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2014/2015 

Introdução 

Nesta subunidade, referente à Tabela Periódica dos Elementos, vamos estudar algumas das 

propriedades periódicas dos elementos e cuja posição na Tabela Periódica espelha essas mesmas 

características. 

Objeto de Ensino 

1.4. Tabela Periódica - organização dos elementos químicos 

 Descrição da estrutura atual da Tabela Periódica 

 Breve história da Tabela Periódica 

 Posição dos elementos na Tabela Periódica e respetivas configurações eletrónicas 

 Variação do raio atómico e da energia de ionização na Tabela Periódica 

 Propriedades dos elementos e propriedades das substâncias elementares 

 Identificação de uma substância e avaliação da sua pureza 

Objetivos de Aprendizagem 

1.4. Tabela Periódica – organização dos elementos químicos 

 Interpretar a organização atual da Tabela Periódica em termos de períodos, grupos (1 a 18) e 

elementos representativos (Blocos s e p) e não representativos 

 Referir a contribuição do trabalho de vários cientistas para a construção da Tabela Periódica até à 

organização atual 
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 Verificar, para os elementos representativos da Tabela Periódica, a periodicidade de algumas 

propriedades físicas e químicas das respetivas substâncias elementares 

 Interpretar duas importantes propriedades periódicas dos elementos representativos - raio 

atómico e energia de ionização - em termos das distribuições eletrónicas 

 Identificar a posição de cada elemento na Tabela Periódica segundo o grupo e o período 

 Distinguir entre propriedades do elemento e propriedades da(s) substância(s) elementar(es) 

correspondentes 

 Interpretar informações contidas na Tabela Periódica em termos das que se referem aos 

elementos e das respeitantes às substâncias elementares correspondentes 

 Relacionar as posições dos elementos representativos na Tabela Periódica com as características 

das suas configurações eletrónicas 

 Reconhecer na Tabela Periódica um instrumento organizador de conhecimentos sobre os 

elementos químicos 

 Fundamentar, de forma simplificada, técnicas laboratoriais para a determinação de grandezas 

físicas (densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição...) 

 Aplicar procedimentos (experimentais, consulta de documentos...) que visem a tomada de decisão 

sobre a natureza de uma amostra (substância ou mistura) 

Breve Síntese 

Mendeleev (considerado o pai da Tabela Periódica) apresentou uma Tabela de Classificação dos 

Elementos à Sociedade Russa de Química. Colocou os elementos conhecidos (63 na altura) num 

quadro por ordem crescente das massas atómicas, de modo a que elementos com propriedades 

semelhantes se agrupassem na mesma coluna vertical.  

Mendeleev atribuiu a cada elemento um número, correspondente à casa que ocupava. Verificando  que 

nesta disposição havia algumas anomalias e respeitando sempre a semelhança de propriedades 

Mendeleev: 

 Deixou lugares vagos, para os quais previu a existência de novos elementos; 

 Inverteu a ordem de alguns elementos para que estes ficassem na coluna vertical dos 

elementos análogos. 
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Entre outras características a Tabela Periódica está organizada em 18 grupos e 7 períodos em que os 

metais se encontram à esquerda e os não metais à direita. 

Podemos identificar os blocos s, p, d e f que correspondem à última orbital a ser preenchida na 

configuração eletrónica, os blocos s e p correspondem aos elementos representativos em que o 

número de eletrões de valência corresponde ao número do grupo e o número de níveis pelos quais os 

eletrões estão distribuídos. 

Os elementos do mesmo grupo possuem o mesmo número de eletrões de valência distribuídos por 

orbitais do mesmo tipo, o que lhes confere comportamento químico semelhante. 

Grupo 1 – Família dos metais alcalinos 

Este grupo é constituído por seis elementos: Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Todos têm 

um eletrão de valência, que perdem facilmente, dando origem a iões monopositivos. São, por isso, 

muito reativos, reagindo com a água espontaneamente e a frio, razão pela qual têm de ser guardados 

em frascos com petróleo ou parafina. 

Essa reatividade aumenta ao longo do grupo porque o eletrão de valência vai ficando cada vez mais 

longe do núcleo, saindo com mais facilidade (a energia de ionização é mais baixa). 

Reagem com a água numa reação fortemente exotérmica, libertando hidrogénio e originando uma 

solução básica.  

Quanto mais reativo, menos estável é o átomo e mais estável é o ião correspondente. A capacidade de 

perder eletrões, originando catiões, determina o carácter metálico do elemento, que aumenta ao longo 

do grupo. 

O hidrogénio não tem uma posição específica na Tabela Periódica. Por possuir um só eletrão é 

usual integrá-lo no grupo 1, dado que tem uma configuração eletrónica semelhante à dos metais 

alcalinos. No entanto, as suas propriedades físicas e o seu comportamento químico nada têm a 

ver com o destes elementos. Por isso, existem Tabelas Periódicas em que o hidrogénio figura 

isoladamente entre os grupos 2 e 13 e acima dos elementos de transição. 

Grupo 2 – Família dos metais alcalino-terrosos 

O grupo é constituído por seis elementos: berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio sendo este 

último um elemento radioativo. Todos têm dois eletrões de valência que perdem com facilidade 

originando iões dipositivos. 
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Os metais alcalino-terrosos são também bastante reativos, razão pela qual estes elementos não 

existem livres na natureza. Tal como os metais alcalinos, reagem com a água, embora com uma reação 

menos vigorosa. A reatividade também aumenta ao longo do grupo. 

Grupo 17 – Família dos Halogéneos 

A este grupo pertencem os elementos flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Fazem parte dos elementos 

não metálicos e todos os seus átomos possuem sete eletrões de valência. 

A sua reatividade resulta da facilidade com que os seus átomos originam iões mononegativos – iões 

halogenetos ou haletos – ao captarem um eletrão. A reatividade diminui ao longo do grupo porque, 

aumentando o número de camadas, a atração do núcleo sobre o eletrão a captar torna-se cada vez 

menor.  

Grupo 18 – Família dos Gases Nobres 

São seis os elementos deste grupo: hélio, néon, árgon, crípton, xénon e rádon. Os átomos destes 

elementos têm os subsníveis s e p do nível de valência totalmente ocupados o que lhes confere uma 

enorme estabilidade química. 

São quimicamente inertes, ou seja, não participam em reações químicas, a não ser em condições 

extremas. É esta a razão pela qual também são denominados por gases inertes. 

Causas da variação periódica das propriedades dos elementos ao longo da Tabela Periódica. 

Com vimos, as propriedades dos elementos têm uma relação direta com a sua estrutura eletrónica. A 

variação periódica das propriedades dos elementos ao longo da Tabela Periódica pode ser explicada 

em função de três fatores. 

1. Efeito do aumento do número quântico principal (n), das orbitais de valência (número de 

camadas). Com o aumento do número quântico principal, os eletrões de valência são mais 

energéticos e ficam mais afastados do núcleo e menos atraídos por este. 

2. Efeito do aumento da carga nuclear. Com o aumento da carga nuclear (carga positiva), os 

eletrões sofrem um aumento da atração por parte do núcleo, conduzindo à contração da nuvem 

eletrónica. 

3. Efeito do aumento do número de eletrões. Com o aumento do número de eletrões há uma maior 

repulsão entre estes, ficando a nuvem eletrónica mais expandida. 

Ao longo do grupo aumenta o número quântico principal, a carga nuclear e o número de eletrões, mas 

o efeito predominante é, em geral, o aumento do número quântico principal. Ao longo do período, 
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aumenta a carga nuclear e o número de eletrões, mas o efeito predominante é, em geral, o aumento da 

carga nuclear. 

Variação do raio atómico ao longo da Tabela Periódica 

Não é possível medir diretamente o raio de um átomo. Mas quando os átomos se ligam uns aos outros 

é possível, através de métodos experimentais, conhecer as distâncias internucleares e, a partir daí, 

estimar os valores dos diferentes raios atómicos. 

Em geral, o raio atómico aumenta ao longo do grupo e diminui ao longo do período. Aumenta ao longo 

do grupo porque, sendo o aumento do número quântico principal o efeito fundamental, os eletrões de 

valência ocupam níveis de energia sucessivamente superiores o que implica um maior afastamento 

dos eletrões ao núcleo. Diminui ao longo do período porque, sendo o aumento da carga nuclear o 

efeito fundamental, os eletrões são cada vez mais atraídos para o núcleo o que provoca a contração da 

nuvem eletrónica. 

Raios iónicos 

Os raios iónicos dos catiões (iões positivos) são menores do que os raios dos respetivos átomos. Um 

catião fica com menos eletrões do que o átomo correspondente, havendo, assim, menos repulsões e 

ficando a nuvem eletrónica menos expandida. 

Os raios iónicos dos aniões (iões negativos) são maiores do que os raios dos respetivos átomos. Os 

aniões têm maior número de eletrões do que os respetivos átomos havendo maiores repulsões entre 

os eletrões e ficando a nuvem eletrónica mais expandida. 

Nos iões isoeletrónicos (iões com o mesmo número de eletrões), quanto maior a carga nuclear do ião, 

menor o tamanho. 

Variação da energia de ionização ao longo da Tabela Periódica 

A energia de primeira ionização de um elemento, vulgarmente chamada energia de ionização, é a 

menor energia de remoção desse elemento, ou seja, é a energia necessária para extrair o eletrão mais 

energético do átomo desse elemento, no estado fundamental. 

Ao longo do grupo a energia de ionização diminui porque ao aumentar a sua distância média em 

relação ao núcleo, os eletrões de valência são menos atraídos por este e, portanto, são mais fáceis de 

extrair. Além disso, à medida que se desce no grupo, os eletrões do cerne vão aumentando, 

provocando uma maior repulsão sobre os eletrões de valência, protegendo-os da atração do núcleo. A 

esse efeito chama-se efeito de blindagem. 
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Ao longo do período a energia de ionização, em geral, aumenta porque, sendo o aumento da carga 

nuclear o efeito fundamental, os eletrões de valência vão sofrendo uma maior atração por parte do 

núcleo, sendo por isso mais difíceis de extrair. 

In Jogo de Partículas A, Texto Editores 

Chamadas de Atenção 

 Quando comparamos raios atómicos e raios iónicos temos que encontrar sempre o que há em 

comum nos elementos a comparação. Para fazer qualquer comparação temos sempre que partir de 

uma base comum para depois avaliarmos as diferenças. No caso do raio ou estão no mesmo 

período, ou estão no mesmo grupo, ou têm o mesmo número de protões ou eletrões. 

o No caso de estarem no mesmo período sabemos que o raio atómico diminui ao longo do 

período. No caso de estarem no mesmo grupo sabemos que o raio atómico aumenta ao 

longo do grupo. 

o Quando comparamos iões entre si e com átomos não podemos ir à Tabela Periódica, pois só 

os átomos estão lá representados e não os iões!, vamos partir para o número de protões e 

número de eletrões. Se tiverem o mesmo número de protões quanto maior o número de 

eletrões maior é o raio. Se tiverem o mesmo número de eletrões quanto maior o número de 

protões menor é o raio. 

 Quando comparamos a energia de ionização também temos que encontrar o que os elementos têm 

em comum. Na Tabela Periódica a energia de ionização aumenta ao longo do período e diminui ao 

longo do grupo. Contudo, no aumento da energia de ionização ao longo do período, há exceções. As 

exceções ocorrem do 2º para o 13º grupo e do 15º para o 16º grupo (Estamos a falar dos 

elementos representativos!!!). 

o As exceções do 2º para o 13º grupo ocorrem porque o eletrão a sair no elemento do grupo 2 

sai de uma orbital do tipo s e no elemento do grupo 13 o eletrão sai de uma orbital do tipo 

p, do mesmo nível energético, que é ligeiramente mais energética que a s e é mais fácil 

retirar o eletrão. 

o As exceções do 15º para o 16º grupo estão relacionadas com o facto de o eletrão sair de 

uma orbital p totalmente preenchida onde as repulsões entre os eletrões facilitam a sua 

saída sendo necessário fornecer menos energia. 

 Quando analisarem gráficos que traduzam a variação de uma propriedade periódica ao longo da 

Tabela Periódica (com o número atómico) analisem bem os eixos e identifiquem o inicio e o fim de 

cada período. Vejam os valores dos elementos 1 e 2, do 3 e do 10, do 11 e do 18 para saberem o 

que ocorre em cada período. Vejam e comparem os valores dos elementos 1, 3, 11 e 19 para verem 

o que acontece ao longo do grupo. 


