
31/05/2018

1

Tabela periódica e
periodicidade química

Periodicidade

Draft for first version of
Mendeleev's periodic table
(17 February 1869).

Quando os elementos são
organizados:

• em ordem ↑ de massa atômica, e
• agrupado em função de
propriedade químicas similares,

Um certo “padrão” ou periodicidade
das propriedades se torna
evidente.

Review of the Periodic Table
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Review of the Periodic Table
Group IA – alkali metals

Group IA – alkali metals
H1 - 1s1

Li3 - 1s22s1

Na11 - 1s22s22p63s1

K19 - 1s22s22p63s23p64s1

Rb37 - 1s22s22p63s23p63d104s24p65s1

Cs55 - 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p66s1

Fr87 - 1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f145s25p65
d106s26p67s1

Review of the Periodic Table
Group IIA – alkaline earth metals
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Group IIA – alkaline earth metals

Be4 - 1s2 2s2

Mg12 - 1s22s22p63s2

Ca20 - 1s22s22p63s23p64s2

Rb38 - 1s22s22p63s23p63d104s24p65s2

Cs55 - 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p66s2

Fr87 - 1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f145s25p65
d106s26p67s2

Review of the Periodic Table
Group VIII – Noble Gases

Group VIII – Noble Gases

He2 - 1s2

Ne10 - 1s22s22p6

Ar18 - 1s22s22p63s23p6

Kr36 - 1s22s22p63s23p63d104s24p6

Cs54 - 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p6

Rn86 - 1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f145s25p65
d106s26p6
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Review of the Periodic Table
Group VII – Halogens

Group VII – Halogens

F9 - 1s22s22p5

Cl17 - 1s22s22p63s23p5

Br35 - 1s22s22p63s23p63d104s24p5

I53 - 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p5

At85 - 1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f145s25p65
d106s26p5

Review of the Periodic Table
Group VIGroup VI
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Group VIGroup VI

O8 - 1s22s22p4

S16 - 1s22s22p63s23p4

Se34 - 1s22s22p63s23p63d104s24p4

Te52 - 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p4

Po84 - 1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f145s25p65
d106s26p4

A regra dos elétron no
comportamento químico

• Átomos são mais estáveis quando seus
subniveis “s” and “p” mais externos
estão preenchidos. – “regra do
octeto”

• Elétrons da última camada (camada de
valência) determinam a reatividade
química.

Tabela periódica e
configuração eletrônica
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Periodicidade química – Raio
atômico

2r

Raio atômico
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Periodicidade e raio atômico
• No grupo:

raio atômico aumenta de cima para
baixo em uma coluna
No período:

Raio atômico diminui da esquerda para a
direita

• Racionalização:
grupo – adição de camada adicional
período – adição de um elétron na

mesma camada. Aumento da carga nuclear
efetiva (Zeff).
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Periodicidade e energia de
ionização

Energia de ionização ≡ energia necessária
para remover um ou mais elétrons de um
átomo ou íon

• primeira energia de ionização - energia
necessária para remover um elétrons de um
átomo

• segunda energia de ionização - energia
necessária para remover um segundo elétron
de cátion monovalente (M+)

Ionization Energy
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Ionization Energy
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Periodicidade e energia de
ionização

• No grupo:
Energia de ionização ↓ dentro do grupo

de cima para baixo
• No periodo:

Energia de ionização ↑ no período da
esquerda para a direita

• Racionalizando:
grupo –adição de uma camada adicional

afasta os elétrons de valência do núcleo
período – elétrons de valência estão

mais presos ao núcleo
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Periodicidade e
eletronegatividade

• Electronegatividade ≡ é uma propriedade
periódica dos elementos que indica a tendência
que cada um tem de atrair os elétrons em uma
ligação química
•

Periodicity and
Electronegativity

• No grupo:
Eletronegatividade ↓ de cima para

baixo dentro do grupo

• No período:
Electronegatividade ↑ da esquerda para
a direita dentro do período
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Electronegativity

Periodic Trends – Summary

Decreasing Atomic Radii
Decreasing Ionic Size
Increasing Ionization Energy
Increasing Electronegativity
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Passo 1: Escreva a configuração eletrônica do elemento agrupados da seguinte forma:

(1s) (2s, 2p) (3s, 3p) (3d) (4s, 4p) (4d) (4f) (5s, 5p) . . .

Passo 2: Identifique o elétron de interesse e ignore todos os elétrons à direita
(considerando a sequência do passo 1). Esses elétrons não blindam elétron à esquerda
Passo 3: As regras de Slater são separadas em dois casos:

(1) Elétron ns ou np.
(2) Elétrons d ou f.

Para elétrons ns ou np:
Elétrons no mesmo grupo blindam 0.35, exceto 1s que blinda 0.30
Elétrons n-1 blinda 0.85
Elétrons n-2 ou em grupos mais internos blindam 1.00

Para elétrons d ou f:
Elétrons no mesmo grupo blindam 0.35
Todos os outros elétrons à esquerda blindam 1.00

Regras de Slater para o cálculo de Zef
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