
Conceitos Básicos  

de Ligação Química  



 

 

 

• Para uma representação através de figuras 

sobre a localização dos elétrons em um átomo, 

mostramos os elétrons como pontos ao redor 

do símbolo do elemento. 

 

• O número de elétrons disponíveis para a 

ligação é indicado por pontos 

desemparelhados.  

 

Símbolos de Lewis 



 

 

 

 

• Esses símbolos são chamados símbolos de 

Lewis. 

 

• Geralmente colocamos os elétrons nos quatro 

lados de um quadrado ao redor do símbolo do 

elemento. 

Símbolos de Lewis 



Na·  + ·Cl:       Na+  + [:Cl:]- 

: 
: : 

: 

Símbolos de Lewis 



 

• Todos os gases nobres, com exceção do He, têm 

uma configuração s2p6.   

 

• A regra do octeto: os átomos tendem a ganhar, 

perder ou compartilhar elétrons até que eles estejam 

rodeados por 8 elétrons de valência (4 pares de 

elétrons). 

 

• Observação: existem várias exceções à regra do 

octeto. 

A regra do octeto 



 

• Esses são derivados da configuração eletrônica dos 
elementos com o número necessário de elétrons adicionados 
ou removidos do orbital mais acessível. 

 

• As configurações eletrônicas podem prever a formação de 
íon estável: 

• Mg: [Ne]3s2 

• Mg+: [Ne]3s1  não estável 

• Mg2+: [Ne]  estável 

• Cl: [Ne]3s23p5 

• Cl-: [Ne]3s23p6 = [Ar]  estável 

Configurações eletrônicas de 

íons dos elementos representativos 



• Ligação química: é a força atrativa que mantém dois ou 

mais átomos unidos. 

 

• Ligação covalente: resulta do compartilhamento de 

elétrons entre dois átomos. Normalmente encontrada entre 

elementos não-metálicos. 

Ligações químicas 



 

• Ligação iônica: resulta da transferência de elétrons de um 

metal para um não-metal. 

Ligações químicas 

+ 

- 

metal não metal 



  

LIGAÇÃO METÁLICA – MODELO SIMPLES: 
OS CÁTIONS METÁLICOS ESTÃO IMERSOS 

NUM MAR DE ELÉTRONS   



 

• Ligação metálica: é a força atrativa que mantém 

metais unidos. Nesses metais cada átomo está ligado 

a vários átomos vizinhos.  

Ligação Metálica 



• A energia necessária para quebrar uma ligação 

covalente é denominada entalpia de dissociação de 

ligação, D.  

• Para a molécula de Cl2, a D(Cl-Cl) é dada pelo H 

para a reação: 

Cl2(g)  2Cl(g)   H = 242 kJ mol-1 

 

• Para a molécula de hidrogênio: 

H2 (g)  2H(g)  H = 436 kJ mol-1 

Forças das Ligações 



 

• Quando mais de uma ligação é quebrada: entalpia média 

de dissociação de ligação 

CH4(g)  CH3 (g) + H(g)  H = 430 kJ 

CH3(g)  CH2 (g) + H(g)  H = 471 kJ 

CH2(g)  CH1 (g) + H(g)  H = 420 kJ 

CH(g)  C (g) + H(g)  H = 339 kJ 

CH4(g)  C(g) + 4H(g) H = 1660 kJ 

• A entalpia média de ligação é uma fração do H para a 

reação de atomização: 

D(C-H) = ¼  HC—H = ¼(1660 kJ) = 415 kJ 

• As entalpias de ligação geralmente são positivas 

Forças das Ligações 



Br 

Tabela 1 – Entalpias médias de ligação  (kJ/mol) 



 

Entalpias de ligação e entalpias de reação 

 

• Podemos usar as entalpias de ligação para calcular a 

entalpia para uma reação química. 

 

 

• Admitimos que em qualquer reação química as 

ligações precisam ser quebradas para que novas 

ligações sejam formadas. 
 

Forças das Ligações 



Entalpias de ligação e entalpias de reação 

H2(g) + Cl2(g)  2HCl(g) 

Separando a reação em duas etapas e usando as energias de 

ligação da tabela anterior 

 

   H2 (g)  2H(g)   H = 436 kJ mol-1 

   Cl2(g)  2Cl(g)    H = 242 kJ mol-1 

   2H(g) + 2Cl(g)  2HCl(g)   H = 2(-431) kJ mol-1 

  Total: H2(g) + Cl2(g)  2HCl(g)   H = -184 kJ mol-1 
  

Energia liberada:  

reação exotérmica, processo energeticamente favorável 

Forças das ligações 



  

Entalpias de ligação e entalpias de reação 

 

Reação entre o gás metano, CH4, e o cloro gasoso: 

 

CH4(g) + Cl2(g)  CH3Cl(g) + HCl(g) H = ? 

Forças das ligações 

A entalpia da reação pode ser dada pela soma das 

entalpias de ligações quebradas menos a soma das 

    entalpias das ligações formadas.   



Forças das ligações 



 Entalpias de ligação e entalpias de reação 

• Nessa reação, uma ligação C-H e uma ligação Cl-Cl são 

quebradas enquanto uma ligação C-Cl e uma ligação H-Cl 

são formadas: 

CH4(g) + Cl2(g)  CH3Cl(g) + HCl(g) H = ? 

 

Hr = {[D(C—H) + D(Cl—Cl)] – [D(C—Cl) + D(H—Cl)]} 

Hr = - 104 kJ mol-1 

 

• A reação como um todo é exotérmica, o que significa que 

as ligações formadas são mais fortes do que as ligações 

quebradas. 

Forças das ligações 



                              Nitroglicerina 

4C3H5N3O9(l)  6N2(g) + 12CO2(g) + 10H2O(g) + O2(g) 

HN≡N = 941 kJ mol-1 

HC=O = 799 kJ mol-1 (x 2 p/ CO2) 

HO—H = 463 kJ mol-1 (x 2 p/ H2O) 
 

 

Alfred Nobel (1833 – 1896) 

Nobel descobriu que a  

nitroglicerina poderia  

tornar-se mais estável pela  

absorção em 

celulose  trinitrotolueno, TNT 
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Pauling: o grau de caráter iônico de uma ligação  

varia com a diferença de eletronegatividades. 

Quanto maior a diferença na eletronegatividade entre os 

átomos, mais polares serão suas ligações. 



 

 

Toda molécula como a de HF , na qual o centro de 

cargas negativas não coincide com o centro de 

cargas positivas, denomina-se molécula polar. 

 

Isto posto precisamos analisar se as ligações são 

polares ou apolares, e, também a molécula como 

um todo para verificar se a molécula é polar ou 

apolar. 

Momento de Dipolo 



Momento de Dipolo 



 

 

Desta forma uma molécula polar tem um centro de 

cargas positivo e um centro de cargas negativo. 

 

Essa separação de cargas produz um dipolo. 

 

A magnitude do dipolo é dada pelo momento dipolar 

que é médido em Debyes (D) 

 

                           1D = 3,34 x 10-30  C.m 

 

 

 

Momento Dipolar 



Momentos dipolares de algumas moléculas 

 
Momentos Dipolares 

Molécula Estrutura Momento Dipolar (D) 

Hidrogênio      H - H 0 

Cloro      Cl - Cl 0 

Cloreto de 

Hidrogênio 

      H - Cl 1,08 

Brometo de 

Hidrogênio 

      H - Br 0,82 

Monóxido de 

Carbono 

      C ≡ O 0,11 

 

Água 

 

 

 

 

 

1,85 

Cianeto de 

Hidrogênio 

     H - C ≡ N 

 

2,98 



 
Momento de Dipolo  

 

Podemos indicar a polaridade de uma  

molécula das duas maneiras abaixo 

Na representação da direita a seta indica o deslocamento 

da densidade eletrônica para o átomo mais eletronegativo  



 

Quando cargas de igual magnitude e sinais opostos, 

Q+ e Q- , são separadas por uma distância “r” , um 

dipolo é produzido. 

 

O momento de dipolo é o produto da grandeza de 

um dos centros de carga pela  distância  

separação entre os centros.                          

                                       μ = Q.r 

Onde        μ = momento de dipolo 

                 Q= carga 

                 r= distância entre os centros de cargas 

Momento Dipolar 



 

                                       μ = Q.r 

 

 

Analisando a equação do momento dipolar 

 verificamos que os momentos de dipolo aumentam 

 com o aumento da magnitude das cargas 

 separadas e com o aumento da distância entre as 

 cargas 

Momento Dipolar 



 
Caráter Iônico das Ligações Químicas  

 



 

 

A figura do slide anterior permite-nos inferir que 

quanto maior a diferença de eletronegatividade 

maior será o caráter iônico da ligação química. 

 

 

É comum considerar-se que uma ligação química é 

predominantemente iônica se a diferença entre as 

eletronegatividades dos elementos constituintes    

for maior que 1,8. 

Caráter Iônico das Ligações Químicas 


