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RESUMO   
 

 

O desenvolvimento da ciência ao longo dos séculos levou à descoberta de inúmeros elementos 

químicos e o estudo das suas propriedades. Muitos esforços foram feitos para organizar estes elementos em 

uma representação que fizesse sentido de acordo com as suas  características.  

A ferramenta que utilizamos hoje em dia para categorizar estes elementos se deve principalmente ao 

trabalho do químico russo Dimitri Mendeleev. É a tão famosa Tabela Periódica. 

 

 
 

Na tabela periódica, os elementos estão listados em ordem crescente dos seus números atômicos 

(número de prótons), da esquerda para a direita.  

Chamamos as linhas horizontais da tabela de períodos e as linhas verticais de grupos ou famílias. 

 

Períodos 
 

Há um total de sete períodos na tabela periódica. Eles indicam o número de camadas eletrônicas que 

os elementos possuem. Por exemplo, o elemento carbono (C) está localizado no segundo período da tabela, 

então tem seus elétrons distribuídos em duas camadas. 

 

Grupos 
 

Os grupos ou famílias, numerados de 1 a 18 na tabela, contém elementos cujas características físicas 

e químicas são similares. 

Alguns grupos têm nomes especiais pelos quais são muito frequentemente referidos:  
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- Grupo 1 (exceto o hidrogênio): Metais alcalinos; 

- Grupo 2: Metais alcalinos terrosos; 

- Grupo 16: Calcogênios; 

- Grupo 17: Halogênios; 

- Grupo 18: Gases nobres. 

 

Os outros grupos podem ser chamados pelo nome do seu primeiro elemento. Por exemplo:  

 

- Grupo 13: Grupo do boro; 

- Grupo 8: Grupo do ferro. 

 

Elementos representativos e de transição 
 

Outra classificação mais geral dos elementos, mas não menos importante, é em relação à sua 

distribuição eletrônica, que está relacionada à forma com que eles reagem. 

 

- Chamamos de elementos representativos todos os elementos que terminam sua distribuição eletrônica em 

subníveis s ou p. Estão representados na tabela acima nas cores verde e amarelo, respectivamente.  

- Os chamados elementos de transição ou metais de transição são aqueles que terminam sua distribuição 

em d ou f. Estão nas cores vermelho e azul na tabela acima, respectivamente. 

 

Podemos ainda diferenciar entre os metais de transição como os metais de transição externa 

(terminação d) e metais de transição interna (terminação f). 

 

OBS.: Os metais de transição interna são também chamados de terras-raras, ou de lantanídeos (sexto 

período, o mesmo do lantânio) e actinídeos (sétimo período, como o actínio).  

 

Metais e ametais 
 

Também é possível classificar os elementos a partir  das características macroscópicas que eles  

apresentam.  

 

Podemos dividir os elementos em três classes: 
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- Metais (inclui os metais representativos e os de transição): 

• Apresentam brilho; 

• Altos pontos de fusão e ebulição; 

• Alta condutividade térmica e elétrica; 

• Ductibilidade (capacidade de formar fios); 

• Maleabilidade (capacidade de formar lâminas); 

• Tendência a perder elétrons, formando cátions. 

 

- Ametais: 

Apresentam características opostas às dos metais: 

• São opacos; 

• Baixos pontos de fusão e ebulição; 

• Baixa condutividade térmica e elétrica; 

• São quebradiços. 

• Formam ânions ou fazem ligações covalentes (compartilhamento de elétrons). 

 

- Gases nobres: 

• Gases inodoros e incolores; 

• São quimicamente inertes (tendem a não fazer ligações químicas). 

 

Localização x Distribuição eletrônica 
 

Outra utilidade da tabela periódica é que ela permite determinar a distribuição eletrônica de um 

elemento apenas observando a sua localização. 

Para fazer isso, dividimos a tabela periódica em blocos, de acordo com o subnível mais energético 

dos elementos. A posição do elemento no bloco determina quantos elétrons possui este subnível. 

 

 
 

- O bloco s contém os elementos que terminam sua distribuição eletrônica em ns1 ou ns2; 

- O bloco p contém os que terminam em np1 até np6; 

- O bloco d contém os que terminam em (n-1)d1 até (n-1)d10; 

- O bloco f contém os que terminam em (n-2)f1 a (n-2)f14, 

sendo n o número do período em que o elemento se encontra. 
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Por exemplo, o terceiro elemento do bloco d, do quarto período, tem três elétrons no subnível mais 

energético (4-1)d, ou seja, termina sua distribuição eletrônica em 3d3. 

Conhecendo o subnível mais energético, basta completar a distribuição eletrônica com os outros  

subníveis anteriores totalmente preenchidos, de acordo com a ordem do diagrama de Pauling.  

 

Propriedades periódicas 
 

Os elementos apresentam algumas propriedades que se repetem em determinados intervalos de 

números atômicos. Estas são as chamadas propriedades periódicas, que motivaram a classificação periódica  

como a conhecemos. 

 

- Raio atômico 

É o tamanho dos átomos, ou seja, a distância entre o núcleo e a camada de valência (última camada). 

 

TENDÊNCIA: 

Quanto maior o número de camadas (maior o número do período), maior será o raio.  

Dentro de um mesmo período, quanto maior o número atômico, menor será o raio, já que os núcleos com 

mais prótons tem maior força pra atrair as camadas de elétrons, o que diminui o raio.  

 

- Energia de ionização 
É a energia necessária para retirar um elétron da camada de valência de um átomo no estado gasoso.  

 

TENDÊNCIA: 

Quanto mais próximo o elétron estiver do núcleo, mais difícil será sua retirada devido à maior força de 

atração. Então, quanto menor for o raio, maior será a energia de ionização, ou seja, raio e energia de ionização 

são inversamente proporcionais. 

 

- Afinidade eletrônica 
É a energia liberada quando um elétron é adicionado à camada de valência de um átomo no estado gasoso.  

 

TENDÊNCIA: 

Quanto menor o raio, mais próximo do núcleo o elétron será adicionado, então a força de atração por este 

elétron será maior. Consequentemente, a afinidade eletrônica também é inversamente proporcional ao raio. 

 

- Eletronegatividade 
É a capacidade dos átomos de um elemento de atrair os elétrons de uma ligação química.  

 

TENDÊNCIA: 

O núcleo que atrairá mais fortemente os elétrons de uma ligação é aquele que estiver à menor distância  

destes elétrons. Quanto menor o raio atômico, menor será essa distância e, consequentemente, maior será 

a eletronegatividade. A eletronegatividade e o raio atômico também são inversamente proporcionais.  

 

OBS.: Os gases nobres não apresentam eletronegatividade porque não formam ligações químicas.  

 

As tendências destas propriedades periódicas estão resumidas na ilustração a seguir, em que as setas 

indicam o aumento das propriedades: 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Os elementos xA, x+1B e x+2C pertencem a um mesmo período da tabela periódica. Se B é um 

halogênio, pode-se afirmar que: 

a) A tem 5 elétrons no último nível e B tem 6 elétrons no último nível. 

b) A tem 6 elétrons no último nível e C tem 2 elétrons no último nível. 

c) A é um calcogênio e C é um gás nobre. 

d) A é um metal alcalino e C é um gás nobre. 

e) A é um metal e C é um não metal. 

 

2. Assinale a única alternativa em que todos os elementos possuem propriedades semelhantes:  

a) He, Ar, Rn. 

b) Li, Ni, Bi. 

c) Ba, Ra, Rn. 

d) Au, Hg, Cl. 

e) C, Cs, Cd.  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

Como em um mesmo período os números atômicos aumentam da esquerda para a direita, então 

podemos afirmar que A se encontra imediatamente à esquerda de B, pois seu número atômico é uma 

unidade menor que o de B. 

C encontra-se imediatamente à direita de B já que possui número atômico uma unidade maior que o de 

B. 

Se B é um halogênio (grupo 17), então A pertence ao grupo dos calcogênios (grupo 16) e C é um gás 

nobre (grupo 18). 

 

2.  a 

Os elementos pertencentes a um mesmo grupo da tabela periódica apresentam propriedades 

semelhantes. 

A alternativa que apresenta elementos de um mesmo grupo é a alternativa (a), que contém apenas gases 

nobres. 

 

 


