
LIGAÇÃO METÁLICA



CORRENTE ELÉTRICA

A corrente elétrica é um fluxo de elétrons que circula por um condutor

quando entre suas extremidades houver uma diferença de potencial.
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http://lchschemistrywiki.wikispaces.com/ES+2a
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PROPRIEDADE DOS METAIS

Condutividade Térmica e Elétrica
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Ductibilidade e maleabilidade
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Resistência à tração



PROPRIEDADE DOS METAIS

Altos pontos de fusão e ebulição



LIGAS METÁLICAS

Ligas metálicas são materiais com propriedades metálicas que contêm dois ou

mais elementos químicos sendo que pelo menos um deles é metal e deve estar em

maior concentração.

Aço — constituído por Fe e C.

Aço inoxidável — constituído por Fe, C, Cr e Ni.

Ouro de Joias — constituído por Au (75 %), Ag e/ou Cobre (25 %) para o ouro 

18K. O ouro 24K é ouro puro.

Amálgama dental (utilizada em obturação) — constituída por Hg, Ag e Sn.

Bronze — constituído por Cu e Sn.

Latão (utilizado em armas e torneiras) — constituído por Cu e Zn.

http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7o_inoxid%C3%A1vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B4mio
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A1lgama_dental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Merc%C3%BArio_(elemento_qu%C3%ADmico)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estanho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bronze
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estanho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Torneira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zinco
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COMPARAÇÃO – LIGAÇÕES QUÍMICAS

Ligação iônica Ligação covalente Ligação metálica

Transferência 

de elétrons

Compartilhamento 

de elétrons

“Mar” de elétrons



COMPARAÇÃO – Compostos iônicos, moleculares 

e metálicos

* Inclua-se o hidrogênio onde se lê ametal.

** Exceto mercúrio, que é líquido.
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