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1.

CONSTITUIÇÃO DOS ÁTOMOS

Os átomos são constituídos por 3 tipos de partículas: protões, neutrões e eletrões (partículas subatómicas).
Características das partículas subatómicas
Nome da partícula
Protão
Eletrão
Neutrão

Massa
»1
» 1/1836
»1

Carga
+1
-1
0

De acordo com o modelo atómico atual – MODELO DA NUVEM ELETRÓNICA – as partículas subatómicas distribuem-se por 2
zonas distintas dos átomos: o núcleo e a nuvem eletrónica.
Localização das partículas subatómicas nos átomos
Zona do átomo
Núcleo
Nuvem eletrónica

Partículas subatómicas
Protões e Neutrões
Eletrões

2.
NÚMERO ATÓMICO E NÚMERO DE MASSA
REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA DE ÁTOMOS E IÕES
Todos os átomos podem ser identificados pelo número de protões e de neutrões que os constituem.

Número atómico (Z) – número de protões que existem no núcleo de um átomo.

NOTA: Os átomos são eletricamente neutros porque, nos átomos,
nº protões = nº eletrões (as suas cargas anulam-se).

Exemplo: um átomo de oxigénio tem 8 protões no núcleo, logo, tem 8 cargas positivas (+8). Tem também 8 eletrões na nuvem
eletrónica, logo, tem 8 cargas negativas (-8). Contabilizando as cargas elétricas, obtém-se:
+8 (dos protões) – 8 (dos eletrões) = 0
Assim, o átomo de oxigénio é eletricamente neutro (não tem carga elétrica).

Número de massa (A) – número de nucleões (protões e neutrões) que existem no núcleo de um átomo.

Representação simbólica de átomos

Os átomos de cada elemento químico representam-se simbolicamente da seguinte forma:

A
Z X
X – símbolo químico do elemento
Z – nº atómico
A – nº de massa
Exemplos

35
17 Cl átomo de cloro constituído por 17 protões, 17 eletrões e 18 neutrões
15
8 O átomo de oxigénio constituído por 8 protões, 8 eletrões e 7 neutrões
(NOTA: nº de neutrões = A – Z)

Ião – partícula com carga elétrica que resulta de um átomo ou conjunto de átomos por perda ou ganho de eletrões.

Tipo de ião
Catião

Carga elétrica
Positiva

Exemplos
Na+, Ca2+, NH4+

Anião

Negativa

Cl-, O2-, PO43-

Representação simbólica de iões
Para representar simbolicamente um ião utilizam-se os símbolos dos átomos que o constituem e, em índice superior, a carga do
ião.

Representação de iões
Ião
Cloreto
Cálcio

Símbolo Carga

Constituição

-

-1

2+

+2 um átomo de Cálcio (Ca) (que perdeu 2 eletrões)

Cl
Ca

um átomo de Cloro (Cl) (que captou 1 eletrão)

Fosfato PO43-

-3

um átomo de Fósforo (P) e quatro átomos de Oxigénio (O)
(que captaram, 3 eletrões)

NH4+

+1

um átomo de Azoto (N) e quatro átomos de Hidrogénio (H)
(que perderam 1 eletrão)

Amónio

3.

ISÓTOPOS

A maior parte dos elementos químicos ocorre na natureza na forma de dois ou mais átomos diferentes que, embora tendo o
mesmo nº atómico, diferem no nº de massa, ou seja, no nº de neutrões. Esses átomos são designados isótopos de um elemento
químico.

Isótopos – átomos do mesmo elemento químico (isto é, têm o mesmo nº atómico) que diferem apenas no nº de massa (e,
consequentemente, no nº de neutrões).

Exemplo 1 – Isótopos do átomo de hidrogénio

Isótopos

Constituição

1
1H

2
1H

3
1H

(prótio)

(deutério)

(trítio)

1 protão

1 protão

1 protão

1 eletrão

1 eletrão

1 eletrão

1-1 = 0 neutrões

2-1 = 1 neutrão

3-1 = 2 neutrões

Exemplo 2 – Isótopos do átomo de carbono

Isótopos

Constituição

4.

12
6C

13
6C

14
6C

(carbono-12)

(carbono-13)

(carbono-14)

6 protões

6 protões

6 protões

6 eletrões

6 eletrões

6 eletrões

12-6 = 6 neutrões

13-6 = 7 neutrões

14-6 = 8 neutrões

DISTRIBUIÇÃO ELETRÓNICA (ÁTOMOS E IÕES)

Os eletrões de um átomo não têm todos a mesma energia e essa energia não varia de forma contínua, ou seja, apenas
determinados valores de energia são permitidos aos eletrões. Assim, os eletrões, nos átomos, distribuem-se por níveis de energia
(ou camadas eletrónicas).
Cada nível de energia é caracterizado por um nº natural, n, que pode variar de 1 a 7, de acordo com o nº de eletrões dos átomos
e com as regras usadas para a sua distribuição pelos níveis de energia.
Nível de energia (n)
1

Camada
K

2

L

3

M

4

N

…

… (ordem alfabética) …

Regras de preenchimento dos níveis de energia com electrões
1ª regra – O nº máximo de eletrões permitido em cada nível de energia pode ser determinado através da expressão:
2 n2
em que n representa o nº do nível de energia.
2ª regra – o nº máximo de eletrões de valência (eletrões do último nível de energia) é 8.

De acordo com a 1ª regra:
Nível (n)
1

Nº máximo de eletrões (2n2)
2

2

8

3

18

4

32

NOTA: O preenchimento dos níveis de energia com eletrões deve ainda obedecer ao Princípio da Energia Mínima que estabelece
que um nível de energia só começa a ser preenchido quando o nível imediatamente anterior estiver totalmente preenchido
(completo).
Exemplos
Distribuição eletrónica de alguns elementos químicos:

3 Li 2:1

8 O 2:6

10 Ne 2:8

17 Cl 2:8:7

20 Ca 2:8:8:2

Distribuição eletrónica dos iões que os átomos destes elementos tendem a originar:

3 Li

+

2

8O

2-

2:8

17 Cl

-

2:8:8

20 Ca

2+

2:8:8

EXPLICAÇÃO: Alguns átomos tendem a perder ou a ganhar eletrões de forma a adquirirem estabilidade, isto é, a ficarem com a
camada de valência (último nível de energia) totalmente preenchida. Assim, temos que:
- Quando um átomo tem menos de 4 eletrões de valência, tende a perdê-los, originando um ião positivo (cargas +1, +2 ou +3
conforme perca 1, 2 ou 3 eletrões)
- Quando um átomo tem mais de 4 eletrões de valência, tende a captar eletrões, transformando-se num ião negativo (-1, -2 ou -3
conforme capte 1, 2 ou 3 eletrões).
Assim, o átomo de lítio (Li) tende a perder o seu único eletrão de valência ficando com a camada de valência (que, no caso do
lítio, é a 1ª camada) completa. Já o átomo de cloro (Cl) tende a captar 1 eletrão, pois, como tem 7 eletrões de valência, ao captar
1 eletrão fica com 8 eletrões de valência (nº máximo de eletrões que a camada de valência pode ter – 2ª regra de preenchimento).
NOTA: O átomo de Ne (néon) não origina iões, pois já é quimicamente estável, isto é, já tem a camada de valência totalmente
preenchida.

5.

TABELA PERIÓDICA

Mais de metade dos elementos químicos conhecidos foram descobertos entre 1800 e 1900. Durante esse período, os químicos
notaram que alguns elementos apresentavam fortes semelhanças nas suas propriedades.
O desenvolvimento da Tabela Periódica (TP) resultou da necessidade de organizar toda a informação disponível acerca das
características das várias substâncias elementares e também do reconhecimento da existência de uma regularidade periódica nas
propriedades físicas e químicas dessas substâncias.
Embora tivessem surgido várias tabelas de elementos químicos desde o final do séc. XVIII, a primeira TP que deu origem à tabela
atual foi elaborada por Mendeleiev em Março de 1869.

A Tabela Periódica atual
A TP atual é um quadro que mostra os elementos químicos dispostos por ordem crescente no seu nº atómico, em quadrículas que
apresentam várias informações acerca dos diferentes elementos químicos, entre as quais o nº atómico e respetivo símbolo
químico.
(NOTA: Alguns elementos, por terem sido sintetizados recentemente, ainda não têm atribuído um nome definitivo, logo, as letras
que surgem na TP para esses elementos não correspondem aos seus símbolos químicos)
A TP é formada por 18 grupos ou famílias (colunas) e 7 períodos (linhas).

GRUPOS
Os grupos são constituídos por elementos com propriedades químicas semelhantes, os quais formam famílias de elementos, sendo
que alguns tês designações próprias:
- Grupo 1: grupo dos metais alcalinos
- Grupo 2: grupo dos metais alcalinoterrosos
- Grupo 17: grupo dos halogéneos
- Grupo 18: grupo dos gases nobres
PERÍODOS
Os períodos são designados pelo ordinal correspondente (1º período, 2º período, etc.).
- O 1º período é composto por 2 elementos;
- O 2º e o 3º períodos têm 8 elementos cada um;
- O 4º e o 5º períodos têm 18 elementos cada um;
- O 6º período é composto por 32 elementos. É de todos os períodos o mais longo, embora o 7º, atualmente com 31 elementos,
quando vier a ser completado, também vá atingir esse nº.
- É ao 6º e 7º períodos, respetivamente, que pertencem as duas linhas horizontais que surgem destacadas na parte inferior da TP:
os lantanídeos e os actiníneos. Estes elementos têm propriedades químicas semelhantes, respetivamente, ao lantânio, 57La e ao
actínio, 89Ac.
METAIS, SEMIMETAIS E NÃO-METAIS
Os elementos químicos podem ser divididos em 3 categorias de acordo com as suas propriedades físicas e químicas: metais,
semimetais e não-metais.
Na TP atrás apresentada, os metais encontram-se nas quadrículas brancas, os semimetais nas verdes e os não-metais nas azuis.
(NOTA: os semimetais apresentam algumas características de metais e outras de não-metais)
ELEMENTOS REPRESENTATIVOS, GASES NOBRES E METAIS DE TRANSIÇÃO
ð

Elementos Representativos: grupos 1, 2 e 13 a 17 (inclusive)

ð

Gases Nobres: Grupo 18

ð

Elementos de Transição: Grupos 3 a 12 (inclusive)

