
PROPRIEDADES   PERIÓDICAS

Muitas características dos 

elementos químicos se repetem periodicamente,

estas propriedades são denominadas de

propriedades periódicas. 



RAIO ATÔMICO

O raio atômico dos elementos é uma 
propriedade periódica que determina o 
raio de um átomo o qual varia 
dependendo da posição do elemento na 
Tabela Periódica.





RAIO ATÔMICO

Não podemos medir diretamente o raio de um átomo e, 

esta medida é feita por meio de raios X, 

medindo-se a distância entre 

dois núcleos de átomos iguais vizinhos e 

tomando-se a sua metade 

VARIAÇÃO DO RAIO ATÔMICO EM UMA FAMÍLIA

F
9

1s² 2s² 2p5

Cl17
1s² 2s² 2p6 3s² 3p5

O cloro possui 

três camadas eletrônicas

e o flúor tem

duas camadas eletrônicas

O cloro é maior 

que o flúor pois tem mais

camadas eletrônicas

Numa mesma família o

tamanho do átomo aumenta

de cima para baixo

VARIAÇÃO DO RAIO ATÔMICO EM UM PERÍODO

A carga nuclear do FLÚOR

é maior que 

a carga nuclear do NITROGÊNIO

atraindo mais a ELETROSFERA

F
9

1s² 2s² 2p5

N
7

1s² 2s² 2p3

Quanto menor o número atômico

maior será o átomo

Em um mesmo período o

tamanho do átomo aumenta da

direita para a esquerda

O NITROGÊNIO é maior

que o FLÚOR
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Quando um átomo origina um íon verificamos que ...

átomo neutro íon cátionÉ MAIOR

átomo neutro íon ânionÉ MENOR



ENERGIA ou POTENCIAL DE IONIZAÇÃO

É a energia necessária para retirar um elétron de

um átomo neutro e isolado no estado gasoso

formando um cátion  

A remoção do primeiro elétron, que é mais afastado do 

núcleo, requer uma quantidade de energia denominada de 

primeira energia de ionização (1ª E.I.) 



A remoção do segundo elétron requer uma energia maior 

que à primeira, e é denominada de segunda energia de 

ionização (2ª E.I.) 

Quanto MENOR for o átomo MAIOR será a

ENERGIA DE IONIZAÇÃO 
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ELETROAFINIDADE ou AFINIDADE ELETRÔNICA

É a energia liberada pelo átomo, isolado no estado

gasoso, quando recebe um elétron

formando um ânion

Não definimos AFINIDADE ELETRÔNICA para

os GASES NOBRES



A afinidade eletrônica varia nas famílias

de baixo para cima

e nos períodos

da esquerda para a direita
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ELETRONEGATIVIDADE

É a tendência que um átomo possui de atrair

elétrons para perto de si, quando se encontra ligado

a outro átomo de elemento químico diferente

numa substância composta

H F

O par de elétrons é mais atraído pelo flúor

O flúor é mais ELETRONEGATIVO que o hidrogênio


