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No núcleo de um átomo estão os 

prótons e os nêutrons.  

 

Girando em torno desse núcleo, estão 

os elétrons. 

O núcleo é parte central do átomo 

composta por prótons (de carga 

positiva) e nêutrons (de carga nula). 

 

A eletrosfera é a região composta 

pelos elétrons, os quais orbitam ao 

redor do núcleo e são eletricamente 

negativos. 

Atomística é o estudo do átomo e de suas propriedades.  



Partícula Carga Elétrica Massa Relativa 

Próton + 1 1 

Elétron - 1 1/1836 

Nêutron 0 1 

O número atômico é o número de prótons do elemento químico. 

A massa de um átomo é a soma das massas dos prótons e nêutrons. 

Como a massa do elétron é muito pequena (tem cerca de 1/1836,15267377 da massa do 

próton), ela não é considerada. 

Cada núcleo de um determinado elemento químico tem o mesmo número de prótons. 

Esse número define o número atômico de um elemento e determina sua posição na tabela periódica. 
 

Existem casos em que um mesmo elemento tem números diferentes ou diferentes elementos 

apresentam alguns números iguais. São os  átomos isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. 
 

Isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons e diferentes números de massa. 

Isóbaros são átomos de diferentes números de prótons (elementos diferentes), mas que possuem o 

mesmo número de massa. 

Isótonos são átomos que possuem mesmo número de nêutrons e diferente números atômicos e de 

massa. 

Isoeletrônicos são átomos ou espécies que possuem o mesmo número de elétrons, mas diferem 

quanto ao número de massa, de nêutrons e atômico. 





O conjunto de elementos químicos, com suas notações representando algumas de suas 

propriedades pode ser encontrado na Tabela Periódica. A atual Tabela Periódica possui 118 

elementos químicos (92 naturais e 26 artificiais). 

 

As regras para as notações e nomenclatura seguem a definição oficial da IUPAC (União Internacional 

de Química Pura e Aplicada). Em consequência, cada elemento é assim representado: 

- símbolo químico do elemento (H para Hidrogênio, He para Hélio, Li para o Lítio, Be para o Berílio e 

assim por diante até o Og para o Oganessônio – último dos 118 oficializados em 2016 pela IUPAC); 

- um número menor, no lado esquerdo do símbolo, representa o número de prótons (é o número 

atômico); 

- um número maior, também à esquerda, representa a soma do número de prótons com o número de 

nêutrons (é a massa atômica). 

Exemplos são as representações do Sódio 23
11Na e do Cloro 35

17Cl 

 

Eletronegatividade e eletropositividade, por exemplo, são propriedades periódicas, e representam, 

respectivamente, a maior capacidade de receber ou atrair e de ceder elétrons nas ligações químicas. 

 

Na Tabela periódica, a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita no mesmo período e de 

baixo para cima no mesmo grupo. Essa regra não se aplica aos elementos do grupo VIII-A, os gases 

raros ou nobres, porque eles apresentam a última camada completa.  





A Tabela Periódica apresenta dezoito Grupos (anteriormente denominados A e B, mas depois da última 

determinação da IUPAC passaram a ser 1 a 18). As famílias mais conhecidas são do Grupo A (ou 1 a 8), 

também denominados de elementos representativos: 

Família 1A: Metais Alcalinos (lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio). 

Família 2A: Metais Alcalino-Terrosos (berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio). 

Família 3A: Família do Boro (boro, alumínio, gálio, índio, tálio e unúntrio). 

Família 4A: Família do Carbono (carbono, silício, germânio, estanho, chumbo e fleróvio). 

Família 5A: Família do Nitrogênio (nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto e ununpêntio). 

Família 6A: Calcogênios (oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, livermório). 

Família 7A: Halogênios (flúor, cloro, bromo, iodo, astato e ununséptio). 

Família 8A: Gases Nobres (hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e oganessônio). 

Os elementos de transição, também denomina metais de transição, representam as 8 famílias do Grupo B: 

Família 1B: cobre, prata, ouro e roentgênio. 

Família 2B: zinco, cádmio, mercúrio e copernício. 

Família 3B: escândio, ítrio e sério de lantanídeos (15 elementos) e actinídeos (15 elementos). 

Família 4B: titânio, zircônio, háfnio e rutherfórdio. 

Família 5B: vanádio, nióbio, tântalo e dúbnio. 

Família 6B: cromo, molibdênio, tungstênio e seabórgio. 

Família 7B: manganês, tecnécio, rênio e bóhrio. 

Família 8B: ferro, rutênio, ósmio, hássio, cobalto, ródio, irídio, meitnério, níquel, paládio, platina, darmstádio. 

 

OBSERVAÇÃO: Por resolução da União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC), atualmente os 

grupos passaram a ser organizados por números de 1 a 18. É muito comum serem encontrada Tabelas 

Periódicas em que as famílias são descritas por letras e números (Grupos 1A a 8A e 1B a 8B). 

Uma importante diferença que o novo sistema apresentado pela IUPAC gerou é que a família 8B corresponde 

aos grupos 8, 9 e 10 na tabela periódica. 













• Número de oxidação (Nox) é um número associado à carga de um elemento numa 

molécula ou num íon. 

 O nox de um elemento sob forma de um íon monoatômico é igual à carga desse íon, 

portanto é igual à eletrovalência do elemento nesse íon. 

 O nox de um elemento numa molécula e num íon composto é a carga que teria o átomo 

desse elemento supondo que os elétrons das ligações covalentes e dativas se 

transferissem totalmente do átomo menos eletronegativo para o mais eletronegativo, 

como se fosse uma ligação iônica. 

Os metais formam cátions: 

- Monovalentes: Na+ perdem 1 e-; 

- Bivalentes: Ca2+ perdem 2 e-; 

- Trivalentes: Al3+ perdem 3 e-; 

- Tetravalentes: Pb4+ perdem 4 e-; 

- Pentavalentes: Bi5+ perdem 5 e- 

 

Os não-metais formam ânions: 

- Com cinco elétrons: N recebem 3 e-; 

- Com seis elétrons: O recebem 2 e-; 

- Com sete elétrons: F recebe 1 e- 





As ligações covalentes, iônicas e metálicas são mais fortes do que as ligações 

intermoleculares.  

 

A ligação covalente é caracterizada por uma partilha mútua de elétrons de valência entre os 

átomos que constituem a molécula. Os átomos se matêm ligados por partilha de elétrons. 

 

A ligação iónica é caracterizada por intensas forças de atração eletrostática entre íons de 

cargas contrárias, formados por transferência de elétrons entre átomos, originando estruturas 

com caráter iónico. Os átomos se mantêm ligados por atração entre o cátion e o ânion 

formados. 

 

A ligação metálica caracteriza-se pela partilha de eletrões de valência deslocalizados por 

todos os átomos. Os átomos se mantêm ligados por atração entre os íos e a nuvem de 

elétrons. 



Ligações iônicas formam compostos iônicos e para escrever a fórmula é necessário saber 

as valências de cada íon, pois as cargas positivas (do cátion) são obtidas pela 

multiplicação do número de átomos por sua valência enquanto as cargas negativas (do 

ânion) também são obtidas da mesma forma. O total de cargas negativas é igual ao total 

de cargas negativas, sendo o total das cargas igual a zero.  

Ao escrever a fórmula de um composto iônico, primeiro deve ser o cátion (à esquerda) e 

depois o ânion (à direita), da seguinte forma: [ Cátion x+ ] y [Ânion y- ] x    

                                                    [Ca2+]1 [Cl-1]2             CaCl2 

 

                                           [Na1+]1 [Cl1-]1             NaCl 

 

 

 

 

 

Os íons se arranjam formando figuras geométricas definidas denominadas redes 

cristalinas ou retículos cristalinos. 

 

 

 

 

 

 

Imagem: Legame ionico fra sodio e cloro/ User:ARTE/ Public Domain 



Ligações covalentes formam moléculas. 

Quando cada par eletrônico compartilhado é formado por um elétron de cada átomo a ligação 

é denominada covalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando o par eletrônico é formado por elétrons do mesmo átomo a ligação é denominada 

covalente dativa ou coordenada. 

 

 

 

  
 

Ligação covalente 

Fonte: Jacek FH/ GNU Free Documentation License 

Ligação covalente dativa 

Fonte: Coordinate Covalent Bonding/ Nonagonal Spider/ Public Domain 



Diferentemente das ligações iônicas e covalentes, nas ligações metálicas não ocorrem 

transferência e nem por compartilhamento de elétrons. Elas são constituídas pelos elétrons 

livres, que ficam entre os cátions dos metais. Os metais são constituídos pelos respectivos 

cátions mergulhados numa nuvem de elétrons (essa é a razão de os metais serem bons 

condutores de elétrons, na forma de corrente elétrica). 

Ligação metálica de cobre 

Fonte: King of Hearts/ Public Domain 

Esquema de uma ligação metálica 
Fonte: Muskid/ Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany 


