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História da Tabela Periódica 
 

A origem da Tabela Periódica ocorreu no início século XIX, por volta do ano de 1829, quando os químicos 
da época decidiram propor formas de organização dos elementos químicos conhecidos até então. 

No início do século XIX, os químicos possuíam conhecimentos sobre diversas características (densidade, 

massa atômica, reatividade, ponto de fusão, ponto de ebulição, estado físico) de trinta elementos químicos. 
Esses conhecimentos serviram de ponto de partida para a origem da Tabela Periódica. 

Ao longo de 200 anos, vários foram os químicos que procuraram propor formas de organizar os elementos 
químicos, ou seja, a Tabela Periódica que conhecemos hoje, na verdade, teve várias origens, já que ao longo da 
história muitas tentativas foram realizadas. 

Veja alguns dos químicos que se destacaram na tentativa de organizar os elementos em uma tabela. 

 
Tríades de Dobereiner 

 

 
Ilustração de Johann Wolfgang Dobereiner 

 
No ano de 1829, o químico alemão Johann Wolfgang Dobereiner organizou a primeira Tabela Periódica da 

história. Ela apresentava os trinta elementos químicos conhecidos até então e foi batizada por ele de tríades de 
Dobereiner. 

A tabela periódica de Dobereiner foi denominada de tríade porque os elementos foram organizados em 
grupos de 3. Cada grupo apresentava elementos que possuíam características químicas semelhantes. 

 
Representação de uma tríade de Dobereiner 

 
Um fato interessante em relação às tríades de Dobereiner é que a massa atômica do elemento central da 

tríade era exatamente a resultante da média aritmética entre as massas atômicas dos outros dois elementos da 
tríade. 

 
 

Parafuso telúrico de Alexandre de Chancourtois 

 
No ano de 1862, o geólogo e mineralogista francês Alexandre de Chancourtois resolveu propor uma 

organização dos elementos químicos conhecidos na época para facilitar a aplicação deles na mineralogia. 
A tabela de Chancourtois foi denominada de parafuso telúrico. 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/tabela-periodica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/elemento-quimico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/densidade.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/massa-atomica.htm
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Representação do parafuso telúrico de Chancourtois 

 
Chancourtois distribuiu os elementos (pontos escuros na imagem) químicos em ordem crescente de massa 

atômica ao longo de uma faixa espiral existente em um cilindro. Com essa organização, Chancourtois observou 

que os elementos posicionados na mesma linha vertical apresentavam propriedades químicas semelhantes. 
 

Lei das Oitavas 
 

Lei das oitavas foi o nome proposto pelo químico inglês J.A.R. Newlands, no ano de 1865, à Tabela 

Periódica. Pelo fato de Newlands também ser músico, ele montou a tabela de acordo com as notas musicais 
(dó, lá, ré, mi, fá, sol, lá, si). Newlands organizou os 61 elementos químicos conhecidos na época em ordem 

crescente de massa atômica e colocou-os em colunas verticais. Cada uma das colunas verticais possuía sete 
elementos. 

 
Representação de duas oitavas de Newlands 

 
Newlands observou que os elementos químicos presentes em uma mesma linha horizontal de oitavas 

diferentes apresentavam propriedades químicas semelhantes. Assim, o primeiro elemento de uma oitava 

apresentava propriedades semelhantes ao primeiro elemento da outra oitava e assim sucessivamente. 
 

Tabela periódica de Mendeleev 
 

 
Ilustração do químico Mendeleev 

 
Mendeleev, durante seus trabalhos com os elementos químicos, tinha o hábito de anotar as propriedades 

de cada um deles em fichas. Em um dado momento, no ano de 1869, ele resolveu colocar essas fichas em 
ordem crescente de massa atômica. 

Logo após organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica, Mendeleev manteve o padrão, 
mas posicionou os elementos em colunas horizontais e verticais, respeitando as características e semelhanças 
dos elementos. 
 

 



Exercícios Complementares 
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Tabela periódica de Moseley 

 
No ano de 1913, o químico inglês Henry Moseley, a partir da tabela proposta por Mendeleev, montou a 

tabela periódica nos padrões que conhecemos até os dias de hoje. 
Diferentemente de Mendeleev, Moseley organizou os elementos em ordem crescente de número atômico, 

manteve a organização em colunas horizontais e verticais, mas posicionou os elementos de mesmas 
características químicas nas mesmas colunas verticais. 

 
Tabela periódica atual 

 
Após 1913, a Tabela Periódica proposta por Moseley não sofreu nenhuma grande modificação, na verdade, 

passou por algumas atualizações, já que alguns elementos químicos foram descobertos. 
Comparando-a com a tabela atual, a tabela de Moseley não apresentava, por exemplo, os elementos 

químicos de números atômicos entre 110 e 118. Além disso, a série dos actinídeos estava localizada acima da 

série dos lantanídeos. 
A última atualização realizada na Tabela Periódica foi no ano de 2016, quando os elementos 113, 115, 

117 e 118 passaram a fazer parte oficialmente dela. 

 
 

Mapa Mental: Origem da Tabela Periódica 

 
 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/quimica/o-que-e-numero-atomico.htm
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Exercícios: 

 
01. Marque a alternativa que apresenta o nome do cientista que propôs uma tabela periódica organizando os 

61 elementos químicos conhecidos na época, em ordem crescente de massa atômica, e colocou-os em 
colunas verticais (denominadas oitavas). Cada uma dessas colunas verticais possuía sete elementos, 
observando-se que os elementos químicos presentes em uma mesma linha horizontal, de oitavas 
diferentes, apresentavam propriedades químicas semelhantes? 

a) Moseley    b) Chancourtois    c) Mendeleev 
d) Newlands   e) Dobereiner 

 
02. Durante seus trabalhos com os elementos químicos, o cientista tinha o hábito de anotar as propriedades de 

cada um deles em fichas. Em um dado momento, no ano de 1869, ele resolveu colocar essas fichas em 
ordem crescente de massa atômica. Logo após organizar os elementos em ordem crescente de massa 
atômica, o cientista manteve o padrão, mas posicionou os elementos em colunas horizontais e verticais, 

respeitando as características e semelhanças dos elementos. Quem era esse cientista? 
a) Moseley    b) Chancourtois    c) Mendeleev 

d) Newlands   e) Dobereiner 
 
03. Na elaboração das primeiras classificações periódicas, um dos critérios mais importantes para agrupar 

elementos numa mesma coluna foi observar: 
a) o último subnível eletrônico ser igualmente ocupado. 

b) mesma(s) valência(s) na combinação com elementos de referência. 
c) mesma estrutura cristalina dos próprios elementos. 
d) número atômico crescente. 
e) número de massa crescente. 

 
04. Dmitri Mendeleeev, químico russo (1834–1907), fez prognósticos corretos para a tabela periódica, mas não 

soube explicar por que ocorriam algumas inversões na ordem dos elementos. Henry Moseley (1887–1915), 
morto em combate durante a Primeira Guerra Mundial, contribuiu de maneira efetiva para esclarecer as 
dúvidas de Mendeleev ao descobrir experimentalmente: 
a) o número atômico dos elementos da tabela periódica. 

b) a primeira lei de recorrência dos elementos químicos. 
c) os gases nobres hélio e neônio. 
d) o germânio, batizado por Mendeleeev de eka-silício. 

 
05. Estabeleça a correspondência entre os cientistas, na coluna I, e as contribuições dadas por cada um para a 

organização dos elementos químicos na Tabela Periódica, na coluna II. 

Coluna I Coluna II 

a) Aristóteles 
1) O seu esquema não previa a possibilidade de outros elementos 

químicos serem descobertos. 

b) Antoine Lavoisier 
2) Organizou os elementos químicos de acordo com o seu número 

atômico. 

c) Johann Döbereiner 
3) Organizou os “elementos”: fogo, água, terra e ar, associando-lhes 
“propriedades”. 

d) John Newlands 4) Identificou alguns dos primeiros elementos químicos. 

e) Dmitri Mendeleiev 
5) Deixou espaços por preencher na Tabela periódica para elementos 

que poderiam vir a ser descobertos. 

f) Henry Moseley 
6) Observou que certos grupos de três elementos partilhavam 
propriedades semelhantes. 

Resposta: 1-d; 2-f; 3-a; 4-b; 5-e; 6-c. 
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Períodos (linhas) e Famílias (grupos) da Tabela Periódica 

 
Linha = período = camada = nível de energia 

Coluna = grupo = família 
 

Os períodos e as famílias da Tabela Periódica são, respectivamente, as colunas horizontais e verticais nas 
quais os elementos químicos estão organizados. 

Na Tabela Periódica, os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente de número atômico, o que 
faz com que eles estejam posicionados em colunas horizontais (períodos) e colunas verticais (famílias). 

A Tabela Periódica apresenta sete colunas horizontais, portanto, sete períodos, que indicam a 
quantidade de níveis que um átomo de um elemento apresenta. Isso quer dizer que, quanto maior o número do 
período do elemento, maior será a quantidade de níveis que cada um dos átomos do elemento apresenta. Se 
um determinado elemento está posicionado no 5o Período da Tabela Periódica, por exemplo, quer dizer que 
cada um de seus átomos apresenta cinco níveis eletrônicos ou cinco camadas eletrônicas. Veja alguns 

exemplos: 
 

 
 

 Na (terceiro período) = seus átomos apresentam três níveis; 

 Po (sexto período) = seus átomos apresentam seis níveis; 

 H (primeiro período) = seus átomos apresentam um nível; 

 Cu (quarto período) = seus átomos apresentam quatro níveis. 

 
As colunas verticais, que são em número de 18, são denominadas de famílias. A Tabela apresenta 18 

colunas, que formam apenas 16 famílias divididas em oito do tipo A e oito do tipo B. 

 
Representação das 18 colunas verticais da Tabela Periódica 

 
As famílias A (Elementos Representativos) são formadas pelas duas primeiras e pelas seis últimas 

colunas verticais da Tabela. Sendo assim, cada uma das colunas recebe a seguinte indicação: 

 coluna 1 = Família IA (com exceção do Hidrogenio-quadrado azul na tabela) – Metais Alcalinos 

 coluna 2 = Família IIA – Metais Alcalinos Terrosos 

 coluna 13 = Família IIIA – Família do Boro 

 coluna 14 = Família IVA - Família do Carbono 

 coluna 15 = Família VA - Família do Nitrogênio 

 coluna 16 = Família VIA - Calcogênios 

 coluna 17 = Família VIIA - Halogênios 

 coluna 18 = Família VIIIA – Gases Nobres 
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Representação das famílias “A” da Tabela Periódica 

 

Já as famílias B (Elementos de Transição) são compostas pelas colunas de 3 a 12. É importante 
observar que temos um total de 10 colunas que formam as famílias B. Por que então só consideramos oito 

famílias? Os elementos químicos que compõem as colunas 8 (coluna do ferro), 9 (coluna do cobalto) e 10 
(coluna do níquel) apresentam características semelhantes e, por isso, consideramos essas três colunas como 
sendo uma única família. Sendo assim, cada uma das colunas recebe a seguinte indicação: 

 coluna 3 = Família IIIB 

 coluna 4 = Família IVB 

 coluna 5 = Família VB 

 coluna 6 = Família VIB 

 coluna 7 = Família VIIB 

 coluna 8, 9 e 10 = Família VIIIB 

 coluna 11 = Família IB 

 coluna 12 = Família IIB 

 
Representação das Famílias B da Tabela Periódica 

 
Observação: As duas colunas horizontais localizadas do lado de fora da Tabela Periódica pertencem, 

respectivamente, ao sexto e sétimo períodos da família IIIB. Elas foram posicionadas assim para não 
descaracterizarem a tabela, já que cada uma delas apresenta 15 elementos diferentes. 

 
Representação do sexto e sétimo períodos da família IIIB 



Exercícios Complementares 
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Colunas verticais e horizontais da Tabela Periódica 

Exercícios: 
 

01. Indique a família e o período do elemento químico de número atômico 37: 
a) Família 1 e 3º período.    b) Família 2 e 1º período. 
c) Família 17 e 5º período.    d) Família 15 e 3º período. 
e) Família 1 e 5º período. 

 
02. O número atômico do elemento que se encontra no período III, família 3A é: 

a) 10   b) 12   c) 23    d) 13   e) 31 

 
03. Qual elemento químico dos alistados abaixo possui propriedades semelhantes às do oxigênio (O): 

a) Nitrogênio (N)   b) Hidrogênio (H)   c) Flúor (F) 
d) Enxofre (S)    e) Carbono (C) 

 
04. Com relação à classificação periódica moderna dos elementos, identifique a afirmação verdadeira: 

a) em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última 

camada. 
b) na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem decrescente de massas 

atômicas. 
c) em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas. 
d) em um período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. 
e) todos os elementos representativos pertencem ao grupo B da tabela periódica. 

 
05. Um átomo, cujo número atômico é 18, está classificado na Tabela Periódica como: 

a) metal alcalino   b) metal alcalinoterroso    c) metal terroso  
d) ametal     e) gás nobre 

 
06. Assinale a única alternativa em que todos os elementos possuem propriedades semelhantes: 

a) He, Ar, Rn.    b) Li, Ni, Bi.   c) Ba, Ra, Rn. 

d) Au, Hg, C.    e) C, Cs, Cd. 

 
07. Na classificação periódica, os elementos Ca (cálcio, Z = 20), Br (bromo, Z = 35) e S (enxofre) são 

conhecidos, respectivamente, como sendo das famílias dos: 
a) Halogênios, calcogênios e gases nobres. 
b) Metais alcalinos, metais alcalinoterrosos e calcogênios. 
c) Metais alcalinos, halogênios e calcogênios. 

d) Metais alcalinoterrosos, halogênios e calcogênios. 
e) Halogênios, calcogênios e metais alcalinoterrosos. 

 
08. Faça a associação correta com respeito às famílias ou grupos da Tabela Periódica: 

1. Metais Alcalinos                                A. Grupo 18 
2. Metais Alcalino-terrosos                      B. Grupo 17 

3. Calcogênios                                      C. Grupo 16 
4. Halogênios                                        D. Grupo 15 
5. Família do Carbono                            E. Grupo 14            

6. Família do Nitrogênio                          F. Grupo 1 
7. Gases Nobres                                    G. Grupo 2 

 


