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Características gerais dos metais alcalinos terrosos 
 

• Mostram as mesmas tendências nas propriedades que foram observadas 

nos metais alcalinos (Be difere do restante do grupo);  

• Todos metais do grupo 2 formam íons M2+; 

• Geralmente formam compostos iônicos e incolores; 

• Compostos de berílio tendem a ser predominantemente covalentes; 

• São menos reativos que os metais alcalinos; 

• Semelhanças diagonais na Tabela Periódica: 
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A configuração eletrônica da camada de valência é ns2: 

 

Be: 1s2 2s2  [He]2s2 

 

Mg: 1s22s22p63s2  [Ne]3s2 

 

Ca: 1s22s22p63s23p64s2  [Ar]4s2 

 

Sr: 1s22s22p63s23p6 3d104s24p65s2  [Kr]5s2 

 

Ba: 1s22s22p63s23p6 3d104s24p64d105s25p66s2  [Xe]6s2 

 

Ra: 1s22s22p63s23p6 3d104s24p64d104f145s25p65d106s26p67s2  [Rn]7s2 
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Abundância no sistema solar 

Os metais alcalinos terrosos possuem números atômicos pares e, com 

exceção do Berílio, são mais abundantes que os elementos alcalinos 

terrosos (com números atômicos ímpares) adjacentes a eles.    
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Abundância na crosta terrestre 
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Obtenção dos metais alcalinos terrosos 

• Obtidos a partir de seus minérios com o uso de um agente redutor, 

normalmente o carbono, a altas temperaturas: 

MgO(s) + C(s) → Mg(l) + CO(g) 

 

• Berilo: Be3Al2[Si6O18], Dolomita: CaMg(CO3)2, Calcário: CaCO3 

 

• Ca e Sr são obtidos  industrialmente pela eletrólise de seus cloretos: 

 No cátodo:  Ca2+
(l) + 2e- → 2Ca(l) 

 No ânodo:  2Cl-
(l) → Cl2(g) + 2e- 

 Reação global:  Ca2+
(l) + 2Cl-

(l) → 2Ca(l) + Cl2(g) 

 Processo semelhante é utilizado na obtenção do sódio usando NaCl 

Δ 
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Usos dos metais alcalinos terrosos e seus compostos 
 

 
Berílio e seus compostos  

• O Be é raro, caro e tóxico. “Sem esse metal é impossível 

voar, fazer raio-X, produzir armas nucleares e explorar o 

espaço. Por esse motivo, é comum que o berílio seja 

chamado no meio científico de “metal da era espacial” ou 

“metal do futuro”.  
http://noticiasmineracao.mining.com/2015/02/10/primeiro-lote-de-metal-do-futuro-e-

produzido-na-siberia/                                                                             Fonte: G. Russa 

 

• Ligas Be/Cu são tão duras quanto alguns aços – ferramentas 

 

• BeO é refratário (PF = 2575 °C) e é usado na construção de 

isolantes elétricos para altas temperaturas 
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Usos dos metais alcalinos terrosos e seus compostos 
 

 Magnésio e seus compostos  

 

• Usados em ligas leves e fortes pela indústria aeronáutica, de 

ferramentas e máquinas; 

 

•Fins militares (sinalizadores e bombas incendiárias); 

 

• Indústria química de compostos orgânicos (reagentes de Grignard, 

RMgX); 

 

• Mg(OH)2 usado em dentifrícios; 

 

• MgSO4 (sal de Epson) é um laxante; 
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Uso do magnésio nos EUA em 2008 
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Usos dos metais alcalinos terrosos e seus compostos 
 

 Cálcio e seus compostos  

 

• O uso do metal na forma livre é dificultado pela alta reatividade 

com o oxigênio e água; 

 

• Agente redutor de outros metais como o Zr, Cr, Th e U; 

 

•Usado na indústria de ferro e aço (ajuda a eliminar impurezas 

contendo por ex. Si e Al, gerando a “escória”, usada em 

pavimentação) 

 

• Calcário (minerais com [CaCO3] > 30%, usado na produção de cal 

virgem, cimento e giz. 
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Usos dos metais alcalinos terrosos e seus compostos 
 

 
Estrôncio e seus compostos  

• Fogos de artifício, sinalização de rodovias. 

Li Sr 
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Usos dos metais alcalinos terrosos e seus compostos 
 

 
Bário e seus compostos  

 

• Ba2+ reflete fortemente raios X; 

 

• Ba2+ é extremamente tóxico; 

 

• BaSO4 é tão insolúvel em meio aquoso que pode ser 

administrado por via oral para ser usado como contraste em 

radiografias. 
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Usos dos metais alcalinos terrosos e seus compostos 
 

 
Rádio e seus compostos  

 

• Radioativo, emissor de partículas alfa, já foi utilizado no 

tratamento radioterápico do câncer: 
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Propriedades dos metais alcalinos terrosos 
 

 
Tamanho dos átomos e íons 

 

• Os átomos dos elementos do grupo 2 são grandes, mas menores 

que os correspondentes elementos do grupo 1, porque a carga 

adicional do núcleo faz com que a atração sobre os elétrons aumente.  

Li (Z = 3, 1s2 2s1): Zef = Z – S = 3 – 2 = 1 

Be (Z = 4, 1s2 2s2): Zef = Z – S = 4 – 2 = 2 
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Propriedades dos metais alcalinos terrosos 
 

 
Tamanho dos átomos e íons 



Energias de ionização 
 

• A 1ª energia de ionização dos metais alcalinos terrosos (átomos 

menores) é maior que a dos metais alcalinos (átomos maiores).  
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Variações nas energias de ionização sucessivas 
• Há um acentuado aumento na energia de ionização quando um 

elétron mais interno é removido. 
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Variações nas energias de ionização sucessivas 
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Comparação das energias de ionização dos metais 
alcalinos e alcalinos terrosos 
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Energia de ionização  

 
• A 3ª energia de ionização dos metais alcalinos terrosos é tão alta 

que os íons M3+ nunca são formados.  

 

• A energia de ionização do Be é relativamente alta , sendo seus 

compostos tipicamente covalentes.  

 

• Os compostos formados pelo Mg, Ca, Sr e Ba são 

predominantemente iônicos e os metais são encontrados como íons 

divalentes.  
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Afinidade eletrônica 

•  Os metais alcalinos terrosos possuem afinidade 

eletrônica positiva (é necessário fornecer energia 

para que o elétron possa ocupar o subnível de maior 

energia), ou muito pouco negativa. 

 

•Devido ao subnível ns2 completo, o elétron extra 

deve entrar na subnível np vazio: 

Be: 1s2 2s2 2p0 + e- → Be-: 1s2 2s2 2p1 

 

 

• Não têm afinidade por elétrons e o ânion gasoso M- 

não existe em condições normais. 
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Eletronegatividade 

 
• As eletronegatividades dos metais alcalinos terrosos são baixas, 

mas maiores do que dos metais alcalinos vizinhos.  

 

• Quando Mg, Ca, Sr e Ba reagem com halogênios e oxigênio, a 

diferença de eletronegatividade será grande e os compostos formados 

serão iônicos.  



Eletronegatividade 

 
• Quando o Be reage com outros átomos a diferença de 

eletronegatividade é geralmente pequena → compostos covalentes, 

 

•Entretanto, mesmo quando reage com halogênios, forma compostos 

covalentes! 

 

• O cátion Be2+ muito pequeno possui uma densidade de carga tão alta 

que polariza qualquer ânion que se aproxime, ocorrendo sobreposições 

de densidade eletrônica (covalência)! 

F = 4,0   

Cl = 3,0  

Be = 1,6 
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Moléculas diatômicas de metais alcalinos terrosos não existem! 
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Cor dos compostos e propriedades magnéticas 
Assim como no caso dos metais alcalinos, os íons divalentes dos metais 

alcalinos terrosos possuem uma estrutura de gás nobre, sem elétrons 

desemparelhados,  e todos os seus compostos são diamagnéticos e 

incolores, a não ser que o ânion seja colorido.  

 

Teste de chama 
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Apenas nos átomos de Ca (laranja), Sr 

(vermelho) e Ba (branco esverdeado) 

os elétrons estão ligados ao núcleo de 

forma fraca o suficiente para serem 

excitados pela chama de um bico de 

bunsen. O retorno desses elétrons para 

níveis de energia inferiores é 

acompanhado por emissão de fótons. 



Energias de hidratação 
•  As energias de hidratação dos elementos do grupo 2 são de 4 a 5 vezes 

maiores que as dos correspondentes do grupo 1.  

 

• Menor tamanho e menor carga que os metais alcalinos  

 

• Equação de Born-Landé: 
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Metal alcalino 
(M+) 

ΔH de hidratação 
(kJ.mol-1) 

Metal alcalino 
terroso (M2+) 

ΔH de hidratação 
(kJ.mol-1) 

Li -544 Be -2.494 

Na -435 Mg -1.921 

K -352 Ca -1.577 

Rb -326 Sr -1.443 

Cs -293 Ba -1.305 

A
u
m

en
to

 d
o
 r

ai
o

 

D
im

in
u
iç

ão
 d

a 
en

er
g
ia

 d
e 

h
id

ra
ta

çã
o

 



Energias de hidratação 
•  As energias de hidratação dos elementos do grupo 2 são tão grandes 

que compostos cristalinos possuem moléculas de “água de cristalização” 

 

• NaCl e KCl são anidros (não contém água); 

 

• MgCl2, CaCl2, SrCl2 e BaCl2 são hidratados:  

• MgCl2∙ 6H2O  

• CaCl2∙ 6H2O  

• SrCl2∙ 6H2O   

• BaCl2∙ 2H2O 
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Estrutura de um centro polimérico [Ca(H2O)6]
2+ do 

cloreto de cálcio hexahidratado. 



Solubilidade e energia reticular 
• A solubilidade da maioria dos sais diminui com o aumento do número 

atômico.  

 

•A solubilidade depende da energia reticular do sólido e da energia de 

hidratação dos íons.  

 

 

 

 

 

 

•As energias reticulares  dos compostos acima (kJ/mol) são muito 

maiores que a dos correspondentes compostos do grupo 1, devido ao 

aumento da carga.  A energia reticular diminui com o aumento do metal. 
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MO MCO3 MF2 

Mg 3.923 3.178 2.906 

Ca 3.517 2.986 2.610 

Sr 3.312 2.718 2.459 

Ba 3.120 2.614 2.367 



Solubilidade e energia reticular 
• A energia de hidratação também diminui a medida que os íons 

metálicos se tornam maiores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Para uma substância ser solúvel a energia de hidratação deve ser maior 

que a energia reticular; 

 

• Um decréscimo da energia reticular  favorece a solubilidade 

• Um decréscimo da energia de hidratação desfavorece a solubilidade 
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Metal alcalino 
terroso (M2+) 

ΔH de hidratação 
(kJ.mol-1) 

Be -2.494 

Mg -1.921 

Ca -1.577 

Sr -1.443 

Ba -1.305 



Solubilidade e energia reticular 
 

• Um decréscimo da energia reticular  favorece a solubilidade; 

• Um decréscimo da energia de hidratação desfavorece a solubilidade; 

 

• O efeito global depende de qual dos dois apresenta uma variação 

relativa maior: 

 

• Na maioria das vezes a energia de hidratação decresce mais 

rapidamente que a energia reticular – a solubilidade diminui com o 

aumento do tamanho do metal, de cima para baixo no grupo 2; 

 

• No caso de fluoretos e hidróxidos de metais alcalinos terrosos a 

energia reticular diminui mais rapidamente que  a energia de 

hidratação – a solubilidade aumenta de cima para baixo no grupo 2. 
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