, A New System of Chemical Philosophy, Vol. 1, p. 188. 
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estabelecidos, tornam-se um objeto para determinar os 

tamanhos e os pesos relativos, juntamente com o número 

relativo de átomos em um dado volume. Isso abre caminho 

para as combinações de gases e para o número de átomos 

que entram em tais combinações [...]. Assim, uma sequência 

de investigações foi realizada para determinar o número e peso 

de todos os  princípios químicos elementares que entram em 

todo tipo de combinação, um com o outro.” 169 

 

Essas citações evidenciam que Dalton especulava a respeito da quantidade 

de átomos existente em um determinado volume. Verificaremos que ele não usava 

apenas os pesos, para explicar os dados gravimétricos das reações químicas, mas 

também, pensava nos volumes dos átomos para explicar os dados volumétricos das 

reações. Para comprovarmos essa afirmação, selecionamos, no trabalho de Dalton, 

sete exemplos que evidenciam – a partir do cálculo dos volumes dos átomos – que 

tais volumes explicavam a constituição volumétrica das substâncias. 

Assim, seguem sete exemplos170 de reações que reforçam essa interpretação 

Daltoniana. 

 

                                                
169

 J. Dalton apud Roscoe & Harden, op. cit., p. 17 (trecho tirado da palestra 17-  lida em 27 de janeiro 
de 1810) Cf. Roscoe & Harden, op. cit., pp. 13-8; ênfases no original. 
170

 A escolha das substâncias, colocadas nos exemplos que se seguem, foi feita a partir dos 
seguintes critérios: 1. Foram todas tiradas da mesma tabela; 2. Essa tabela foi colocada logo após a 
crítica de Dalton à Gay Lussac, ou seja, Dalton, de certa forma, utiliza essa tabela para argumentar 
contra a Teoria de Gay-Lussac, a respeito das proporções múltiplas dos volumes nas reações; 3. 
Procuramos também destacar as substâncias mais bem conhecidas da tabela, pois, algumas, tais 
como o ácido muriático, por exemplo, na época era cercada de dúvida a respeito de sua constituição; 
4. E, por último, procuramos utilizar como exemplo, substâncias com constituições bastante 
diferentes, a fim de demonstrar a aplicabilidade da teoria dos volumes. As tabelas de onde foram 
tiradas as substâncias estão em Dalton, A new system of chemical philosophy, Vol. 1, p. 560. Elas e 
suas traduções podem ser visualizadas nos anexos e apêndices desta tese. Para ver como a 
constituição do ácido muriático era tida como duvidosa: Cf. Dalton, A new system of chemical 
philosophy, Vol. 1, pp. 286-96. 
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3.2. Água 

Tabela 12 – Comparação dos dados volumétricos da experiência com os 

dados volumétricos dos átomos que formam a água171 

CONSTITUIÇÃO 
VOLUMÉTRICA DA ÁGUA 
(DADOS EXPERIMENTAIS) 

 
INTERPRETAÇÃO ATÔMICA DA 

CONSTITUIÇÃO VOLUMÉTRICA DA 
ÁGUA 

 

Volume do 
reagente 

gasoso 

Volumes dos 

Produtos gasosos 

  Volume do 
átomo do 

reagente 
gasoso 

calculado a 

partir do 
diâmetro 
atômico 

(conforme 
tabela 11) 

Volumes dos átomos dos 
produtos gasosos calculados a 

partir dos diâmetros atômicos 
(conforme tabela 11) 

Água 
Hidrogê

nio 

Oxigêni

o 

 
Água Hidrogênio Oxigênio 

- 
200 

volumes 
100 

volumes 

 

 
 
 

 
- 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,524 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,262 
   

Proporção 
volumétrica 

dos gases 
da reação 

(dados 

experimentai
s) 

- 2 1 

 Proporção 
volumétrica 

dos átomos 
em estado 
gasoso na 

reação 

- 2 1 

 
 

Como podemos ver, a tabela acima é um comparativo dos dados 

experimentais volumétricos da água, com os dados volumétricos dos átomos que 

formam a mesma. Ela nos mostra que a partir dos dados experimentais, a proporção 

volumétrica de hidrogênio e oxigênio na formação da água é de 2 para 1. 

  

                                                
171

 Ibid., pp. 273-6; 560. As figuras dos átomos contidas na tabela, foram retiradas do trabalho de H. 
E. B. Viana, A construção da teoria atômica de Dalton como estudo de caso – e algumas reflexões 
para o ensino de química, p. 56. Nos próximos seis exemplos, nas ilustrações, são colocadas figuras 
de átomos construídos a partir da mesma referência. 
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É importante lembrar que partindo do princípio de máxima simplicidade, já 

discutido por nós nesta tese, Dalton acreditava que a partícula de água era formada 

por 1 átomo de hidrogênio e 1 de oxigênio conforme aponta os desenhos contidos 

na tabela. Tais átomos, têm volume relativo 0,524 e 0,262 respectivamente 

conforme apontado por nós na tabela 11 desta tese.  

Além disso, a tabela também nos informa que a proporção volumétrica dos 

gases na formação da água é igual à proporção volumétricas dos átomos. Nesse 

sentido, ao que parece, podemos dizer que os diâmetros atômicos – e 

consequentemente os volumes dos átomos – explicam os dados experimentais 

volumétricos da água.  

Aqui é importante refletir que diferente dos pesos atômicos, os volumes dos 

átomos não foram estabelecidos a partir dos dados experimentais juntamente com a 

regra de máxima simplicidade. Neste caso, Dalton estabeleceu os diâmetros dos 

átomos a partir de uma fórmula d = (m ÷ p)1/3; e esses diâmetros podiam levar aos 

volumes dos átomos. Esses volumes dos átomos juntamente com princípio de 

simplicidade – que orientava o número de átomos formadores da partícula – 

explicavam as relações volumétricas experimentais. 

Antes de passarmos ao exemplo 2, levantamos a seguinte questão: Porque 

Dalton, a partir dos dados de diâmetros atômicos − até onde verificamos em seus 

documentos − nunca publicou nitidamente tais volumes dos átomos de hidrogênio e 

oxigênio, comparando-os? Neste caso, assim como em outros, Dalton explicitou as 

relações volumétricas entre os átomos de maneira indireta. Segundo ele, em um 

dado volume, no qual cabem 1000 átomos de hidrogênio, cabem 2000 de 

oxigênio.172  

                                                
172

 Dalton, A new system of chemical philosophy, Vol. 1, p. 560.  
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Para não ficarmos repetitivos, para os próximos 6 exemplos, apresentamos 

apenas as tabelas – comparando os dados do experimento com os dados dos 

átomos – que devem ser interpretadas do mesmo modo como explicamos esta da 

água. 

 

3.3. Óxido Carbônico 

Tabela 13 - Comparação dos dados volumétricos da experiência com os 

dados volumétricos dos átomos que formam o óxido carbônico173 

CONSTITUIÇÃO VOLUMÉTRICA DO 
ÓXIDO CARBÔNICO (DADOS 

EXPERIMENTAIS) 

 INTERPRETAÇÃO ATÔMICA DA 
CONSTITUIÇÃO VOLUMÉTRICA DO 

ÓXIDO CARBÔNICO 
 

Volume do 

reagente 
gasoso 

Volumes dos Produtos 

gasosos 

  Volume do 

átomo do 
reagente gasoso 

calculado a 

partir do 
diâmetro 
atômico 

(conforme tabela 
11) 

Volumes dos átomos 
dos produtos gasosos 

calculados a partir dos 
diâmetros atômicos 

(conforme tabela 11) 

Óxido 

carbônico 
Carbono Oxigênio 

 
Óxido carbônico  

Carbo

no 
Oxigênio 

100 

volumes 
- 47 volumes 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,556 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

- 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,262 
   

Proporção 
volumétrica 

dos gases 
da reação 

(dados 

experimentai
s) 

1 - 0,47 

 Proporção 
volumétrica 

dos átomos 
em estado 
gasoso na 

reação 

1 - 0,47 

 
 

                                                
173

 Ibid., pp. 374-7; 560. O volume de carbono não é indicado, devido ao fato dele não estar no estado 
gasoso, pois, Dalton apenas calculava os diâmetros dos átomos das substâncias que fossem 
gasosas. 
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3.4. Ácido carbônico 

Tabela 14 - Comparação dos dados volumétricos da experiência com os 

dados volumétricos dos átomos que formam o Ácido carbônico174 

CONSTITUIÇÃO 
VOLUMÉTRICA DO ÁCIDO 

CARBÔNICO (DADOS 
EXPERIMENTAIS) 

 INTERPRETAÇÃO ATÔMICA DA 
CONSTITUIÇÃO VOLUMÉTRICA DO 

ÁCIDO CARBÔNICO 

 
Volume do 
reagente 

gasoso 

Volumes dos 
Produtos gasosos 

  Volume do átomo do 
reagente gasoso 

calculado a partir do 

diâmetro atômico 
(conforme tabela 11) 

Volumes dos átomos 
dos produtos gasosos 
calculados a partir dos 

diâmetros atômicos 
(conforme tabela 11) 

Ácido 

carbônico 
Carbono Oxigênio 

 
Ácido carbônico  

Carbo

no 
Oxigênio 

100 
volumes 

- 
100 

volumes 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

0,524 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

- 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
2 x 

(0,262) 
= 

0,524 
   

Proporção 
volumétrica 
dos gases 

da reação 
(dados 

experimentai

s) 

1 - 1 

 Proporção 
volumétrica 

dos 

átomos em 
estado 

gasoso na 

reação 

1 - 1 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
174

 Ibid., pp. 381-2; 560. 
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3.5. Gás Nitroso 

Tabela 15 - Comparação dos dados volumétricos da experiência com os 

dados volumétricos dos átomos que formam o Gás nitroso175 

CONSTITUIÇÃO 
VOLUMÉTRICA DO GÁS 

NITROSO (DADOS 
EXPERIMENTAIS) 

 INTERPRETAÇÃO ATÔMICA DA 
CONSTITUIÇÃO VOLUMÉTRICA DO GÁS 

NITROSO 

 

Volume do 
reagente 
gasoso 

Volumes dos 
Produtos gasosos 

  Volume do 
átomo do 

reagente gasoso 

calculado a 
partir do 
diâmetro 

atômico 
(conforme tabela 

11) 

Volumes dos átomos dos 

produtos gasosos calculados 
a partir dos diâmetros 

atômicos (conforme tabela 11) 

Gás 
nitroso 

Nitrogên
io 

Oxigênio 
 

Gás nitroso  Nitrogênio Oxigênio 

100 
volumes 

46 
volumes 

55 
volumes 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

0,461 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

0,218 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

0,262 
   

Proporção 

volumétrica 
dos gases 
da reação 

(dados 
experimentai

s) 

1 0,46 0,55 

 Proporção 

volumétrica 
dos átomos 
em estado 

gasoso na 
reação 

1 0,47 0,56 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
175

 Ibid., pp. 318-9; 560. 
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3.6. Óxido Nitroso 

Tabela 16 - Comparação dos dados volumétricos da experiência com os 

dados volumétricos dos átomos que formam o óxido nitroso176 

CONSTITUIÇÃO 
VOLUMÉTRICA DO ÓXIDO 

NITROSO (DADOS 
EXPERIMENTAIS) 

 INTERPRETAÇÃO ATÔMICA DA 
CONSTITUIÇÃO VOLUMÉTRICA DO 

ÓXIDO NITROSO 

 

Volume do 
reagente 
gasoso 

Volumes dos 
Produtos gasosos 

  Volume do 
átomo do 
reagente 

gasoso 
calculado a 

partir do 

diâmetro 
atômico 

(conforme 

tabela 11) 

Volumes dos átomos dos 
produtos gasosos calculados 

a partir dos diâmetros 

atômicos (conforme tabela 11) 

Óxido 
nitroso 

Nitrogên
io 

Oxigênio 
 

Óxido nitroso  Nitrogênio Oxigênio 

100 
volumes 

99 
volumes 

58 
volumes 

  
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

0,445 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2 x 
(0,218) 

= 
0,436 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

0,262 
   

Proporção 
volumétrica 
dos gases 

da reação 
(dados 

experimentai

s) 

1 0,99 0,58 

 Proporção 
volumétrica 
dos átomos 

em estado 
gasoso na 

reação 

1 0,98 0,58 

 
 

 

 

 

                                                
176

 Ibid., pp. 319; 560. 
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3.7. Gás Olefiante 

Tabela 17 - Comparação dos dados volumétricos da experiência com os 

dados volumétricos dos átomos que formam o Gás olefiante177 

CONSTITUIÇÃO 
VOLUMÉTRICA DO GÁS 

OLEFIANTE (DADOS 
EXPERIMENTAIS) 

 INTERPRETAÇÃO ATÔMICA DA 
CONSTITUIÇÃO VOLUMÉTRICA DO 

GÁS OLEFIANTE 

 

Volume do 
reagente 
gasoso 

Volumes dos 
Produtos gasosos 

  Volume do 
átomo do 

reagente gasoso 

calculado a 
partir do 
diâmetro 

atômico 
(conforme tabela 

11) 

Volumes dos átomos dos 

produtos gasosos calculados 
a partir dos diâmetros 

atômicos (conforme tabela 11) 

Gás 
olefiante 

Carbono 
Hidrogê

nio 
 

Gás olefiante  Carbono Hidrogênio 

100 
volumes 

- 
200 

volumes 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

0,278 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

- 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

0,524 
   

Proporção 
volumétrica 
dos gases 

da reação 
(dados 

experimentai

s) 

1 - 2 

 Proporção 
volumétrica 

dos 

átomos em 
estado 

gasoso na 

reação 

1 - 1,9 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
177

 Ibid., pp. 441; 560. 
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3.8. Hidrogênio Carburetado 

Tabela 18 - Comparação dos dados volumétricos da experiência com os 

dados volumétricos dos átomos que formam o Hidrogênio carburetado178 

CONSTITUIÇÃO 
VOLUMÉTRICA DO 

HIDROGÊNIO CARBURETADO 
(DADOS EXPERIMENTAIS) 

 INTERPRETAÇÃO ATÔMICA DA 
CONSTITUIÇÃO VOLUMÉTRICA DO 

HIDROGÊNIO CARBURETADO 

 

Volume do 

reagente 
gasoso 

Volumes dos 

Produtos gasosos 

  Volume do átomo 
do reagente 

gasoso calculado 

a partir do 
diâmetro atômico 
(conforme tabela 

11) 

Volumes dos átomos dos 
produtos gasosos 

calculados a partir dos 
diâmetros atômicos 

(conforme tabela 11) 

Hidrogênio 
carburetad

o 

Carbono 
Hidrogê

nio 

 
Hidrogênio 

carburetado  

Carbo

no 
Hidrogênio 

100 

volumes 
- 

200 

volumes 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

0,524 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

- 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2 x 
(0,524) = 

1,048 
   

Proporção 
volumétrica 

dos gases 
da reação 

(dados 

experimentai
s) 

1 - 2 

 Proporção 
volumétrica 

dos 
átomos em 

estado 

gasoso na 
reação 

1 - 2 

 

Antes de finalizarmos o capítulo, assim como fizemos no caso da água, é 

interessante mostrar, que para os outros exemplos acima, Dalton também expressou 

as relações volumétricas entre os átomos de maneira indireta. Vejamos o caso do 

                                                
178

 Ibid., pp. 437; 560. 

 

 

 

 



106 

 

 

óxido carbônico. Na tabela contida no anexo 2 de nosso trabalho, Dalton diz que 

para um dado volume onde cabem 940 átomos de óxido carbônico, cabem 2000 

átomos de oxigênio. Se tirarmos uma razão: 940 ÷ 2000 = 0,47. Essa é justamente a 

razão entre os volumes dos átomos propostos em nosso trabalho: 0,262 ÷ 0,556 = 

0,47. Portanto, ao que parece, Dalton manipulou os volumes relativos dos átomos. 

A tabela abaixo mostra as razões existentes para os demais exemplos: 

 

Tabela 19 – Comparação dos dados dos volumes dos átomos (da 

maneira como Dalton os expressa) com os nossos179 

Substância Dados de Dalton 
Razão dos 
dados de 

Dalton 

Razão de 
nossos dados 
dos volumes 
dos átomos 

Ácido carbônico 
que decomposto, 

gera oxigênio 

Onde cabem 1000 
átomos de ácido 
carbônico, cabem 
2000 de oxigênio 

1000 ÷ 2000 = 
0,5 

0,262 ÷ 0,524 = 
0,5 

Gás nitroso e óxido 
nitroso que 

decompostos, 
geram oxigênio e 

nitrogênio 

Onde cabem 2000 
átomos de oxigênio, 
cabem 2400 de 
nitrogênio 

2000 ÷ 2400 = 
0,83 

0,218 ÷ 0,262 = 
0,83 

Gás olefiante que 
decomposto gera 

hidrogênio 

Onde cabem 1000 
átomos de 
hidrogênio, cabem 
1890 de gás olefiante 

1000 ÷ 1890 = 
0,53 

0,278 ÷ 0,524 = 
0,53 

Hidrogênio 
carburetado que 

decomposto, gera 
hidrogênio 

Onde cabem 1000 
átomos de 
hidrogênio, cabem 
1000 átomos de 
hidrogênio 
carburetado 

1000 ÷ 1000 = 1 0,524 ÷ 0,524 = 1 

 

Então, como expostos nos sete exemplos, os diâmetros atômicos de Dalton – 

e, consequentemente, os volumes dos átomos – eram excelentes modelos 

explicativos dos dados volumétricos das reações. E, ao que parece, Dalton 

                                                
179

 Ibid., p. 560. 
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efetivamente manipulou os volumes relativos dos átomos com o objetivo muito claro 

de explicar os dados volumétricos das reações. 

Assim, o fato de que a teoria dos diâmetros atômicos, também seja excelente 

para explicar a realidade, de certo modo, a deixa em igualdade de importância em 

relação à teoria dos pesos atômicos, pois, uma explica a realidade volumétrica e a 

outra a gravimétrica das reações. Nesse sentido, pode-se dizer que sob o ponto de 

vista de Dalton, as idéias de peso e diâmetro atômico são complementares. 
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Como apresentado, a atual historiografia talvez tenha subestimado a 

importância dos conceitos de calórico e diâmetro atômico na teoria de John Dalton. 

E é no sentido de aprofundar o significado de tais ideias, que esta tese objetivou 

discutir e destacar sua importância no quadro teórico Daltoniano.  

Para isso, num primeiro momento, tentamos demonstrar que Dalton tinha uma 

maneira marcante de explicar e entender os fenômenos. Ele possuía uma “quase 

obsessão” de matematizar, geometrizar e explicar mecanicamente todo e qualquer 

fenômeno. Neste capítulo, igualmente enfocamos que Dalton – diferente de seus 

contemporâneos – teve a coragem de, até mesmo, desenhar “átomos” que o 

experimento “não alcançava”. 

No segundo capítulo buscamos mostrar que essa forma de tentar explicar os 

fenômenos, se aplicou à maneira como ele desenvolveu – dentro de sua teoria 

atômica – os conceitos de peso atômico e calórico, bem como, também 

demonstramos que essas ideias não eram estanques. Elas foram modificadas por 

Dalton, conforme o tempo passava, e sempre na direção de matematizá-las, 

geometrizá-las e mecanizá-las. Ainda nesse segundo capítulo, destacamos que os 

pesos atômicos eram excelentes modelos explicativos dos dados gravimétricos das 

reações químicas e defendemos que foi tal característica que tanto chamou a 

atenção de Dalton, assim como dos Cientistas e Historiadores da Ciência, tornando 

a teoria atômica tão estudada e debatida posteriormente. 

Assim, no terceiro capítulo de nossa tese, primeiramente, mostramos o 

processo de transformação da idéia de diâmetro atômico. Posteriormente, por meio 

de sete exemplos, tentamos demonstrar que, do mesmo modo que os pesos 

atômicos, os diâmetros dos átomos – amalgamados ao conceito de calórico – 
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também explicavam muito bem os dados volumétricos das reações, principalmente 

quando consideramos os resultados experimentais aceitos por Dalton. Defendemos, 

ainda, o fato de que se os diâmetros dos átomos são excelentes modelos 

explicativos da realidade, de certo modo, isso o mantém no mesmo nível de 

importância em relação aos pesos dos átomos dentro da teoria atômica de Dalton. 

Portanto, mesmo tendo este trabalho trazido à tona aspectos que em nossa 

visão sejam importantes, acreditamos que muito pode ser discutido sobre estas duas 

ideias (calórico e diâmetro atômico). Pois, da mesma forma como muitas teses foram 

publicadas a respeito do episódio do surgimento da teoria atômica de John Dalton, 

assim como, sobre o desenvolvimento do conceito de peso atômico, confiamos que 

também em relação ao calórico e ao diâmetro atômico, um número grande de 

discussões possam vir a ser feitas. Neste sentido, cremos que este trabalho possa 

fomentar futuros debates sobre esses temas tão importantes e ao mesmo tempo, tão 

pouco visitados. 
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ANEXO II – TABELAS CONTENDO AS SUBSTÂNCIAS GASOSAS COM AS 

QUAIS DALTON CALCULOU OS VOLUMES DOS ÁTOMOS E OS RELACIONOU 

COM OS VOLUMES DAS REAÇÕES 
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APÊNDICE I – TRADUÇÃO DAS TABELAS 

Tabela dos elementos gasosos; à mesma temperatura e pressão 

(Quadro 1) 

Nomes dos 
gases 

Peso de um 
átomo 

Peso em 
grãos de 

100 
polegadas 

cúbicas 

Gravidade 
específica 

(densidade) 

Diâmetro de 
um átomo 

Número de 
átomos em 
um dado 

volume 

Ar 
atmosférico 

- 31 1,00 - - 

Hidrogênio 1 2,5 0,08 1,000 1000 

Oxigênio 7 34 1,10 0,794 2000 

Nitrogênio 5 30,2 0,97 0,747 2400 

Ácido 
muriático 

22 39,5 1,24 1,12 700 

Amônia 6 18,6 0,60 0,909 1330 

Ácido 
oximuriático 

29 76 2,46 0,981 1060 

Gás nitroso 12 32,2 1,04 0,980 1060 

Óxido 
nitroso 

17 50 1,60 0,947 1180 

Óxido 
carbônico 

12,4 29 0,94 1,020 940 

Ácido 
carbônico 

19,4 47 1,52 1,00 1000 

Ácido 
sulfuroso 

27 71 2,30 0,95 1170 

Gás 
olefiante 

6,4 29,5 0,95 0,81 1890 

Hidrogênio 
carburetado 

7,4 18,6 0,60 1,00 1000 

Hidrogênio 
sulfuretado 

14 36 1,16 1,00 1000 

Hidrogênio 
fosforetado 

10 26 0,84 1,00 1000 

Superfluate 
of silex (sem 

tradução) 
75 130 4,20 1,15 658 
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Proporção dos princípios constituintes dos compostos gasosos 

 (Quadro 2) 

 

Nome dos 
compostos 

gasosos 

Princípios constituintes de 100 
medidas (em volume) dos 

compostos gasosos 

Princípios constituintes de 100 
[medidas] (em peso) dos 

compostos gasosos 

Medidas Medidas 
[medidas em 

peso] 
[medidas em 

peso] 

Gás amônia 52 nitrogênio 133 hidrogênio 83 nitrogênio 17 hidrogênio 

Água 100 oxigênio 200 hidrogênio 87 oxigênio 12,5 hidrogênio 

Gás nitroso 46 nitrogênio 55 oxigênio 42 nitrogênio 58 oxigênio 

Óxido nitroso 99 nitrogênio 58 oxigênio 59 nitrogênio 41 oxigênio 

Ácido nítrico 
180 gás 

nitrogênio 
100 oxigênio 27 Nitrogênio 73 oxigênio 

Ácido nitroso 
360 gás 

nitrogênio 
100 oxigênio 33 Nitrogênio 67 oxigênio 

Ácido 
oximuriático 

150 ácido 
muriático 

50 oxigênio 
76 ácido 
muriático 

24 oxigênio 

Ácido sulfuroso 100 oxigênio Enxofre 52 oxigênio 48 Enxofre 

Ácido sulfúrico 
100 ácido 
sulfuroso 

50 oxigênio 
79,5 ácido 
sulfuroso 

20,5 oxigênio 

Óxido 
carbônico 

47 oxigênio Carvão 55 oxigênio 45 Carvão 

Ácido carbônico 100 oxigênio Carvão 72 oxigênio 28 Carvão 

Hidrogênio 
carburetado 

200 hidrogênio 
1 parte de 

carvão 
27 hidrogênio 

73 parte de 
carvão 

Gás olefiante 200 hidrogênio 
2 partes de 

carvão 
15 hidrogênio 

85 partes de 
carvão 

Hidrogênio 
sulfuretado 

100 hidrogênio Enxofre 7 hidrogênio 93 Enxofre 

Mur. of am. 
(sem tradução) 

100 ácido 
muriático 

100 am.g. (sem 
tradução) 

65 ácido 
muriático 

35 am.g. (sem 
tradução) 

Carb. of am. 
(sem tradução) 

100 ácido 
carbônico 

80 am.g. (sem 
tradução) 

76 ácido 
carbônico 

24 am.g. (sem 
tradução) 

Subc. of am. 
(sem tradução) 

100 ácido 
carbônico 

160 am.g. (sem 
tradução) 

61 ácido 
carbônico 

39 am.g. (sem 
tradução) 

 


