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2.1. Ligação Química

Tipos de 
ligações 
químicas

Ligação covalente

•estruturas de Lewis

•energia de ligação e comprimento de ligação

•polaridade das ligações

•geometria molecular

•polaridade das moléculas

•estruturas de moléculas orgânicas e biológicas

Ligações intermoleculares

• ligações de hidrogénio

• ligações de van der Waals (de 
London, entre moléculas polares e 
entre moléculas polares e 
apolares)

AL 2.1. Miscibilidade 
de líquidos

A ligação química deve ser considerada um conceito unificador: a energia de um conjunto de átomos ou moléculas ligados é menor do que a energia
dos átomos ou moléculas separados, como resultado das atrações e repulsões envolvendo eletrões e núcleos atómicos. Consideram-se duas
situações quanto ao tipo de ligação química: (a) partilha significativa de eletrões entre os átomos (ligações iónica, covalente e metálica) e (b) partilha
pouco significativa de eletrões entre os átomos ou moléculas (ligações intermoleculares de van der Waals e ligações de hidrogénio).

A identificação da partilha de eletrões está relacionada qualitativamente com representações da densidade eletrónica das moléculas.
Na ligação iónica é uma ligação em que a partilha de eletrões dá origem a uma cedência significativa de eletrões entre átomos, podendo realçar-se 
que essas estruturas com caráter iónico se dissociam em iões em solução ou por mudança de estado físico.

A polaridade das moléculas está relacionada com a assimetria na distribuição da carga elétrica, ou seja, na diferença das densidades eletrónicas das
moléculas. Em qualquer tipo de molécula, incluindo as moléculas não polares e os átomos de gases nobres, existe atração entre estas por forças de
London e que, em moléculas polares, a estas atrações se somam as atrações entre as distribuições assimétricas de carga.

A formação 
de uma 

molécula é 
um processo 
exotérmico 

e a sua 
dissociação 

um processo 
endotérmico



Ligação química

Compreender que as propriedades das moléculas e materiais são determinadas pelo tipo de átomos, pela energia das

ligações e pela geometria das moléculas.

1.1 Indicar que um sistema de dois ou mais átomos pode adquirir maior estabilidade através da formação de ligações químicas.

1.2 Interpretar as interações entre átomos através das forças de atração entre núcleos e eletrões, forças de repulsão entre eletrões e

forças de repulsão entre núcleos.

1.3 Interpretar gráficos da energia em função da distância internuclear durante a formação de uma molécula diatómica identificando o

predomínio das repulsões a curta distância e o predomínio das atrações a longas distâncias, sendo estas distâncias respetivamente

menores e maiores do que a distância de equilíbrio.

1.4 Indicar que os átomos podem partilhar eletrões formando ligações covalentes (partilha localizada de eletrões de valência), ligações

iónicas (transferência de eletrões entre átomos originando estruturas com caráter iónico) e ligações metálicas (partilha de eletrões de

valência deslocalizados por todos os átomos).

1.5 Associar as ligações químicas em que não há partilha significativa de eletrões a ligações intermoleculares.

1.6 Interpretar a ocorrência de ligações covalentes simples, duplas ou triplas em H2, N2, O2 e F2, segundo o modelo de Lewis.

1.7 Representar, com base na regra do octeto, as fórmulas de estrutura de Lewis de moléculas como CH4, NH3, H2O e CO2.

1.8 Relacionar o parâmetro ângulo de ligação nas moléculas CH4, NH3, H2O e CO2 com base no modelo da repulsão dos pares de

eletrões de valência.

1.9 Prever a geometria molecular, com base no modelo da repulsão dos pares de eletrões de valência, em moléculas como CH4, NH3, H2O

e CO2.

1.10 Prever a relação entre as energias de ligação ou os comprimentos de ligação em moléculas semelhantes, com base na variação das

propriedades periódicas dos elementos envolvidos nas ligações (por exemplo H2O e H2S ou HCl e HBr).

1.11 Indicar que as moléculas diatómicas homonucleares são apolares e que as moléculas diatómicas heteronucleares são polares,

interpretando essa polaridade com base na distribuição de carga elétrica entre os átomos.

1.12 Identificar ligações polares e apolares com base no tipo de átomos envolvidos na ligação.

1.13 Indicar alguns exemplos de moléculas polares (H2O, NH3) e apolares (CO2, CH4).

1.14 Identificar hidrocarbonetos saturados, insaturados e haloalcanos e, no caso de hidrocarbonetos saturados de cadeia aberta até 6

átomos de carbono, representar a fórmula de estrutura a partir do nome ou escrever o nome a partir da fórmula de estrutura.

1.15 Interpretar e relacionar os parâmetros de ligação, energia e comprimento, para a ligação CC nas moléculas etano, eteno e etino.

1.16 Identificar grupos funcionais (álcoois, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e aminas) em moléculas orgânicas, biomoléculas e

fármacos, a partir das suas fórmulas de estrutura.

1.17 Identificar ligações intermoleculares – de hidrogénio e de van der Waals – com base nas características das unidades estruturais.

1.18 Relacionar a miscibilidade ou imiscibilidade de líquidos com as ligações intermoleculares que se estabelecem entre unidades

estruturais.

Energia de ligação (libertada, sinal negativo)
𝐻 𝑔 + 𝐻 𝑔 → 𝐻2 𝑔 + 436 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙

Energia de dissociação (consumida, sinal negativo)

𝐻2 𝑔 + 436
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
→ 𝐻 𝑔 + 𝐻(𝑔)

O ângulo da ligação depende: da
existência ou não de pares de eletrões
não ligantes no átomo central, do
número de pares não ligantes no átomo
central e do raio dos átomos envolvidos
nas ligações.


