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O Big Bang é o momento da explosão que deu origem ao 
Universo, entre 12 e 15 bilhões de anos atrás.

A evolução do Universo teve início logo após a 
explosão de uma bola de matéria compacta, densa e 

quente, com um volume aproximadamente igual ao volume 
do nosso sistema solar. 

Esta evolução é conseqüência das reações 
nucleares entre as partículas fundamentais do meio 

cósmico, cujo efeito mais importante foi a formação dos 
elementos químicos.

Os elementos químicos mais leves
foram formados logo nos
primeiros segundos após o Big
Bang. Já os mais pesados, como o
lítio, foram sintetizados nas
estrelas. Durante os últimos
estágios da evolução estelar,
muitas das estrelas compactas
queimaram e formaram o carbono
(C), o oxigênio (O), o silício (Si), o
enxofre (S) e o ferro (Fe).



História da tabela periódica

• Embora os elementos, tais como ouro (Au), prata (Ag),
estanho (Sn), cobre (Cu), chumbo (Pb) e mercúrio (Hg)
fossem conhecidos desde a antiguidade, a primeira
descoberta científica de um elemento ocorreu em 1669,
quando o alquimista Henning Brand descobriu o fósforo.

• Com o aumento do número de elementos descobertos,
os cientistas iniciaram a investigação de modelos para
reconhecer as propriedades e desenvolver esquemas de
classificação.



Classificação dos Elementos 
Químicos

(O Primeiro Elemento)

• "Ao lado, o fósforo 
(P). Primeiro 
elemento a ser 
descoberto. 

• Ponto de partida 
para a construção 
da Tabela 
Periódica".

 

Embora os elementos, tais como ouro (Au), prata (Ag),
estanho (Sn), cobre (Cu), chumbo (Pb) e mercúrio (Hg)
fossem conhecidos desde a antiguidade, a primeira
descoberta científica de um elemento ocorreu em 1669,
quando o alquimista Henning Brand descobriu o fósforo.

Com o aumento do número de elementos
descobertos, os cientistas iniciaram a investigação de
modelos para reconhecer as propriedades e desenvolver
esquemas de classificação.



Johann W. Dobereiner (1829)
(O Primeiro Modelo de Tabela Periódica)

• A massa atômica do elemento central 
da tríade era a média das massas 
atômicas do primeiro e terceiro 
membro.

• Muitos dos metais não podiam ser 
agrupados em tríades. 

• Os elementos cloro, bromo e iodo 
eram uma tríade, lítio, sódio e 
potássio formavam outra.

 

Cálcio Estrôncio Bário 

40 88  >>> (40 + 137)/2 = 88,5 137 
1817 - Lei das tríades de Döbereiner 



Germain Henry Ivanovitch Hess (1849)
(O Segundo Modelo de Tabela Periódica)

• O cientista sueco publicou no 
seu manual Fundamentos da 
Química Pura uma 
classificação de quatro 
grupos de elementos (não-
metais) com propriedades 
químicas semelhantes (tabela 
ao lado).

Iodo Telúrio Carbono Nitrogênio 

Bromo Selênio Boro Fósforo 

Cloro Enxofre Silício Arsênio 

Flúor Oxigênio   

 



Alexander Beguyer de Chancourtoir (1862)
(O Terceiro Modelo de Tabela Periódica)

• O químico e geólogo francês  
propôs um sistema 
denominado “parafuso 
telúrico.”

• colocou 16 elementos em 
ordem crescente de massa 
atômica, de modo a posicionar 
os elementos com 
propriedades semelhantes um 
por baixo do outro na 
geratriz do cilindro. 

  



John A.R. Newlands (1864)
(O Quarto Modelo de Tabela Periódica)

• Sugeriu que os elementos, 
poderiam ser arranjados num 
modelo periódico de oitavas, na 
ordem crescente de suas 
massas atômicas.

• Colocou o elemento lítio, sódio 
e potássio juntos. 

• A idéia de Newlands foi 
ridicularizada pela analogia com 
os sete intervalos da escala 
musical.

 



Dimitri Ivanovich Mendeleyev  (1869)

Foi proposta por Dmitri Ivanovitch Mendeleev (1834-1907) que 
organizada os elementos em linhas verticais, os grupos ou famílias.

Em 1869, enquanto escrevia seu livro de
química inorgânica, organizou os elementos
na forma da tabela periódica atual.

 



O PRINCÍPIO.....

Dos  atuais 111 elementos químicos conhecidos,cerca de 
60 já haviam sido isolados e estudados em 1869,quando o 
químico russo Dmitri Mendeleyev se destacou na 
organização metódica desses elementos.



A tabela periódica de Mendeleyev.: Os espaços marcados 
representam elementos que Mendeleyev deduziu existirem 

mas que ainda não haviam sido descobertos àquela época.



• Mendeleev criou uma carta para cada um dos 
63 elementos conhecidos. Cada carta continha 
o símbolo do elemento, a massa atômica e suas 
propriedades químicas e físicas.

A solução foi encontrada quando ele dispôs os 
cartões em ordem crescente da massa 
atômica. 

• A tabela periódica de Mendeleyev exibia 
semelhanças numa rede de relações vertical, 
horizontal e diagonal. 

• Em 1906, Mendeleev recebeu o Prêmio Nobel 
por este trabalho.



Henry Moseley (1913)

• Descobriu que o número de 
prótons no núcleo de um 
determinado átomo era 
sempre o mesmo.

• Moseley usou essa idéia 
para o número atômico de 
cada átomo. 

• Quando os átomos foram 
arranjados de acordo com o 
aumento do número atômico, 
os problemas existentes na 
tabela de Mendeleyev 
desapareceram.

 



Porém,em 1913, Moseley descobriu o número
atômico Z e ficou determinado que os elementos
deveriam obedecer a uma ordem crescente de
número atômico e não de massa atômica.

H He  Li  Be B  C  N  O  F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K  Ca

MASSA ATÔMICA CRESCENTE



Com a descoberta de MOSELEY a tabela passou a ser organizada com 
a disposição dos elementos em ordem crescente de número atômico
e assim foi enunciada a lei periódica dos elementos:

AS PROPRIEDADES DOS ELEMENTOS SÃO FUNÇÕES 
PERÍÓDICAS DE SEUS NÚMEROS ATÔMICOS

H He  Li  Be B  C  N  O  F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K  Ca

Ordem crescente de Z



Glenn Seaborg (1951)
(A Tabela Periódica nos dias de hoje)

• A partir da descoberta do plutônio em 
1940, Seaborg descobriu todos os 
elementos transurânicos (número de 
prótons no interior do núcleo superior 
a 92 do número atômico 93 até 118). 

• Reconfigurou a tabela periódica 
colocando a série dos actnídeos abaixo 
da série dos lantanídeos.

• Em 1951, Seaborg recebeu o Prêmio 
Nobel em química, pelo seu trabalho. 

• O elemento 106 tabela periódica é 
chamado seabórgio, em sua 
homenagem.

 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/nucleo-atomico.htm


As modificações mais recentes
da Tabela Periódica

• O sistema de numeração dos grupos são recomendados pela 
União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC). 

• A numeração é feita em algarismos arábicos de 1 à 18, sendo o 
grupo 1, o dos metais alcalinos e o 18, o dos gases nobres.

 

 



O princípio de construção da tabela periódica atual está baseado em 
que as semelhanças nas propriedades químicas dos elementos são 
justificadas pelas semelhanças de suas eletrosferas.



Família (ou grupo)

1º período (ou série)

2º período (ou série)

3º período (ou série)

4º período (ou série)

5º período (ou série)

6º período (ou série)

7º período (ou série)

Série dos 

Lantanídeos

Série dos Actinídeos

Num grupo,(famílias),os elementos apresentam 
propriedades químicas semelhantes.

À medida que percorremos um período, as 
propriedades físicas variam regularmente, 
uniformemente.



A distribuição eletrônica do átomo de um dado elemento 

químico permite que determinemos sua localização na tabela.

Localização dos elementos nas Famílias A

Exemplo: Sódio(Na) 

– Z = 11

Período: 3º

Família: 1A –

Metais Alcalinos





✓Apresentam brilho quando polidos;
✓ Sob temperatura ambiente, apresentam-se no 
estado sólido, a única exceção é o mercúrio, um 
metal líquido;
✓ São bons condutores de calor e eletricidade;
✓ São resistentes maleáveis e dúcteis 



Correspondem a 4,16% da crosta terrestre,sendo 
cálcio e magnésio os mais abundantes;

O rádio é raro e muito instável (radioativo);

Por serem muito reativos não se encontram 
isolados,mas combinados,principalmente na forma de 
silicatos,carbonatos e sulfatos;

Ex: O magnésio é facilmente moldável e 
é utilizado na fabricação de ligas 
metálicas;



Existem nos estados sólidos (iodo, enxofre, fósforo, 
carbono) e gasoso (nitrogênio, oxigênio, flúor); a exceção 
é o bromo, um não-metal líquido;
não apresentam brilho, são exceções o iodo e o 
carbono sob a forma de diamante;
não conduzem bem o calor a eletricidade, com 
exceção do carbono sob a forma de grafite;

Geralmente possuem mais de 4 elétrons na última 
camada eletrônica, o que lhes dá tendência a ganhar
elétrons, transformando-se em íons negativos (ânions) 



Elementos químicos que dificilmente se combinam com
outros elementos – hélio, neônio, argônio, criptônio,
xenônio e radônio.
Possuem a última camada eletrônica completa, ou seja, 8

elétrons. A única exceção é o hélio, que possui uma única
camada, a camada K, que está completa com 2 elétrons.



Apresenta propriedades
muito particulares e muito
diferentes em relação aos
outros elementos.

Por exemplo, tem apenas 1
elétron na camada K (sua
única camada) quando todos
os outros elementos têm 2.



Elementos essenciais à vida

Os organismos vivos, como qualquer matéria presente na terra ,são 
formados por átomos de ocorrência natural.

Dos 90 elementos naturais,apenas 25 são essenciais nos organismos 
vivos  e desses 25,somente 4 (H,C,N e O) perfazem 99,3% de 
todos os átomos de nosso corpo.  

Enxofre S

hidrogênio H

Cálcio Ca

Carbono C

Cloro Cl

Cromo Cr

Flúor F

Iodo I

Sódio Na

Zinco Zn


