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1869
2019

As Visões da
Lei Periódica

O ano de 2019 foi nomeado pelas Nações Unidas como Ano Internacional da Tabela

Periódica dos Elementos Químicos, celebrando o aniversário de 150 anos da publicação

original feita pelo russo Dimitri I. Mendeleev.

Mendeleev, Professor de Química Geral na Universidade de São Petersburgo,

elaborou a primeira versão da Tabela Periódica em 1869, enquanto escrevia um livro

didático para o curso que ministrava. Sua genialidade se deve mais ao fato de ter deixado

espaços em branco na tabela, precisamente nas posições que seriam ocupadas por novos

elementos químicos desconhecidos na época. Essas lacunas expressam a confiança de

Mendeleev de que tinha descoberto uma Lei Periódica, admitindo que as propriedades

químicas dos elementos se repetiam em intervalos regulares, seguindo a ordem crescente

das suas massas relativas.

O intuito dessa mostra vai além da exposição de diferentes tabelas e diagramas.

Quisemos trazer algumas das interpretações da lei periódica que foram publicadas ao

longo desses 150 anos, chamando a atenção com alguns comentários para os aspectos

mais curiosos de cada uma.

Guiamos a exposição majoritariamente por ordem cronológica e acrescentamos,

entre os pôsteres, quadros com recortes de jornais com manchetes do período, reforçando

que a ciência é desenvolvida por pessoas e não é alheia a contextos políticos e sociais.

Aproveitamos ainda para ressaltar uma demanda contemporânea da pesquisa em

História da Ciência: a valorização da participação feminina. Nossa contribuição original

nessa mostra é, justamente, uma versão da tabela periódica que destaca os elementos

cujo estudo ou descoberta envolveram o trabalho de mulheres cientistas. Com isso

pretendemos chamar a atenção para os nomes femininos ligados à construção deste

importante ícone da ciência.

Nathália Miwa
miwa.nathalia@aluno.ifsp.edu.br
José Otávio Baldinato
baldinato@ifsp.edu.br
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Criador Dimitri I. Mendeleev

Ano 1869

Publicação Princípios da Química

Fonte Science History Institute

Mendeleev, na época professor da Universidade de São
Petersburgo, buscou semelhanças entre as características
dos elementos para agrupa-los de forma didática.
Este sistema periódico foi publicado no seu livro didático e
a inovação se devia aos pontos de interrogação deixados
pelo professor para possíveis elementos que ele acreditava
que deveriam ser descobertos e preencher os espaços
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Criador Johannes Rydberg Ano 1913 Fonte
Internet Database of Periodic Tables

Science History Institute

Tabela Periódica em espiral

(+)

(+)

(-)

(-)

O diagrama periódico
de Rydberg admite
dois elementos
hipotéticos entre o
hidrogênio e o hélio
e completa as
lacunas do quadro
com números
inteiros crescentes.

Quadrantes de 
valência 
positiva

Quadrantes de 
valência 
negativa
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Analisando em seu TCC a palestra de Prêmio Nobel de Fritz Haber, a ex-aluna de Licenciatura em Química do IFSP,
Mariana Araújo, notou que ele se referia ao elemento urânio de maneira estranha:

Criador Frank W. Clarke

Fonte
The Data of 

Geochemistry

“Mesmo deixando de lado o entendimento dos seus mecanismos de atuação, o pesquisador dá um
encaminhamento interessante à questão dos catalisadores na síntese da amônia. Na tentativa de
atingir resultados mais expressivos que os obtidos com ferro e manganês, Haber diz ter encaminhado
pesquisas para analisar o comportamento dos elementos do sexto, sétimo e oitavo grupo da tabela
periódica, entre 500 e 600°C, encontrando resultados promissores com urânio e ósmio.
Para o leitor atento e com formação em química, essa indicação pode gerar estranhamento, já que o
elemento urânio não se encontra atualmente em nenhum dos grupos periódicos citados. Verifica-se
ai uma boa oportunidade para discutir as muitas versões históricas da tabela periódica”

(ARAÚJO, M. C; BALDINATO, J. O., 2015, p. 124)

A Tabela Periódica abaixo, publicada por Frank W. Clarke no livro Data of Geochemistry, era usual na década de 1920, e
nos permite compreender a classificação utilizada por Haber na sua fala.1
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Assim como Rydberg
(1913), Puig também
admite dois
elementos
hipotéticos, porém,
os posiciona antes
do hidrogênio.
O argumento para tal
afirmação vinha do
raciocínio
matemático que
dividia os períodos.

Os elementos estão organizados em
colunas de acordo com a sua valência

Os gases nobres
foram posicionados
do lado esquerdo, na
curva da ‘fita’ que
organiza os
elementos em ordem
de número atômico.

Carbono e silício,
ambos na coluna de
valência ±4, foram
posicionados de
forma estratégica na
extremidade direita
da ‘fita’ para separar
a semisérie positiva
da negativa.

Multiplicando por 4
o quadrado do
número natural,
encontrava-se o
valor que
correspondia à
quantidade de
elementos em cada
período (PUIG,
1932, p.32).

Criador Ignacio Puig

Fonte Vademecum del Químico 1932
Professor jesuíta nascido na Catalunha, lecionou no Instituto de
Química de Sarriá, em Barcelona.
Seu livro, publicado em 1932, foi traduzido para o português pela
editora Globo (LUTFI, 2012) e é nele em que Puig apresenta o
sistema periódico abaixo, como uma composição das leituras de
Rydberg e do Padre espanhol Eugenio Saz.
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Ano 1960

Criador Theodor Benfey

Fonte Science History Institute

O diagrama periódico proposto pelo professor
Theodor Benfey parte do hidrogênio em uma espiral
que distribui os elementos em ordem crescente de
número atômico pelos setores. Na circunferência se
encontram os gases nobres (em branco) e os
elementos da chamada família A (grupos 1, 2, 13, 14,
15, 16 e 17 na nova nomenclatura), enquanto os
metais de transição (grupos de 3 a 12), lantanídeos e
actinídeos são representados em extensões para fora
da espiral.
Este autor também admite que novos elementos
ainda seriam descobertos e deixa espaço para estes a
partir do elemento 106, com a frase “quem irá
descobrir estes; como e quando?”. O interessante
desse diagrama são as lacunas que vão além do
elemento 118, propondo uma nova extensão no
esquema para os elementos que seriam chamados
“superactinídeos”.
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Nome The Elements According to Relative Abundance

Criador Sheehan, William F.

Fonte Science History Institute

Nesta tabela, o Prof. William F.
Sheehan (Universidade de
Santa Clara, CA) evidencia a
abundância relativa de cada
elemento na superfície
terrestre. O autor deixa claro,
entretanto, que se trata de uma
aproximação grosseira, pois
alguns elementos nem mesmo
são encontrados naturalmente.
Além disso, na tabela, as cores
escolhidas para cada elemento
se referem à eletronegatividade
relativa.

Destacamos na imagem os
cinco elementos mais
abundantes na crosta terrestre:
oxigênio, silício, alumínio, ferro
e cálcio, de acordo com o
Handbook of Chemistry and
Physics (2005).
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Nome Tabela Periódica Cronológica

Criador O. Bertrand Ramsay

Fonte Science History Institute

Esta tabela colore os elementos de
acordo com o período em que foram
descobertos. Em cada quadro, em vez
das informações sobre massa molar e
estado físico, estão os nomes creditados
pela descoberta e o ano do feito, além
da nacionalidade de cada cientista.
Na tabela abaixo, completamos os dados
dos elementos que não são listados
nessa tabela de 1975. Atualmente estão
disponíveis informações até o elemento
118 da Tabela Periódica (Royal Society of
Chemistry, 2019)

104
Rf

105
Db

106
Sg

107
Bh

108
Hs

109
Mt

110
Ds

111
Rg

112
Cn

113
Nh

114
Fl

115
Mc

116
Lv

117
Ts
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Og
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Nome
Table of Elements in 

an Irregular Spiral

Criador J. F. Hyde

Fonte Science History Institute

Na Tabela Periódica de James Franklin
Hyde, os elementos se encontram em
ordem crescente de número atômico a
partir do hidrogênio. Cada volta completa
equivale a um período na Tabela Periódica
que utilizamos atualmente.
As cores foram utilizadas para separar as
famílias, hoje chamadas de grupos, que são
compostas pelos elementos com
características e reatividade semelhantes.



A Tabela Periódica em formato de pirâmide
com degraus foi inicialmente proposta por
Bayley (1882), e posteriormente desenvolvida
por Thomsen (1895) e Bohr (1922).

Esta versão da tabela foi adaptada pelo
Professor Jensen (1987) para utilização em um
curso de química inorgânica.

Grupos 1 e 2

Grupos 13 a 19

Grupos 3 a 12

Lantanídeos e Actinídeos

Tabela Periódica 

no Formato de uma 

Pirâmide com Degraus

Nome
The Step-Pyramid Form of the 

Periodic Chart

Criador William B. Jensen

Fonte Science History Institute

(1987)
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Nome A Tabela Periódica do Viajante

Ano 1995

Criador Ray Bruzan

Fonte Science History Institute

Nome
A Tabela Periódica Lembrada 

pelos Cientistas Agrários

Ano 1973

Criador John T. Minor

Fonte Science History Institute

Nome
A Tabela Periódica sob a Perspectiva de 

um Professor de Química

Ano 1992

Criador Russell F. Trimble

Fonte Science History Institute

Nome
Tabela Periódica sob o 

Ponto de Vista Não-Cientifico

Ano 1991

Criador John T. Hortestine Jr.

Fonte Science History Institute

Nutrientes primários das 
plantas (P)Nutrientes 
Secundários (S)

Elementos não lembrados ou não 
utilizados

Micro nutrientes (M)
Outros elementos 
lembrados

Geralmente os livros de química dão muito mais
atenção para alguns elementos do que para outros.
Esta tabela coloca esta ênfase relativa em
perspectiva.
Não foi possível incluir todos os elementos de terras
raras ou actinídeos; Infelizmente, no desenho
alguns elementos de “leve importância” ficaram
escondidos (ex. lítio, cadmio, kriptônio).
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O autor desta Tabela Periódica utiliza nomes de locais ao

redor do mundo, planetas e estrelas para nomear os

elementos químicos.

Alguns destes realmente tiveram seus nomes derivados de

locais como, por exemplo, o Polônio, Európio, Mercúrio, etc.

Propositalmente, espaços foram deixados em branco para que

contribuidores o ajudassem a preencher.
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Nome
Classificação 
Periódica dos 
Elementos

Criador
Sociedade Brasileira 
de Química

Fonte
Science History 
Institute

O 7° período, incompleto na época, se modificou muito entre o fim do século XX
e o começo do século XXI:
 Os elementos 104, 105 e 106 foram renomeados;
 O elemento 108 foi renomeado de hâhnio (Hn) para hássio (Hs);
 Entre os anos de 1994 e 2010 foram descobertos mais 9 elementos, que hoje

preenchem a tabela até o número atômico 118 (oganessônio).
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A IUPAC (sigla em inglês para União Internacional de Química Pura e Aplicada) é uma organização
internacional não governamental criada em 1919 com o intuito de recomendar padrões para a
linguagem química. Esta Instituição é responsável por categorizar e padronizar a nomenclatura dos
compostos e elementos químicos, padronizar os pesos atômicos, símbolos, unidades de medida e
outros dados. Além disso, é uma das principais referências para as atualizações na tabela periódica.

TabelaS PeriódicaS da IUPAC

Massa atômica relativa

Na tabela recomendada pela IUPAC, os
elementos cuja distribuição isotópica varia
em diferentes regiões do planeta passaram
a ser apresentados com uma faixa de peso
atômico.
Além disso, o peso atômico de alguns
elementos como frâncio, rádio e plutônio
não são apresentados na Tabela Periódica.
Isso aconteceu com os elementos que
possuem apenas isótopos radioativos, o
que torna impossível determinar um valor
padrão de peso atômico.

2003 2005 2005
2007 2010

2012 2016 2016

2018



COISAS QUE VOCÊ (PROVAVELMENTE) NÃO NOTOU

• Somente dois elementos são encontrados naturalmente no estado líquido Hg e Br;
• Os gases atmosféricos estão concentrados do lado direito da tabela periódica;
• O chumbo está no 5º período, no qual todos os elementos deveriam ter 5 camadas

eletrônicas. Entretanto, a distribuição eletrônica para o seu estado fundamental
indica apenas 4 camadas;

• A ordem crescente de massa não funcionou na tabela inteira, como é o caso dos
pares Telúrio/Iodo e Cobalto/Níquel;

• O Tecnécio foi o primeiro elemento produzido artificialmente (dai seu nome,
derivado da mesma raiz da palavra técnica).

ASPECTOS INTERESSANTES DA TABELA PERIÓDICA

“A previsão da existência e das
propriedades dos elementos Gálio e
Germânio, com base na lei periódica” –

Prof. Osmar
Em 1869 o Prof. Dimitri Mendeleev sugeriu, em sua
Tabela Periódica, que alguns elementos ainda seriam
descobertos e preencheriam lacunas de acordo com as
suas propriedades.

“Periodicidade” – Prof. Paulo Carvalho
A classificação dos elementos foi proposta de acordo com
características físicas e químicas semelhantes que se repetem
e, assim, seguem um padrão de organização.

“A organização em grupos e períodos que
permitem inferir coisas sobre as
propriedades e características dos
elementos” – Prof. Luci
As colunas (grupos) e linhas (períodos) agrupam os elementos
que possuem semelhanças, por exemplo, de reatividade.

“Raio atômico, porque é base da
periodicidade. Além de contribuir para o
entendimento de outras propriedades” –
Prof. Márcio
O raio atômico é crescente no sentido inferior esquerdo.
Quanto mais próximo desse canto, maior é o raio atômico.

“A organização no geral, como a ordem
de eletronegatividade que ajuda a
compreender as ligações químicas” – Prof.

Eliana
A eletronegatividade é crescente no sentido superior direito.
Quanto mais próximo desse canto, mais eletronegativo é o
elemento.

“Tríades de massas” – Prof. Zé Otavio
A massa dos elementos Sódio (Na), Estrôncio (Sr), Arsênio
(As), Selênio (Se) e Bromo (Br), são a média das massas de
seus vizinhos de cima e de baixo.





O flúor, isolado em 1886, foi estudado
posteriormente por uma equipe de
mulheres, dentre as quais os nomes em
destaque são Carmen Brugger Romani e
Trinidad Salinas Ferrer.

Na Universidade de Madri, entre os anos
de 1920 e 1930, a equipe contribuiu com
estudos sobre a toxicidade do flúor e a
sua presença nas águas.
Entretanto, as mulheres precisaram
abandonar a pesquisa após a Guerra Civil
da Espanha (1936 – 1939), e o trabalho foi
publicado por um parceiro de laboratório
da equipe.

O elemento de número atômico 43 foi
chamado de masurium quando a química
alemã Ida Noddack e seu marido
reivindicaram tal descoberta.

O casal, porém, não conseguiu isolar o
suposto novo elemento e nem repetir
os resultados do experimento
realizado.
Em 1937, o Tecnécio foi sintetizado
em laboratório e se tornou o primeiro
elemento produzido artificialmente.

A semelhança de características e
reatividade de elementos químicos
facilitou o trabalho de previsão e
descoberta de novos elementos. Mas, em
contrapartida, elementos com
propriedades muito parecidas se tornam
difíceis de distinguir e separar.

No caso do grupo da platina (rutênio,
ródio, paládio, ósmio, irídio e
platina), foi a química russa Julia
Lermontova que contribuiu na
separação e organização desses
metais na Tabela Periódica.

Elementos do chamado
“grupo da platina”,
relacionado indiretamente
com os estudos de Julia
Lermontova, descritos
anteriormente no
elemento rutênio.

Por volta de 1910, Alice Hamilton,
física e pesquisadora americana,
contribuiu com estudos acerca da
toxicidade do chumbo.

Alice, com os resultados das suas
pesquisas, tomou providências para
que fossem criadas medidas de
segurança e de compensação para
trabalhadores que mexiam com metais
pesados, como chumbo e mercúrio.
Em 1919, foi a primeira mulher a ser
indicada para a Universidade de
Harvard.

Marie Curie, influenciada pela recente
descoberta da radioatividade, estava
estudando um minério cuja
radioatividade parecia forte demais para
se explicar apenas com o decaimento do
urânio.

Junto com seu marido, estudou a
possível existência de dois novos
elementos, rádio e polônio, porém
levaram mais de 3 anos para
conseguirem isolar uma pequena
quantidade destes.
A descoberta rendeu à Marie o
Prêmio Nobel de 1911, segundo da
carreira.

Uma curiosa emissão de gás detectada
do rádio foi o objeto de estudo de Harriet
Brooks, estudante canadense de física, e
de seu orientador Ernest Rutherford.

Brooks e Rutherford sugeriram, no
trabalho “The New Gas from Radium”
de 1901, que a difusão de um gás
pesado emitido do rádio era a
evidência da produção de um novo
elemento a partir do decaimento
radioativo.
Apesar desta importante ajuda, no
trabalho seguinte de Rutherford sobre
decaimento radioativo Brooks é
apenasmencionada como ajudante.

A física francesa Marguerite Perey, aos
19 anos, começou a trabalhar como
técnica no Instituto de Marie Curie sob a
supervisão de Irène Joliot Curie.

Durante a sua tarefa de encontrar um
valor mais exato para a meia-vida do
isótopo actínio-227, Perey identificou
um novo elemento, de número
atômico 87.
Em 1939, foi creditada sozinha pela
descoberta do Frâncio.

A descoberta do rádio, juntamente com a
do polônio, aconteceu durante os
estudos de Marie Curie sobre
radioatividade.

Lise Meitner, física austríaca, se mudou
para a Alemanha em busca de novas
oportunidades. Foi aceita no
laboratório de Otto Hahn, mas era
obrigada a trabalhar no porão da
Universidade de Berlin, pois mulheres
não podiam ser vistas ali.
A cientista, considerada como
colaboradora por Otto, divide com ele
os créditos pela descoberta do
protactínio feita pouco antes da
década de 1920.

O elemento de número atômico 96,
Cúrio, foi descoberto em 1944 e nomeado
em homenagem à Pierre e Marie Curie.

Marie foi a primeira mulher a receber
o Prêmio Nobel de física, sendo este
compartilhado com Pierre Curie e
Becquerel, por seus estudos sobre a

radiatividade.
Além disso, é creditada pela
descoberta dos elementos polônio
(Po, número atômico 84) e rádio (Ra,
número atômico 88), o que rendeu a
ela o segundo Prêmio Nobel da
carreira, dessa vez em Química, sendo
também a primeira mulher.

O elemento de número atômico 109,
Meitnério, foi descoberto em 1982 e
nomeado em homenagem à Lise Meitner,
física austríaca que é creditada pela
descoberta do protactínio (Pa, número
atômico 91).

Meitner também estudou,
juntamente com Otto Hahn, a fissão
nuclear do urânio. Este trabalho,
entretanto, foi publicado por Hahn
sem incluir o nome da cientista e
quando recebeu o Prêmio Nobel de
1945 por essa pesquisa, Meitner não
foi mencionada.


