


150 ANOS 
DE TABELA 
PERIÓDICA



Tríades de Dobereiner 
(1824)

• cálcio 40
estrôncio 88,5
bário 137

• M(A) do Sr=  (40 + 137) ÷2 = 88,5

• lítio 7
sódio 23
potássio 39

• M(A) do Na= (7+39) ÷2= 23



Parafuso telúrico 
de chancortois 
(1962).
• Dividiu a superfície de um cilindro 

em 16 partes iguais, atribuindo ao 
oxigênio a massa atômica 16.

• Traçou uma linha com inclinação 
com 45° ao longo da superfície 
cilindra.

• Ordenou os elemento químico em 
ordem crescente   de massa 
atômica.

• Elementos químicos com 
propriedades semelhantes 
situavam-se em uma mesma 
geriatriz do cilindro.



Newlands (1864). A lei das oitavas

• Sua tabela periódica tinha oito 
colunas e sete elementos em 
cada linha.

• Os elementos estavam 
dispostos em ordem crescente 
de massa atômica.

• As propriedades químicas 
eram similaridades a cada oito 
elementos.

• ligou à periodicidade das 
oitavas na escala musical.



Tabela de 
Mendeleev

• “Os elementos, se dispostos de acordo com as massas atômicas, revelam 
evidente periodicidade de propriedades;

• Devemos esperar a descoberta de muitos elementos ainda desconhecidos; por 
exemplo, elementos análogos ao alumínio (eka-Alumínio) e ao silício (eka-
Silício), cujas massas atômicas ficariam compreendidas entre 65 e 75”

• Sua maior contribuição foram os espaços vazios na tabela periódica.

https://www.infoescola.com/elementos-quimicos/aluminio/


MOSELEY (1913)

• Definiu que a verdadeira 
identidade de um 
elemento não está 
relacionada diretamente 
com a massa dele, mas 
com a carga nuclear do 
átomo que o representa.

• Assim, modificou 
levemente a tabela 
proposta por 
Mendeleev,colocando os 
elementos em ordem 
crescente de número 
atômico (z)  permanecendo 
sua essência até hoje.





Metais 

• Corresponde a 75% dos elementos da 
tabela periódica.

• Sólidos nas condições ambientes. Exceto Hg 
(L)

• Conduzem calor eletricidade.

• Apresentam brilho metálico

• Tendência a formar cátions

• 1 A metais alcalinos: +1

• 2 A metais alcalinos terrosos:+2



Não- metais ou 
Ametais

• Correspondem a 12 elementos químicos.

• Podem ser sólidos, quando puros, ou gasosos 
(N,O,F,Cl) e líquido (Br), em temperatura 
ambiente.

• Baixa condutividade térmica e elétrica.

• Duros, quebradiços e não apresentam brilho 
metálico.

• Tendência a formar ânions.



GASES NOBRES

• Em condições normais de temperatura e pressão 
(CNTP), são todos gases inodoros, incolores, 
monoatômicos de baixa reatividade química.

• Possuem 8 elétrons na última camada, exceto o 
Hélio que possui 2 elétrons na camada K.



Eletroquímica 



PILHAS X ELETRÓLISE

PILHAS

CÁTODO 

ÂNODO

ELETRÓLISE



Pilha de Daniell 

• Cátodo: aumenta a massa

• Ânodo: sofre corrosão 

• Ddp= maior E – menor E

• Ddp>0 (positiva)

• Ddp= 0,76 – (- 0,34)

• Ddp = 1,10 V



Eletrólise ígnea 

Cátodo

(-)

Atraí

cátions

Os cátions 
sofrem 

redução.

Ânodo

(+)

Atraí

ânions

Os ânions 
sofrem 

oxidação



Eletrólise aquosa 

➢ utiliza água como solvente

➢Ocorre auto-ionização da água:

➢H2O   ↔ H+ + OH-

➢temos competição de íons 



Eletrólise aquosa do NaCl=produção da soda 
cáustica



Reação de 
saponificação

• A reação de saponificação é uma hidrólise alcalina 
dos ésteres ou de triglicerídeos, formando um sal 
e um álcool

• Essas reações são denominadas de reações de 
saponificação porque, quando ocorre uma reação 
desse tipo, com um triéster proveniente de ácidos 
graxos, formam-se os sabões.



Reação de saponificação 
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