
Aula 3 - Profa. Adélia 

Aula 3: Tabela Periódica 

PESQUISA INDIVIDUAL – N1 
 

Pesquisa individual envolvendo Elementos Químicos 
Elaborar um folder colorido (papel A4) envolvendo os 
seguintes tópicos: 
 
1.  Histórico e curiosidades 
2.  Propriedades (massa atômica, densidade, raio 

atômico, estrutura cristalina) 
3.  Aplicações com ilustrações 
  



Turma A02-1 
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ALUNO 
Adinor Carlos H Joyce Batista Ra 
Adriano Souza Na Luan Ferreira Ti 
Brenda Evelyn K Mariana Rios Zr 
Bruna Francielly Rb Matheus Carvalho Hf 
Felipe Martins Cs Matheus Dutra W 
Frederico Gaioso Be Pamella Marques Cu 
Frederico Teixeira Mg Pedro Henrique Ag 
Gabriel Gonzaga Ca Rafael Volpp Au 
Guilherme Cazeli Sr Rafaela Menezes Hg 
José Walter  Ba Rodolfo Martins Fe 



Turma A02-2 
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ALUNO 
Amanda Montavao Zn Leonardo Luis Re 
Amanda Silva Ru Lucas Rodrigues Cd 
Blener Guimarães Rh Mateus Henrique Li 
Brenner Dias Pd Natalia Moya Al 
Ian de Oliveira V Reiner Ribeiro Ga 
Israel Almeida Cr Saulo de Sousa In 
Joao Felipe Mo Tandus Camara Si 
Joao Paulo Co Tais Apoenna Pb 
Karoline Ribeiro Ni Vitor Hugo Bi 
Kevin Carvalho Mn Daniel Lacerda Y 



Turma A02-3 
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ALUNO 
Adielly da Cunha Sn Leonardo Jose I 
Antônio Aimar C Marcos Beraldo He 
Antônio Luiz O Mateus Cusinato Ne 
Arthur Alves P Mycke Douglas Ar 
Fabio Rodovalho N Paulo Henrique Kr 
Gabriel de Oliveira S Raynna da Silva Xe 
Jaime Pereira Se Ruan Carlos Rd 
Joel Marquez F Taina Maria La 
Karen Katarine Cl Victor Franklin Ce 
Lais Vanni Br Yago Silva Hg 



Química dos Elementos 

BEM-VINDOS AO REINO PERIÓDICO 

Esta é uma terra de fantasia, mas está 
mais próxima da realidade do que 
parece. Este é o reino dos elementos 
químicos, as substâncias a partir das 
quais tudo que é tangível é feito. Não é 
um país muito grande, pois consiste de 
um pouco mais de centena de 
elementos, mas ainda assim é 
responsável por tudo que constitui 
nosso mundo. 

ATKINS,P.W. 1996 
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Origem dos Elementos Químicos 
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 O Big Bang é o momento da explosão 
que deu origem ao Universo. 

 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 consequência das 
reações nucleares entre as partículas 
fundamentais do meio cósmico, cujo efeito 
mais importante foi a formação dos 
elementos químicos. 



q   Apesar de alguns elementos 
químicos serem conhecidos 
desde a antiguidade (Au, Ag, 
Sn, Cu, Pb e Hg), a primeira 
descoberta científica ocorreu 
em 1669 por Henning Brand, o 
fósforo. 

q   John Dalton foi o primeiro 
cientista a publicar uma tabela 
dos elementos com as massas 
atômicas: New System of 
Chemical Philosophy (1808). 

Histórico da Tabela Periódica 
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�  Os elementos estavam 
ordenados em ordem 
c r e s c e n t e d e m a s s a 
atômica, cada um com 
suas propriedades e seus 
compostos. 

�  A tabela apresentava 
falhas, pois os elementos 
Cl, Br e I que tinham 
propriedades químicas 
semelhantes, tinham suas 
massas atômicas muito 
separadas. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Johndalton.jpg 

As Primeiras Tentativas 
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q Em 1829, Johann W. Dobereiner agrupou os 
elementos em tríades, baseando-se nas massa 
atômicas. 

Histórico da Tabela Periódica 
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q  Em 1863, Béguyer 
de Chancourtois  
dispôs os elementos 
numa espiral traçada 
nas paredes de um 
cilindro, em ordem 
crescente de massa 
atômica. 



q  Em 1864, Jonh A. R. Newlands  sugeriu que os 
elementos poderiam ser arranjados num modelo 
periódico de oitavas, ou grupo de oito, na ordem 
crescente de massas atômicas. 

Histórico da Tabela Periódica 

q   Este modelo não contemplava elementos já 
conhecidos como o ferro e o cobre, não sendo 
aceito pela Sociedade Química. 
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q   Em 1869,  Dmitri Ivanovitch Mendeleiev 
(1834-1907), organizou os elementos em ordem 
crescente de massas atômicas, distribuídas em oito 
colunas verticais e doze faixas horizontais. 

Histórico da Tabela Periódica 
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Histórico da Tabela Periódica 

q   Dos  atuais 118 elementos químicos 
conhecidos, cerca de 60 já haviam sido isolados 
(ferro, cobre, ouro, prata...) e estudados em 
1869, quando o químico russo Dmitri Mendeleev 
se destacou na organização metódica desses 
elementos. 
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Tabela periódica de Mendeleyev.  

Tabela Periódica de Mendeleev 



O desenvolvimento da Tabela Periódica 

q  Em 2002, haviam 118 elementos conhecidos. 
q  A maioria foi descoberta entre 1735 e 1843. 
q   Como organizar os elementos de forma que 
possamos fazer previsões sobre elementos não 
descobertos? 
q   Ordenar os elementos segundo as suas 
propriedades químicas e físicas. 
q   A forma moderna da tabela periódica reflete a 
estrutura eletrônica fundamental dos elementos. 
q   Um grupo de elementos indica o tipo de 
subcamada que está preenchida. 
q  Um período indica o número quântico principal (n) 
da camada. 
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q  A última maior troca na tabela periódica, resultou do trabalho 
de Glenn Seaborg, na década de 50. A partir da descoberta do 
plutônio em 1940, Seaborg descobriu todos os elementos 
transurânicos (do número atômico 94 até 102).  
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q  Seaborg reconfigurou a tabela periódica colocando a série 
dos actnídeos abaixo da série dos lantanídeos. Em 1951, ele 
recebeu o Prêmio Nobel em Química, pelo seu trabalho. O 
elemento 106 da tabela periódica é chamado seabórgio, em 
sua homenagem.  



O desenvolvimento da Tabela Periódica 

q  Em 2002, haviam 115 elementos conhecidos. 
q  A maioria foi descoberta entre 1735 e 1843. 
q  Como organizar 115 elementos diferentes de forma 
que possamos fazer previsões sobre elementos não 
descobertos? 
q   Ordenar os elementos segundo as suas 
propriedades químicas e físicas. 
q   A forma moderna da tabela periódica reflete a 
estrutura eletrônica fundamental dos elementos. 
q   Um grupo de elementos indica o tipo de 
subcamada que está preenchida. 
q  Um período indica o número quântico principal (n) 
da camada. 
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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. 

Tabela Periódica 
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Tabela Periódica 
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Organização da Tabela Periódica 

Famílias ou grupos 

•  A tabela atual é constituída por 18 famílias. Cada uma delas 
agrupa elementos com propriedades químicas semelhantes, 
devido ao fato de apresentarem a mesma configuração 
eletrônica na camada de valência. 

12s
13s

Família ou Grupo 1- todos os elementos 
apresentam 1 elétron na camada de valência. 

6 2 p 
2 2 s 

2 1 s 11 Na 

2 1 s 3 Li 



O esquema abaixo mostra o subnível ocupado pelo elétron 
mais energético dos elementos da tabela periódica. 



 

 
Metais, semi-metais, ametais e gases nobres 



§  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  

Metais 



§  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)  

Não metais 



•  Semimetais são elementos com propriedades intermediárias 
entre os metais e os não-metais, estes também chamados 
de ametais ou metalóides.  

•  Em geral, o semimetal, é sólido, quebradiço e brilhante. 
Funciona como isolante elétrico à temperatura ambiente, 
mas torna-se igual aos metais como condutor elétrico, se 
aquecido, ou quando se inserem certos elementos nos 
interstícios de sua estrutura cristalina. 

Semi-metais 



§  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. 

Gases Nobres 



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. 



Abundância dos Principais Elementos 
r   r 
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