
 

 

Química – Prof. Dimi 
9º ano – aula 37 e 38 – 21/06/2021 

 
Propriedades Periódicas 
As propriedades periódicas dos elementos químicos são as características que eles possuem. Segundo a Lei de 
Moseley: 
“Muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência do números 
atômicos dos elementos.” 
Principais Propriedades Periódicas: 
Raio Atômico → é o tamanho dos átomos, definida pela distância entre os centros dos núcleos de dois átomos 
do mesmo elemento, corresponde à metade da distância entre os núcleos de dois átomos vizinhos, sendo 
expresso da seguinte maneira: 
r = d/2 
Onde: 
r: raio 
d: distância internuclear 
Ele é medido em picômetros (pm). Submúltiplo do metro: 1 pm = 10-12 m 
 
Na tabela periódica, o raio atômico aumenta de cima para baixo na posição vertical. Já na horizontal, eles 
aumentam da direita para esquerda. 

 
 
Raio iônico → 
No caso de um cátion: 
O número de elétrons nas eletrosferas passa a ser menor que o número de prótons no interior do núcleo, o que 
torna a força de atração do núcleo maior, atraindo mais para perto de si os elétrons das eletrosferas. O 
resultado é uma diminuição do raio do átomo. Assim, o raio de um cátion será sempre menor do que o raio do 
seu átomo neutro. 
Raio do átomo neutro > Raio do cátion 
No caso de um ânion: 
O número de elétrons nas eletrosferas passa a ser maior do que o número de prótons no interior do núcleo. 
Nesse caso, a força de atração exercida pelo núcleo é superada pela força de repulsão entre os elétrons 
presentes nas eletrosferas O resultado é um aumento do raio do átomo. Assim, o raio de um ânion será sempre 
maior do que o raio do seu átomo neutro. 
Raio do ânion > Raio do átomo neutro 
 
1º) Átomo neutro de Sódio (11Na) e o cátion Sódio (11Na+) 
Enquanto o átomo neutro de sódio apresenta onze prótons (esferas amarelas) e onze elétrons (esferas 
vermelhas), o cátion sódio apresenta onze prótons e dez elétrons. 

 
Modelo de um átomo neutro do Sódio 

Quando o átomo neutro do sódio perde um elétron, o raio sofre uma diminuição. 
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Modelo de um cátion do sódio 

Observação: O terceiro nível não foi representado na imagem do cátion porque, como ele perdeu o único 
elétron que tinha, ficou vazio e, por isso, passou a ser desconsiderado, mas está presente. 
 
2º) Átomo neutro de Fósforo (15P) e o cátion Fósforo (15P-3) 
Enquanto o átomo neutro de fósforo apresenta quinze prótons (esferas amarelas) e quinze elétrons (esferas 
vermelhas), o ânion fósforo apresenta quinze prótons e dezoito elétrons. 

 
Modelo de um átomo neutro do fósforo 

Quando o átomo neutro do fósforo ganha três elétrons, o raio sofre um aumento. 

 
Modelo de um ânion do fósforo 

 
Volume Atômico → indica o volume ocupado por 1 mol do elemento no estado sólido. Vale notar que o 
volume atômico não é o volume de 1 átomo, mas um conjunto de 6,02 . 1023 átomos (valor de 1 mol) 
 
Na tabela periódica, os valores do volume atômico aumentam de cima para baixo (vertical) e do centro para as 
extremidades (horizontal). 

 
 

Densidade Absoluta → também chamada de “massa específica” é uma propriedade periódica que determina a 
relação entre a massa (m) de uma substância e o volume (v) ocupado por essa massa. 
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Na tabela periódica, os valores das densidades aumentam de cima para baixo (vertical) e das extremidades 
para o centro (horizontal). 

 
 

Ponto de Fusão e Ponto de Ebulição → o Ponto de Fusão (PF) é a temperatura onde a matéria passa da fase 
sólida para a fase líquida. Já o Ponto de Ebulição (PE) é a temperatura onde a matéria passa da fase líquida 
para a gasosa. 
 
Na tabela periódica, os valores de PF e de PE variam segundo os lados que estão posicionados na tabela. No 
sentido vertical e no lado esquerdo da tabela, eles aumentam de baixo para cima. Já do lado direito, eles 
aumentam de cima para baixo. No sentido horizontal, eles aumentam das extremidades para o centro. 

 
 

Afinidade Eletrônica → também chamada de “eletroafinidade”, trata-se da energia mínima necessária de um 
elemento químico com o intuito da retirada de um elétron. Ou seja, a afinidade eletrônica indica a quantidade 
de energia liberada no momento em que um elétron é recebido por um átomo. 
Em contraposição ao raio atômico, a eletroafinidade dos elementos da tabela periódica cresce da esquerda para 
a direita, na horizontal. Já no sentido vertical, ele aumenta de baixo para cima. 
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Energia de Ionização → também chamado de “potencial de ionização”, essa propriedade é contrária à de 
afinidade eletrônica. Trata-se da energia mínima necessária de um elemento químico com o intuito de retirar 
um elétron de um átomo neutro. Desse modo, essa propriedade periódica indica qual a energia necessária para 
transferir o elétron de um átomo em estado fundamental. 
Na tabela periódica, a energia de ionização é contrária à do raio atômico. Assim, ela aumenta da esquerda para 
a direita e de baixo para cima. 
 

  
 

Eletronegatividade → tendências em receber elétrons numa ligação química. Ao receber elétrons, os átomos 
ficam com uma carga negativa (ânion). 
Na tabela periódica, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita (no sentido horizontal) e de baixo 
para cima (no sentido vertical) 

 
 

Eletropositividade → o contrário da eletronegatividade, essa propriedade dos átomos dos elementos indica as 
tendências em perder (ou ceder) elétrons numa ligação química. Ao perder elétrons, os átomos dos elementos 
ficam com uma carga positiva, formando assim, um cátion. 
No mesmo sentido do raio atômico e contrário a eletronegatividade, na tabela periódica 
a eletropositividade aumenta da direita para a esquerda (horizontal) e de cima para baixo (vertical). 

  
Ordem de crescimento da afinidade eletrônica na Tabela Periódica  
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Resumidamente, temos: 
 

 
 
Resumo sobre Propriedades Periódicas 
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Exercícios: 
01 Com relação à classificação periódica dos elementos, pode-se afirmar que:  

a) hidrogênio é um metal alcalino localizado na 1ª coluna.  
b) nitrogênio é o elemento mais eletropositivo da 15ª coluna.  
c) sódio é o elemento mais eletronegativo do 3º período.  
d) mercúrio é um ametal líquido à temperatura ambiente.  
e) potássio tem maior raio atômico que o Br. 

 
02. Assinale a afirmativa correta quanto aos metais alcalino-terrosos:  

a) O Ba tem maior caráter metálico que o Mg.  
b) O Sr tem 1ª energia de ionização maior que o Ca.  
c) São mais eletronegativos que os halogênios.  
d) Tem pontos de fusão mais baixos que seus vizinhos respectivos, metais alcalinos.  
e) São mais reativos que os metais alcalinos. 

 


