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De que maneira os átomos se combinam para formar 
moléculas, e por que os átomos formam ligações?

Só se formará uma molécula quando esta for mais 
estável e tiver menor energia do que os átomos 

individuais.



formação

As ligações químicas são uniões estabelecidas entre 
átomos para formarem as substâncias químicas ou 

compostos químicos.

A formação de ligações químicas envolve normalmente 
só os elétrons do nível mais externo do átomo e, 

através da formação de ligações, cada átomo adquire 
uma configuração eletrônica estável.



O arranjo eletrônico mais estável é a estrutura de um gás nobre.

Observe a estrutura dos três primeiros gases nobres.

Os demais gases nobres (Kr, Xe e Rn) possuem o último nível ns2 e np6

(completos).



Os átomos podem adquirir uma configuração eletrônica estável 
de três maneiras:

Perdendo elétrons

Recebendo elétrons

Compartilhando elétrons
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Os elementos químicos podem ser classificados como:

Elementos eletropositivos: átomos perdem um ou mais 
elétrons com relativa facilidade.

Elementos eletronegativos: átomos que tendem a 
receber elétrons.

Elementos com reduzida tendência de perder ou 
receber elétrons.



Dependendo do caráter eletropositivo ou eletronegativo 
dos átomos envolvidos, podem formar-se três tipos de 

ligações químicas.

Elemento eletropositivo
+

Elemento eletronegativo
Ligação Iônica

Elemento eletronegativo
+

Elemento eletronegativo

Ligação Covalente

Elemento eletropositivo
+

Elemento eletropositivo
Ligação Metálica



Comparação: H x He
Observe :

1H 1s1 ↑ou
Falta um elétron para completar a 
camada K 

Observe agora o gás nobre mais próximo ao hidrogênio :

2He 1s2 ou ↑ ↓ Veja que a camada K está completa

Logo o hidrogênio adquire estabilidade eletrônica ao receber ou 
compartilhar um elétron.



Observe :

3Li 1s2 2s1 ou ↑ ↓ ↑

K L
Faltam 7 elétrons para completar 
a camada L, por isso é mais fácil 
perder 1 elétron para se 
estabilizar.

11Na 1s2 2s2 2p6 3s1

↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

Veja que para esses átomos necessitam perder um elétron para adquirir 
estabilidade eletrônica.

↑ ↓



Os elementos  do grupo dos metais alcalinos, necessitam perder 
um elétron para adquirir estabilidade eletrônica.

3Li

11Na

19K

37Rb

55Cs

87Fr

Perdem um elétron  - monovalentes – carga elétrica +1

Configuração eletrônica 

terminada em s1
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Observe :

4Be 1s2 2s2 ou ↑ ↓ ↑ ↓

12Mg 1s2 2s2 2p6 3s2

↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓

Veja que para esses átomos necessitam perder dois elétrons para adquirir 
estabilidade eletrônica.

Faltam 6 elétrons para completar 
a camada L, por isso é mais fácil 
perder 1 elétron para se 
estabilizar.

↑ ↓ ↑ ↓



Os elementos  do grupo dos metais alcalinos-terrosos, necessitam 
perder um elétron para adquirir estabilidade eletrônica.

4Be

12Mg

20Ca

38Sr

56Ba

88Ra

Perdem dois elétrons  - bivalentes – carga elétrica +2

Configuração eletrônica 

terminada em s2



Esboço geral

Grupo 1
M. alc.

Grupo 2
M. alc. Ter.

Grupo 13 Grupo 14 Grupo 15 Grupo 16
Calc.

Grupo 17
Halog.

Perdem 1 
elétron

Perdem 2 
elétrons

Perdem 3 
elétrons

Perdem ou 
ganham 4 
elétrons

Ganham 3 
elétrons

Ganham 2 
elétrons

Ganham 1 
elétron

+1 +2 +3 +/- 4 -3 -2 -1

Monovalentes Bivalentes Trivalentes Tetravalentes Trivalentes Bivalentes Monovalentes
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Teoria do octeto

Um átomo adquire estabilidade eletrônica, quando a sua camada 
de valência se torna semelhante a de um gás nobre.

Somente o hidrogênio (1H), lítio (3Li), berílio (4Be), boro (5B) se 
estabilizam com dois elétrons na camada de valência.



Notas importantes

Nota:

Qdo um átomo possui menos de quatro elétrons na 
última camada, ele terá maior tendência para perder 
elétrons.

Qdo um átomo possui mais de quatro elétrons na última 
camada, ele terá maior tendência para ganhar elétrons.



Exercícios

01. (UNIFOR-CE) O número de elétrons de valência (que contribui para 

ligação química) do elemento lítio é:

A) 5                     B) 4                    C) 3                     D) 2                     E) 1

02. (UERJ) A figura abaixo representa o átomo de um elemento químico, de 

acordo com o modelo de Bohr. Para adquirir estabilidade, um átomo do 

elemento representado pela figura deverá efetuar ligação química com um 

único átomo de outro elemento, cujo símbolo:

é:

A) C 

B) F

C) P 

D) S
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03. (Mackenzie-SP) Do hélio, que tem Z = 2 e pertence à família dos gases 

nobres, é correto afirmar que:

A) possui camada de valência completa.

B) da ligação entre seus átomos resultam moléculas de fórmula He2.

C) está no 2º período da tabela periódica.

D) é isoeletrônico do H1+, cujo átomo tem Z = 1.

E) possui camada de valência incompleta.

04. (UFES-2004) A configuração eletrônica do átomo de ferro em ordem 

crescente de energia é:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10. Na formação do íon Fe2+, o átomo neutro perde 

2 elétrons. A configuração eletrônica do íon formado é:

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6

b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4

c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5

d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 4s1 3d6

e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 4s2 3d5



05. Os átomos podem adquirir uma configuração eletrônica estável por três 

maneiras: perdendo elétrons, recebendo elétrons ou compartilhando 

elétrons. Esse ganho, perca ou compartilhamento envolve normalmente os 

elétrons da última camada. Observe a configuração eletrônica de um certo 

átomo:1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 . De acordo com essa configuração eletrônica 

podemos concluir que esse átomo pertence a um elemento que: 

A) Tem tendência reduzida de perder elétrons.

B) Tem grande tendência de ganhar elétrons.

C) Tem grande tendência de perder elétrons.

D) Apresenta cinco elétrons na última camada.



Exercícios - Gabarito

01 02 03 04 05

E D A A B
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