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Estruturas de sólidos iônicos

Os compostos iônicos incluem sais, óxidos, hidróxidos, 
sulfetos e a maioria dos compostos inorgânicos.

Os sólidos iônicos se mantêm unidos por atração 
eletrostática entre os íons positivos e negativos.

O número de íons que circunda cada íon determinado é 
chamado de número de coordenação.

Quando houver nº igual de íons dos dois tipos (NaCℓ), 
os íons positivos e negativos terão o mesmo número de 

coordenação.



Se o número de coordenação num composto iônico AX 
for três, teremos três íons X- em contato com um íon A+.

Os números de coordenação 3, 4, 6 
e 8 são bastante comuns.

Número de coordenação Forma

2 Linear

3 Trigonal planar

4 Tetraédrica

4 Quadrada planar

6 Octaédrica

8 Cúbica de corpo centrado



Empacotamento Denso

Muitas estruturas cristalinas comuns são semelhantes e 
podem ser descritas em termos de arranjos cúbicos ou 

hexagonais de empacotamento denso.
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11Na 1s2 2s2 2p6 3s1

17Cℓ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Na* Cℓ
••

• •
••

•

Logo o Na cede 1 elétron para o Cℓ

Na Cℓ*
* **

* ••••
•••

NaCℓ

Coordenação: 6 :  6

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Image0IH.jpg


Características dos compostos iônicos

P.F e P.E geralmente elevados devido a forte atração entre os íons.

sólidos e formam geralmente estruturas cristalinas à temperatura 
ambiente.

bons condutores de eletricidade (dissolvidos ou fundidos) -
locomoção dos íons. Os cristais secos não conduzem eletricidade, 
a menos que apresentes defeitos.

Podem ser solúveis em água (ou outros solventes) ou não, 
dependendo da Energia livre de Gibbs, energia de Solvatação e da 
Energia reticular.
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Exercícios
01. Um certo átomo de um elemento X apresenta sete elétrons na 

camada de valência, se liga a um átomo de um certo elemento Y que por 

sua vez possui dois elétrons na camada de valência. Determine:

a) A fórmula eletrônica oriunda da ligação química entre esses dois 

átomos.

b) O tipo de ligação química envolvida. Justifique.

a XComo X tem 7 elétrons na C.V, logo: •••••••

Como Y tem 2 elétrons na C.V, logo:

Y*
*

Então: Y* * X
••

••
•••

b Ligação iônica, pois ocorre troca (transferência de elétrons)

•X
••

•
•••



02. (U. Católica-DF) Em relação ao cloreto de prata, pode-se afirmar que 

o tipo de ligação existente entre a prata e o cloro é:

A) covalente polar                        D) Metálica                              E) iônica 

B) covalente dativa                      C) covalente apolar

03. (U. Alfenas-MG) Dos compostos abaixo, assinalar o iônico:

A) BF3 B) SF4 C) BaF2 D) SiCℓ4 E) PH3

04. (Mackenzie-SP) Na ligação entre átomos dos elementos químicos 31

15P e Ca, que tem 20 prótons, forma-se o composto de fórmula:

A) CaP             B) Ca3P             C) CaP3 D) Ca2P3 E) Ca3P2
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05. (UFMS) A tabela abaixo é um pedaço da tabela periódica, onde os números 

representam os números atômicos. Numa das fileiras são dados símbolos atômicos 

hipotéticos. Com base no enunciado, encontrar a(s) alternativa(s) correta(s).

01. Os números atômicos dos átomos do mesmo grupo que b são 13, 14, 15, 16 e 

17.

02. Os elemento imediatamente abaixo de d, na tabela, tem seis elétrons na 

camada mais externa.

04. Todos os elementos do mesmo grupo que c têm configuração ns2np3 na 

camada mais externa.

08. O elemento de número 7 é mais provável ser um não metal que o número 35.

16. O elemento de número 7 pode se combinar com o hidrogênio para dar origem a 

um composto na proporção de 1:3 respectivamente.

32. Todos os elementos do mesmo grupo que a têm o mesmo número de camadas 

na eletrosfera.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.



01 02 03 04 05

Ver slide E C E 2+4+16=22
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