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Elementos Químicos 

 

 

Elemento químico é o conjunto de átomos que possuem o 

mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número 

atômico (Z). 
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Os elementos químicos estão organizados na Tabela Periódica, 

seguindo uma ordem crescente de seus números atômicos e 

de acordo com semelhanças em suas propriedades.  

 

 

* elementos naturais: encontrados na natureza; 

* elementos sintéticos: sintetizados em laboratório (artificiais). 
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Todos os elementos químicos possuem número atômico, massa 

atômica, ponto de fusão (P.F.) e ponto de ebulição (P.E.). 

 

Relembrando conceitos: 

 

         
 
 
 
 
 
 

Fonte: Só Biologia. 
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OBS: 

Vaporização: 

 

- Evaporação: lenta; 

 

- Ebulição: rápida; 

 

- Calefação: instantânea.  
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Representação do elemento químico            

 
 
 

ZX
A 

 
 
       A = Número de massa = p + n 
 
       Z = Número atômico = p 
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Todos os elementos químicos são representados por símbolos 

que os identificam graficamente.  

 

Desde o tempo dos alquimistas os elementos químicos 

conhecidos eram representados por símbolos:  

Ex.: sol – representava o Ouro; 

       lua – representava a Prata. 
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Atualmente, os símbolos seguem critérios internacionais, o 

que permite que um elemento químico da Tabela Periódica 

seja identificado em qualquer lugar do mundo, independente 

da língua ou alfabeto (universalização). 
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O critério adotado para a escolha da simbologia é baseado 

no nome do elemento em latim com sua letra inicial em 

maiúscula, seguido, se houver necessidade, de uma 

segunda letra, dessa vez minúscula. 

 

Ex.: C – Carbono (Carbo, em latim) 

       Ca – Cálcio (Calx, em latim) 
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CUIDADO!!! 
 
 
Na – Sódio (Natrium, em latim) 
 
S – Enxofre (Sulphurium, em latim) 
 
 
 
 
 
 



 
Elementos Químicos, Tabela Periódica e Reações Químicas 

 

 
Tabela Periódica 

 
 

A Tabela Periódica atual segue padrões estabelecidos pela 

IUPAC (sigla em inglês da União Internacional de Química Pura 

e Aplicada), mas sua elaboração essencial envolveu o trabalho 

de vários cientistas ao longo de muitos anos.  
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Embora o químico russo Dmitri Mendeleiev  seja 

frequentemente citado como o “inventor da Tabela Periódica”, 

outros cientistas antes dele já vinham tentando elaborar um 

sistema de classificação dos elementos químicos através de 

suas propriedades. 
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Século XIX: John Dalton listou os 

elementos conhecidos em ordem 

crescente de massas atômicas (já 

haviam valores aproximados), 

descrevendo as propriedades de 

cada um deles e os compostos 

formados por eles. 
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Críticas a essa classificação: 

 

- Deixava afastados elementos com propriedades semelhantes; 

 

- Os valores das massas atômicas utilizados eram duvidosos 

pois foram calculados por Dalton a partir de dados imprecisos. 
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Döbereiner (1829) foi o  primeiro cientista a relacionar os 

elementos químicos conhecidos cálcio/estrôncio/bário (“tríade” -  

a massa do átomo de estrôncio correspondia, aproximadamente, 

à média dos valores das massas atômicas do cálcio e do bário. 

Observou também que essa relação ocorria em outras tríades, 

como enxofre/selênio/telúrio e cloro/bromo/iodo. 

 

* Crítica: muitos metais não podiam ser agrupados em tríades. 
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Chancourtois (1862) - parafuso telúrico: em uma espiral 

desenhada na face externa de um cilindro ele organizou os 

elementos químicos em ordem crescente de massas atômicas.  
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* Crítica: havia elementos que apresentavam propriedades 

diferentes dos demais elementos situados na mesma faixa. 

* Cilindro dividido por 16 

linhas verticais: os 

elementos químicos com 

propriedades semelhantes 

apareciam dentro dessas 

faixas. 
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Newlands (1864) se inspirou na música: uma sequência 

crescente de sete notas iniciada em dó, a oitava nota é dó 

novamente e depois dela a sequência se repete.  

 

Os elementos foram enfileirados em linhas horizontais, sete 

em cada linha, em ordem crescente de massas atômicas.  
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O primeiro elemento de cada linha era o oitavo em relação à 

linha anterior e tinha as mesmas propriedades do primeiro 

elemento dessa linha anterior. Assim, a cada oito elementos 

as propriedades se repetiam: Lei das Oitavas. 
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* Crítica: o modelo só se mostrava coerente até chegar ao 

cálcio e não valia para os elementos que vinham depois dele.  

 

 

Hoje Newlands 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. 
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Mendeleiev (1860): “pai da Tabela Periódica”.  

 

Iniciou um trabalho de agrupamento dos elementos de acordo 

com suas propriedades comuns (já se sabia que os elementos 

tinham massas atômicas diferentes e era comum organizá-los 

em ordem crescente de massas atômicas), mas ele acreditava 

que isso não era tudo. 
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Mendeleiev associou a classificação dos elementos ao seu jogo 

de cartas preferido: o jogo de paciência.  

 

Ele criou um “baralho de elementos químicos” anotando em 

fichas de papel o nome de cada elemento, acompanhado de sua 

massa atômica e de suas propriedades químicas.  
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Ao término, ordenou o seu “jogo”: os elementos de 

propriedades químicas semelhantes eram como cartas 

pertencentes ao mesmo naipe, e dentro de cada um 

desses “naipes” a ordem crescente de massas atômicas 

era como a ordem numérica crescente das cartas 

(“paciência química”). 
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“Vi em um sonho uma tabela em que todos os elementos se 

encaixavam como requerido. Ao despertar, a escrevi 

imediatamente em uma folha de papel”.  

 

Quando os elementos são listados em ordem crescente de 

massas atômicas, as propriedades químicas apresentadas por 

eles se repetem periodicamente: Tabela Periódica dos 

Elementos. 
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* Críticas:  

 

- Havia elementos que, embora estivessem no mesmo grupo 

que outros elementos de propriedades semelhantes, tinham 

massa atômica que não se encaixava na ordem crescente 

(massa atômica calculada erroneamente).  
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- Inexistência de elementos com os valores de massas 

atômicas necessários à continuidade da sequência crescente 

(deixou lacunas correspondentes a eles e continuou a 

sequência com os elementos conhecidos). 

 

 Ele tinha certeza de que os elementos correspondentes às 

lacunas existiam, apenas não tinham sido descobertos ainda. 
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