
QUÍMICA 

Profa.  Giselle Blois 

Substâncias e suas propriedades 

Interação Atômicas: Ligações Iônicas, Ligações Covalentes e 

Ligações Metálicas. Ligas Metálicas. 

Parte 3 

 

        



 
 

Interação Atômicas: Ligações Iônicas, Ligações Covalentes e 
Ligações Metálicas. Ligas Metálicas. 

 
 

Ligação Covalente: quando há compartilhamento de 

elétrons. 

 

Ex.: H2 

           

          HCl 
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Ligação Covalente Dativa:  

 

ex.: SO2 
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Ligações Metálicas:  

são as ligações entre os metais. 

 

* Metais = elementos químicos que têm como principal 

característica a capacidade de perder elétrons, ou seja, 

de formar cátions metálicos.  
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Características dos metais: 

- Sólidos em temperatura ambiente, com exceção do 

mercúrio; 

- Apresentam brilho característico; 

- Apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição; 

- São maleáveis; 

- São ductíveis. 
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Os metais puros são formados por aglomerados de 

átomos, de um único elemento químico, denominados de 

retículos cristalinos, que é constituído por cátions do 

metal envolvido por uma nuvem de elétrons.  

 OBS: A capacidade que os metais 

têm de conduzir a eletricidade se 

explica pela presença dessa 

nuvem de elétrons. 
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A ligação metálica é a ligação que ocorre entre os átomos 

de um único elemento metálico, suas propriedades são 

diferentes das propriedades dos seus elementos 

constituintes puros. 
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Na ligação metálica, os retículos cristalinos que formam 

os metais são um aglomerado iônico (cátions e elétrons). 

Os elétrons presentes na camada de valência dos átomos 

do metal são deslocalizados, ou seja, saem da camada de 

valência fazendo com que o átomo se torne um cátion. 

Neste “mar de elétrons'‘, cada um dos elétrons presentes 

possui capacidade de mover-se por meio do retículo 

cristalino do metal livremente, sem abandonar o retículo. 
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As ligas metálicas possuem algumas particularidades que 

os metais puros não apresentam e é exatamente por isso 

que são produzidas e utilizadas em abundância. 

Exemplos: 

Aço: Formado pela mistura de aproximadamente 98,5% 

de ferro, 0,5 a 1,7% de carbono e traços de silício, 

enxofre e oxigênio. O aço é uma liga usada para produzir 

outras ligas metálicas. 
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Aço Inox: Formado por 74% de aço, 18% de cromo e 8% 

de níquel.  

Ouro 18 quilates: Liga formada por 75% de ouro, 13% de 

prata e 12% de cobre. Sua vantagem em relação ao ouro 

puro é que esse metal é macio e pode ser facilmente 

riscado. Além disso, a liga mantém as propriedades 

desejadas do ouro, como brilho, dureza adequada para a 

joia e durabilidade. 
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Bronze: Formado por 67% de cobre e 33% de estanho.  

 

Latão: Mistura de 55 a 95% de cobre e de 5 a 45% de 

zinco.  

 

Amálgama: Muito usada em obturações nos dentes, a 

amalgama é formada pela mistura de 70% de prata, 18% 

de estanho, 10% de cobre e 2% de mercúrio. 
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Solda: Formada por 67% de chumbo e 33% de estanho. 

 

Magnálio: Mistura de 90% de alumínio e 10% de 

magnésio.  


