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Tipos de Ligação Química

O que é uma ligação química? É o conjunto de forças que mantém os átomos unidos 
entre si, dando origem a moléculas. Em todos os tipos de ligação química as forças 
de ligação são essencialmente eletrostáticas (ou de Coulomb), i.e., forças entre 
cargas elétricas.

Com exceção dos gases nobre (He, Ne, Kr, Xe, Rn), todos os elementos fazem 
ligações químicas para terem melhor estabilidades

Tipos de Ligação Química

Covalente

Iônica

Metálica



Representações de Lewis

Numa ligação química só intervêm os electrons de 
valência, ou seja, os elétrons da camada mais externa 
do átomo. Para os representar utilizamos as 
representações de Lewis (~ 1916) ou notação de Lewis. 
Consistem no símbolo do elemento (que representa o 
núcleo mais as camadas internas, ou cerne do átomo) núcleo mais as camadas internas, ou cerne do átomo) 
e um ponto (dot) por cada elétron de valência.

Exemplos:
metais alcalinos: Li ; Na oxigênio:    O

carbono:  C halogêneos:   F



Representações de Lewis

Os elementos de transição têm camadas internas incompletas e não podemos 
(em geral) escrever  a notação de Lewis para estes elementos.



Ligação iônica

A ligação iônica é característica dos elementos dos Grupos 1 e 2 e dos 
halogênios e oxigênio. As ligações iônicas formam-se quando um 
elemento com baixa energia de ionização cede um eletrón a um elemento 
com elevada afinidade eletrônica. Enfim, um elemento eletropositivo 
(metais alcalino e alcalinos terrosos) combinando-se com elementos 
eletronegativos (halogênios e oxigênio)

Exemplo: LiF (fluoreto de lítio)

Li             Li+ + e- ionização do lítio

F  + e- F - aceitação do elétron pelo flúor

Li+ + F- LiF formação do composto iônico



Formação de um sólido iônico (NaCl)

elementos

íons

Íons com cargas opostas são atraídos um para o outro por forças 
eletrostáticas. Estas forças definem a ligação iônica.
O conjunto de ligações iônicas entre íons vizinhos, Na+ e Cl- conduzem à 
formação do sólido iônico. Os ions permanecem juntos devido à atração 
eletrostática:
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Energética da formação de ligações iônicas

A estabilidade de um composto iônico depende da interação 
de todos os íons.

Energia de rede: é a energia necessária para dissociar 
completamente um mol de composto iônico sólido nos seus 
íons no estado gasoso.íons no estado gasoso.

NaCl(s)             Na+(g) + Cl-(g) U = +787 kJ/mol

Esta energia não pode ser medida diretamente, mas pode ser 
obtida a partir de um ciclo de Born-Haber, que mostra todos os 
passos que contribuem para a energia total da reação de 
formação do composto iônico.



Ciclo de Born-Haber

1/2 Cl2(g)        Cl(g) 122 kJ/mol

Na(g)       Na+(g) + e- 495.8 kJ/mol

Cl(g) + e- Cl-(g)
-348.6 kJ/mol

Na+(g) + Cl-(g)      NaCl(s)
H = ?

Max Born
1882 – 1970

Nobel Prize in 
Physics 1954

Na(s) + 1/2 Cl2(g)      NaCl(s) 
Htotal = -411 kJ/mol

Na(s) Na(g) 107.3 kJ/mol

122 kJ/mol H = ?

H1 + H2 + H3 + H4 + H5 = Htotal

H5 = -787 kJ/mol
Urede = + 787 kJ/mol

Fritz Haber
1868 1934

Nobel Prize in
Chemistry

1918



O ciclo de Born-Haber relaciona a energia de rede com a energia de ionização, 
afinidade eletrônica e outras propriedades atômicas e moleculares.

Energética da formação de ligações iônicas



Energia de rede de sólidos iônicos

Urede/kJ.mol-1 Tfusão/°C
__________________________
LiCl         853 801
LiF        1036 845
MgO      3791              2800
___________________________



Estabilidade témica dos sólidos iônicos

Temperatura necessária para causar a decomposição térmica do sólido.

A observação experimental demonstra que a estabilidade térmica aumenta com o 
aumento do raio do cátion. Para uma discussão mais profunda, ver página 81 
“Química Inorgânica” 3ª ed. Shriver & Atkins.



Solubilidade dos sólidos iônicos

Como a regra geral 
e empírica, a 
solubilidade dos 
sólidos iônicos 
aumenta com a 
diferença de 
tamanho dos raios 

baixa

tamanho dos raios 
entre cátion e 
ânions. Para uma 
discussão mais 
profunda, ver página 
83 “Química 
Inorgânica” 3ª ed. 
Shriver & Atkins.

alta



Ligação covalente

Ligação covalente: é uma ligação na qual eletrôns são 
compartilhados por dois átomos.

O comprimento e força da ligação química resultam do equilíbrio devido à 
repulsão entre cargas iguais e atração entre cargas opostas.repulsão entre cargas iguais e atração entre cargas opostas.



Comprimento da ligação covalente

Define-se comprimento da ligação  como sendo a distância entre os 
núcleos de dois átomos ligados numa molécula.



Estruturas de Lewis

Ligação no H2:  H     +    H                 H   H    

Ligação no F2:   F     +    F                  F     F        ou  F-F

Par ligante
Eletróns não envolvidos na 
ligação: pares isolados ou não-
ligantes

Regra do Octeto: Qualquer átomo, exceto o hidrogênio, tem 
tendência a formar ligações até ficar rodeado por oito 
elétrons de valência (válido para elementos do 2º período).



Ligações duplas e triplas



Energia de dissociação da ligação

A energia de dissociação da ligação é a energia necessária para 
quebrar essa ligação.



Electronegatividade

No caso do hidrogênio, H2; os elétrons são igualmente partilhados pelos 
dois núcleos. A situação é diferente por exemplo para o HCl ou HF. Os 
elétrons passam mais tempo na vizinhança de um dos átomos.

Eletronegatividade (c):medida da capacidade de um átomo 
atrair para si os elétrons partilhados numa ligação.

Ligação covalente polar



Escala de Pauling de electronegatividades



Previsão do carácter da ligação

Se c < 2.0 a ligação é covalente polar; Se c ~ 2.0 tem 50 % de carácter 
iônico; se c > 2.0 então a ligação é predominantemente iônica. Se c = 0, a 
ligação é covalente apolar (0% de carácter iônico).



Propriedades de compostos covalentes e iônicos

Compostos covalentes: geralmente gases, líquidos ou sólidos de baixo 
ponto de fusão
Compostos iônicos: sólidos de ponto de fusão elevado.

Propriedade NaCl CCl4
Aspecto sólido branco líquido incolor
Tfusão/ °C 801 - 23
Tebulição/ °C 1413 76.5
solubilidade em H2O elevada bastante baixa
Condutividade elétrica

sólido mau mau
fundido bom mau



Estruturas de Lewis para moléculas poliatómicas

1)Escrever o esqueleto estrutural do composto. Em geral o átomo menos 
eletronegativo ocupa posição central. H e F ocupam sempre posições 
terminais

2) Contar o número total de eletróns de valência. Para ânions poliatômicos 
adicionar o número de cargas negativas. Para cátions subtrair.adicionar o número de cargas negativas. Para cátions subtrair.

3) Desenhar uma ligação covalente simples entre o átomo central e cada um 
dos átomos em redor. Completar o octeto dos átomos ligados ao átomo 
central.

4) Se a regra do octeto não for verificada para o átomo central experimentar 
ligações duplas ou triplas entre o átomo central e os átomos em redor.



Exemplos

Praticar: NF3; CS2; HNO3



Carga formal

Chama-se carga formal de um átomo à diferença entre o número de elétrons 
de valência num átomo isolado e o número de eletróns atribuído a esse átomo 
numa estrutura de Lewis.









 ligantes -e de  totalnº

2

1
 ligantes não -e de  totalnº -  valênciade -e de  totalnº  formal Carga

 Para moléculas neutras a soma das cargas formais deve ser zero.  
Para íons a soma deve igualar-se a carga do íon.

 Estruturas de Lewis com menores cargas formais são mais prováveis

 Estruturas de Lewis  mais prováveis quando as cargas negativas  

estão situadas nos átomos mais eletronegativos.



Carga formal









 ligantes -e de  totalnº

2

1
 ligantes não -e de  totalnº -  valênciade -e de  totalnº  formal Carga

Outros exemplos:

NCS- NCO-NCS- NCO-



Ressonância

Estruturas de ressonância: cada uma das duas ou mais estruturas de Lewis 
para uma molécula particular.

Híbridos de ressonância



Exceções e falhas (!?) à regra do octeto

BeCl2 BCl3 PCl5 CO2 SO2

Moléculas com número ímpar de eletróns, nunca satisfazem a regra do octeto:

Octeto expandido (a partir do 3º 
período da Tabela Periódica)



Modelo da Repulsão por Pares de Elétrons da Camada de Valência
(RPECV)

VSEPR Model

Valence-Shell Electron-Pair Repulsion

Para diminuir a repulsão inter-eletrônica, os pares de elétrons, ligantes ou 
não da camada de valência se posicionam o mais longe possível um do outro

Regiões de alta concentração eletrônica se repelem

1) Fazer a distribuição eletrônica;
2) Formar os íons/átomos;
3) Distribuir os pares de elétrons posicionando-os o mais longe possível um 

do outro na seguinte ordem de prioridade: - Par isolado-Par isolado; Par 
isolado-Par ligante; Par ligante-Par Ligante;



Modelo da Repulsão por Pares de Elétrons da Camada de Valência

VSEPR Model
Valence-Shell Electron-Pair Repulsion

Regiões de alta concentração eletrônica se repelem

Exemplo AX2

BeCl2

4Be: 1s2 2s2

17Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Linear

4ē



Exemplo AX3

BF3

5B: 1s2 2s2 2p1

9F: 1s2 2s2 2p5

Triangular Planar

6ē

Exemplo AX4

CH4

6C: 1s2 2s2 2p2

1H: 1s1

Tetraédrica



Exemplo AX5

PCl5

15P: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

17Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Bipirâmide trigonal

Octeto expandido

Exemplo AX6

SF6

16S: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

9F: 1s2 2s2 2p5

Octaédrica



Resumo das moléculas AXn

AX2: Cloreto de Berílio (BeCl2)

AX3: Fluoreto de Boro (BF3)

AX4: Metano (CH4)

Linear

Trigonal planar

Tetraédrica

AX5: Pentacloreto de Fósforo (PCl5)

AX6: Hexafluoreto de Enxofre (SF6)

Bipirâmide trigonal

Octaédrica



VSEPR - Moléculas com pares ē isolados

Exemplo AX2E

NO2
-

7N => 1s2 2s2 2p3+1

8O => 1s2 2s2 2p4

N*
*

*
*O

• •

• • •
•

O

• •

• •
•
•

-
* *

Angular

A geometria da molécula é dada pela 
disposição espacial dos átomos

Exemplo AX3E

NH3

7N: 1s2 2s2 2p3

1H: 1s1

Pirâmide 
Trigonal



Exemplo AX2E2

H2O

6O: 1s2 2s2 2p4

1H: 1s1

Angular

Exemplo AX4E

[ClF4]
+

17Cl: ... 3s2 3p5-1

9F: 1s2 2s2 2p5

Gangorra



Exemplo AX3E2

[ClF3]

17Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

9F: 1s2 2s2 2p5

T-Forma

Exemplo AX2E3

[XeF2]

54Xe: ... 5s2 5p6

9F: 1s2 2s2 2p5

Linear



Exemplo AX5E

[BrF5]

35Br: ... 4s2 4p5

9F: 1s2 2s2 2p5

Pirâmide de base quadrada

Exemplo AX4E2

[XeF4]

54Xe: ... 5s2 5p6

9F: 1s2 2s2 2p5

Quadrado Planar



´Octeto` expandido

Molécula de SF4

P = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

F
*

F
*

10ē

Hibridização: sp3dS
* *

F
*F

*

Hibridização: sp3d

Forma dos orbitais sp3d
= bipirâmide trigonal

Forma da molécula SF4

= forma gangorra



´Octeto` expandido

Molécula de SF6

P = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

S

F
*

F
*

12ē
Hibridização: sp3d2

Forma dos orbitais sp3d2

F
*

FS

F
*

F
*

Forma dos orbitais sp3d2

= octaédrica

Forma da molécula SF6

=  octaédrica

F
*



VSEPR - Moléculas com mais de um átomo central

Acetileno

HC≡≡CHHC≡≡CH

CC• •
•

•
•

•
•

•
* 

H
* 

H6C => 1s2 2s2 2p2

1H => 1s1

Linear



Etileno

H2C==CH2

6C => 1s2 2s2 2p2

1H => 1s1

CC• •
•

•
•

•
* 

H
* 

H
• •* 

HH
* 

C C

H

H H

H

C C

H

HH

H

?

Aleno (propadieno)

H2C==C==CH2

6C => 1s2 2s2 2p2

1H => 1s1

C• •
•* 

H
* 

H
•

C•
•

•
•* 

H H
* 

•
•

•
•C

C C C

H

H

H

H

C C C

H

H

H

H

?









Casos especiais em VSEPR
Exemplo AX3E2

[ClF3]

17Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

9F: 1s2 2s2 2p5

T-Forma

Exemplo AX2E2

H2O

6O: 1s2 2s2 2p4

1H: 1s1

Angular



Resumo do Modelo de Repulsão dos Pares Eletrônicos da 
Camada de Valência – RPECV

(Valence-Shell Electron-Pair Repulsion VSEPR model)

1) Fazer a distribuição eletrônica;
2) Formar os íons/átomos;2) Formar os íons/átomos;
3) Distribuir os pares de elétrons posicionando-os o mais longe possível um 

do outro na seguinte ordem de prioridade: - Par isolado-Par isolado; Par 
isolado-Par ligante; Par ligante-Par Ligante;

Obs.:1: A geometria da molécula é dada pelo arranjo dos átomo no espaço;
Obs.: 2: Considere que o(s) par(es) de elétron(s) distorcem a geometria molecular.



Para predizer a polaridade de uma molécula:

Descrever a geometria de acordo com o Modelo VSEPR

Cada ligação química “torna-se” um vetor que terá sentido para o átomo mais eletronegativo

Efetuar a soma vetorial.

Exemplos:

Átomo mais 
eletronegativo

Átomo mais 
eletronegativo

Exemplos:
Átomo mais 

eletronegativo

resultante # 0
molécula polar

resultante = 0
molécula apolar

A polaridade de uma molécula diminui quando a 
resultante dos vetores tende a zero



Exercícios:

1) O pentacloreto de fósforo sólido é formado por cátions PCl4
+ e 

PCl6
-, mas o vapor é molecular. Quais são as geometrias esperadas 

para os íons e para a forma molecular?

2) Coloque em ordem crescente os ângulos H---N---H dos seguintes 2) Coloque em ordem crescente os ângulos H---N---H dos seguintes 
molécula/íons:
a) NH4

+ (íon amônio) b)NH3 (amônia) c)NH2
- (amineto)

3) Qual a geometria esperada e a polaridade para as seguintes espécies:
a) IF7 b)XeO3 c) HCN       d)I3

- e)CS2



Teoria de Ligação de Valência Teoria de Ligação de Valência -- TLVTLV

Teoria de Lewis
(regra do octeto) VSEPR TLV

-Não prediz a geometria molecular;
-Poucos átomos seguem o ‘octeto’

Utiliza a regra do octeto;
Faz previsão qualitativa da
geometria molecular

Utiliza o conceito de 
hibridização de orbitais e 

faz previsão quantitativa da 
geometria dos orbitais, e, 
conseqüentemente, da 
geometria molecular



orbital ‘s’



Orbitais ‘p’



Orbitais ‘d’



Orbitais ‘f’



H

Formas de Ligação
Ligação sigma (δ) = ligação frontal (sempre é a primeira)

H H

Molécula de H2

H = 1s1

+ H HH H+ H

H

Molécula de HF
H = 1s1 e F = 1s2 2s2 2p5

Px
Py

PzF+

Px
Py

PzF
s

H



Molécula de O2
O = 1s1 2s2 2p4

+

Px
Py

PzO

Px
Py

Pz O

Px
Py

PzO

Px
Py

Pz O

| | | | | | | | | | | | 

| | | | | | | | | | | | 

δ = Pz-Pz

π = Px-Px
(poderia ser Py-Py)

Oa Ob
Oa Ob

1s2 1s2

2s2 2s2

2pY
2 2pY

2

(2pz-2pz)
2

(2px-2px)
2



Molécula de N2
N = 1s1 2s2 2p3

+N

Px

Py

Pz N

Px

Py

Pz NN

| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

Px

Py

PzPz

Py

δ = Pz-Pz

π = Px-Px

π = Py-Py

Na Nb
Na Nb

1s2 1s2

2s2 2s2

(2py-2pY)2

(2pz-2pz)
2

(2px-2px)
2

Py
| | | | | | | | | | | | |

Py

Px



Molécula de CH4
C = 1s1 2s2 2p2

Molécula de CH2O
C = 1s1 2s2 2p2

Molécula de HCN
C = 1s1 2s2 2p2



Hidridização de orbitais ‘s’ e ‘p’





Qual é a geometria?





Correlação entre as geometrias TLV e VSEPR



Exercícios

1) Descreva a estrutura de Lewis, a geometria molecular (por VSEPR), 
a geometria dos orbitais e qual o tipo de provável hibridização das 
seguintes moléculas:

a)XeF4 b)CO2 c)BF4
-a)XeF4 b)CO2 c)BF4

2) Qual é a hibridização dos orbitais do Carbono da molécula de 
benzeno? Desenhe os orbitais da camada de valência.


