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A L e i  d as  Oi ta v as  d e N e wland s  

 
Uma outra idéia foi a do químico inglês John Alexander Newlands, que se inspirou na música. Sabe-se 

que em uma sequência crescente de sete notas iniciada em dó, a oitava nota é dó novamente e depois dela a 
sequência se repete. Em 1864, Newlands elaborou uma periodicidade semelhante a essa para ser aplicada aos 
elementos químicos. Ele enfileirou os elementos conhecidos na época em linhas horizontais, sete em cada 
linha, em ordem crescente de massas atômicas. As linhas eram posicionadas umas sobre as outras. O primeiro 
elemento de cada uma era o oitavo em relação à linha anterior e tinha as mesmas propriedades do primeiro 
elemento dessa linha anterior. O mesmo acontecia com o segundo elemento, o terceiro, e assim 
sucessivamente. Nessa forma de classificação, a cada oito elementos as propriedades se repetiam, por isso a 
proposta de Newlands recebeu o nome de Lei das Oitavas. 

 
Elementos organizados conforme a Lei das Oitavas 

Entretanto, o modelo só se mostrava coerente até chegar ao cálcio e não valia para os elementos que 
vinham depois dele conforme a ordem crescente de massas atômicas. A tentativa de associar a química à 
música rendeu a Newlands o desprezo da Sociedade Química de Londres. Apesar disso, hoje ele é reconhecido 
como o cientista que trouxe a noção de periodicidade para o campo da química, e seu trabalho é tido como 
precursor do de Mendeleiev. 

Tabela periódica de 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. 

Dmitri Mendeleev (1834 - 1907) 

Dmitri Mendeleev nasceu na cidade de Tobolsk na Sibéria a 8 de fevereiro de 1834, tendo falecido a 2 de 

fevereiro de 1907 em São Petersburgo. Era o filho mais novo de uma família numerosa com cerca de 17 irmãos. 

O seu pai era o diretor da escola local, mas perdeu a visão no ano do seu nascimento e nesse mesmo ano 

perdeu o emprego. A pensão que o seu pai recebia revelou-se insuficiente e a sua mãe passou a dirigir uma 

fábrica de cristais fundada pelo seu avô. 

Na escola, desde cedo que se destacou na área das Ciências. Um cunhado, exilado por motivos políticos e 

um químico da fábrica inspiraram sua paixão pela ciência. Depois da morte do seu pai, um incêndio destruiu a 

fábrica de cristais. Sua mãe decidiu não reconstruir a fábrica mas sim investir as suas economias na educação 

do filho. 

Nessa época todos os seus irmãos, exceto uma irmã, já viviam de forma independente. 
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Sua mãe então mudou-se com ambos para Moscovo a fim de que ele ingressasse na universidade, o que não 

conseguiu. Talvez devido ao clima político vivido pela Rússia naquele momento a universidade só admitia 

moscovitas. Interessou-se pela química graças ao prestigiado professor Alexander Voskresenki. Concluiu o 

ensino superior em 1855 sendo o melhor do seu curso. 

Casou-se pela primeira vez, por pressão da irmã, em 1862 com Feozva Nikítichna Lescheva com a qual teve 

três filhos um dos quais faleceu. Esta foi uma união infeliz e, em 1871, separaram-se. Casou-se pela segunda 

vez em 1882 com Ana Ivánovna Popova 26 anos mais jovem. Tiveram quatro filhos. Teve de enfrentar a 

oposição da família de Ana e o facto de que Feozva negava-se a dar-lhe o divórcio. 

Em 1869, enquanto escrevia seu livro de química inorgânica, Dmitri Ivanovich Mendeleev organizou os 

elementos na forma da tabela periódica atual. Mendeleiev criou uma carta para cada um dos 60 elementos 

conhecidos. Cada carta continha o símbolo do elemento, a massa atómica e as suas propriedades químicas e 

físicas. Colocando as cartas numa mesa, organizou-as em ordem crescente de massas atómicas, agrupando-as 

em elementos de propriedades semelhantes. Tinha então acabado de formar a tabela periódica. 

Esta tabela de Mendeleev tinha algumas vantagens sobre outras tabelas ou teorias antes apresentadas, 

mostrando semelhanças numa rede de relações vertical, horizontal e diagonal. A classificação de Mendeleev 

deixava ainda espaços vazios, prevendo a descoberta de novos elementos. 

A tabela de Mendeleev serviu de base para a elaboração da tabela periódica atual, que além de catalogar os 

118 elementos conhecidos, fornece inúmeras informações sobre o comportamento de cada um. 

Mendeleev ordenou os 63 elementos químicos conhecidos na sua época por ordem crescente de peso 

atómico de certa forma que numa mesma vertical ficavam os elementos com propriedades químicas 

semelhantes, constituíndo os grupos verticais, ou as chamadas famílias químicas. O trabalho de Mendeleev foi 

um trabalho audacioso e um exemplo espetacular de intuição científica. De todos os trabalhos apresentados 

que tiveram influência na tabela periódica o de Mendeleev teve maior perspicácia. 

Mendeleev foi um dos que defendeu a hipótese da origem inorgânica do petróleo. 

Viajou por toda a Europa visitando vários cientistas. Em 1902 foi a Paris e esteve no laboratório do casal 

Curie. Faleceu em 1907 já praticamente cego.  

Fonte:  

https://www.tabelaperiodicacompleta.com/historia-da-tabela-periodica/, consultado em 9 de maio de 

2019.  

http://www.explicatorium.com/biografias/dmitri-mendeleev.html 

Exercícios sobre o texto 

Já sabemos desde o texto passado que a tabela periódica não nasceu pronta, foram muitas tentativas de 

cientistas até a proposta que fez 150 anos ano passado. Este texto apresenta duas propostas e a interessante 

vida de Mendeleev. AS perguntas a seguir são sobre a leitura do texto. 

1-Explique a lei das oitavas. Especialmente em que se baseava. 

2-O que o texto aponta como sinal de “erro” da proposta? 

https://www.tabelaperiodicacompleta.com/historia-da-tabela-periodica/
http://www.explicatorium.com/biografias/dmitri-mendeleev.html
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3- Qual hábito de Medelleev que antecedeu a organização em linhas e colunas? 

4- Escreva um fato sobre a vida de Mendeleev que você julga pitoresco. 

5-A partir de 1869 o texto sobre Mendellev descreve o trabalho dele sobre a tabela periódica. Escreva em 5 

tópicos que voce julga mais importante ( são 4 parágrafos!!!) 

 

 

 

 


