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1.3. Tabela Periódica

Evolução histórica da 
Tabela Periódica

Estrutura da Tabela 
Periódica: grupos, 
períodos e blocos

Elementos 
representativos e de 

transição

Famílias de metais e de 
não-metais

Propriedades periódicas dos 
elementos representativos

• raio atómico

• energia de ionização

AL 1.3. Densidade 
relativa de metais

Antoine 
Lavoisier

•Escreveu a 
primeira 
lista com 
33 
elementos

•Distinguiu 
metais de 
não metais

Berzelius

•Construiu 
uma tabela 
de “pesos 
atómicos” e 
introduziu 
as letras 
para 
simbolizar 
os 
elementos

Dobereiner

•Organizou 
as “tríades”

•Iniciou a 
noção de 
grupo

Chancourtoi
s

•Organizou 
os 
elementos 
por ordem 
crescente 
de massas 
atómicas e 
colocou-as 
sobre uma 
linha 
helicoidal: 
”Parafuso 
telúrico”

Newlands

•Propôs a lei 
das Oitavas

•Iniciou a 
noção de 
período

Meyer

•Organizou 
uma Tabela 
baseada na 
periodicida
de de 
propriedad
es como o 
volume 
molar, em 
função do 
“peso 
atómico”

Mendeleev

•Organizou os elementos numa tabela 
atualmente conhecida como Tabela 
Periódica.

•Nela os elementos estão dispostos em filas 
horizontais, de acordo com as massas 
atómicas relativas crescentes, e em 
colunas verticais, com os elementos de 
propriedades semelhantes

•Fez inversões na ordem para respeitar as 
propriedades e deixou espaços para os 
próximos elementos

Ramsay

•Descobriu 
os gases 
nobres

Moseley

•Determinou 
o núero
atómico de 
cada um 
dos 
elementos e 
ordenou-os 
segundo os 
números 
atómicos 
crescentes

Seaborg

•Sintetizou 
os 
elementos 
transurania
nos

Propriedades dos elementos

•Número atómico

•Massa atómica relativa

•Configuração eletrónica

•Raio atómico

•Energia de ionização

Propriedades das substâncias elementares

•Estado físico,

•ponto de fusão, 

•ponto de ebulição, 

•densidade, 

•cor
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Reconhecer na Tabela Periódica um meio organizador de informação sobre elementos químicos e respetivas substâncias elementares e compreender que a estrutura

eletrónica dos átomos determina as propriedades dos elementos.

3.1 Identificar marcos históricos relevantes no estabelecimento da Tabela Periódica atual.

3.2 Interpretar a organização da Tabela Periódica com base em períodos, grupos e blocos e relacionar a configuração eletrónica dos átomos dos elementos com a sua posição relativa na

Tabela Periódica.

3.3 Identificar a energia de ionização e o raio atómico como propriedades periódicas dos elementos.

3.4 Distinguir entre propriedades de um elemento e propriedades da(s) substância(s) elementar(es) correspondentes.

3.5 Comparar raios atómicos e energias de ionização de diferentes elementos químicos com base nas suas posições relativas na Tabela Periódica.

3.6 Interpretar a tendência geral para o aumento da energia de ionização e para a diminuição do raio atómico observados ao longo de um período da Tabela Periódica.

3.7 Interpretar a tendência geral para a diminuição da energia de ionização e para o aumento do raio atómico observados ao longo de um grupo da Tabela Periódica.

3.8 Explicar a formação dos iões mais estáveis de metais e de não-metais.

3.9 Justificar a baixa reatividade dos gases nobres.
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is Devem ver a localização na TP para 
determinar quantos eletrões de 
valência

Ou fazer a configuração eletrónica

Depende da formulação da questão!

Exemplo: Se tem 1 eletrão de 
valência foram iões monopositivos

Exemplo: Se tem 6 eletrões de 
valência foram iões binegativos

Os elementos tendem a ficar com o 
último nível preenchido imitando o 
gás nobre mais próximo.

Energia de ionização

• Um elemento tem quantas energias de 
ionização quantos os eletrões que 
possui.

• Quando só se fala de energia de 
ionização deve ser a primeira

• Atenção que muitas vezes é expressa 
em kJ/mol

• Energia mínima necessária para 
remover um eletrão do átomo, na fase 
gasosa e no estado fundamental, e que 
corresponde ao valor mais baixo da 
energia de remoção eletrónica.

• Energia de remoção já está relacionada 
com os subníveis de energia

•𝑋 𝑔 → 𝑋+ 𝑔 + 𝑒−

A Ei aumenta, em geral, ao longo de um período, da esquerda para a 
direita, devido ao aumento significativo da carga nuclear para o mesmo 

nível e simultânea diminuição do raio atómico tornando mais difícil 
extrair um eletrão.

Para os elementos representativos: a Ei diminui ao longo de um grupo, 
de cima para baixo, devido à diminuição da atração nuclear causada 
pelo aumento do nível e consequentemente aumento do raio atómico, 

sendo mais fácil extrair um eletrão.

A variação da energia de primeira ionização dos átomos pode explicar-
se atendendo à conjugação de dois tipos de forças:

Atração nuclear sobre os eletrões 
do subnível mas energético

Repulsão eletrónica


