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LIGAÇÃO IÔNICA OU ELETROVALENTE

  Este tipo de ligação ocorre entre átomos que 
apresentam características opostas: os metais, que 
apresentam alta eletropositividade, e os não-me-
tais, que apresentam alta eletronegatividade. Na 
formação da ligação iônica, ou eletrovalente, os 
metais cedem elétrons e os não-metais recebem 
elétrons. Um composto iônico típico é o cloreto de 
sódio. Ele é formado pelos elementos sódio (11Na) 
e cloro (17Cl). Na formação do cloreto de sódio o 
elétron da última camada do átomo sódio é trans-
ferido para o átomo de cloro.

Na + Cl  -> NaCl

Observe que o átomo de sódio ao perder um 
elétron fica com 8 elétrons na última camada 
(camada L). No entanto, quando isso ocorre, ele 
deixa de ser eletricamente neutro e se torna uma 
entidade eletricamente carregada: um íon. O íon 
sódio apresenta carga +1 pois ele apresenta 11 
prótons em seu núcleo e 10 elétrons na eletrosfera. 
Os íons positivos são chamados cátions.

O átomo de cloro ao receber um elétron fica com 
8 elétrons na última camada. Quando isso ocorre 
ele se transforma num íon. O íon cloro apresenta 
carga - 1, pois ele possui 17 prótons em seu núcleo 
e 18 elétrons em sua eletrosfera. Os íons negativos 
são chamados ânions.

É importante ressaltar que os íons Na+ e Cl- 
apresentam estruturas eletrônicas iguais às 
dos gases nobres neônio (10Ne) e argônio (18Ar), 
respectivamente.

Os íons Na+ e Cl-, por possuírem cargas elétricas 
opostas, se atraem formando a substância cloreto 
de sódio. No estado sólido o cloreto de sódio é 
formado por um arranjo ordenado de cátions 
(Na+) e ânions (Cl-). Esse arranjo é chamado cristal 
iônico. No cristal de cloreto de sódio cada íon sódio 
é rodeado por 6 íons cloro e cada íon cloro por 6 
íons sódio. Não podemos dizer que um cátion está 
ligado única e exclusivamente a um único ânion. A 
figura abaixo mostra o cristal de cloreto de sódio 
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em duas e três dimensões.

REPRESENTAÇÕES ESPACIAIS DO NA+CL-

As substâncias formadas por ligações iônicas 
são chamadas compostos iônicos ou substâncias 
iônicas e são representados por fórmulas denom-
inadas fórmulas empíricas. A fórmula empírica do 
cloreto de sódio é NaCl. Ela nos informa que o cristal 
dessa substância é formado pela mesma proporção 
de íons Na+  e  Cl-. Embora um composto iônico seja 
formado por íons ele é eletricamente neutro, pois a 
quantidade de carga positiva é igual à quantidade 
de carga negativa. Em outras palavras, na formação 
de um composto iônico a quantidade de elétrons 
cedidos pelo metal deve ser igual à quantidade de 
elétrons ganho pelo não-metal.

PROPRIEDADES DOS COMPOSTOS

IÔNICOS

Os compostos iônicos apresentam características 
próprias tais como:

1º)  São sólidos cristalinos à temperatura 
ambiente.

2º)  Quando solúveis têm na água o seu melhor 
solvente.

3º)  São duros, quebradiços e geralmente 
transparentes.

4º)  Possuem altos pontos de fusão e ebulição 
(NaCl funde-se a 808º com pressão ambiental).

5º) Quando fundido ou em solução aquosa 
tornam-se condutores de corrente elétrica, pois 
sofrem dissociação iônica.

LIGAÇÃO METÁLICA (METAL + METAL)

A ligação metálica é a ligação que se estabelece 
entre átomos de metais iguais ou diferentes.

Os metais em geral como o ferro, o cobre etc., 
apresentam seus elétrons periféricos (elétrons 
livres) fracamente ligados ao núcleo. Em um cristal 
metálico, os elétrons ficam livres para se movi-
mentarem em seu interior. Esses elétrons errantes 
passeiam em forma de nuvem em torno dos íons 
positivos fixos nos vértices do cristal. A nuvem 
de elétrons que permanece em torno dos cátions 
metálicos, dá origem às forças de atração maiores 
que as forças de repulsão existentes entre os 
cátions. Essas forças de atração são denominadas 
“ligação metálica”.
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Eétrons “soltos” com livre movimentação por 
todo metal:

Os átomos de um metal no estado sólido estão 
arranjados de modo a formar figuras geométricas 
bem definidas – os retículos cristalinos. Observe 
o arranjo estrutural dos metais sódio, lítio e bário. 
Cada átomo tem ao seu redor oito átomos vizinhos, 
formando uma estrutura cúbica de corpo centrado 
(ccc).

PROPRIEDADES DOS METAIS

1.  Boa condutibilidade elétrica e térmica.

2. Elevado ponto de fusão e ebulição.

3. Maleabilidade e Ductibilidade 

LIGAS METÁLICAS

Ligas metálicas são materiais com propriedades 
metálicas que contêm dois ou mais elementos 
químicos sendo que pelo menos um deles é metal.

Apesar da grande variedade de metais existentes, 
a maioria não é empregada em estado puro, mas 
em ligas com propriedades alteradas em relação

ao material inicial, o que visa, entre outras coisas, 
a reduzir os custos de produção.


