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Nesta aula falaremos sobre as pro-
priedades periódicas dos elemen-
tos.

1 Íons

Íons são formados por processos químicos nos quais
os átomos deixam de ser neutros, perdendo ou rece-
bendo elétrons.
Ânions são íons negativos, porque apresentam mais
elétrons (carga negativa) do que prótons (carga posi-
tiva). Um exemplo de ânion é mostrado na Figura
1.

Figura 1: Representação de um ânion. (Fonte: https://
www.gestaoeducacional.com.br)

Ao contrário dos ânions, os cátions (Figura 2)
são íons positivos, porque têm mais prótons do que
elétrons.

Figura 2: Representação de um cátion. (Fonte: https://
www.gestaoeducacional.com.br)

2 Distribuição eletrônica

Segundo o modelo de átomo de Bohr e Rutherford,
os elétrons se organizam em camadas na eletrosfera.
Cada camada comporta um número máximo de
elétrons, o que pode ser visualizado na Figura 3.
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Figura 3: Camadas eletrônicas de um átomo
de Bohr e de Rutherford. (Fonte:
https://quimical.wordpress.com)

Cada camada eletrônica apresenta subníveis de
energia, que também têm um número limite de elé-
trons que podem suportar. A Tabela 1 mostra os
subníveis de cada camada eletrônica.

Camada Número Subníveis energéticos
eletrônica de elétrons e número de elétrons

K 2 s=2
L 8 s=2, p=6
M 18 s=2, p=6, d=10
N 32 s=2, p=6, d=10, f=14
O 32 s=2, p=6, d=10, f=14
P 18 s=2, p=6, d=10
Q 8 s=2, p=6

Tabela 1: Subníveis, camadas eletrônicas e quantidade
de elétrons que comportam.

O preenchimento de elétrons aos subníveis eletrô-
nicos geralmente não seguem a ordem das camadas
eletrônicos. Por isso, Linus Pauling estabeleceu
um diagrama (Figura 4) que mostra a ordem de
preenchimento dos subníveis de energia.

Figura 4: Diagrama de Linus Pauling (ou
diagrama de Moeller). (Fonte:
http://elquimicus.blogspot.com)

Nessas representações, o número da frente indica
a camada (K = 1, L = 2, M = 3, N = 4, O = 5, P
= 6, Q = 7), a letra indica o subnível, e cada átomo
vai apresentar índices de acordo com o número de
elétrons que apresenta. A Figura 5 explica melhor
essa questão.

Figura 5: Exemplo de configuração eletrônica com indi-
cação do significado de cada símbolo.

Para íons, serão inseridos ou retirados elétrons
da camada mais externa do átomo, conhecida por
camada de valência.

Ex1 :11 Na = 1s22s22p63s1 →11 Na+ = 1s22s22p6

Perde 1 elétron da camada de valência

Ex2 :35 Br = 1s22s22p63s23p64s23d104p5+1 →

35Br− = 1s22s22p63s23p64s23d104p6

Recebe 2 elétrons da camada de valência

Pré–UFSC • http://preufsc.blumenau.ufsc.br/ página 2 de 3



3 Tabela periódica

A tabela periódica agrupa todos os elementos quí-
micos conhecidos em ordem crescente de números
atômicos. Eles também são organizados de acordo
com suas propriedades. No total, a tabela possui 118
elementos químicos, sendo 92 naturais e 26 artificiais.
As colunas da tabela periódica indicam as famílias,
ou grupos, dos elementos químicos, os quais apresen-
tam o mesmo número de elétrons em sua camada
de valência. Os períodos são as linhas horizontais
numeradas, representando o número de camadas ele-
trônicas dos elementos.
Pela região da tabela periódica em que os elementos
são encontrados, é possível saber qual o seu subnível
mais energético, como mostra a Figura 6.

Figura 6: Determinação do subnível mais energé-
tico dos elementos através da sua lo-
calização na tabela periódica. (Fonte:
https://blog.maxieduca.com.br)

4 Propriedades periódicas

Algumas outras propriedades além de número
atômico, massa, subnível mais energético, família
e grupos podem ser observadas pela posição dos
elementos na tabela periódica.

• Raio atômico: representa a distância entre o
centro do núcleo de um átomo e sua camada de
valência.

• Eletronegatividade: tendência de um átomo em
receber elétrons e se tornar um ânion.

• Eletropositividade: tendência de um átomo se
tornar um cátodo por perder elétrons.

• Energia de ionização: energia necessária para
retirar elétrons da camada de valência.

• Ponto de fusão: designa a temperatura na qual
uma substância passa do estado sólido para o
estado líquido.

• Densidade: relação entre massa e volume de um
material, a uma dada pressão e temperatura.

A Figura 7 mostra como caracterizar os elementos
de acordo com essas propriedades na tabela periódica.

Figura 7: Propriedades periódicas vistas
na tabela periódica. (Fonte:
http://bioquimica.forumeiros.com)
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