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Configurações eletrônicas e a tabela periódica 
 
• A tabela periódica pode ser utilizada como um guia para 
as configurações eletrônicas. 
 

• O número do período é o valor de n. 
 

• Os grupos 1 e 2 têm elétrons nos orbitais s 
 

• Os grupos 13 ao 18 têm elétrons nos orbitais p 
 

• Os grupos 3 a 11 têm o orbital d semi preenchido 
 

• O grupo 12 têm o orbital d preenchido. 
 

• Os lantanídeos e os actinídeos têm elétrons nos orbitais f. 



Lantanídeos e actinídeos 

Do Ce em diante, os orbitais 4f começam a ser 
preenchidos.  
 
Observe: La: [Kr]6s25d14f1 

 

Os elementos Ce -Lu têm os orbitais 4f preenchidos e são 
chamados lantanídeos ou elementos terras raras. 
 
Os elementos Th -Lr têm os orbitais 5f preenchidos e são 
chamados actinídeos. 
 
 A maior parte dos actinídeos não é encontrada na natureza. 



TENDÊNCIAS PERIÓDICAS 
                        × 
CONFIGURAÇÃO ATÔMICA 



Eletrons 2s PENETRAM a região ocupada pelos eletrons 1s e 
sentem uma carga positiva maior do que a esperada 



Zeff dos elétros de valência dos elementos do 2º. Período 
Li = +1,28              B = +2,58              C = +3,22 
N = +3,85              O = +4,49              F = +5,13 
 
No geral aumenta ao longo do período  



Tendências Periódicas Gerais 
• Raios atômico e iônico 
• Energia de ionização 
• Afinidade eletrônica 

Carga nuclear efetiva aumenta 
Maior atração dos elétrons pelo núcleo 

Orbitais maiores  
 Elétrons menos 
atraídos pelo núcleo 
 



• Considere uma molécula 
diatômica simples. 
 
• A distância entre os dois núcleos é 
denominada distância de ligação. 
 
• Se os dois átomos que formam a 
molécula são os mesmos, metade 
da distância de ligação é 
denominada raio covalente do 
átomo 

Tamanho dos átomos 



• Como uma consequência do ordenamento na tabela periódica, as 
propriedades dos elementos variam periodicamente. 
• O tamanho atômico varia consistentemente através da tabela 
periódica. 
• Ao descermos em um grupo, os átomos aumentam. 
• Ao longo dos períodos da tabela periódica, os átomos tornam-se 
menores. 
Existem dois fatores agindo: 
• Número quântico principal, n, e a carga nuclear efetiva, Zeff. 

• À medida que o número quântico principal aumenta (ex., descemos 
em um grupo), a distância do elétron mais externo ao núcleo 
Aumenta  o raio atômico aumenta. 
• Ao longo de um período na tabela periódica, o número de elétrons 
mais internos mantém-se constante. Entretanto, a carga nuclear 
Aumenta  aumenta a atração entre o núcleo e os elétrons mais 
externos e o raio atômico diminua. 



Z* aumenta  e- externos 
mais fortemente atraídos 
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Tendências nos Raios Atômicos nos Metais de Transição 

Nos metais 
de transição 
(bloco d), os 
Raios atômicos 
variam pouco 
no período !!! 

Zeff dos elétrons ns ficam quase constante no período 



Zeff aumenta -> e- externos mais fortemente 
atraídos 
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Raios Iônicos × Raios Atômicos 

Li,152 pm                 Li +, 78 pm         Formando um cátion 
3e + 3p                     2e + 3 p 
                                                 
                                                 + 
 

CATIONS são MENORES que os átomos neutros atração dos e- 
pelo núcleo aumenta  raio DIMINUI. 

F, 71 pm                      F- , 133 pm              Formando um ânion 
 9e and 9p                  10 e and 9 p 
 
 
 
 

ANIONS são MAIORES que os átomos neutros atração dos e- 
pelo núcleo diminui   raio AUMENTA. 

- 

+ 



Tendências Periódicas dos Raios Iônicos  similares às dos raios 
atômicos 



Energia de Ionização (E.I) 

- uma medida da tendência a formar cátions 
- quantidade de energia necessária para retirar 
1 mol de elétrons de 1 mol de átomos no estado gasoso 
 
exemplo: 
Cu(g)  Cu+(g) + e−(g), I1 = 785 kJ · mol−1 

                                         (primeira energia de ionização) 
 
Cu+(g)  Cu2+(g) + e−(g), I2 = 1955 kJ · mol−1 

                                         (segunda energia de ionização 
 
Carga positiva  Aumenta   EI aumenta 
 
energia de ionização baixa 
=) elementos formam cátions (metais; bons condutores elétricos) 



Variação da E.I no período  

DE MODO GERAL: 
Energia de ionização aumenta ao longo do período 



EI aumenta no período porque  o raio diminui -> elétrons mais 
atraídos pelo núcleo 
 
• Metais perdem eletrons mais facilmente que não metais. 
 
• Metais são agentes redutores fortes. 
 
• Não-metais perdem eletrons com facilidade. 

Variação da Energia de Ionização no Grupo 

• EI diminui ao longo do grupo 
 
• Raio atômico aumenta, facilitando a remoção de elétrons. 
 
• Elementos se tornam agentes redutores mais fortes. 



Energia de Ionização para alguns elementos 





Exemplo: compare O (z=8) e N (z=7); Al (z=13)e Si (z=14) 



Afinidade Eletrônica (A.E) 

Energia perdida ou ganha quando um átomo recebe um elétron 
formando um ânion 
A(g) + e-    A-(g)      A.E. = ΔE da reação 
 
O (g) + e-   O-(g)  
O    [He]2s22p4 

O-    [He]2s22p5  
AE = - 141 kJ/mol 
Δ E é Exotérmica = energia da atração (e- + núcleo) maior que a 
da repulsão entre 2e- no mesmo orbital p 

-é uma medida da tendência a formar ânions estáveis 
 

-afinidade eletrônica grande e positiva =) ânion é estável (não-
metais) 



Variação da Afinidade Eletrônica no Grupo e Período 



Afinidade eletrônica para alguns elementos 



• Afinidade eletrônica aumenta com número 
atômico no período (diminuição do raio) 
 
• Afinidade eletrônica diminui com número atômico nos 
grupos (aumento do raio atômico => menor interação 
com o núcleo) 

Átomo                              AE 
   F                               -328 kJ 
  Cl                              -349 kJ 
  Br                              -325 kJ 
  I                                 -295 kJ 



Tendências nos tamanhos dos íons 
 

• O tamanho do íon é a distância entre os íons em um composto 
iônico. 
 
• O tamanho do íon também depende da carga nuclear, do número 
de elétrons e dos orbitais que contenham os elétrons de valência. 
 
• Os cátions deixam vago o orbital mais volumoso e são menores 
do que os átomos que lhes dão origem. 
 
• Os ânions adicionam elétrons ao orbital mais volumoso e são 
maiores do que os átomos que lhe dão origem. 
 

RAIO IÔNICO 






