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LIGAÇÕES QUÍMICAS

Ligação iônica

Ligação covalente

Ligação metálica



LIGAÇÕES QUÍMICAS



• regra do octeto: “numa ligação química um

átomo tende a ficar com oito elétrons na

última camada (configuração eletrônica

semelhante a de um gás nobre)”.

K=2

L=8

M=8

N=8

O=8

P=8

Q=8



LIGAÇÃO IÔNICA: (eletrovalente ou heteropolar)

• ocorre com transferência definitiva de elétrons;

• há a formação de íons;

• os íons se arranjam em retículos cristalinos (são sólidos 

cristalinos):



LIGAÇÃO IÔNICA: (eletrovalente ou heteropolar)



Átomos com 1, 2 e 3 elétrons na última camada tendem a 

perder elétrons e formar cátions:

11Na K=2, L=8, M=1 11Na+ K=2, L=8

F

Átomos com 5, 6 e 7 elétrons na última camada tendem a 

ganhar elétrons e formar ânions:

9F K=2, L=7 9F
- K=2, L=8

Na

F [      ]-

[Na ]+

LIGAÇÃO IÔNICA: Formação de íons



LIGAÇÃO IÔNICA: Formação de íons

Número de elétrons na camada de valência:

1

2

3

5

6

7

Tendência de 

perder elétrons

Cátions

(+)

Tendência de 

ganhar elétrons

Ânions

(-)



LIGAÇÃO IÔNICA: Formação de íons

12Mg  Z=12

K=2

L=8

M=2

12Mg2+

K=2

L=8

9F  Z=9

K=2

L=7

9F
-

K=2

L=8

37Rb  Z=37

K=2

L=8

M=18

N=8

O=1

37Rb+

K=2

L=8

M=18

N=8

15P  Z=15

K=2

L=8

M=5

15P
3-

K=2

L=8

M=8



LIGAÇÃO IÔNICA: Formação de íons e eletronegatividade

- ELETRONEGATIVIDADE: é a força de atração exercida sobre os
elétrons de uma ligação. Na tabela periódica a eletronegatividade
aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita.



LIGAÇÃO IÔNICA: Formação de íons e eletronegatividade



tendem a               tendem a 

formar cátions        formar ânions

METAIS      +      AMETAIS

EXCEÇÃO:

METAIS   +   “H”

LIGAÇÃO IÔNICA



LIGAÇÃO IÔNICA



o número de elétrons cedidos é igual ao número de 

elétrons recebidos:

LIGAÇÃO IÔNICA

11Na

K=2

L=8

M=1

11Na+ + 1e

K=2

L=8

8O + 2e

K=2

L=6

8O
2-

K=2

L=8

Na2O
Na+

Na+
O2-



Fórmula geral de um composto iônico:

LIGAÇÃO IÔNICA

Ax+ By-



Fórmula geral de um composto iônico:

LIGAÇÃO IÔNICA

Ax+ By-



Fórmula geral de um composto iônico:

LIGAÇÃO IÔNICA

Ax+ By- AyBx

Fe2O3

Al1Cl3

Mg2S2

Fe3+ O2-

AlCl3Al3+ Cl-

Mg2+ S2- MgS



LIGAÇÃO IÔNICA: (Sólidos iônicos)

Representação esquemática da ligação iônica para o NaCl

• Resulta da atração 

mútua entre íons 

positivos e 

negativos 



* são sólidos à temperatura ambiente (sólidos cristalinos);

* são duros e quebradiços;

CARACTERÍSTICAS DOS COMPOSTOS IÔNICOS



* conduzem corrente elétrica quando: fundidos ou em solução;

* possuem alto ponto de fusão e de ebulição.

CARACTERÍSTICAS DOS COMPOSTOS IÔNICOS



• ocorre com compartilhamento de elétrons;

• não há a formação de íons;

• Compostos formados - moléculas

LIGAÇÃO COVALENTE (MOLECULAR)



LIGAÇÃO COVALENTE (MOLECULAR)



• ligação covalente simples:

• ligação covalente dupla:



• ligação covalente tripla:

• molécula de metano:



AMETAIS     +      AMETAIS MESMA TENDÊNCIA

LIGAÇÃO COVALENTE

H - exceção



LIGAÇÃO COVALENTE: Representando uma molécula

Fórmula Molecular: Mostra os átomos e suas devidas proporções, mas

não dá para saber quais átomos se ligam, em alguns casos.

H2O CO2 CH4O H2SO4 C2H8ON

Fórmula Eletrônica ou Fórmula de Lewis: Há a representação dos

elétrons da última camada, da camada de valência.

Fórmula Estrutural Plana: Indica as ligações entre os elementos, cada 

par de elétrons entre os átomos é representado por um traço.



Consideremos, como primeiro exemplo, a união entre 

dois átomos do 

ELEMENTO HIDROGÊNIO (H) 

para formar a molécula da substância 

SIMPLES HIDROGÊNIO (H
2
) 

H H

H H

FÓRMULA ELETRÔNICA

2H H

FÓRMULA ESTRUTURAL PLANA

FÓRMULA MOLECULAR

H (Z = 1) 1s
1



Consideremos, como segundo exemplo, a união entre dois 

átomos do ELEMENTO NITROGÊNIO (N) 

para formar a molécula da substância 

SIMPLES NITROGÊNIO (N2) 

N (Z = 7) 2s
2

2p
3

1s
2

N N FÓRMULA ELETRÔNICA

N N FÓRMULA ESTRUTURAL PLANA

N2
FÓRMULA MOLECULAR



Consideremos, como terceiro exemplo, a união entre 

dois átomos do ELEMENTO HIDROGÊNIO e um 

átomo do ELEMENTO OXIGÊNIO para formar a 

substância COMPOSTA ÁGUA (H2O) 

H (Z = 1) 1s
1

O (Z = 8) 2s
2

2p
4

1s
2

OH H

O
H H

FÓRMULA ELETRÔNICA

FÓRMULA ESTRUTURAL PLANA

H2O FÓRMULA MOLECULAR



01) Os elementos químicos N e Cl podem combinar-se

formando a substância:

Dados: N (Z = 7); Cl (Z = 17)

a) NCl e molecular.

b) NCl
2

e iônica.

c) NCl
2

e molecular.

d) NCl
3

e iônica.

e) NCl
3

e molecular.

como os dois átomos são AMETAIS a ligação é molecular (covalente)

Cl (Z = 17) 1s
2

2s
2

2p
6

3s
2

3p
5

N (Z = 7) 1s
2

2s
2

2p
3

NCl

Cl

Cl

NCl3



02) (UESPI) O fosfogênio (COCl
2

), um gás incolor, tóxico, de cheiro penetrante,

utilizado na Primeira Guerra Mundial como gás asfixiante, é produzido a partir da

reação:

CO(g) + Cl2(g)   COCl2(g)

Sobre a molécula do fosfogênio, podemos afirmar que ela apresenta:

a) duas ligações duplas e duas ligações simples

b) uma ligação dupla e duas ligações simples

c) duas ligações duplas e uma ligação simples

d) uma ligação tripla e uma ligação dupla

e) uma ligação tripla e uma simples

CO

Cl

Cl



03) Observe a estrutura genérica representada abaixo;

Para que o composto esteja corretamente representado, de acordo com as ligações

químicas indicadas na estrutura, X deverá ser substituído pelo seguinte elemento:

a) fósforo

b) enxofre

c) carbono

d) nitrogênio

e) cloro

X
H

H

O

O
OC



• o caso da ligação covalente dativa ou coordenada:

Se apenas um dos átomos contribuir com os dois 

elétrons do par, a ligação será 

COVALENTE DATIVA ou COORDENADA 

A ligação dativa é indicada por uma seta que sai do 

átomo que cede os elétrons chegando no átomo que 

recebe estes elétrons, através do compartilhamento



• o caso da ligação covalente dativa ou coordenada:

Vamos mostrar a ligação DATIVA, inicialmente, na molécula do dióxido de

enxofre (SO2),

onde os átomos de oxigênio e enxofre possuem 

6 elétrons na camada de valência 

S O
O

S O

O

FÓRMULA ELETRÔNICA

FÓRMULA ESTRUTURAL PLANA

SO2
FÓRMULA MOLECULAR



• o caso da ligação covalente dativa ou coordenada:



• o caso da ligação covalente dativa ou coordenada:



04) O gás carbônico (CO2) é o principal responsável pelo efeito estufa,

enquanto o dióxido de enxofre (SO2) é um dos principais poluentes

atmosféricos.

Se considerarmos uma molécula de CO2 e uma molécula de SO2,

podemos afirmar que o número total de elétrons compartilhados em

cada molécula é respectivamente igual a:

Dados: números atômicos: C = 6; 0 = 8; S = 16.

a) 4 e 3.

b) 2 e 4.

c) 4 e 4.

d) 8 e 4.

e) 8 e 6.

CO

O

O

SO



EXCEÇÕES À REGRA DO OCTETO

Hoje são conhecidos compostos que não obedecem 

à regra do OCTETO

Átomos que ficam estáveis com menos de 8 elétrons 

na camada de valência

H Be H

O berílio ficou estável com 4 elétrons

na camada de valência

H Be H



O boro ficou estável com 6 elétrons

na camada de valência

B

F

F

F

B

F

F

F



Átomos que ficam estáveis com mais de 8 elétrons

na camada de valência

S

F

F

F
F

F F

S

F

F

F
F

F F

O enxofre ficou estável com 12 elétrons

na camada de valência



P

Cl

Cl

Cl

ClCl
P

Cl

Cl

Cl

ClCl

O fósforo ficou estável com 10 elétrons

na camada de valência



Átomo que fica estável com número impar de elétrons 

na camada de valência

O nitrogênio ficou estável com 7 elétrons

na camada de valência.

O N O O N O



* podem ser encontradas nos três estados físicos à temperatura 

ambiente;

* ponto de fusão e ebulição, geralmente, inferiores ao das 

substâncias iônicas;

* quando puras não conduzem corrente elétrica;

* algumas substâncias conduzem corrente elétrica quando em 

solução (ionização);

CARACTERÍSTICAS DOS COMPOSTOS MOLECULARES


