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RESUMO 

 

Este trabalho aborda um assunto de grande importância na vida acadêmica, 

as Ligações Químicas Interatômicas (L.Q.I.). No entanto, aqui é proposta uma nova 

perspectiva de trabalho que olha para as ligações químicas por outro ângulo, mu-

dando o atual e principal enfoque, a regra do octeto, para um novo e mais amplo, 

que é a observância dos subníveis “p”. Para atingirem a estabilidade energética, os 

átomos necessitam completarem seus subníveis “p” em seus últimos níveis de ener-

gia, ou seus subníveis “s”, quando apresentarem apenas um nível de energia, ou 

seja, seis (06) elétrons no subnível “p” ou dois (02) elétrons no subnível “s” do último  

nível de energia. Este novo olhar sobre as L.Q.I. dará ao estudante um campo de 

visão e uma mobilidade maiores para entender e executar as L.Q.I. Dessa forma, 

trabalhando e retendo conceitos mais fidedignos, o estudante obterá bases mais só-

lidas para continuar construindo o conhecimento sobre as ligações químicas com os 

novos conceitos que futuramente virão a ser estudados e complementados em 

quaisquer que sejam os caminhos profissionais escolhidos. Neste trabalho também 

se discute um novo olhar acerca da ligação coordenada, tratando seu mecanismo de 

uma forma simples e, vale ressaltar, de cunho puramente didático. Os caminhos de 

execução e as representações finais das ligações coordenadas são contribuições 

provenientes de muitos anos de pesquisa em sala de aula e, assim, um caminho 

encontrado para melhor explicitar tal ligação e facilitar sua identificação. Entretanto, 

essas representações não fogem dos conceitos mais modernos, de que a ligação 

coordenada é uma ligação covalente normal que ocorre de forma diferenciada e que, 

portanto, exige um maior detalhamento em suas estruturas e em seus mecanismos. 

Esta abordagem almeja enfatizar ao estudante que, embora seja uma ligação cova-

lente normal, a ligação coordenada apresenta suas singularidades. Adicionalmente, 

este trabalho apresenta uma sugestão para a abordagem das L.Q.I. em sala de aula, 

utilizando-se de materiais reciclados, tornando a explanação em algo concreto e 

também lúdico.  

 

Palavras-chave:  novo olhar, ligação química, ligação coordenada. 



 
 

ABSTRACT 

 

This work addresses a subject of great importance in academic life, Interatom-

ic Chemical Bonds (I.C.B.). However, it proposes a new work perspective that looks 

at chemical bonds from a different angle, shifting the current and main focus, the oc-

tet rule, to a new and broader one, which is the observance of the “p” sublevels. To 

achieve energetic stability, the atoms need to complete their "p" sublevels at their last 

energy levels, or their "s" sublevels when they have only one energy level, i.e. six 

(06) electrons at the "p" sublevel or two (02) electrons at the "s" sublevel of the last 

energy level. This new look at I.C.B. will give the student a greater vision range and 

mobility to understand and perform I.C.B.. By working and retaining more realistic 

concepts, the student will gain a solid foundation for continuing to build knowledge 

about chemical bonds with new concepts that will be studied and complemented in 

the future in any chosen professional path. This work also discusses a new look at 

coordinated bonds, considering its mechanism in a simple manner and, it should be 

emphasized, purely didactic nature. The execution paths and final representations of 

coordinated bonds are contributions that arise from many years of in-classroom re-

search and thus represent a way to better explain such bonds and facilitate their 

identification. Nevertheless, these representations do not ignore the most modern 

concepts, i.e. that the coordinate bond is a normal covalent bond that happens differ-

ently and therefore requires greater detail in its structures and mechanisms. This ap-

proach aims to emphasize to the student that, although it is a normal covalent bond, 

the coordinate bond has some singularities. Additionally, this work presents a sug-

gestion for the approach of I.C.B. in the classroom, using recycled materials and 

making the explanation concrete and playful. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
 

Este trabalho tem como fundamento um novo olhar sobre a apresentação do 

tema ligação química interatômicas (L.Q.I.) no ensino médio e por consequência, 

solidificar uma base de conhecimento para os egressos que se aventurem ao ensino 

superior, assim como, abrir uma nova discussão sobre as teorias das ligações 

químicas interatômicas, e suas abordagens. 

Hoje, o que se pode ver nas literaturas que abordam o assunto, L.Q.I., têm 

como referência a consagrada regra do octeto, que foi proposta em 1916 por Gilbert 

Newton Lewis e Walther Ludwig Julius Kossel, e consolidada em 1919 por Irving 

Langmuir.  

Não existe, por parte do autor deste trabalho, a pretensão de confrontar a 

secular regra, mesmo porque, tal regra é mencionada como contraponto. Trata-se 

de um novo ângulo de visão para a fundamental estabilidade atômica e 

consequentemente as suas ligações.  

No decorrer de toda pesquisa feita para a construção deste trabalho, não foi 

detectada qualquer discordância das leis matemáticas mais modernas, como a 

equação de onda de Schrödinger, e por tal motivo, foi considerado desnecessário a 

apresentação de equações matemáticas complexas para apresentar e justificar este 

trabalho. 

No sequenciamento do trabalho, será visto que a estabilidade dos átomos, 

para formarem ligações, sejam elas iônicas, covalentes ou metálicas, abrangem um 

número muito maior de elementos químicos que a regra comparada, a regra do 

octeto, portanto, pode-se dizer que este trabalho engloba também a regra do octeto. 

O fundamento da regra do octeto diz que os átomos devem completar oito 

elétrons no último nível de energia para se tornarem estáveis e assim consolidarem 

as ligações. Este enfoque acaba deixando os estudantes confusos, pois este restrito 

conceito, produz, necessariamente, uma avalanche de exceções, como é o caso de 

ligações com os metais de transição.  

Neste trabalho, o que será defendido é que, para atingirem a estabilidade 

energética, os átomos necessitam completarem seus subníveis “p” em seus últimos 

níveis de energia, ou seu subnível “s”, quando apresentarem apenas um nível de 

energia, totalmente completos, ou seja, seis (06) elétrons no subnível “p” do seu 
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último nível de energia, ou dois (02) elétrons no subnível “s”, quando o átomo 

apresentar apenas um nível de energia. Com este novo enfoque, será possível aos 

estudantes executarem ligações já consagradas e também outras mais complexas. 

Os estudantes também poderão executar as ligações em substâncias que 

apresentem os metais de transição, que não são trabalhados na regra do octeto, 

pois, raramente, quando alguma literatura aborda, até mesmo compostos muito 

simples, existe a necessidade de fazer inúmeras considerações e exceções. 

 Na sequência, será proposta um aprofundamento na mudança de olhar, 

agora, já utilizando o primeiro movimento, onde será tratado uma fração das L.Q.I. 

que ainda causa grandes discussões em seu entorno, pois são diversas as 

abordagens literárias. Este segundo movimento irá tratar de dar uma nova visão às 

ligações covalentes coordenadas, pois estas, ainda causam controvérsias entre os 

autores e muita confusão para os estudantes. Aqui a sugestão será uma nova forma 

de executar e de representar este tipo de ligação. A execução será detalhada e o 

estudante poderá observar que a ligação coordenada é muito parecida com a 

ligação covalente normal, porém apresenta um par eletrônico proveniente de um só 

átomo e seu orbital molecular será o resultado da fusão de um orbital atômico vazio 

com um outro orbital atômico completamente cheio. Para sua representação será 

proposto um traço entre os átomos ligantes, como uma ligação covalente normal, 

porém com a presença de um pequeno traço perpendicular próximo ao átomo que 

participa com seu orbital atômico completo, como forma de dar um efeito visual e 

facilitar a identificação desta peculiaridade nesta ligação covalente, identificando de 

imediato a chamada ligação covalente coordenada.    

No decorrer deste trabalho, será observado que este novo olhar é uma 

mudança de ancoragem, é a implantação de um novo referencial, para que o 

estudante possa iniciar suas investigações que o levaram aos verdadeiros motivos 

das L.Q.I., principalmente o balanço energético. 

Será visto que a análise do subnível “p” também será de substancial 

relevância nos desdobramentos do presente trabalho, pois, também será sugerido 

um complemento para posteriores e mais aprofundados estudos das ligações, onde 

surgirá uma nova regra para as ligações, chamada de regra das hibridações,  pois 

além de ser base de explicações para as geometrias moleculares é a base da mais 

nova teoria de L.Q.I., a teoria dos orbitais moleculares. O motivo desta sugestão é a 
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falta de conexões bem claras do fenômeno das hibridações e as regras das L.Q.I., 

assim, este trabalho atenta para uma conexão mais clara entre as regras. 

O complemento, não será discutido neste trabalho, porém é importante 

mencionar que, basicamente, o complemento diz que, no momento em que o átomo 

sofrer hibridação, será obrigado a fazer todas as suas ligações covalentemente. 

Assim sendo, é necessário que se faça uma leitura mais detalhada dos orbitais 

atômicos, o que também será enfatizado. É necessário salientar que este trabalho é 

uma proposta de uma nova abordagem para o bom entendimento das L.Q.I. para o 

nível médio, portanto não haverá espaço para discussões mais aprofundadas como 

atração Colômbica, teoria de orbitais moleculares ou equações de onda, uma vez 

que esta proposta foi elaborada para deixar muito mais nítida a visão das L.Q.I. no 

nível médio. 

O desenvolvimento deste trabalho é ancorado em dois movimentos, que são 

os pontos de transição, dos métodos que, até o momento, são utilizados, e a nova 

proposta como um todo. Os dois momentos serão bem enfatizados, explicados e 

exemplificados, para que se tornem mais simples e mais claros, assim, tornando-se 

fáceis de serem replicados. 
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2 OBJETIVO 
 

 Este trabalho tem como objetivo criar novos referenciais para a construção de 

uma base mais sólida e mais duradoura, para os estudantes de nível médio, no que 

diz respeito ao entendimento dos conceitos e na execução das ligações químicas 

interatômicas, dando ao estudante um campo de visão e uma mobilidade bem maio-

res, pois trabalhando e retendo conceitos mais fidedignos, obterão bases mais sóli-

das para continuarem construindo o conhecimento sobre as ligações químicas, com 

os novos conceitos que futuramente virão a ser estudados e complementados em 

quaisquer que sejam os caminhos profissionais escolhidos. 

  É também direcionado aos professores, como uma alternativa aos métodos 

de abordagem do assunto, pois, como foi visto, há uma tendência, nas novas litera-

turas, de buscar novos, e mais verídicos caminhos, deixando de usar a regra do oc-

teto como referência absoluta para este fim. Vale ressaltar que, a demonstração dos 

mecanismos nas transações eletrônicas é de vital importância, pois atinge a apren-

dizagem visual, formando um conjunto de informações mais robusto. 

 Também se faz necessário ressaltar que, todos os novos conceitos desenvol-

vidos e expostos neste trabalho, têm características puramente didáticas, pois o foco 

principal é dar ao estudante uma visão mais ampla dos mecanismos que levam a 

efetivar uma ligação química, usando argumentos mais modernos e deixando de se 

confrontar com uma imensa quantidade de exceções. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 Para que o estudante tenha uma boa referência, portanto formando boa base 

para o estudo das ligações químicas, é necessário que já possua, e domine vários 

conceitos, que são os pré-requisitos exigidos à fixação dos conceitos vindouros. 

Estes pré-requisitos, são os referenciais que serão discutidos na fundamentação  

teórica, que se baseia nos pressupostos teóricos de David P. Ausubel, que devem 

ser acessados pelos professores sempre que necessário, porém é sempre de boa 

política, manter esses referenciais em estado latente, para evitar um arquivamento 

mais profundo e demora no acesso quando for necessário. 

 Pensando por esta ótica, este trabalho se alinha para uma visão geral dos 

fundamentos das regras e leis que hoje estão em vigor, portanto, segue por este 

caminho, buscando as origens das ideias dos grandes nomes históricos que tanto 

contribuíram com o desenvolvimento e aprimoramento dos conceitos sobre ligações 

químicas. 

 O que é muito importante, portanto será dedicado um espaço neste trabalho, 

é o fato de que, conhecendo-se as origens, épocas e contextos em que os grandes 

pensadores trabalharam, o estudante se interesse mais, pois passa a ter uma 

conexão mais realista com os conceitos, que em caso contrário, se tornam frios e 

desinteressantes, acabando por serem apenas decorados por breves períodos e 

logo esquecidos.  
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3.1 HISTÓRICO 
 
 
 Por volta de 3300 a.C., no oriente médio, foi produzida a primeira liga metálica 

que se tem notícia, esta liga metálica foi um material revolucionário, consistia em 

uma liga que apresentava como base o elemento cobre, e este sendo associado a 

quantidades variadas de outros elementos, como estanho, zinco e alumínio. Este 

material, produzido pelos antigos mesopotâmios, passou a ser conhecido como 

bronze, e era usado na fabricação de armas, de ferramentas e de utensílios 

domésticos, o que fez a vida desse povo melhorar exponencialmente, pois podiam 

se defender com mais eficiência, arar seus campos e colher alimentos em tempo 

hábil além de manufaturar alimentos e roupas em grandes proporções. (SZKLARZ – 

2011) 

Nas proximidades de 1500 a.C., os assírios obtiveram o ferro, produzindo no-

vas armas e novos utensílios, criando assim a metalurgia, e fazendo a humanidade 

dar um salto tecnológico gigantesco.  (DUTRA - 2019) 

 Em 1400 a.C., os egípcios já dominavam a metalurgia, trabalhavam com ouro, 

prata e outros metais, fabricavam vidro, produziam papiro, curtiam couro, extraiam 

corantes, medicamentos e perfume de plantas, fabricavam bebidas fermentadas, 

etc. Nesta mesma época, na China, já se produziam cerâmicas e vidros.(MENEZES 

– 2020) 

No entanto, até o início de 500 a.C., com todos esses conhecimentos, os 

antigos não tinham explicações para os fenômenos, eles se preocupavam mais com 

a pratica, com o fazer, do que com as explicações de como isso ocorria. Então, 

nesse contexto, os filósofos gregos da antiguidade que se preocuparam em dar 

explicações sobre a natureza de tais fenômenos. (FELTRE – 1994)  

Nos meados do século V a.C., o filósofo Leucipo de Mileto, figura 1, lançava a 

primeira teoria sobre a constituição da matéria, na qual relatava que uma matéria 

pode ser dividida até chegar em uma pequena partícula indivisível chamada átomo. 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.estudopratico.com.br/author/larissa-freela/
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Figura 1 - Leucipo de Mileto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leucipo de Mileto (500 a.C) foi um filósofo grego, pré-socrático, o primeiro a 

afirmar que todo o universo era feito de átomos, abandonando a interferência divina 

na explicação do princípio de todas as coisas. Não se sabe o lugar de seu 

nascimento, pode ser Mileto, Abdera ou Eleia. Aristóteles e Teofrasto afirmam que 

Leucipo foi o verdadeiro criador da teoria atomista. Leucipo viveu em Abdera, onde 

fundou a escola atomista, fato que explica algumas semelhanças entre a doutrina 

atomista e a eleática. Segundo Aristóteles, Leucipo formulou as primeiras doutrinas 

atomistas, que teriam sido desenvolvidas por seu discípulo Demócrito e, 

posteriormente reelaboradas por Epicuro e os seguidores do epicurismo como 

Lucrécio. Segundo os testemunhos de Aristóteles, a filosofia de Leucipo contém 

todas as ideias fundamentais que configuram o atomismo. O representa a última 

tentativa de se dar uma resposta ao problema do princípio (a arché) de todas as 

coisas. Os primeiros filósofos, classificados de pré-socráticos, desde a escola jônica 

e a escola atomista (Leucipo e Demócrito), se preocupavam com a elaboração de 

uma cosmologia, na medida em que procuravam a racionalidade do universo, e não 

mais de uma explicação baseada em relatos míticos. Os atomistas viram tal princípio 

no átomo, explicando que o universo estava constituído por um inacabável número 

de partículas, os átomos, não perceptíveis por sua diminuta proporção. A tradição 

atribui a Leucipo a autoria de um único livro intitulado “A Grande Ordem do Mundo”. 

Leucipo teria falecido em Abdera, no século IV, provavelmente em 370 a. (FRAZÃO, 

2018) 

 Anos mais tarde, o filósofo, discípulo de Leucipo, Demócrito de Abdera, 

figura 2, consolidava a teoria e avançava, considerando, surpreendentemente, que 

estes átomos, se prendiam uns aos outros, através de ganchos, para formar a 

matéria. Assim, podemos considerar que, aproximadamente 400 anos a.C., surgiu a 

teoria da ligação química. 

FONTE: DIDIER DESCOUENS  (2019) 
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Figura 2 - Demócrito de Abdera  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Demócrito de Abdera (460 - 370 a.C) foi um filósofo, historiador e cientista 

atomista grego nascido em Abdera, na Trácia, nas costas do Mediterrâneo, conside-

rado o principal representante da escola atomista, que defendia uma explicação to-

talmente material e mecanicista do mundo, bem como um dos maiores expoentes de 

todo o quadro de homens sábios da antiguidade grega, rivalizando com Platão, ao 

qual superou em conhecimentos sobre a natureza. Foi discípulo e sucessor de Leu-

cipo de Mileto na direção da escola de Abdera e incansável autor de textos científi-

cos. Tinha uma visão extremamente materialista e, juntamente com Leucipo e Epicu-

ro (criador do epicurismo), defendia o atomismo geométrico, doutrina que sustentava 

ser a matéria formada de átomos rígidos infinitamente pequenos e variados de ta-

manho e forma, que se agrupam em combinações casuais e por processos mecâni-

cos. Para explicar as mudanças da natureza, Heráclito havia afirmado que tudo é 

movimento, enquanto Parmênides dizia que o ser é uno e imutável e que o movi-

mento é ilusão. Tentando resolver esse dilema, Demócrito considerou que toda a 

realidade se compunha de dois únicos elementos: o vácuo ou não-ser e os átomos 

indivisíveis(os arké), pensamento que o faz ser visto hoje como uma celebridade 

histórica. Demócrito tornou-se um dos maiores sábios da Antiguidade. Um dos res-

ponsáveis por mudanças fundamentais na matemática do século V a. C., inclusive 

sendo o primeiro matemático da história a estudar a validade dos cálculos infinitesi-

mais na determinação de volumes. Há informações de que começou a escrever (430 

a. C.) várias e notáveis obras, cerca de noventa, hoje desaparecidas, restando frag-

mentos. Na sua maioria, suas obras tratavam essencialmente de tratados sobre 

química e matemática. (ESCOLA, EQUIPE BRASIL, 2020) 

FONTE: GINES PUBLIC LIBRARY  (2014) 

https://www.blogger.com/profile/01230508025524818680
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 A teoria de Leucipo e Demócrito não foi bem aceita pelos seus pares, assim 

sendo, foi suplantada pela teoria de Empédocles de Agrigento, figura 3. 

Empédocles combinou as ideias de seus antecessores e adicionou uma outra 

substância fundamental, a terra, às outras mencionadas, assumindo que a 

constituição da matéria tinha por base quatro raízes: o fogo, a água, a terra e o ar, 

aos quais ele chamou de elementos. Para aumentar sua credibilidade, Empédocles 

associou os quatro elementos aos nomes das divindades: Zeus, Hera, Nistis e 

Aidoneu. Anos mais tarde, a teoria de Empédocles foi defendida por outro filósofo 

muito conceituado, Aristóteles, figura 4, que consagrou a teoria dos quatro 

elementos incluindo um quinto elemento, o éter, que seria uma substância de origem 

divina. (BELLINTANI – s.d.) 

 
Figura 3 - Empédocles de Agrigento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Empédocles de Agrigento (492 - 435 a.C) foi um filósofo pré-socrático que 

nasceu na cidade de Agrigento, na Sicília. Além de filósofo, era poeta, médico, 

participava da política e se atribuía poderes mágicos, como o de ressuscitar os 

mortos e controlar o vento e a chuva. Empédocles era um admirador 

de Parmênides e aceitou como verdadeira sua conclusão fundamental: o ser é e o 

não-ser não é, de modo que é impossível o não-ser se tornar ser e o ser se tornar 

não-ser. Numa linguagem aproximada e menos abstrata, o ponto é que o universo 

existe e não pode ter surgido do nada, assim como esse mesmo universo que 

existe não pode se tornar nada.  Empédocles procurou desenvolver uma 

explicação para as transformações naturais que não implique um vir do nada e 

um ir para o nada. Para o filósofo, assim como outros pré-socráticos 

como Tales, Anaxímenes e Heráclito, a natureza é formada por substâncias 

simples e básicas. Para Tales essa substância era a água, para Anaxímenes o ar, 

Fonte: Dórothy Nathálya e Robson Trindade (2014) 

 

https://filosofianaescola.com/filosofos-pre-socraticos/
https://filosofianaescola.com/filosofos-pre-socraticos/parmenides/
https://filosofianaescola.com/filosofos-pre-socraticos/tales-2/
https://filosofianaescola.com/filosofos-pre-socraticos/anaximenes/
https://filosofianaescola.com/filosofos-pre-socraticos/heraclito/
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para Heráclito o fogo e Empédocles acreditava que tudo é constituído por água, 

terra, ar e fogo. Para ele, tais elementos são as “raízes de todas as coisas”, no 

sentido de que da combinação desses elementos surgem os planetas, as plantas, 

as rochas, os seres humanos. Assim, na verdade, não existe nascimento nem 

morte, no sentido de uma coisa vir do nada e retornar para o nada. O que existe é 

um misturar-se e um separar-se de quatro elementos que sempre existiram e 

sempre existirão, pois são eternos e não se transformam. Quando do nascimento 

de um animal, por exemplo, uma série de elementos foram reunidos numa 

determinada ordem. Esse animal não surgiu do nada. Quando de sua morte, os 

mesmos elementos irão se separar. Portanto, nada deixa de existir realmente, 

tudo se transforma. De forma um pouco poética, Empédocles afirmava que as 

forças responsáveis para transformação no mundo são o amor e o ódio. Um faz 

com que os elementos se aproximem e o outro faz com que se separem.  Assim, a 

natureza, como a conhecemos, surge de uma combinação em maior ou menor 

quantidade de amor e ódio. Ambos são necessários para que existam planetas, 

animais, árvores, estrelas etc. Hoje acreditamos que o órgão responsável pelo 

pensamento é o cérebro. Empédocles tinha uma teoria bem diferente, defendia 

que era o coração o responsável pelo pensamento e que esses eram conduzidos 

através do sangue, de modo que o pensamento não é uma exclusividade dos 

seres humanos. (GODOY, 2019) 

 
Figura 4 - Aristóteles de Estargia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aristóteles de Estagira (384-322 a.C.) foi um importante filósofo grego. Um 

dos pensadores com maior influência na cultura ocidental. Foi discípulo do filósofo 

Platão. Elaborou um sistema filosófico que abordou sobre praticamente todos os as-

suntos existentes, como a geometria, física, metafísica, botânica, zoologia, astrono-

mia, medicina, psicologia, ética, drama, poesia, retórica, matemática e principalmen-

Fonte: Leonardo Reis (2016) 

 

https://filosofianaescola.com/author/william-godoy-tatim/
https://www.mundociencia.com.br/author/master_leo/
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te lógica. Um dos aspectos mais marcantes da Física é a introdução de um quinto 

elemento, o éter (aithēr), que seria uma substância de origem divina, compondo a 

abóbada celeste visível, planetas e estrelas. Esta hipótese influenciou diversos pen-

sadores, mantendo-se viva até o final do século XIX. Aristóteles partiu para Atenas, 

foi estudar na "Academia” de Platão. Com sua prodigiosa inteligência, logo se tornou 

o discípulo predileto do mestre. Platão dizia: "Minha Academia se compõe de duas 

partes: o corpo dos alunos e o cérebro de Aristóteles". Aristóteles foi suficientemente 

crítico para ir além do mestre. Demonstrou sua grande capacidade de pensador es-

crevendo uma série de obras nas quais aprofundava, e muitas vezes, modificava as 

doutrinas de Platão. A teoria de Aristóteles, de forma geral, é uma refutação ao seu 

mestre. Enquanto Platão era a favor da existência do mundo das ideias e do mundo 

sensível, Aristóteles defendia que poderíamos captar o conhecimento no próprio 

mundo que vivemos. Deixou Atenas e foi para Atarneus, na Ásia Menor, onde se 

tornou conselheiro de estado. De volta à Macedônia, em 343 a.C., Filipe II da Mace-

dônia o chamou para ele ser o tutor de seu filho Alexandre. Aristóteles permaneceu 

com Alexandre durante quatro anos. De volta à Atenas, em 335 a.C., Aristóteles de-

cidiu fundar sua própria escola, chamando-a “Liceu”, instalada no ginásio do templo 

dedicado ao deus Apolo, Lício. A sabedoria de Aristóteles chegou até nós através de 

alguns escritos, mas que representam em si mesmo, uma enciclopédia inteira, pois 

contêm praticamente o começo de todas as nossas modernas artes e ciências. Aris-

tóteles foi o pai da Lógica, foi o fundador da Biologia, foi o organizador da Psicologia, 

foi o mestre da Moral, foi professor de Política e deu origem à Retórica. A filosofia de 

Aristóteles abrange: A Natureza de Deus (Metafísica) Do Homem (Ética) e do Estado 

(Política). Para Aristóteles, Deus não é o Criador, mas o Motor do Universo. Para 

Aristóteles, a ditadura é a pior forma de governo: “É um regime que subordina os 

interesses de todos às ambições de um só”. A forma de governo mais desejável é a 

que “permite a cada homem exercitar sua melhor habilidade e viver o mais agrada-

velmente seus dias”. No fim, Aristóteles deixou Atenas dizendo que não daria à ci-

dade oportunidade de cometer um segundo crime contra a filosofia, referindo-se a 

Sócrates. Desiludido com a ingratidão dos atenienses decidiu por fim à vida beben-

do, como Sócrates, uma taça de cicuta. Aristóteles morreu em 322 a.C., em Cálcide, 

na Eubéia. Em seu testamento determinou a libertação de seus escravos. Foi essa 

talvez, a primeira carta de alforria da história. (FRAZÃO, 2019) 
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 Nos anos seguintes, a teoria dos quatro elementos, agora cinco, já era 

predominante. Os mais influentes pensadores da época vertiam seus estudos com 

norte aristotélico, dentre eles destaca-se Maria, a judia, figura 5, como era chamada. 

Dentre os muitos experimentos de Maria, destaca-se a calcinação de cobre com 

enxofre, sendo este obtido em minas de ouro, de forma que muitas vezes Maria 

conseguia separar pequenas quantidades de ouro. Este experimento vincula-se à 

origem da lenda da pedra filosofal, que se estendeu por um longo período, deixando 

a teoria do atomismo de Leucipo e Demócrito no esquecimento. 

 

Figura 5 - Maria, a judia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Maria, a judia ou Maria a Hebreia, conhecida, na sua época, pelo pseudônimo 

de “A Profetiza”, foi de acordo com Patai (2009), a fundadora judia-helenista da al-

quimia.  Segundo Ares (1996), Maria viveu no Egito por volta do ano 273 a.C. No 

entanto, alguns pesquisadores a situam na época de Aristóteles (384–322 a.C.). Es-

te é o primeiro de tantos outros mistérios que cercam esta mulher que teve seu des-

taque na alquimia. Sobre Maria, pouco se sabe. Autores como Vanin (1994) e Patai 

(2009) afirmam que por volta dos anos 200 ou 300 a.C, o alambique teria sido inven-

tado por Maria. Além deste, esta mesma alquimista desenvolveu dois aparelhos de 

destilação, com duas ou três saídas para destilados: o Dibikos e o Tribikos. Maria 

desenvolveu ainda um aparelho de sublimação feito de metal, que não se sabe se 

cobre ou bronze. Inventou ainda o kerotaki, que era usado como um aparelho para 

amolecer os metais e misturá-los com agentes corantes e este aparelho até hoje é 

conhecido pelo o nome de “banho-maria”. Baseada nos escritos de Zózimo de Pa-

nópolis, (Século III ou IV d. C.) cujas anotações sobre a alquimia constituem as 

Fonte: Cópia da reprodução extraída de Michael Maier, Symbo-
la aureae duodecim nationum (Frankfurt-am-Main, 1617) 
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obras gregas mais antigas, detalhadas e consequentemente confiáveis informações 

sobre Maria. Busca-se ainda traçar algumas relações entre Maria e a “Arte Herméti-

co-Mosaica” proposta por Moisés e Hermes, ambos do período alexandrino (século 

III a. C.). Outros registros como, por exemplo, o trabalho realizado por Eberly (1995), 

aponta que Maria teria sido (Miriam) a irmã do Moisés bíblico e Aarão. Maria teria 

sido uma das mais famosas “bruxas” dos tempos antigos e dizia-se que fora instruí-

da pelo próprio Deus. Maria, alguns pesquisadores, viveu na época de Aristóteles 

(384–322 a.C.), uma vez que a concepção aristotélica dos quatro elementos forma-

dores do mundo (o fogo, o ar, a terra e a água) condiz bastante com as idéias alqui-

mistas de Maria, como o axioma proposto: “o Um torna-se Dois, o Dois torna-se 

Três, e do terceiro nasce o Um como Quatro”. Também se credita a Maria o estudo 

do enxofre (que na época era o elemento fogo). Há ainda outro axioma creditado a 

Maria é o seguinte: “uma pedra que não é pedra” e “tão comum que ninguém a con-

segue identificar” (ARES, 1996). Maria, em seus manuscritos, relatou que Deus lhe 

revelou uma maneira de calcinar cobre e enxofre e daí produzir ouro (talvez aqui 

esteja a confirmação do trabalho alquímico de transmutação de metais desenvolvido 

por Maria). Na sua época, o enxofre era tirado das minas de ouro na forma de dis-

sulfeto de arsênico (Médicos Gregos e Romanos, como Dioscorides e Plínio o Velho 

(23-79 d.C.) registraram a existência desta substância). (PATAI 2009). A maior parte 

das suas escrituras foi conservada por Zózimo de Panópolis (300 d.C.). Entre os 

principais alquimistas alexandrinos encontram-se Zózimo, século III d.C. e Demócrito 

(até onde é possível determinar, do período entre 100 a.C. e 100 d.C). A partir des-

tes alquimistas que se dá o surgimento da “Pedra Filosofal”, a tentativa de transmu-

tar os metais em ouro (sol) e prata (lua) e a dedicação ao trabalho, considerado co-

mo a Grande Obra. Zózimo é considerado o primeiro alquimista. Depois de Zózimo, 

a alquimia deixou de ser investigação sobre a matéria, passando a ser uma doutrina 

mística, intocável, imutável e irrefutável. (COSTA, PAIVA e SANTOS, sd). 

 Nos séculos seguintes, até por volta 400 d.C., os grandes filósofos e 

pensadores tenderam seus estudos e pesquisa na mesma linha de Maria, a judia, 

consolidando assim as ideias Aristotélicas da constituição material. 

Durante os mil anos seguintes, a humanidade mergulhou na chamada idade 

das trevas (idade média), dominada por dogmas religiosos e transformando os 

filósofos e pesquisadores em inimigos do estado. Mesmo com as restrições da 

época, os pesquisadores, agora chamados de alquimistas, arriscavam-se e 
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mantinham-se trabalhando provavelmente na busca pela pedra filosofal. Felizmente, 

esse não foi um período completamente perdido, pois grandes mentes trabalharam e 

produziram muito do que temos até hoje. Como exemplos, podemos citar: Alberto 

Magno (1200-1280), que preparou a potassa caustica e descreveu a composição do 

cinábrio.  Alberto Vilanova (1240-1311), que estudou a terebintina, o ácido clorídrico 

e o ácido sulfúrico. Raimundo Lúlio (1232-1316), que preparou bicarbonato de 

potássio e descobriu o calomelano. Fhilippus Aureolus Theodhrastus Bombastus 

Von Hohenheim (o Paracelso) (1493-1541), que identificou o zinco e foi o pioneiro 

no uso medicinal dos compostos. Basílio Valentim (1394-1450), que escreveu sobre 

o antimônio (recebe o crédito da descoberta) e o vinho.  Abu Muça Jabir Ibne Haiane 

(721-815), que descobriu o ácido clorídrico e o ácido sulfúrico. Tomaz de Aquino 

(1225-1274), que escreveu sobre o arsênio, e muitos outros que deram suas 

contribuições. (ROSSETTI – 2018) 

 Somente no século XVI, os pesquisadores abandonam os objetivos da 

alquimia, para trilharem novos rumos que se apresentavam mais realistas e muito 

mais úteis. Um destes ramos foi denominado iatroquímica, onde se sobressaiu 

Paracelso. 

 Porém, no século XVII, os trabalhos de René Descartes, figura 6, Pierre 

Gassandi, figura 7, e Isaac Newton, figura 8, retomaram com muita ênfase a teoria 

do atomismo, e com esta renascença do atomismo, ressurgiu também a 

necessidade de explicações sobre a formação da matéria, ou seja, como os átomos 

se unem para formar a matéria, e assim, renascia também as ideias das ligações 

químicas. 

Figura 6 - René Descartes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

FONTE: PINTURA DE FRANS HAIS (ENTRE 1649-1700 D.C.) 
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René Descartes (1596 – 1650 d.C.), Foi um filósofo, físico e matemático fran-

cês. Descartes estudou no colégio jesuíta Royal Henry-Le-Grand.  Foi um aluno bri-

lhante e, desde jovem, provocava debates filosóficos intensos com colegas e profes-

sores. Aos 19 anos, o então jovem pensador ingressa no curso de Direito da Univer-

sidade de Poitiers, o qual concluiu aos 22 anos de idade. Em busca de aventuras, 

Descartes alista-se no exército do príncipe holandês Maurício de Nassau, mas sua 

carreira como soldado foi curta. Aos 33 anos, o filósofo tinha concluído a escrita de 

seu Tratado sobre o mundo, livro sobre ciências da natureza que ele decidiu não 

publicar porque defendia a tese heliocêntrica ao mesmo tempo em que o físi-

co Galileu Galilei enfrentava complicações com a Igreja Católica por defender a 

mesma coisa.  Em 1637, Descartes publicou a sua obra mais conhecida, Discurso 

do método. Em 1641, publicou outra obra de grande importância para a filosofia mo-

derna, Meditações metafísicas. Em 1649, aceita um convite que a rainha Cristina, da 

Suécia, e parte para Estocolmo para ser seu conselheiro pessoal e instrutor. O in-

verno sueco rigoroso causa ao pensador um quadro de saúde frágil que o levou à 

morte por pneumonia, em 1650. O processo de raciocínio dedutivo, largamente utili-

zado pela matemática, era o ponto de partida que Descartes defendia. O primeiro 

passo para isso era a negação do conhecimento empírico e do senso comum: nunca 

aceitar como verdadeiro um conhecimento duvidoso, aceitando apenas aqueles co-

nhecimentos claros e distintos, sem possibilidade de erro, dividir o problema filosófi-

co que se quer estudar em quantas partes forem possíveis, pois assim a sua com-

preensão e resolução são facilitadas, após a divisão, sempre começar resolvendo os 

problemas menores e menos complexos, pois a junção da resolução das partes me-

nores pode resultar na resolução de um problema mais complexo, enumerar todas 

as partes, pois assim se tem uma maior facilidade de organização. Também faz par-

te dessa regra a necessidade de revisão de cada parte após a sua conclu-

são. A dúvida metódica e hiperbólica de Descartes fê-lo alcançar o que ele diz ser o 

primeiro conhecimento seguro por meio da dedução: o cogito. Eu devo duvidar de 

tudo para atingir um conhecimento verdadeiro; Ao duvidar de tudo, duvido da minha 

existência; Ao duvidar, eu estou pensando; Se penso, logo eu existo. (PORFÍRIO, 

sd). 

 

 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/jesuitas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/colonizacao-holandesa.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/um-fisico-chamado-galileu-galilei.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/igreja-na-idade-media.htm


30 
 

Figura 7 - Pierre Gassendi 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pierre Gassendi (1592 – 1655  d.C.) foi um filósofo, cronista científico, mate-

mático, observador e experimentalista francês, estudioso de textos e debates anti-

gos, e participante ativo em deliberações contemporâneas da primeira metade do 

século XVII. Seu significado no pensamento moderno primitivo foi redescoberto e 

explorado nos últimos anos, para uma melhor compreensão do início do empirismo 

moderno, da filosofia mecânica e das relações da filosofia moderna com discussões 

antigas e medievais. Embora Gassendi seja talvez mais conhecido na história da 

filosofia por suas disputas com Descartes, suas relações com outras figuras impor-

tantes, incluindo Kepler, Galileu, Mersenne, Beeckman e Hobbes, representaram 

transações ainda mais importantes de ideias. A filosofia de Gassendi é uma revisão 

constante de outras fontes, uma consideração minuciosa da paisagem em que seu 

próprio empirismo se encaixa e representa uma alternativa às reivindicações con-

trastantes, passado e presente. O cerne da filosofia madura e da filosofia natural de 

Gassendi é sua teoria da matéria atomista. Ele inicialmente toma emprestado em 

fontes atomistas históricas, principalmente Epicuro, mas rapidamente integra uma 

série de reivindicações atomistas em sua proposta empiricamente defensável com-

plexo de perspectivas físicas, metafísicas e éticas. Alguns aspectos de seu atomis-

mo se encaixam mal com a filosofia mecânica que deveria exemplificar. No entanto, 

Popkin está correto em sugerir que o atomismo de Gassendi é uma instância princi-

pal de suas atividades filosóficas e científicas constituindo um e o mesmo projeto. O 

apoio empírico putativo não resiste à inspeção minuciosa, e sua marca particular 

desta teoria da matéria é inconsistente com outros elementos da filosofia mecânica. 

No entanto, seu atomismo fornece um modelo inovador e consistente para relatos de 

microníveis de estruturas físicas de nível macro e seu comportamento, em todos os 

FONTE: RUIZA, FERNÁNDEZ  E TAMARO (2004) 
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tipos de domínios naturais, psicológicos e sociais. Gassendi revela simpatias atomis-

tas em suas primeiras obras e correspondências, onde ele rejeita grande parte do 

estilo e parte da substância da filosofia na tradição aristotélia tardia. De fato, alguns 

comentaristas vêem Gassendi como um pensador no molde renascentista que sim-

plesmente pousa no atomismo como um componente central de um sistema alterna-

tivo epicurista mais amplo para a robusta gama de visões aristotélianas recebidas. 

No entanto, embora ele compartilhe a maioria das reivindicações da Epicurus sobre 

átomos (e muitos argumentos epicuristas para essas alegações), Gassendi discorda 

sobre pontos-chave. Isso sugere que são os méritos da visão em si, que é a hipóte-

se física mais provável sobre a estrutura subjacente da matéria, e não simplesmente 

uma restauração geral do Epicureanismo, que o leva ao atomismo. 

(STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILISOPHY, 2013). 

 
Figura 8 - Isaac Newton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Isaac Newton (1643 - 1727 d.C.) foi um físico, astrônomo e matemático inglês. 

Seus trabalhos sobre a formulação das três leis do movimento levou à lei da gravita-

ção universal, a composição da luz branca conduziram à moderna física óptica, na 

matemática ele lançou os fundamentos do cálculo infinitesimal. Isaac Newton desde 

cedo manifestava interesse por atividades manuais. Ainda criança, fez um moinho 

de vento, que funcionava, e um quadrante solar de pedra, que se acha hoje na Soci-

edade Real de Londres. Foi aceito no Trinity College, da Universidade de Cambrid-

ge. Passou quatro anos em Cambridge e recebeu seu grau de Bacharel em Artes, 

em 1665. Entre 1665 e 1667, durante o tempo em que a universidade ficou fechada, 

em consequência de uma epidemia de peste bubônica, Isaac Newton teve que voltar 

para a casa. Nesse período, Newton fez as descobertas mais importantes para a 

FONTE: BACHILLER (2009) 
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ciência: descobriu a lei fundamental da gravitação, imaginou as leis básicas da Me-

cânica e aplicou-as aos corpos celestes, inventou os métodos de cálculo diferencial 

e integral, além de estabelecer os alicerces de suas grandes descobertas ópticas. 

Em 1666, Newton foi o único a perceber a lei que seria básica para a compreensão 

de vários fenômenos – antes inexplicáveis – que ocorriam no universo. Ao cair da 

árvore, a mais célebre maçã da história da ciência, chegou à descoberta de uma das 

mais importantes leis científica a “lei da gravitação universal”. Nela sustentou e pro-

vou que cada partícula de matéria atrai toda partícula outra, de matéria. Não é só a 

Terra que puxa para seu centro a maçã da árvore, mas também a maçã puxa a Ter-

ra, essa lei aplica-se a todos os planetas. O Sol atrai a Terra, esta atrai a Lua e a 

Lua atrai a Terra. Newton mostrou que a força entre os corpos depende de sua 

massa, como da proximidade deles. E ensinou como calcular essas forças. Isaac 

Newton estabeleceu três “leis do movimento”, ou “Leis de Newton”: A primeira lei diz 

que “um corpo em repouso permanece em repouso se não é forçado a mudar, um 

corpo que se move continuará a mover-se com a mesma velocidade e no mesmo 

sentido, se não for forçado a mudar”. A segunda lei “mostra que a quantidade de 

força pode ser medida por uma proporção de mudança observada no movimento”. 

Essa proporção é o que se chama de aceleração e refere-se à rapidez do aumento 

ou da diminuição da velocidade. A terceira lei diz que “toda ação causa uma reação, 

e que a ação e a reação são iguais e opostas”. Em 1667, quando a universidade 

reabriu, Newton voltou para sua atividade secundária de ensino, mas logo progrediu 

e com 26 anos, tornou-se professor de Matemática. Em 1672 foi eleito para a Royal 

Society. Representou a universidade de Cambridge no Parlamento, por duas vezes, 

de 1689 e 1690 e em 1701. Foi diretor da Casa da Moeda, época em que fortaleceu 

a moeda e reergueu e crédito nacional. Em 1705, a rainha Ana outorgou a Newton o 

título de “Sir”. Foi o primeiro cientista a receber tal honraria. Isaac Newton Passou o 

resto de sua vida científica ampliando suas descobertas. Dedicou-se à pesquisa dos 

raios luminosos. Chegou à conclusão que a luz é o resultado do veloz movimento de 

uma infinidade de minúsculas partículas emitidas por um corpo luminoso. Ao mesmo 

tempo descobriu que a luz branca resulta da mistura das sete cores básicas. Inven-

tou um novo sistema matemático de cálculo infinitesimal, aperfeiçoou a fabricação 

de espelhos e lentes, fabricou o primeiro telescópio refletor. Descobriu as leis que 

regem os fenômenos das marés, numa época que as atividades econômicas depen-

diam da navegação marítima. Isaac Newton faleceu em Londres, no dia em 1727. 
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Seus restos mortais repousam na Abadia de Westminster, até hoje. Em sua home-

nagem foi erguida em Cambridge, uma estátua com os dizeres: "Ultrapassou os hu-

manos pelo poder de seu pensamento". (FRAZÃO, 2020). 

 No ano de 1661, Robert Boyle, figura 9, publica sua obra mais famosa, o 

livro The Sceptical Chymist (O Químico Cético), que podemos considerar um marco, 

pois Boyle mudou a interpretação da Química de seu tempo, pois além de criticar as 

concepções dos alquimistas e seus ensinos sobre as transmutações dos metais, ele 

também explanou sobre o conceito de elemento, e que a matéria é formada por um 

aglomerado de partículas. 

 

Figura 9 - Robert Boyle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Robert Boyle (1627-1691) foi um físico e químico irlandês, considerado um 

dos fundadores da Química. Celebrizou-se como autor da Lei de Boyle, fórmula 

matemática que exprime como os gases se comportam sob pressão. Robert Boyle 

entrou para o Eton College aos oito anos, a maior e mais famosa das escolas 

preparatórias da Inglaterra. Dedicou-se ao estudo do latim, grego, hebraico e siríaco, 

o que lhe permitiu, mais tarde, fazer extensos estudos da Bíblia nas línguas 

originais. Com 14 anos visitou a Itália, onde recebeu influência de Galileu, decidindo 

dedicar sua vida à Ciência. De volta à Inglaterra, entrou para Oxford, na época, o 

principal centro científico daquele país e o local onde se reunia um grupo de 

brilhantes sábios que se atribuíam coletivamente o nome de “Colégio Invisível”. Em 

1660 o Colégio Invisível se torna a Sociedade Real de Ciências da Inglaterra (Royal 

Society), àqueles alunos que se dedicavam à Ciência Experimental. "Só pela 

experiência e pela experimentação se poderia chegar à verdade". Robert Boyle, 

cientista experimental, celebrizou-se como autor da “Lei de Boyle”, fórmula 

matemática que exprime como os gases se comportam sob pressão: “O volume de 

FONTE: RENTERIA (2016) 
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um gás é inversamente proporcional à pressão”. A Lei de Boyle foi mais tarde 

complementada por outros cientistas, especialmente pelo abade francês Edme 

Marriotte, que deu maior precisão a essa lei complementando: “desde que a 

temperatura se mantenha constante”. A descoberta foi feita experimentalmente e só 

mais tarde expressa por fórmula matemática. Muitas das experiências e descobertas 

de Boyle acham-se descritas em cartas remetidas ao seu sobrinho, que se tornou 

duque de Cork. Essas cartas reúnem mais de cem páginas. Como outros grandes 

cientistas, Boyle interessava-se por muitos ramos da ciência. Investigou a 

velocidade do som, a estrutura dos cristais, as razões da cor e a eletricidade 

estática. Robert Boyle esteve a um passo de descobrir o oxigênio. Criara a bomba 

de vácuo, manual, e a usara para mostrar que um animal não pode viver em espaço 

privado de ar. Mostrou que o enxofre não queima se aquecido no vácuo. Deu uma 

definição muito próxima da teoria atual. Definiu o elemento como substância 

“incapaz de decomposição por qualquer meio conhecido”. Fez notável progresso na 

ciência e no método científico. Em 1661 publicou sua obra mais famosa “O Químico 

Cético”, um dos primeiros textos científicos em que a química se diferencia da 

alquimia e da medicina. Nela Boyle atacou a teoria aristotélica dos quatro elementos 

(terra, ar, fogo e água) e também os três princípios (sal, enxofre e mercúrio) 

propostos por Paracelso. Robert Boyle era uma pessoa generosa e passou para a 

história por ter descoberto a Lei de Boyle, mas também realizou outro feito: foi o 

mecenas que pagou os custos da publicação do “Principia” (1687) de Newton. 

Robert Boyle faleceu em Londres, Inglaterra, em 1691. (FRAZÃO, 2020) 

 No ano de 1718, Étienne François Geoffroy, figura 10, baseado nos estudos e 

experimentos de Robert Boyle, publica uma tabela, figura 11, que passa a ser  

conhecida como tabela de relatórios e mais tarde torna-se a tabela das afinidades 

químicas. 
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Figura 10 - Étienne-François Geoffroy 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Étienne-François Geoffroy (1672-1731) foi um médico e químico francês. 

Foi enviado a Montpellier em 1692 por um ano para aprender farmácia. Enquanto 

estava em Montpellier, Geoffroy frequentou cursos na faculdade de medicina. Embo-

ra tenha se qualificado como farmacêutico em 1694 após seu retorno a Paris, sua 

verdadeira ambição era se tornar um médico. O tratamento de Geoffroy ao reino ve-

getal foi interessante. Quase sempre ele incluiu os resultados da análise qualitativa e 

quantitativa por destilação, registrando a natureza e a quantidade de cada óleo. Es-

sa abordagem que os produtos da destilação estavam originalmente presentes como 

tal na planta, havia sido introduzida por químicos anteriores na Academia, e muitas 

dessas análises são registradas em seus livros. A primeira publicação de Geoffroy, 

um estudo de efeitos térmicos é uma tentativa inicial de usar o termômetro em quí-

mica; mas seus resultados foram inconclusivos. Ele logo entrou em um campo de 

química experimental. Em 1705, Geoffroy encontrou ferro nas cinzas de toda matéria 

vegetal, embora não fosse detectável na planta original. Na fermentação, a urina 

produziu álcali volátil; e em 1711 Geoffroy considerou que o ácido na urina havia 

sido convertido em álcali. Geoffroy reconheceu três "substâncias muito simples": o 

fogo, que só poderia existir em combinação com as outras; água, composta de partí-

culas duras, lisas, ovais ou em forma de cunha que dissolveram sólidos forçando 

suas partículas à parte; e a Terra, composta de partículas irregulares com muitos 

poros entre eles. Era bem conhecido antes da época de Geoffroy que certas subs-

tâncias poderiam deslocar outras de compostos; mas em 1718 ele avançou a primei-

ra proposta geral. Ele acompanhou isso com uma mesa de dezesseis colunas na 

qual, usando símbolos, mostrou a ordem de deslocamento de algumas substâncias 

comuns. Nenhum detalhe foi dado por Geoffroy dos experimentos que sua mesa foi 

FONTE: FERNANDO PERAL FERNÁNDEZ (2018) 
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baseada. Assim, é fácil entender por que a mesa de Geoffroy não foi elaborada até 

cerca de 1750, quando ideias sobre a natureza dos ácidos, álcalis e terras foram 

mais claramente definidas. Em 1718 e novamente em 1720 Geoffroy se referiu ape-

nas a "relacionamento" e não usou as palavras "afinidade" ou "atração". Houve su-

gestões de que ele foi influenciado pela teoria de Newton de que as reações quími-

cas foram causadas pela atração entre partículas, mas seu relato detalhado de par-

tículas pontiagudos e porosos que combinam por intertravamento parece deixar cla-

ro que suas ideias eram semelhantes às de Descartes, Pierre Gassendi, Nicolas 

Lemery e Nicolaas Hartseoker, e que ele não pertencia à escola newtoniana de quí-

micos. Aposentou-se do Jardin du Roi em 1730, e em um ano morreu, aos 58 anos. 

Uma nova farmacopeia parisiense, foi publicada pela Faculdade de Medicina em 

1732 sob a reitoria de H. T. Baron. Em grande parte o trabalho de Geoffroy, continha 

muitos remédios químicos, além dos tradicionais galegos, assim como o livro inaca-

bado de Geoffroy sobre matéria medica, baseado em suas palestras. A parte que ele 

havia ditado, contendo medicamentos do reino mineral e parte do reino vegetal, foi 

publicada em latim como Tractatus de matéria medica em 1741 e foi traduzida para 

o francês em 1743. (ENCYCLOPEDIA.COM, 2020) 

 
 

Figura 11 - Tabela de afinidade (tabelas des rapas) preparadas por Geoffroy apre-
sentadas à Academia Francesa 
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Então, em 1803, o cientista John Dalton, figura 12, retoma as ideias originais 

de Leucipo e Demócrito, defendendo a descontinuidade da matéria. Dalton capta 

informações relevantes das Leis ponderais de Proust e Lavoisier para criar sua 

famosa teoria atômica. 

 

Figura 12 - John Dalton 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

John Dalton (1766 – 1844 d.C.) foi um cientista inglês autodidata que 

trabalhou no início dos anos 1800, na época em que Beethoven compunha sinfonias 

e Napoleão governava grande parte da Europa. Aos 12 anos, ele ensinava outros 

jovens em uma escola Quacre em sua aldeia. Ele passou a aprender 

matemática, astronomia, línguas estrangeiras e métodos de observação com John 

Gough, um filósofo cego que morava nas proximidades. Ele publicou 

uma teoria sobre a aurora boreal, aos 22 anos de idade. Dalton inferiu corretamente 

que a aurora foi causada em parte pelo magnetismo da Terra.  Posteriormente, ele 

publicou uma teoria sobre as causas do daltonismo, da qual ele sofria. Dalton nunca 

frequentou a universidade. A ciência muitas vezes se resume a ver padrões em 

dados observacionais. A habilidade particular de Dalton era ser capaz de sintetizar 

as informações disponíveis.  Dalton também seguiu o exemplo de Galileu em não 

confiar nas opiniões de autoridades anteriores sobre o assunto. Ele escreveu: 

"Tendo estado em meu progresso tantas vezes enganado por considerar os 

resultados dos outros como certos, decidi escrever apenas o que posso atestar por 

minha própria experiência." Dalton fez seus próprios experimentos e fez seu próprio 

pensamento. Dalton chegou à sua teoria dos átomos fazendo experiências com 

gases. Usando equipamento de laboratório caseiro. Ele descobriu que o ar não é um 

meio uniforme, mas sim uma mistura de gases, incluindo nitrogênio e 

FONTE: IMPEY (2020) 
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oxigênio. Dalton também descobriu que os gases se combinam apenas em certas 

proporções. Uma combinação de gases é um composto químico. Por exemplo, 

hidrogênio e oxigênio combinam-se de forma explosiva para formar vapor, mas 

apenas em proporções de uma parte de hidrogênio para oito partes de oxigênio, 

por peso. As proporções específicas o intrigaram. "Estou quase convencido de que a 

circunstância depende do peso e do número das partículas finais dos gases, 

escreveu ele em 1803. Ao escrever sobre as "partículas últimas" de cada elemento, 

Dalton deu nova vida à velha ideia grega de átomos. Um átomo é, portanto, a 

partícula de cada elemento que não pode ser subdividido por meios químicos 

comuns. Dalton inferiu que as proporções fixas significavam que os compostos 

estavam sendo formados por números fixos de átomos de cada elemento, com 

diferentes elementos tendo átomos de pesos diferentes. Uma molécula é um 

conjunto ligado de dois ou mais átomos que correspondem a um único composto. As 

medições de Dalton da água poderiam ser explicadas se os átomos de oxigênio 

tivessem 16 vezes o peso dos átomos de hidrogênio e se cada molécula de vapor 

d'água (vapor) tivesse dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Assim, Dalton foi 

o primeiro a descrever a composição da água como H 2 O. Nenhum processo 

conhecido poderia quebrar o hidrogênio e o oxigênio, então eles foram considerados 

fundamentais. As mesmas ideias se aplicam a todos os materiais  sólidos, líquidos e 

gasosos. Por exemplo, os químicos sabiam que a maioria dos materiais pode ser 

decomposta em produtos químicos mais simples. A água pode ser decomposta por 

uma corrente elétrica em hidrogênio e oxigênio. No entanto, o carbono não pode ser 

decomposto mais. É um elemento. Podemos resumir o insight de Dalton dizendo 

que um átomo é a contraparte microscópica e indivisível de um elemento químico, e 

uma molécula é a contraparte fundamental de um composto químico. Dalton 

publicou os resultados de seus experimentos elegantes em 1810. Essas ideias, 

conhecidas como teoria atômica, formam a base da química moderna. A teoria 

atômica inclui as seguintes ideias-chave. Todos os elementos são compostos de 

átomos. Cada elemento possui propriedades químicas exclusivas e cada elemento é 

composto de átomos com um peso único. Os compostos são formados quando os 

átomos são ligados em certas proporções em moléculas. Cada composto possui 

propriedades químicas exclusivas. Elementos e compostos se combinam e se 

separam em um processo denominado reações químicas. Elementos e seus 

constituintes microscópicos, átomos, são fundamentais e não podem ser 

https://www.teachastronomy.com/glossary/compound
https://www.teachastronomy.com/glossary/weight
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decompostos em materiais diferentes. Um elemento não pode ser transformado em 

um elemento diferente por reações químicas. A teoria atômica foi um golpe fatal para 

a alquimia, que era a ideia antiga de que os elementos podiam ser transformados de 

um para outro, ao longo dos séculos, muitos cientistas tentaram transformar um 

metal básico como o chumbo em ouro. O próprio grande Newton passou centenas 

de horas em seu laboratório fazendo experimentos de alquimia. Agora sabemos que 

as reações químicas que operam podem unir e separar elementos, mas não podem 

transformar um elemento em outro. (IMPEY, 2020) 

A teoria atômica de Dalton foi muito bem aceita, pois era capaz de explicar 

muitos fenômenos que a teoria da matéria contínua não conseguia. A teoria de 

Dalton é constituída de vários postulados, como escreve (DIAS, 2019) em seu artigo: 

Teoria atômica de Dalton:  

A teoria atômica de Dalton foi baseada em experimentos, mas 
nenhum desses experimentos conseguiu revelar o átomo claramente. 
Por isso, Dalton denominava o átomo como a menor parte da 
matéria. A teoria de Dalton apresenta muito mais postulados do que 
comprovações. Veja alguns deles: 
Os átomos são maciços e apresentam forma esférica (semelhantes a 
uma bola de bilhar); Os átomos são indivisíveis; Os átomos são 
indestrutíveis; Um elemento químico é um conjunto de átomos com 
as mesmas propriedades (tamanho e massa); Os átomos de 
diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes 
uns dos outros; O peso relativo de dois átomos pode ser utilizado 
para diferenciá-los; Uma substância química composta é formada 
pela mesma combinação de diferentes tipos de átomos; Substâncias 
químicas diferentes são formadas pela combinação de átomos         
diferentes. 

 
  Em 1808, Dalton nomeia seu modelo atômico de bola de bilhar e escreve uma 

tabela, figura 13, onde representa os elementos nesta forma e demostra o que 

chamou de átomos simples e átomos compostos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://brasilescola.uol.com.br/quimica/elemento-quimico.htm&sa=U&ved=0ahUKEwiZlZOA-dfMAhXG2B4KHQx9AM0QFggFMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNERNd4k58NPdxIVRG28KZx1O9TAnw
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Figura 13 - Tabela de Dalton 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No ano de 1811, Amadeo Avogadro, figura 14, publicou um artigo em um 

jornal científico, onde ele fazia a distinção entre moléculas e átomos. Afirmava que, 

no caso da água, a fórmula seria H2O e não HO, como se pensava na época, e 

assim foi capaz de distinguir massas moleculares de massas atômicas. Infelizmente, 

somente no ano de 1860, após sua morte, o trabalho de Avogadro foi aceito pela 

comunidade científica. 

 
Figura 14 - Amadeo Avogadro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Lorenzo Romano Amadeo Carlo Avogadro (1776 -1856 d.C.) foi um químico 

e físico italiano que apresentou pela primeira vez aquela que ficou conhecida como 

a Lei de Avogadro, que afirma que volumes iguais de gases, à mesma pressão e 

temperatura, contêm o mesmo número de partículas. Avogadro era natural de Turim. 

Fonte: Impey (2020) 

 

FONTE: RIBEIRO (2014) 
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Avogadro formou-se em direito e iniciou atividade como advogado eclesiástico. De-

pois de obter os seus diplomas formais, teve aulas particulares de Matemática e Ci-

ências, incluindo Química e Física. Avogadro foi por muitos anos professor de Física 

na Universidade de Turim. Publicou a sua lei, em 1811, num artigo publicado 

no Journal de Physique, porém, esta não foi bem aceite pela comunidade. É digno 

de nota que, quase um século antes, Daniel Bernoulli já havia fundado a teoria ciné-

tica dos gases, antecipando, mesmo, a equação de van der Waals. Apenas por volta 

de 1858 é que a hipótese de Avogadro foi aceite, quando o químico italia-

no Stanislao Cannizzaro construiu um sistema químico lógico baseado na hipótese 

de Avogadro. A lei de Avogadro surgiu relacionada com os trabalhos de dois seus 

contemporâneos: Joseph Louis Gay-Lussac e John Dalton. A lei de Gay-Lussac 

(1808) afirmava que, quando dois gases reagiam, os volumes dos reagentes e dos 

produtos, se fossem gases, encontravam-se em proporções numéricas inteiras. Esta 

lei tendia a apoiar a teoria atómica de Dalton, porém, este rejeitou o trabalho de 

Gay-Lussac. Avogadro, no entanto, viu o trabalho como a chave para uma melhor 

compreensão da constituição molecular. Curiosamente, a hipótese de Avogadro foi 

desprezada durante meio século após a sua publicação. Têm sido apontadas diver-

sas razões para esta negligência, incluindo alguns problemas teóricos, tais como o 

“dualismo” Jöns Jakob Berzelius (1779 – 1848), que afirmava que os compostos são 

mantidos juntos através da atração de cargas elétricas positivas e negativas, tornan-

do-se inconcebível que uma molécula pudesse ser composta de dois átomos eletri-

camente semelhantes – tal como a ligação de dois átomos de oxigénio. Além disso, 

Avogadro não fazia parte da comunidade ativa de químicos – a Itália da sua época 

encontrava-se bastante longe dos principais centros de Química na França, Alema-

nha, Inglaterra e Suécia, onde Berzelius se encontrava. (RIBEIRO, 2014). 

 Durante o século XIX muitos cientistas com seus valiosíssimos estudos 

contribuíram para o desenvolvimento e compreensão da formação da matéria, 

consolidando cada vez mais as teorias das ligações químicas. 

 Em 1852, Edward Frankland, figura 15, lança sua valiosa teoria da ligação 

atômica, explicando que certos elementos têm a tendência de se combinar com 

outros elementos para formarem compostos, uma ideia pioneira na história da teoria 

https://wikiciencias.casadasciencias.org/wiki/index.php?title=Daniel_Bernoulli&action=edit&redlink=1
https://wikiciencias.casadasciencias.org/wiki/index.php/Stanislao_Cannizzaro
https://wikiciencias.casadasciencias.org/wiki/index.php/Joseph_Louis_Gay-Lussac
https://wikiciencias.casadasciencias.org/wiki/index.php/John_Dalton
https://wikiciencias.casadasciencias.org/wiki/index.php?title=J%C3%B6ns_Jakob_Berzelius&action=edit&redlink=1
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da ligação química , na qual ele combinou as teorias mais antigas de radicais livres1 

e teoria de tipos2 pensando em afinidade química, criando assim o conceito de 

valência. 

Figura 15 - Edward Frankland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edward Frankland (1825 – 1899 d.C.) foi um  químico e físico inglês nascido 

em Churchtown, Lancashire, professor de química em várias instituições britânicas, 

sintetizou os primeiros compostos organometálicos (1850), concluindo que cada 

elemento químico pode se combinar com apenas um número limitado de átomos de 

outro elemento, ideia básica da teoria de valência. Inicialmente um manipulador de 

drogas entrou para o laboratório de Lyon Playfair como assistente farmacêutico 

(1845) e, depois, trabalhou com Robert Bunsen, em Marburg e obteve o mestrado 

(1847) na Queenwood School, trabalhando na teoria dos equivalentes químicos. Foi 

o descobridor do dimetil de zinco e o dietil de zinco, tornando-se pioneiro na desco-

berta dos compostos organometálicos (1850) e seu primeiro passo para a conceitu-

ação de ligações atômicas e valência, fundamental para o futuro do pensamento 

químico. Foi nomeado (1851) primeiro professor de Química em Owens College, 

Manchester, conceituou a valência dos elementos químicos (1853), tornou-se lectu-

rer em Química no Hospital de Saint Bartholomew em Londres (1857), professor de 

Química no Royal Institution (1863) e foi o sucessor de A. W. Hofmann na Royal 

                                            
1
NOGUEIRA, Helena S. Alvares; PORTO, Paulo Alves. Entre tipos e radicais: a construção do 

conceito de valência. Quím. Nova, São Paulo, v. 42, n. 1, p. 117-127, 2019 
Nas primeiras décadas do século XIX, o químico sueco Berzelius havia proposto seu conhecido dua-
lismo, segundo o qual todo composto químico (orgânico ou inorgânico) possuiria dois radicais um 
positivo e outro negativo, que se saturariam formando uma substância neutra.  
2
Id., 2019, p. 117-127 

A teoria dos tipos surgiu em 1839, com Jean-Baptiste Dumas (1800 – 1884), químico francês que 
realizou muitos estudos sobre as reações de substituição orgânica e que criou os conceitos dos tipos 
mecânicos e tipos químicos.  
 

FONTE:  SEYFERTH (2001) 
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School of Mines (1865-1885). Interessado em espectroscopia, uma ciência em for-

mação naquela época, colaborou com o astrônomo britânico Sir Joseph Norman 

Lockyer na identificação de um novo elemento no Sol, então ainda não conhecido na 

Terra, que eles chamaram de hélio (1868) Também pesquisou em química alimen-

tar, análise de água, purificação de esgotos e prevenção da poluição da água. Em 

1894 foi laureado com a Medalha Copley e em 1897 foi armado cavaleiro. Em 1899, 

morreu em Golaa, na Noruega. (EQUIPE BRASIL ESCOLA, sd). 

 No ano de 1857 o famoso químico alemão, Friedrich August Kekulé Von 

Stradonitz, figura 16, utilizando-se dos conceitos de valência, cria sua teoria da 

tetravalência do carbono, permitindo assim um salto gigantesco no estudo da 

química orgânica e também das ligações químicas.  

 
Figura 16 - Friedrich Kekulé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Friedrich August Kekulé Von Stradonitz (1829  – 1896 d.C.) foi um importante 

químico alemão. Entrou para faculdade de arquitetura em Frankfurt, onde foi aluno 

de Justus Von Liebig, cujas aulas o levaram a decidir-se pela carreira de químico. 

Em 1852 foi para Paris estudar com químicos famosos, que despertaram seu inte-

resse pela química orgânica. Em 1856, na Universidade de Heidelberg, na Alema-

nha, conseguiu um laboratório privado, com meios modestos, à sua disposição, on-

de iniciou suas pesquisas nesta área. Quando Kekulé começou seus trabalhos de 

pesquisa, a química orgânica era um amontoado de ideias confusas, provavelmente, 

por isso a comunicação de Kekulé intitulada “Sobre a Constituição e Sobre a Meta-

morfose dos Compostos Químicos e a Natureza Química do Carbono” despertou 

tanto interesse ao meio científico ao ser apresentada nos Anallen de Von Liebig , em 

1858. Nesse trabalho, Kekulé expunha claramente a teoria da tetravalência do car-

bono e a hipótese de que os átomos de carbono e de outros elementos com mais de 

FONTE: COELHO (2017) 
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uma valência podiam estabelecer ligações sucessivas. Segundo Kekulé, era essa 

propriedade de os átomos de carbono se unirem em cadeias que explicava a enor-

me quantidade de compostos orgânicos. Baseado nessa ideia, Kekulé formulou, em 

1865, sua teoria da cadeia fechada, ou em anel, para a estrutura do benzeno. Con-

forme o próprio Kekulé contava, a ideia que completou a teoria sobre o benzeno 

ocorreu durante um sonho: 

“Eu estava sentado à mesa a escrever o meu compêndio, mas o trabalho não ren-

dia; os meus pensamentos estavam noutro sítio. Virei a cadeira para a lareira e co-

mecei a dormitar. Outra vez começaram os átomos às cambalhotas em frente dos 

meus olhos. Desta vez os grupos mais pequenos mantinham-se modestamente à 

distância. A minha visão mental, aguçada por repetidas visões desta espécie, podia 

distinguir agora estruturas maiores com variadas conformações; longas filas, por ve-

zes alinhadas e muito juntas; todas torcendo-se e voltando-se em movimentos ser-

penteantes. Mas olha! O que é aquilo? Um das serpentes tinha filado a própria cau-

da e a forma que fazia rodopiava trocistamente diante dos meus olhos. Como se ti-

vesse produzido um relâmpago, acordei;... passei o resto da noite a verificar as con-

sequências da hipótese. Aprendamos a sonhar, senhores, pois então talvez nos 

apercebamos da verdade."  Em 1861, Kekulé mandou imprimir os primeiros volumes 

de seu livro “Lehrbuch der Organischen Chemie”, que era composto de oito volumes 

e foram terminados em 1887.  Kekulé foi professor de química na Universidade de 

Bonn até falecer em 1896. (FONSECA, 2010) 

 Em 1874 George Stoney, figura 17, publica seu trabalho mencionando o elétron 

como unidade fundamental da matéria. Este trabalho vai servir de base para 

grandes avanços na ciência como um todo, mas, principalmente na física, como a 

escala de Planck.  

Figura 17 - George Stoney 

 
 
 
 
 
 
 
 

 FONTE: RUIZA, FERNÁNDEZ  E TAMARO (2004) 
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George Johnstone Stoney (1826 – 1911 d.C.) foi  um físico  matemático Irlan-

dês. Em 1874 ele estabeleceu a hipótese de que a eletricidade foi criada por corpús-

culos elementares que ele chamou de elétrons (elektron, âmbar, em grego), cuja 

carga ele tentou calcular. Anos mais tarde, em 1897, a intuição de George Johnsto-

ne Stoney sobre a natureza da eletricidade foi confirmada pelo físico inglês Joseph 

John Thomson, que demonstrou que o fluxo de corrente elétrica consistia de corpús-

culos individuais (que eventualmente seriam chamados de elétrons em honra de 

Stoney), todos com a mesma taxa de carga elétrica em relação à massa (e/m).  

Stoney foi capaz, na década de 1870, de compreender uma unidade de carga elétri-

ca sendo trocada em processos eletroquímicos envolvendo moléculas de água. Sto-

ney se aproveitou de sua determinação do número de moléculas presentes em um 

milímetro cúbico de gás a temperatura e pressão padrão. Acontece que um erro 

substancial nesta figura foi o único erro considerável no trabalho de Stoney. Que seu 

resultado deve sofrer com tal erro nos dados disponíveis não prejudica nada do mé-

rito do desempenho de Stoney. Foi um trabalho pioneiro em uma linha obscura e 

difícil de pesquisa. Stoney havia iniciado seus cálculos com esse valor mais baixo, 

levando em conta outras aproximações; no entanto, essa circunstância não parece 

ter sido notada anteriormente, em parte porque o atraso de Stoney de 1874 a 1881 

na publicação. É evidente que seu raciocínio estava correto, exceto que inferências 

simplistas e incorretas tinham sido extraídas da teoria cinética dos gases. Os valores 

modernos para a carga sobre o elétron vêm da teoria da radiação (A Lei de Planck e 

a Constante Boltzmann) ou por medição virtualmente direta no famoso experimento 

de queda de óleo de Millikan. Durante seu período produtivo, Stoney foi totalmente 

ocupado profissionalmente na administração da universidade. Foi apenas levantan-

do-se às 5 da manhã para trabalhar a ciência e por associação com os "gigantes" da 

física do Trinity College, Dublin (como George Francis Fitzgerald, John, Thomas 

Preston, e Robert Ball) e outros colegas da Royal Dublin Society, que ele poderia 

produzir suas muitas contribuições valiosas e altamente engenhosas para a física e 

astronomia. (WAYMAN, 1997). 

 Em 1897, Thomson, figura 18, mostrou que os raios catódicos eram 

compostos de partículas negativas anteriormente desconhecidas (posteriormente 

chamadas de elétrons), que ele calculou que deveriam ser corpos muito menores 

que átomos e uma razão carga /massa muito grande. 
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Figura 18 - Joseph Thomson 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Joseph John Thomson ( 1856 – 1940 d.C.), foi um físico inglês. Em 1876, ele 

recebeu uma pequena bolsa de estudos para frequentar a Trinity College em Cam-

bridge para estudar matemática. Thomson trabalhou no Laboratório Cavendish após 

a formatura, sob a tutela de Lord Rayleigh. Ele rapidamente ganhou uma participa-

ção na prestigiada Royal Society e foi nomeado sucessor de Rayleigh como o Pro-

fessor Cavendish de Física aos 28 anos. Ele era respeitado e bem-amado, e os alu-

nos vinham de todo o mundo para estudar com ele. Sua pesquisa em raios cátodo 

levou à descoberta do elétron, e ele perseguiu novas inovações na exploração da 

estrutura atômica. Thomson ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1906, entre muitos 

elogios. Em 1894, Thomson começou a estudar raios cátodos, que são feixes de luz 

brilhantes que seguem uma descarga elétrica em um tubo de alto vácuo. Era um 

tema de pesquisa popular entre os físicos na época porque a natureza dos raios cá-

todo não era clara. Thomson criou melhores equipamentos e métodos do que tinha 

sido usado antes. Quando ele passou os raios através do vácuo, ele foi capaz de 

medir o ângulo em que eles foram desviados e calcular a razão da carga elétrica 

para a massa das partículas. Ele descobriu que a razão era a mesma, independen-

temente do tipo de gás que era usado, o que o levou a concluir que as partículas 

que compõem os gases eram universais. Thomson determinou que toda a matéria é 

composta de partículas minúsculas que são muito menores que os átomos. Ele ori-

ginalmente chamou essas partículas de "corpúsculos", embora agora sejam chama-

das de elétrons. Essa descoberta acabou com a teoria predominante de que o áto-

mo era a menor unidade fundamental. Em 1906, Thomson começou a estudar íons 

carregados positivamente, ou raios positivos. Isso levou a uma de suas outras des-

cobertas famosas em 1912, quando canalizou um fluxo de neon ionizado através de 

FONTE:  ÖZKARAYEL (2014) 

https://leventozkarayel.com/author/lozkarayel/
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um campo magnético e elétrico e usou técnicas de deflexão para medir a carga para 

a relação massa. Ao fazê-lo, ele descobriu que o neon era composto de dois tipos 

diferentes de átomos, e provou a existência de isótopos em um elemento estável. 

Este foi o primeiro uso de espectrometria de massa. Thomson casou-se com Rose 

Paget, uma de suas alunas, em 1890. Eles tiveram uma filha, Joan, e um filho, Ge-

orge Paget Thomson, que se tornou um físico e ganhou um Prêmio Nobel de sua 

autoria. J.J. Thomson publicou 13 livros e mais de 200 artigos em sua vida. Além de 

ter sido premiado com o Prêmio Nobel em 1906, ele foi condecorado em 1908 pelo 

rei Eduardo VII. Ele deixou a pesquisa em 1918 para se tornar Mestre da Trinity 

College. Ele morreu em Cambridge em 30 de agosto de 1940, e está enterrado na 

Abadia de Westminster perto de dois outros cientistas influentes: Isaac Newton e 

Charles Darwin. (BIOGRAPHY.COM EDITORS, 2014). 

 No ano de 1898 o físico austríaco Ludwig Eduard Boltzmann, figura 19, 

também utilizando-se do conceito de valência, consegue explicar a formação da 

molécula de iodo, consolidando assim, essa teoria. 

Figura 19 – Ludwig Boltzmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ludwig Eduard Boltzmann (1844 – 1906 d.C.) foi um físico austríaco, conhe-

cido principalmente pelo desenvolvimento da mecânica estatística que explica e pre-

vê como as propriedades dos átomos determinam as propriedades macroscópicas 

da matéria. Depois de obter doutorado na Universidade de Viena, Boltzmann tornou-

se o regente de cadeiras de física e matemática em Viena, Graz, Munique e Leipzig. 

Na década de 1870, Boltzmann publicou uma série de artigos nos quais mostrou que 

a segunda lei da termodinâmica podia ser explicada pela aplicação das leis da me-

cânica e das teorias da probabilidade aos movimentos dos átomos. Desta forma, 

provou que a segunda lei da termodinâmica era, na sua essência, uma lei estatísti-

ca. Boltzmann trabalhou na lei da distribuição de energia a temperaturas definidas e 

FONTE: RIBEIRO (2013) 

http://rce.casadasciencias.org/art/2014/165/
http://rce.casadasciencias.org/art/2014/176/
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derivou o teorema da equipartição da energia (a lei de Maxwell-Boltzmann). Boltz-

mann foi também um dos primeiros europeus a reconhecer a importância da teoria 

do eletromagnetismo, proposta por James Clerk Maxwell. Com base nela, deduziu 

que a intensidade da radiação (total) emitida por um corpo negro é proporcional à 

quarta potência da sua temperatura absoluta (lei de Stefan-Boltzmann). O seu traba-

lho em mecânica estatística foi duramente criticado por muitos que ainda não acredi-

tavam na teoria atômica e que pensavam que a base de toda a física assentava 

apenas em considerações energéticas. No entanto, os críticos do seu trabalho tive-

ram que concordar com ele quando foram feitas uma série de descobertas em física 

atômica, pouco depois de 1900. Dentre as principais descobertas que corroboravam 

a hipótese de Boltzmann, encontrava-se o movimento Browniano, fenómenos físicos 

que só podem ser explicados pela aplicação da mecânica estatística de Boltzmann. 

Em 1906, Boltzmann suicidou-se, em Duino, na costa do Adriático. (UFFINK, 2017).   

 Com o raiar do século XX, no ano de 1900, Max Planck, figura 20, descobre 

e escreve seu postulado sobre a radiação térmica, chamada de lei de Planck da 

radiação, que serviu de base para a teoria quântica. Esta lei foi corroborada e 

utilizada mais tarde por, entre outros, Niels Bohr. 

 
Figura 20 - Max Planck 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Karl Ernest Ludwig Planck (1858 – 1947 d.C.) foi um físico teórico 

alemão que originou a teoria quântica , que lhe rendeu o Prêmio Nobel para a Física 

em 1918. Planck fez muitas contribuições para a física teórica, mas sua fama 

repousa principalmente em seu papel como criador da teoria quântica. Essa teoria 

revolucionou nossa compreensão dos processos atômicos e subatômicos , assim 

como a teoria da relatividade de Albert Einstein revolucionou nossa compreensão do 

espaço e do tempo. Juntos, eles constituem as teorias fundamentais da física do 

século XX . Planck recebeu seu doutorado em julho de 1879. Em 1889, após a 

FONTE: STUEWER (2020) 
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morte de Kirchhoff, Planck foi nomeado para a Universidade de Berlim. Em 1892 foi 

promovido a professor titular. A segunda lei da termodinâmica tornou-se objeto de 

sua tese de doutorado e esteve no cerne das pesquisas que o levaram a descobrir 

o quantum da ação, agora conhecido como h constante de Planck , em 1900. Planck 

teve que abraçar a interpretação de Ludwig Boltzmann, de que a segunda lei 

termodinâmica era uma lei estatística. O conceito de quanta de energia de Planck, 

em outras palavras, entrava em conflito com todas as teorias físicas anteriores. Na 

verdade, passaram-se anos antes que as consequências de longo alcance da 

realização de Planck fossem geralmente reconhecidas, e nisso Einstein 

desempenhou um papel central. Em 1905, independentemente do trabalho de 

Planck, Einstein argumentou que, em certas circunstâncias, a própria energia 

radiante parecia consistir em quanta (quanta de luz, mais tarde chamados 

de fótons), e em 1907 ele mostrou a generalidade da hipótese quântica. Em 1909, 

Einstein introduziu a dualidade onda-partícula na física. Em outubro de 1911, Planck 

e Einstein estavam entre o grupo de físicos proeminentes. Em 1913, Niels 

Bohr também contribuiu muito para seu estabelecimento por meio de sua teoria 

quântica do átomo de hidrogênio.  A oposição à hipótese quântica de luz radical de 

Einstein de 1905 persistiu até depois da descoberta do efeito Compton em 1922. Em 

1947, com 89 anos, ele morreu. (STUEWER, 2020). 

 Em 1904 Richard Abegg, figura 21, formulou, o que hoje é conhecido 

como regra de Abegg, que estabelece que a diferença entre o máximo positivo ou 

negativo de valências de um elemento é, frequentemente, oito. Esta regra foi, 

depois, usada em 1916 quando Gilbert Lewis formulou a "regra do octeto" na sua 

teoria do átomo cúbico. 

Figura 21 - Richard Abegg 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
FOTE: GOEDECKE (2019) 
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 Richard Wilhelm Heinrich Abegg (1869 – 1910 d.C.) foi um químico alemão. 

Ele recebeu se Ph. D. em 1891 em Berlim. Trabalhou com Wilhelm Ostwald em 

Leipzig, Alemanha, com Svante Arrhenius em Estocolmo, Suécia e com Walther 

Nernst em Göttingen, Alemanha. Em 1899, Abegg ingressou no instituto de química 

em Breslau, Polônia, como palestrante. Em 1909, Abegg tornou-se professor titular 

da Universidade Técnica de Breslau. Abegg é mais conhecido como pioneiro da teo-

ria da valência química. De acordo com a regra de Abegg, a diferença entre a valên-

cia máxima positiva e negativa de um elemento é oito, que ficou conhecida como 

regra de Abegg. Os conceitos de valência negativa e positiva da época eram usados 

de maneira semelhante aos estados de oxidação positivos e negativos de hoje. A 

regra de Abegg é um precursor da regra do octeto para elementos do grupo princi-

pal. Gilbert N. Lewis referiu-se ao conceito em um artigo de 1916, que se desenvol-

veu na regra do octeto. Abegg pesquisou muitos tópicos em química e em física, 

incluindo pontos de congelamento, a constante dielétrica do gelo, pressão osmótica, 

potenciais de oxidação e íons complexos.  A partir de 1901, Abegg atuou como Edi-

tor do Zeitschrift für Elektrochemie. Além de suas contribuições para a química, 

Abegg era um entusiasta da fotografia e de balões de ar quente. Ele havia participa-

do de seu primeiro voo de balão em 1900, como parte do serviço militar, e mais tar-

de realizou voos frequentes com sua esposa. Richard Abegg morreu em 3 de abril 

de 1910, em um acidente de balão em Cieszyn, na atual Polônia. (GOEDECKE, 

2019). 

 Em 1913, aplicando a teoria quântica aos seus estudos do átomo de 

hidrogênio, Niels Bohr, figura 22, formula um novo modelo atômico e novas leis que 

regem os elétrons. 

Figura 22 – Niels Bohr 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
FONTE: FRAZÃO, 2019) 
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Niels Henrik David Bohr (1885-1962) foi um físico dinamarquês. Estabeleceu 

o modelo atômico que lhe valeu o Prêmio Nobel de Física em 1922. Niels Bohr 

doutorou-se em Física em 1911 e no ano seguinte partiu para o laboratório 

Cavendish em Cambridge, na Inglaterra, a fim de estudar com o pai do eléctron, J. J. 

Thomson. Estudou na Universidade Victoria, em Manchester na Inglaterra, com o 

físico neozelandês, Ernest Rutherford, Prêmio Nobel de Química, precursor das 

descobertas sobre Física Atômica, de quem se tornou grande amigo. A partir dos 

estudos de Rutherford e da teoria da mecânica quântica de Max Planck, Bohr 

estabeleceu o modelo atômico que lhe valeria o reconhecimento posterior. Niels 

Bohr apresentou a ideia de que os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas 

determinadas, mas quando a eletricidade passa através do átomo, o elétron pula 

para a órbita maior e seguinte, voltando depois para a órbita usual. Quando os 

elétrons saltam de uma órbita para outra produzem luz. Em 1913 Niels Bohr publicou 

sua teoria básica sobre a estrutura do átomo, permitindo melhorar a compreensão 

da Química e da Eletricidade, conduzindo ao desenvolvimento da energia atônica. 

Demorou nove anos para que a comissão do prêmio Nobel reconhecesse a 

importância da obra e Bohr, que só o recebeu em 1922. Com apenas 39 anos, 

Bohr se tornou o mais novo dos vencedores do Prêmio Nobel de Física até aquela 

data. Porém, antes mesmo de receber o Prêmio Nobel de Física, Niels Bohr foi 

nomeado chefe do Instituto de Física Teórica de Copenhague. Em janeiro de 1939, 

Lise Meitner, refugiada austríaca judia e seu sobrinho Otto Frisch estavam 

trabalhando no Instituto de Niels Bohr e baseados nas descobertas de físicos 

alemães concluíram que seria possível dividir o núcleo do urânio em duas partes 

relativamente iguais. Depois que ocorresse a quebra do núcleo, ou fissão, haveria 

súbita libertação de enorme quantidade de energia atômica, o que teria importantes 

consequências militares. Bohr foi aos Estados Unidos e encontrou-se com Einstein e 

outros cientistas. Na Colúmbia Universidade de Nova Iorque, discutiu o problema 

com Enrico Fermi. Em pouco tempo, os laboratórios mundiais confirmavam a 

previsão de Meitner e Frisch, que levaram a trágica história da bomba atômica. Niels 

Bohr voltou para a Dinamarca e retomou seu trabalho no instituto. Em abril de 1940 

Bohr interrompeu suas pesquisas e foi para a Suécia, e da Suécia, Bohr foi para os 

Estados Unidos e para o projeto atômico de Los Alamos, no Novo México. 

Terminada a Segunda Guerra Mundial, Bohr voltou para Dinamarca. Assim que a 

bomba atômica se revelou devastadora, Bohr iniciou uma intensa atividade em favor 
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da utilização pacífica da energia nuclear. No ano de 1955, em Genebra, recebeu o 

Prêmio Ford “Átomos para a Paz”. Niels Bohr faleceu, vítima de uma trombose, em 

Copenhague, Dinamarca, em 1962. (FRAZÃO, 2019) 

 Em 1916, Walther Kossel, figura 23, formulou a ideia de que os elétrons das 

camadas externas do modelo atômico de Bohr eram os responsáveis pela valência: 

os chamados elétrons de valência. Segundo Kossel, os átomos podem perder ou 

receber elétrons dessa camada de valência, e os íons resultantes, cátion e ânion se 

unem na ligação química através da força de atração (eletrostática Coulombiana) 

definida por Charles Augustin de Coulomb em 1783. 

Figura 23 – Walther Kossel 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Walther Ludwig Julius Paschen Heinrich Kossel (1888 – 1956 d.C.) foi um físi-

co alemão que ficou conhecido por sua teoria da ligação química (regra de ligação 

iônica/octeto); lei de deslocamento de Sommerfeld/Kossel de espectros atômicos. 

Foi o físico Kossel quem corajosamente declarou em 1916 que o comportamento 

químico de qualquer átomo era determinado "pelo número de elétrons disponíveis no 

átomo e pelas condições sob as quais é possível que eles partam". Tendo auxiliado 

os esforços de Sommerfeld para correlacionar as linhas do espectro com as órbitas 

de elétrons quantizadas de Bohr, Kossel sabia que quanta de energia muito grande 

(na faixa de freqüência dos raios X) era necessário para separar elétrons localizados 

mais próximos do núcleo. Ele, portanto, argumentou que apenas os mais externos 

poderiam se libertar para participar da ligação química. Kossel propôs que se um 

átomo de metal alcalino doasse um elétron para um átomo de halogênio, dando a 

cada um uma camada externa estável como um gás nobre, então as cargas elétricas 

resultantes ligariam esses átomos em uma estrutura cristalina, ou permitiriam que 

funcionassem como íons em soluções. Ele acreditava que a maioria dos compostos 

eram formados por processos semelhantes, mas admitiu que, para aqueles envol-

FONTE: SUTTON  (2015) 
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vendo carbono, o quadro não era claro.  Mas o trabalho deles, e nossa compreensão 

atual de ligações químicas, repousa sobre as bases estabelecidas por Lewis e Kos-

sel a mais de um século atrás. (SUTTON, 2015) 

 Na primeira década do século XX, já era de senso comum, no meio científico, 

que o átomo é formado de subpartículas, ou seja, que o átomo é divisível e que 

apresenta natureza elétrica. Assim, Gilbert Lewis, figura 24, postulou que a ligação 

entre dois elementos poderia se dar não só através da transferência eletrônica, mas 

também pelo compartilhamento de cargas negativas. Foi esta ideia que mais tarde 

vem a ser conhecida como ligação covalente. Em 1916 Gilbert Lewis, publica seu 

clássico trabalho: “The Atom end the Molecule” onde explica seu modelo de átomo 

cúbico, baseado na grande estabilidade dos gases nobres, por apresentarem oito 

elétrons na sua camada de valência. Explica também seu diagrama de pontos e 

principalmente a interpretação de que a ligação química ocorre através do 

compartilhamento de pares de elétrons, em número suficiente para completar o 

octeto. 

Figura 24 – Gilbert Lewis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilbert Newton Lewis (1875 – 1946 d.C.) foi um físico-químico americano En-

trou para a Universidade de Nebraska, mas depois transferiu-se para Harvard, onde 

se graduaria em química em 1896 e em 1898 completou seu mestrado em Har-

vard. Em 1899 ele receberia o PhD. Foi a partir de 1902, que ele começou a desen-

volver suas ideias a respeito do octeto eletrônico e seu papel na formação de liga-

ções químicas. Os aspectos principais desta teoria de estrutura atômica são os se-

guintes: Os elétrons num átomo estão arranjados em cubos concêntricos. Um átomo 

neutro de cada elemento contém um elétron a mais que um átomo neutro do ele-

mento imediatamente precedente. O cubo de 8 elétrons é alcançado nos átomos dos 

gases raros, e este cubo se torna de certa maneira o caroço (kernel) em torno do 

qual se constrói o cubo maior de elétrons do período seguinte. Os elétrons de um 

Fonte:  Felipe  (2017) 
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cubo externo incompleto podem ser cedidos a outro átomo, como no Mg++, ou sufi-

cientes elétrons podem ser retirados de outros átomos para completar o cubo, como 

no Cl- , dando conta da 'valência positiva ou negativa',  conforme um desenho de 

Lewis, do memorado de 1902, reproduzidos em seu livro "Valence", de 1923, mos-

trado na figura 25. 

 
Figura 25 - Desenhos de Lewis  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Em 1916, Lewis publica um artigo e na seção intitulada "O átomo cúbico", 

Lewis se refere ao memorando privado usado por ele desde 1902 e no qual ele 

havia proposto o que chamara de "teoria do átomo cúbico." O assunto só veio a 

público a partir do artigo de 1916. Este é o famoso conceito pelo qual os elétrons de 

valência de um átomo se distribuem pelos vértices de um cubo, variando de 0 a 8. 

Sua teoria é apresentada na forma de 6 postulados, que são: O primeiro postulado 

trata das duas partes do átomo que se relacionam com o átomo de Thomson. Como 

o caroço é a parte interna que não se altera numa reação, ele pode ser representado 

pelo símbolo do elemento, por exemplo Li. O postulado 2 deve ser discutido 

juntamente com o postulado 4. Aplicando ao conceito de oxidação e redução, pode-

se dizer que a redução é um aumento e a oxidação um decréscimo no número de 

elétrons na camada externa de um elemento. Ao discutir o postulado 3 ele apresenta 

o caso, considerado excepcional, das substâncias contendo átomos com número 

ímpar de elétrons, como NO, NO2 ou ClO2. Estas são moléculas reativas que, em 

presença de um meio polar tendem a reagir. No quarto postulado ele levanta o 

argumento de que, sendo as camadas interpenetráveis, "um elétron pode formar 

uma parte da camada de dois átomos diferentes e não se pode dizer que pertença a 

qualquer um deles exclusivamente. Este postulado se baseia na inexistência de 

FONTE:  FILGUEIRAS (2016) 
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isômeros intra-atômicos, em que num dado tempo os elétrons da camada externa 

pudessem ocupar um conjunto de posições e noutro tempo um conjunto diferente de 

posições. Aqui Lewis parece estabelecer um limite de aplicabilidade da Lei de 

Coulomb, que só seria válida para distâncias superiores àquelas existentes nas 

ligações entre átomos. Ele se inspirou provavelmente na ideia de Bohr, expressa em 

seus trabalhos de 1913, de que em seu modelo atômico as leis do eletromagnetismo 

clássico também eram violadas. Em 1923 Lewis publicou seu famoso livro "Valência 

e a estrutura de átomos e moléculas". O aspecto mais surpreendente da Teoria de 

Ligação Química de Lewis é o fato de ela ter sido formulada 10 anos antes do 

surgimento da mecânica quântica, e ser ainda atual em muitos de seus aspectos. 

Lewis morreu em seu laboratório em 1964. (FILGUEIRAS, 2016). 

Também em 1916 duas publicações importantes, de Kossel e de Lewis foram 

similares, baseadas nas hipóteses de Abegg, mas a teoria de Lewis era mais 

completa. Lewis imaginava um átomo estático, com os elétrons arranjados em 

camadas cúbicas em torno do núcleo. A sua teoria, aplicável aos átomos mais leves, 

era conhecida como “regra dos oito”. A partir dessas teorias, o cientista Irving 

Langmuir, figura 26, refinou e desenvolveu as ideias de Lewis, criando uma nova 

teoria, que podia ser aplicada também aos átomos mais pesados e explicava a 

estabilidade dos gases nobres, onde os elétrons estariam arranjados em camadas 

concêntricas em torno do núcleo. Este modelo obteve melhor aceitação tanto pelos 

químicos como pelos físicos, e foi chamado por Langmuir de “regra do octeto” para 

não ser confundido com o de Lewis. 

 

Figura 26 – Irving Langmuir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

FONTE: CARVALHO E OLIVEIRA (2005) 
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Irving Langmuir (1881 – 1957 d.C.) foi um químico americano. Recebeu o 

diploma em Engenharia Metalúrgica da Escola de Minas da Universidade de 

Columbia em 1903. Langmuir estudou na Universidade de Gottingen, na Alemanha, 

orientado por Walther Nernst. Recebeu o Ph.D em 1906. Em 1909, teve a 

oportunidade de passar as férias de verão, desenvolvendo pesquisas na Companhia 

General Electric (GE) em Schenectady, New York. Pela confiança depositada e a 

liberdade concedida pois esta foi a beneficiária de muitas das suas invenções; a 

bomba de vácuo, a lâmpada incandescente cheia de gás e uma família inteira de 

tubos de alto-vácuo para rádio. O uso de hidrogênio atômico deu origem ao arco 

elétrico de hidrogênio capaz de derreter e soldar metais. O estudo dos gases, em 

uma lâmpada incandescente, oferecia o primeiro quadro claro de emissão 

termiônica. Langmuir foi o primeiro a trabalhar com “plasmas” e o primeiro a usar o 

termo “plasma” para descrever esses gases. A invenção da sonda termiônica 

também faz parte das realizações de Langmuir. Teve a honra de ganhar um Prêmio 

Nobel em 1932, graças a sua pesquisa de química da superfície, tornando-se assim 

o primeiro químico não acadêmico a receber o Prêmio Nobel. Após a Primeira 

Guerra Mundial, de 1919 a 1921, se interessou pela teoria atômica, e publicou a 

“teoria concêntrica da estrutura atômica", propôs que todos os átomos tendiam a 

completar a camada eletrônica externa com oito elétrons. Os gases inertes já 

possuem esta camada completa, e assim são quimicamente não reativos. Quanto 

maior a tendência de um átomo em completar a camada, maior a sua atividade 

química. Foi proposto também que a atividade química da substância era baseada 

no número e na posição dos elétrons no átomo. Se um átomo compartilhava seus 

elétrons para completar a camada, a união denominava-se “laço covalente”, 

enquanto um átomo que aceitava ou cedia seus elétrons para realizar este propósito 

formava-se o que Langmuir chamou de uma "união polar" (laço iônico). Definiu e 

explicou o termo "valência" estabelecendo uma simples teoria para substâncias 

polares e não polares. Como parte da descrição do átomo, explicou também a 

condição isoeletrônica, isômeros, e isóbaros. Aperfeiçoou o modelo de estrutura 

eletrônica proposta por Lewis, generalizando e revendo tudo o que havia sido feito 

até então. Estabeleceu ainda a regra de 18 elétrons para os metais de transição, 

sistematizou os compostos conhecidos segundo a sua obediência à regra do octeto 

e estabeleceu uma expressão matemática para o número de ligações covalentes 

num composto com octeto completo. Poucos livros de ensino reconhecem a 
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contribuição de Langmuir no avanço da compreensão da natureza do átomo. Um 

colega de Langmuir o descreveu do seguinte modo: "Langmuir é a coisa mais 

próxima de uma máquina de pensar que eu conheço, você coloca os fatos e ele 

entrega as conclusões." Irving Langmuir permaneceu bem ativo e produtivo até seus 

70 anos. Morreu em Bosques Fure, Massachusetts em 1957. A vida dele foi um 

modelo para a filosofia pela qual viveu: que há uma utilidade para tudo o que 

aprendemos. (CARVALHO e OLIVEIRA,  2005). 

 No ano de 1925, Friedrich Hund, figura 27, publica duas novas teorias que 

iriam chamar muito a atenção dos químicos e físicos da época. Estas teorias, 

intituladas: máxima multiplicidade e efeito quântico de tunelamento, mais tarde 

seriam vitais no desenvolvimento da teoria dos orbitais moleculares. 

 
Figura 27 – Friedrich Hund 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Friedrich Hermann Hund (1896 – 1997 d.C.) foi um físico alemão de Karlsruhe 

conhecido por seu trabalho sobre átomos e moléculas. Hund trabalhou nas universi-

dades de Rostock, Leipzig, Jena, Frankfurt am Main e Göttingen. Hund trabalhou 

com físicos de prestígio como Schrödinger, Dirac, Heisenberg, Max Born e Walter 

Bothe. Na época, ele era assistente de Born, trabalhando com interpretação quânti-

ca de espectros de bandas de moléculas diatômicas. Hund ficou em Copenhagen 

(1926) com Niels Bohr e lecionou sobre o átomo na Universidade de Harvard 

(1928). Ele publicou mais de 250 artigos e ensaios no total. Hund fez contribuições 

essenciais para a teoria quântica - especialmente no que diz respeito à estrutura do 

átomo e dos espectros moleculares. Na verdade, Robert S. Mulliken, que recebeu o 

Prêmio Nobel de Química em 1966 pela teoria orbital molecular, sempre proclamou 

a grande influência que o trabalho de Hund teve sobre ele mesmo e que ele teria 

alegremente dividido o prêmio Nobel com Hund. Em reconhecimento à importância 

FONTE:  VARELA (2016) 
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das contribuições de Hund, a teoria de MO é freqüentemente referida como a teoria 

de MO de Hund-Mulliken. A regra da multiplicidade máxima de Hund é outro epôni-

mo e, em 1926, Hund descobriu o chamado efeito túnel ou tunelamento quântico. 

Os casos de Hund, que são regimes particulares no acoplamento de momento angu-

lar molecular, e as regras de Hund, que governam as configurações de elétrons, são 

importantes na espectroscopia e na química quântica. Em química, a primeira regra, 

a regra da multiplicidade máxima de Hund, é especialmente importante e muitas ve-

zes chamada simplesmente de Regra de Hund. Hund morreu na Alemanha em 

1997. (GILBERT e KOCK, 2015) 

 No ano de 1926, Erwin Schrödinger, figura 28, publica sua nova teoria, a 

mecânica ondulatória, e esta teoria culmina em uma das mais importantes equações 

para o avanço do estudo das ligações químicas. 

 
Figura 28 – Erwin Schrödinger 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (1887 – 1961 d.C.) foi um físico 

austríaco. Ele foi agraciado com Paul Dirac, o Prêmio Nobel de Física em 1933 por 

seu notável trabalho em mecânica quântica. É bem possível que Schrödinger tenha 

ficado mais conhecido quando publicou sua teoria da mecânica ondulatória, que 

culminou em sua famosa equação de onda, chamada equação de Schrödinger, que 

veio a ser fundamental no desenvolvimento da nova teoria das ligações químicas, 

chamada teoria dos orbitais moleculares. É um físico na origem da física quântica. 

Conhecido também pelo surpreendente experimento mental, o gato de Schrödinger 

(veja abaixo), após uma correspondência com Albert Einstein em 1935. Ele recebeu 

seu doutorado em física teórica na Universidade de Viena em 1910. Em 1914, Erwin 

Schrödinger participa da Primeira Guerra Mundial como oficial de artilharia. Em 

1926, Schrödinger publicou um artigo nos Annals of Physics sobre o problema da 

quantização dos autovetores, que se tornou a equação de Schrödinger. Em 1933, 

FONTE: SIMOES (2013) 
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Schrödinger deixou a Alemanha e foi para a Inglaterra, por causa do nazismo e do 

anti-semitismo. Na Universidade de Oxford, ele recebeu seu Prêmio Nobel. Em 

1936, Schrödinger retorna à Áustria, na Universidade de Graz. Schrödinger falece, 

aos 73 anos em Viena, Áustria em 1961. Uma nota de Schrödinger: Na mecânica 

quântica, não é possível saber exatamente o valor de um parâmetro sem medição. A 

teoria matemática descreve um estado e não por um torque, velocidade e posição 

com precisão, mas por uma função de onda que calcula a probabilidade de encon-

trar a partícula em um ponto. Daí a natureza probabilística da mecânica quântica 

que previu que as partículas são também ondas e pontos materiais apenas. 

(SIMOES, 2013). 

 No ano de 1927, os cientistas Fritz London, figura 29, e Walter Heitler, figura 

30, descrevem, com muito sucesso, a associação da formação da ligação química 

com os elétrons dos átomos que a formam, usando os conceitos da física quântica, 

aplicaram a mecânica quântica para explicar a formação da ligação covalente na 

molécula de hidrogênio. Esta abordagem, que é a base no que hoje se conhece 

como Teoria da Ligação de Valência, marcou o nascimento da Química Quântica. 

 
Figura 29 – Fritz London 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Fritz Wolfgang London (1900 – 1954 d.C.) foi um Físico alemão, naturalizado 

americano. Estudante de física nas Universidades de Bonn, Frankfurt, Göttingen e 

Munique, doutorou-se nesta última em 1921, e pós-doutorado em Paris. Ele foi um 

pesquisador em Zurique e Roma com uma bolsa Rockefeller, e um leitor na Univer-

sidade de Berlim. Partindo da recente mecânica ondulatória de Erwin Schrödinger e 

trabalhando em colaboração com Walter Heitler, em 1927 ele encontrou um método 

para resolver a estrutura da molécula de hidrogênio, um método que pode ser usado 

para resolver outras moléculas semelhantes. De origem judaica, Fritz London teve 

FONTE: RUIZA, FERNÁNDEZ  E TAMARO (2004) 
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que deixar seu país em 1933 devido ao surgimento do nazismo, e mudou-se para o 

Reino Unido, onde foi professor da Universidade de Oxford. Em 1936 mudou-se pa-

ra o Instituto Henri Poincaré em Paris como diretor de pesquisa. Lá ele coincidiu com 

seu irmão Heinz, também físico, com quem em 1938 desenvolveu uma brilhante teo-

ria sobre o fenômeno da superfluidez, que ele explicou como intrinsecamente relaci-

onada aos condensados de Bose-Einstein, descritos na década de 1920 

por Einstein e Satyendra Nath Bose. Quando a Segunda Guerra Mundial 

foi declarada, ele emigrou para os Estados Unidos, onde foi professor de química 

teórica na Duke University em Durham. Fritz London  morreu em Durham em 1954. 

(RUIZA, FERNÁNDEZ e TAMARO, 2004) 

 

Figura 30 – Walter Heitler 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Walter Heinrich Heitler (1904 – 1981 d.C.) foi um físico alemão que fez contri-

buições na área da eletrodinâmica quântica e teoria quântica de campo. Trouxe a 

química para o campo da mecânica quântica.  Heitler  estudou física teórica desde 

1922 na Universidade Técnica de Karlsruhe, na Universidade Humboldt em Berlim e, 

desde 1924 na Universidade Ludwig Maximilians, em Munique. Arnold Sommerfeld 

foi um de seus professores em Munique. Heitler recebeu seu doutorado em 1926, 

em Munique. Sua dissertação foi publicada nos anais da física. De 1926 a 1927 ele 

foi bolsista da Fundação Rockefeller no Instituto de física Teórica da Universidade 

de Copenhagen e trabalhou para Niels Bohr e depois com Erwin Schrödinger na 

Universidade de Zurique. Junto com Fritz London, em 1927, ele apresentou um mo-

delo para a ligação covalente na molécula de hidrogênio, que lançou a base para a 

teoria da estrutura de valência da química quântica. Esse trabalho também influenci-

ou o jovem Linus Pauling, que na época trabalhava com Schrödinger, como bolsista. 

A descrição da mecânica quântica de ligações químicas se tornou uma das princi-

pais áreas de pesquisa de Heitler. Depois que os nacional-socialistas chegaram ao 

FONTE: STILLER, J. (2020) 
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poder, Heitler emigrou para a Grã-Bretanha, em 1933. Heitler inicialmente trabalhou 

como assistente de pesquisa na Universidade de Bristol com Nevill Francis Mott. Em 

1934 ele se envolveu com Hans Bethe no desenvolvimento da teoria da frenagem 

dos elétrons pela matéria, onde surgiu a fórmula Bethe-Heitler. Na década de 1930, 

ele publicou trabalhos sobre a teoria quântica da radiação cósmica. Em 1941 ele se 

tornou professor do Instituto de Estudos Avançados de Dublin. Em 1949 ele foi no-

meado professor da Universidade de Zurique. Desde 1960 tem trabalhado cada vez 

mais com problemas filosóficos e éticos na pesquisa científica. Em 1977, ele rece-

beu a medalha de ouro da Humboldt Society. Heitler morreu em 1981, em Zurique. 

(STILLER, 2020). 

 No mesmo ano de 1927, o cientista Werner Heisenberg, figura 31, lança sua 

teoria, que mais tarde seria a base de toda a mecânica quântica, chamada de 

princípio da incerteza, e com ela, nasce um importante conceito que ampliou os 

conceitos de ligações atômicas, o conceito de “orbital” 

Figura 31 – Werner Heisenberg 
  

 

 

 

  

 

 

 

Werner Karl Heisenberg (1901 – 1976 d.C.) foi um físico alemão considerado 

o pai da mecânica quântica. Werner estudou física e matemática de 1920 a 1923 na 

Ludwig-Maximilians-Universität München e na Georg-August-Universität Göttin-

gen. Em Munique, ele estudou com Arnold Sommerfeld e Wilhelm Wien. Em Göttin-

gen, ele estudou física com Max Born e James Franck, e estudou matemática com 

David Hilbert. Ele recebeu seu doutorado em 1923 em Munique sob Sommerfeld. A 

tese de doutorado de Heisenberg, era sobre turbulência, a tese discutia tanto a es-

tabilidade do fluxo laminar quanto a natureza do fluxo turbulento. Entre 1924 e 1925, 

Heisenberg foi fazer pesquisas com Niels Bohr, diretor do Instituto de Física Teórica 

da Universidade de Copenhagen. Seu artigo seminal, Über quantentheoretischer 

FONTE:  KAK (2019) 
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Umdeutung, foi publicado em 1925. Ele retornou a Göttingen e com Max Born e 

Pascual Jordan, por um período de cerca de seis meses, desenvolveu a formulação 

da mecânica matricial da mecânica quântica. Foi em Copenhague, em 1927, que 

Heisenberg desenvolveu seu princípio de incerteza enquanto trabalhava nos funda-

mentos matemáticos da mecânica quântica.  Heisenberg escreveu uma carta ao co-

lega físico Wolfgang Pauli, na qual ele descreveu pela primeira vez seu novo princí-

pio. Em seu artigo sobre o princípio da incerteza, Heisenberg usou a palavra "Unge-

nauigkeit" (imprecisão). No início de 1929, Heisenberg e Pauli apresentaram o pri-

meiro de dois artigos que estabelecem as bases para a teoria quântica de campos 

relativística. Pouco depois da descoberta do nêutron por James Chadwick em 1932, 

Heisenberg apresentou o primeiro de três artigos sobre seu modelo nêutron-próton 

do núcleo. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1932. Em 1928, o físico mate-

mático britânico Paul Dirac derivou a equação de onda relativística da mecânica 

quântica, que implicava a existência de elétrons positivos, mais tarde denominados 

pósitrons. Em 1932, a partir de uma fotografia de raios cósmicos em uma câmara de 

nuvem, o físico americano Carl David Anderson identificou uma trilha como tendo 

sido feita por um pósitron. Em meados de 1933, Heisenberg apresentou sua teoria 

do pósitron Em meados de 1936, Heisenberg apresentou sua teoria das chuvas de 

raios cósmicos em dois artigos. Após a Segunda Guerra Mundial, ele foi nomeado 

diretor do Instituto de Física Kaiser Wilhelm, que logo depois foi rebatizado de Insti-

tuto Max Planck de Física Em 1976, Heisenberg morreu de câncer nos rins e na ve-

sícula biliar, em sua casa. (LEITE e SIMON, 2010). 

 No ano de 1929 o cientista inglês John Lennard-Jones, figura 32, introduz a 

descrição de ligação em moléculas diatômicas com uma combinação linear de 

orbitais atômicos, que é uma superposição quântica de orbitais atômicos e uma 

técnica para calcular orbitais moleculares em química quântica. Na mecânica 

quântica, configurações eletrônicas de átomos são descritas como funções de onda. 

Essas funções de onda são um conjunto básico de funções, as funções básicas, que 

descrevem os elétrons de um determinado átomo. Em reações químicas, as funções 

das ondas orbitais são modificadas, isto é, apresentam-se na forma de nuvem de 

elétrons e são alteradas de acordo com os tipos de átomos que participam 

da ligação química. Sugeriu também métodos para derivar as estruturas eletrônicas 

de moléculas como o gás flúor e o gás oxigênio a partir de princípios quânticos 
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básicos. Essas teorias formaram as bases do que, mais tarde, se tornaria a teoria do 

orbital molecular 

Figura 32 – John Lennard-Jones 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

John Edward Lennard-jones (1894 – 1954 d.C.) foi um matemático britânico, 

considerado o iniciador da moderna química computacional. Lennard-Jones é bem 

conhecido entre os cientistas por seu trabalho sobre a estrutura molecu-

lar, valência e forças intermoleculares. Muitas pesquisas sobre esses tópicos ao lon-

go de várias décadas surgiram de um artigo que ele publicou em 1929.  Suas teorias 

de líquidos e de catálise de superfície também permanecem influentes. Ele escreveu 

poucos artigos, embora influentes. Seu principal interesse  era a estrutura atômica e 

molecular, especialmente as forças entre as partículas atômicas, a natureza 

das ligações químicas e questões básicas como por que a água se expande quando 

congela. Mantendo a primeira cadeira de Química Teórica no Reino Unido , ele es-

tabeleceu uma escola de pesquisa aplicando a fenômenos da física e da química 

orgânica novos conceitos de mecânica quântica e as interações de partículas suba-

tômicas. O departamento atraiu muitos cientistas e matemáticos notáveis, incluin-

do SF Boys , CA Coulson , GG Hall , A. Hurley e J. Pople. Os átomos de um gás no-

bre interagem por meio de um potencial no qual uma força de van der Waals 

de atração equilibra uma força de repulsão que resulta da sobreposição de órbitas 

de elétrons. Uma aproximação bem conhecida desse potencial é o chama-

do potencial de Lennard-Jones, uma descrição da energia potencial em função da 

separação dos átomos. Também nomeado em sua homenagem, o Laboratório Len-

nard-Jones abriga a Escola de Química e Física da Universidade Keele. A Royal So-

ciety of Chemistry concede uma medalha Lennard-Jones e hospeda a palestra Len-

nard-Jones a cada dois anos. A Keele University mantém uma coleção de trabalhos 

publicados de Lennard-Jones, bem como um laboratório nomeado em sua homena-

gem. As notas de aula coletadas do professor CA Coulson de 1928 a 1932, realiza-

Fonte:   Lienhard (2010) 
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das na Biblioteca da Universidade de Cambridge, registram as aulas de Lennard-

Jones. Coulson escreveu "Suspeito que essas sejam as primeiras palestras so-

bre química teórica (ou talvez mais precisamente química quântica) que foram dadas 

na Grã-Bretanha". Os papéis privados de Lennard-Jones estão guardados 

no Churchill Archives Center, em Cambridge. Ele morreu de câncer em Stoke-on-

Trent em 1954. (MOTT, 1955) 

 No decorrer da década de 1930, o cientista Linus Pauling, figura 33, publica 

vários artigos sobre suas investigações da ligação química, que levou, depois, à 

edição do seu famoso livro de texto The Nature of the Chemical Bond, publicado em 

1939. Este livro é considerado um dos mais importantes trabalhos de química jamais 

publicados. Nesta obra, Pauling criou o conceito de hibridização das orbitais 

atômicos, os quais iremos fazer muitas menções mais adiante neste trabalho, ele 

também propõe a escala de eletronegatividade, uma constante de grande 

importância no campo das ligações químicas, e, pioneiramente, utilizando-se da 

mecânica quântica, propõe a ressonância eletrônica. 

 
Figura 33 – Linus Pauling 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Linus Carl Pauling (1901 - 1994) foi um químico quântico e bioquímico dos 

Estados Unidos. Também é reconhecido como cristalógrafo, biólogo molecular e 

pesquisador médico. Graduou-se em engenharia química em 1922 pela Oregon 

State University e em 1925 obteve o doutorado em física pelo Instituto de Tecnologia 

da Califórnia, em Pasadena. Viajou para a Europa, onde colaborou com os principais 

cientistas: Arnold Sommerfeld em Munique; Neils Bohr em Copenhague; Erwin 

Schrödinger em Zurique e Sir Willian Henry Bragg em Londres. Em 1927 retornou ao 

Instituto de Tecnologia da Califórnia, onde, em 1931, foi nomeado professor. Atuou 

como diretor do Gates and Crellin Laboratories of Chemistry de 1936 a 1958. Ele foi 

u dos primeiros a aplicar os princípios da mecânica quântica para explicar os 

Fonte:  Helmenstine (2017) 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_University_Library
https://en.wikipedia.org/wiki/Theoretical_chemistry
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_chemistry
https://en.wikipedia.org/wiki/Churchill_Archives_Centre
https://en.wikipedia.org/wiki/Stoke-on-Trent
https://en.wikipedia.org/wiki/Stoke-on-Trent
https://www.thoughtco.com/anne-marie-helmenstine-ph-d-601916


65 
 

fenômenos de difração de raios-X e foi capaz de descrever satisfatoriamente as 

distâncias e ângulos de ligação entre átomos de várias moléculas. Para descrever a 

capacidade do átomo de carbono de formar quatro ligações, Pauling introduziu o 

conceito de orbitais híbridos, no qual as órbitas teóricas descritas pelos elétrons se 

movem de suas posições originais devido à repulsa mútua. Também identificou a 

presença de orbitais híbridos na coordenação de íons ou grupos de íons em 

disposição definida em torno de um íon central. Para compostos cuja geometria não 

pode der justificada por uma única estrutura, ele propôs o modelo híbrido de 

ressonância, que prevê a verdadeira estrutura da molécula como um estado 

intermediário entre duas estruturas que podem ser desenhadas. Pauling introduziu o 

conceito empírico de eletronegatividade, como uma medida de atração dos elétrons 

envolvidos em uma ligação covalente por um átomo. As teorias de Pauling sobre a 

ligação atômica estão contidas em sua obra: The Nature of Chemical Bond, and the 

Struture of Molecules and Crystals (1939), um dos textos científicos que exerceram a 

maior influência ao longo do século XX. Em 1940, em colaboração com o biólogo 

alemão Max Delbruck, ele desenvolveu o conceito de complementaridade molecular 

em reações de anticorpos de antígeno. Seu trabalho com o químico americano 

Robert B. Corey o levou reconhecer a estrutura helicoidal de certas proteínas. Em 

1954, seu trabalho científico meritorial foi recompensado com o Premio Nobel de 

química. Este não seria o único a receber. Em 1962 Pauling recebeu o Premio Nobel 

da Paz, por sua militância pacifista ativa e sua determinada oposição à proliferação 

de armas nucleares. Em 1979 Pauling publicou o estudo Câncer e Vitamina C. 

Pauling recebeu o Premio Nobel de química por seus estudos sobre a estrutura das 

moléculas, a importância das proteínas e dos anticorpos. O termo ortomolecular 

( medicina que se baseia na teoria segundo a qual as doenças, inclusive as mentais, 

podem ser curadas pela restauração dos níveis ideais de substâncias, como 

vitaminas e minerais, presentes no organismo) foi usado pela primeira vez em 1969, 

em um artigo que ele publicou na revista Science. Em 1970 Pauling publicou o livro 

“A Vitamina C e seu uso diário”, onde indicava que esta vitamina poderia prolongar a 

vida em dezenas de anos e proteger de doenças como gripe e câncer. Pauling 

morreu em 1994, em casa em Big Sur, Califórnia. Ele tinha 93. (TORRES, 2019) 

 No ano de 1932, o cientista Mulliken, figura 34, associado ao cientista Hund, 

publicam a mais nova teoria sobre as ligações químicas, a teoria dos orbitais 

moleculares, que é a mais aceita até os dias atuais. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Sur
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Figura 34 – Robert Mulliken 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Robert Sanderson Mulliken (1896 – 1986 d.C.) foi um físico-químico americano 

pioneiro no estudo das orbitais moleculares. Mulliken tinha uma memória excelente, 

mas seletiva. Mulliken ajudou em parte do trabalho editorial quando seu pai escre-

veu seu texto de quatro volumes sobre identificação de compostos orgânicos e, as-

sim, tornou-se um especialista em nomenclatura química orgânica. Ele recebeu 

seu diploma de bacharelado em química pelo MIT em 1917. Ele conseguiu um em-

prego investigando os efeitos do óxido de zinco e do negro de fumo na borracha. 

Mulliken obteve seu doutorado em 1921 com base na pesquisa sobre a separação 

de isótopos de mercúrio por evaporação. Ele fez um curso com o físico ganha-

dor do Prêmio Nobel Robert A. Millikan, que o expôs à velha teoria quântica. Ele foi 

para a Universidade de Harvard para aprender a técnica espectrográfica de Frede-

rick A. Saunders e a teoria quântica de E. C. Kemble. Ele também conheceu John C. 

Slater, que havia trabalhado com Niels Bohr. Em 1925 e 1927, Mulliken viajou para a 

Europa, trabalhando com espectroscopistas e teóricos quânticos de destaque, co-

mo Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg , Louis de Broglie, Max Born, Walther 

Bothe e Friedrich Hund, que na época era assistente de Born. Todos eles, assim 

como Wolfgang Pauli, estavam desenvolvendo a nova mecânica quântica, isso aca-

baria por substituir a velha teoria quântica. Mulliken foi particularmente influenciado 

por Hund.  Em 1927, Mulliken trabalhou com Hund e, como resultado, desenvolveu 

sua teoria orbital molecular. Em consequência, a teoria orbital molecular também foi 

chamada de teoria Hund-Mulliken. Até este ponto, a principal forma de calcular 

a estrutura eletrônica das moléculas baseava-se em um cálculo de Walter 

Heitler e Fritz London sobre a molécula de hidrogênio em 1927. Com a concepção 

Fonte: Berry (2000) 
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de orbitais atômicos hibridizados por John C. Slater e Linus Pauling, que racionali-

zou as geometrias moleculares observadas, o método baseou-se na premissa de 

que as ligações em qualquer molécula poderiam ser descritas de maneira semelhan-

te à ligação em H 2, a saber, como orbitais atômicos sobrepostos centrados nos 

átomos envolvidos. Com sua descrição das funções de onda de elétrons em molécu-

las como orbitais moleculares deslocalizados que possuem a mesma simetria da 

molécula, o método orbital molecular de Hund e Mulliken, incluindo contribuições 

de John Lennard-Jones, provou ser mais flexível e aplicável a uma vasta variedade 

de tipos de moléculas e fragmentos moleculares e eclipsou o método de ligação de 

valência. Como resultado desse desenvolvimento, ele recebeu o Prêmio Nobel de 

Química em 1966. Em 1934, ele derivou uma nova escala para medir 

a eletronegatividade dos elementos. Isso não se correlaciona inteiramente com a 

escala de Linus Pauling.  Em 1952 ele começou a aplicar a mecânica quântica à 

análise da reação entre as moléculas de ácido e base de Lewis. Em 1961 e continu-

ou em seus estudos de estrutura molecular e espectros, variando de moléculas dia-

tômicas a grandes agregados complexos.  Aos 90 anos, Mulliken morreu de insufici-

ência cardíaca congestiva na casa de sua filha em Arlington, Virgínia, em 1986. Seu 

corpo foi devolvido a Chicago para ser enterrado. (PLATT, 1966) 

 Em 1936 o físico alemão Erwin Madelung, figura 35, publica um estudo de 

fundamental importância para o aprimoramento das ligações químicas, a regra de 

Madelung, também conhecido como princípio de Aufbau ou princípio da construção, 

que finalmente, determina a correta forma de distribuir os elétrons em seus níveis de 

energia crescente.  

 
Figura 35 – Erwin Madelung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FONTE: SCHRÖDER (2008) 
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Erwin Rudolf Madelung (1881 – 1972 d.C.) foi um físico alemão especialista 

em estruturas cristalinas. Madelung originalmente queria ser engenheiro, mas logo 

se voltou para a física. No entanto, seu interesse inicial não era pela teoria, na qual 

mais tarde se tornou amplamente conhecido, mas pela física 

experimental. Madelung passou seus dias de estudante de doutorado em 

Göttingen. Em 1905 ele recebeu seu PhD. O interesse de Madelung era na área de 

fronteira entre a engenharia elétrica e a física experimental e foi expresso em suas 

primeiras publicações sobre histerese magnética (loop de histerese), métodos de 

medição no campo do magnetismo e o uso do tubo de Braun, que era novidade na 

época. Mesmo mais tarde, como físico teórico, Madelung nunca negou essas 

primeiras experiências de sua carreira científica: ele sempre manteve uma tendência 

para o trabalho experimental e, mesmo em anos muito posteriores, ocasionalmente 

projetou e instalou aparelhos. Depois de completar seu doutorado, Madelung 

inicialmente ficou em Göttingen. Mas em 1907 ele se envolveu em uma empresa 

muito importante na época. Madelung era bom em desenho e gostava muito de tocar 

violino. Em 1908 Madelung tornou-se assistente do Instituto de Física da Riecke. Na 

época seguinte, Madelung se ocupou com a pesquisa da estrutura atômica dos 

cristais, dando início à virada para a física teórica. Em 1912 Madelung descreveu o 

cristal como uma rede regular de íons, que no modelo que ele usou estão 

conectados uns aos outros por hastes elásticas. Ele foi o primeiro a reconhecer uma 

conexão entre as propriedades elásticas dos cristais e o comprimento de onda da 

absorção infravermelha. A estrutura da rede dos cristais era muito discutida naquela 

época, mas ainda era hipotética. Os trabalhos subsequentes de Max Born e Theodor 

Von Karman foram importantes para o desenvolvimento posterior da teoria das 

vibrações da rede. Em 1963, no primeiro grande congresso sobre dinâmica de 

redes, que ocorreu em Copenhagen, Born caracterizou a importância do trabalho 

inicial de Madelung para esta importante área da física. As ideias de Madelung sobre 

a estrutura atômica da rede cristalina não foram imediatamente compreendidas em 

todos os lugares. Só mais tarde, depois que as vozes céticas se calaram, Madelung 

estava certo. Estimulado pelas discussões, Madelung encontrou um método para 

calcular a energia eletrostática do cristal composto por íons (ligação heteropolar) e 

realizou o cálculo para redes cristalinas simples. Na expressão encontrada por 

Madelung, ocorre uma constante que tem um valor característico para cada tipo de 

rede e que leva em consideração as interações atrativas e repulsivas de Coulomb 
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com todos os íons da rede, tanto os íons imediatamente adjacentes quanto os mais 

distantes. Essa constante é chamada de "constante Madelung" em homenagem a 

seu descobridor. Em 1921 Paul Ewald desenvolveu um método geral eficaz para 

calcular somas de rede, cuja aplicação confirmou os resultados de Madelung. Para 

Madelung, essa descoberta tornou-se um sucesso duradouro que o tornou 

amplamente conhecido. Os anos de guerra, estéreis para um trabalho científico 

contínuo, permitiram a Madelung desenvolver a ideia do livro que foi escrito nos 

primeiros anos do pós-guerra e que foi publicado em 1922, como o 4º volume dos 

"Ensinamentos Básicos de Ciências Matemáticas", a famosa "série amarela." Este 

livro, "As ferramentas matemáticas do físico", pretendia ser um "Kohlrausch" da 

física teórica, visto que deveria conter tudo o que o físico calculista precisa em 

termos de fundamentos e métodos. Em Frankfurt, o interesse científico de Madelung 

foi, além da elaboração de métodos matemáticos úteis, principalmente tópicos de 

física atômica e teoria quântica. Duas publicações nas quais Madelung continua a 

interpretação de Schrödinger da teoria quântica do problema de um elétron e mostra 

que há analogias extensas com a hidrodinâmica são particularmente originais. Após 

sua aposentadoria em 1949, Madelung manteve o cargo por dois anos.  Erwin 

Madelung morreu em 1972 aos 91 anos.  (SCHRÖDER, 2008). 

 Toda essa sequência de aprimoramentos no decorrer das teorias das 

ligações químicas, culminaram nos cálculos feitos atualmente pela química quântica, 

porém, é bom lembrar que, mesmo assim, ainda não existem soluções exatas e 

gerais para os problemas, pois a complexidade é muito grande. 

 A teoria mais moderna para explicar as L.Q.I. é a teoria dos orbitais 

moleculares, porém, sua enorme complexidade, não permite ser abordada para 

estudantes do primeiro ano do ensino médio; por isso, as demais teorias são usadas 

para esta tarefa. Contudo, observamos falhas nas abordagens, o que nos faz buscar 

melhores caminhos e mostrar um novo olhar sobre as L.Q.I. para promover melhor 

entendimento por parte do estudante. 
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3.2 LINHA DO TEMPO 
 Com a perspectiva de dar ao leitor uma visão mais ampla da caminhada evo-
lutiva da ciência, com ênfase na química, foi construído um quadro da evolução cro-
nológica onde é resumido todo o histórico anterior. 
 

 

 

IDADE  
ANTIGA 

 

 

 

 

 

 

 

IDADE 

MÉDIA  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDADE  
MODERNA  

 

 

 

 

 

Surgimento dos primeiros pensa-

mentos sobre a constituição da 

matéria e consequentemente sobre 

as ligações químicas com Leucipo 

e Demócrito e as contestações de 

Aristóleles e Empédocles 

500 
a.C. 

400 
d.C. 

Período obscuro para ciência de um 
modo geral, pois durante toda a 
idade média quaisquer trabalho ci-
entifico não era bem visto pelos 
poderes da época, porém, grandes 
descobertas e inovações foram 
conseguidas graças os trabalhos de 
“alquimistas” como Paracelso, Abu 
Haiane e outros. 

 
1400 
d.C. 

No século XVI, os alquimistas per-
dem força e surge a iatroquímica, 
com destaque para Paracelso 

 

1800 
d.C. 

No século XVII, Descartes, New-
ton, Gassandi e principalmente 
Boyle, fazem ressurgir o ato-
mismo e com ele as ideias de 
ligação química 

 

No século XVIII, em 1718, Geo-
ffroy consolida e expande o re-
nascimento do atomismo com 
sua tabela de elementos. 

 

Período de pouca expressividade 
científica porém de grande intensi-
dade de trabalhos reprodutivos, 
principalmente os de Maria, a judia. 
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        IDADE  
CONTEMPORÂNEA  

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Em 1852, Frankland cria o conceito de valên-
cia 

Em 1874, Stoney fundamenta o elétron  
 

Em 1898, Baltzmann explica a molécula de 
iodo, evidenciando a ligação química 

 

ATUALIDADE 

Em 1900, Planck lança as bases da teoria 
quântica 

 

Em 1904, Abegg lança uma teoria que será a 
base da REGRA DO OCTETO. 

 

Em 1913, Bohr lança o novo modelo atômico pla-
netário 

 

Em 1916, Kossel , Lewis e Langmuir consolidam 
a famosa REGRA DO OCTETO. 

 
Em 1925, Friedrich Hund publica sua teoria de 
máxima multiplicidade que fica conhecida como: 
regra de Hund. 

 

Também em 1927, Heisenberg lança sua famosa 
teoria da incerteza e surge o conceito de orbital. 

 

Em 1929, Jones descreve a ligações com combi-
nações lineares de orbitais atômicos 

 

No decorrer da década de 1930, Pauling descre-
ve as ligações basedas na REGRA DO OCTETO 
e suas representações 

 

Em 1927, Heider e London descrevem a teoria 
das ligações usando a química quântica, TEORIA 
LIGAÇÃO DE VALÊNCIA. 

 

Em 1926, Schrödinger publica sua teoria com a 
famosa equação da mecânica ondulatória. 

 

Em 1933, Muliken e Hund, publicam a teoria dos 
orbitais moleculares 

 

Atualmente, até as primeiras décadas do século 
XXI, 2019, aceitam-se as três teorias para expli-
car as ligações químicas, porém são abordadas 
em níveis específicos 

 

1800 
d.C. 
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3.3 PROBLEMÁTICA 
 
 Atualmente, até as primeiras décadas do século XXI, a comunidade científi-

ca aceita a aplicação da química quântica para descrição das ligações químicas, 

visto que, foram obtidos resultados muito próximos de resultados experimentais du-

rante todos os anos de desenvolvimento. É possível concluir que todas as teorias 

atuais sobre as ligações químicas das inúmeras substâncias, carregam as ideias da 

química quântica, e por isso a compreensão dos princípios quânticos básicos, e os 

conceitos deles derivados: descrição probabilística da matéria, densidade eletrônica, 

orbital atômico, sobreposição de orbitais, combinação linear de orbitais atômicos, 

teoria da ligação de valência, teoria do orbital molecular, são essenciais à plena 

compreensão das ligações químicas. Como pode-se perceber, esses conceitos são 

extremamente complexos, necessitando de muita bagagem teórica para sua devida 

compreensão, e consequentemente, impossibilitando discentes de nível médio, ad-

quirirem um satisfatório entendimento das ligações químicas. 

 É de se pressupor que, com o intuito de simplificar a apresentação das teori-

as das L.Q.I., a maioria dos autores de literatura média, incluindo grandes e consa-

grados nomes, tais como: Ricardo Feltre, Martha Reis, Tito Miragaia, Eduardo Leite 

do Canto, João Usberco, Edgard Salvador e até mesmo autores de literatura superi-

or, como James E. Brady e Gerard E. Humiston, e outros, abordem o assunto utili-

zando-se do mesmo caminho; iniciam apresentando a “regra do octeto”, o que é lou-

vável, por sua importância histórica e simplicidade, como pode-se observar nitida-

mente em uma obra de Feltre (2000, v. 1 p. 165), onde o autor escreve: 

[...] foi somente em 1916 que os cientistas Gilbert N. Lewis e Walter N.   
Kossel chegaram a uma explicação lógica para as uniões entre os 
átomos, criando a teoria eletrônica da valência. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 K L M N O P 

Hélio 2      

Neônio 2 8     

Argônio 2 8 8    

Criptônio 2 8 18 8   

Xenônio 2 8 18 18 8  

Radôno 2 8 32 18 18 8 
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De fato, consideremos as configurações eletrônicas dos gases nobres, com 
exceção do Hélio, constatamos que os átomos dos gases nobres têm 
sempre 8 elétrons na última camada eletrônica (é o chamado octeto 
eletrônico). 

 Porém, como não há espaço para detalhamentos, abre-se uma grande 

variedade de dificuldades de consolidação teórica por parte dos discentes, que se 

tornam empecilhos difíceis de transpor mais tarde. 

 Como exemplo de obras de ensino superior que também introduzem o estudo 

das L.Q.I. utilizando-se dos mesmos artifícios podemos citar a obra de Brady & 

Humiston (1983, p. 104): 

[…] as estruturas eletrônicas dos gases nobres possuem muita estabilidade. 
A tendência dos átomos para atingirem este arranjo eletrônico constitui a 
base da chamada regra do octeto, que, simplesmente, estabelece que os 
átomos tendem a ganhar ou perder elétrons até que existam oito elétrons 
em sua camada de valência. 

Os autores, principalmente dos livros para o nível médio, são forçados a 

condensar suas obras na tentativa de superar as necessidades dos discentes e 

também às imposições das regras educacionais, pois o “tempo” dispensado, pelos 

órgãos regulatórios, para a conclusão do ensino médio é ínfimo perante o volume de 

conteúdo exigido, assunto este discutido em vários trabalho de especialização, como 

escreve Kita (2005, p. 104) em seu trabalho: 

A falta de tempo, aspecto apontado pelo sujeito 8, talvez seja uma variável 
que interfira na frequência de realização desta atividade, pelos professores, 
que é menor que a frequência da atividade de leitura e compreensão de 
texto. 
A falta de tempo, problema apresentado pelo sujeito 8, também foi 
encontrado na resposta de outros professores [...] 
 

Com a intenção de proporcionar e ampliar a visão dos discentes, de ensino 

médio, sobre as L.Q.I., e assim melhorando o entendimento de seus mecanismos; e 

também fornecer aos docentes, deste mesmo nível, um produto capaz de realizar 

esta tarefa, esta dissertação visa oferecer um viés didático mais simples e, muito 

mais eficaz. 

 

 

 

 

 
 



74 
 

3.4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: LINHA PEDAGÓGICA 
 
 O desenvolvimento deste trabalho foi baseado em longos anos de 

experiência na docência de química, e em uma forte convicção de que a 

aprendizagem só é eficaz quando o indivíduo tem pré-disposição a aprender e 

constrói seu próprio processo de aprendizagem. Assim, seguindo este raciocínio, 

fica bem claro a tendência deste trabalho para o método do construtivismo. Dessa 

forma, identificando-se com consagrados autores construtivistas e, dentre inúmeras 

obras desta linha, podemos observar uma aproximação mais intima, uma melhor 

sintonia com a teoria de aprendizagem de David Paul Ausubel, figura 36, assim 

sendo, Ausubel é quem referencia este trabalho. Esta afinidade de pensamentos se 

dá em função do viés cognitivista de Ausubel. O construtivismo cognitivo trata-se de 

uma visão do construtivismo que não abdica do poder de descrever objetivamente o 

mundo e o modo como ocorrem os fenômenos num percurso de objetivação em que 

as representações mentais de cada estudante vão sendo negociadas e submetidas 

ao veredito da experiência e sucessivamente descartadas e substituídas por outras, 

numa aproximação sucessiva às representações científicas, as que mais se 

aproximam da realidade sem nunca serem dogmaticamente consideradas espelhos 

da mesma. (VALADARES, 2011) 

 

Figura 36 – David Ausubel 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

David Paul Ausubel (1918-2008 d.C.) foi um pesquisador norte-americano 

dizia que, quanto mais sabemos, mais aprendemos. Famoso por ter proposto o 

conceito de aprendizagem significativa, que encerra a série Teoria Passada a Limpo, 

ele é contundente na abertura do livro Psicologia Educacional: "O fator isolado mais 

importante que influencia o aprendizado é aquilo que o aprendiz já conhece". 

Quando sua teoria foi apresentada, em 1963, as ideias behavioristas predominavam. 

FONTE: ELISÂNGELA FERNANDES (2011) 
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Acreditava-se na influência do meio sobre o sujeito. O que os estudantes sabiam 

não era considerado e entendia-se que só aprenderiam se fossem ensinados por 

alguém. A concepção de ensino e aprendizagem de Ausubel segue na linha oposta 

à dos behavioristas. Para ele, aprender significativamente é ampliar e reconfigurar 

ideias já existentes na estrutura mental e com isso ser capaz de relacionar e acessar 

novos conteúdos. "Quanto maior o número de links feitos, mais consolidado estará o 

conhecimento", diz Evelyse dos Santos Lemos, pesquisadora do ensino de Ciências 

e Biologia da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. Ausubel nasceu 

em Nova York, nos Estados Unidos, era filho de imigrantes judeus. "Seu interesse 

pela forma como ocorre a aprendizagem é resultado do sofrimento que ele passou 

nas escolas norte-americanas", comenta Rosália Maria Ribeiro de Aragão, 

professora aposentada da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Por isso, 

apesar de sua formação em Medicina Psiquiátrica, ele dedicou parte de sua vida 

acadêmica à Psicologia Educacional. Na avaliação de Marco Antônio Moreira, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS), os conceitos do norte-

americano são compatíveis com outras teorias do século 20, como a do 

desenvolvimento cognitivo, de Jean Piaget (1896-1980), e a sociointeracionista, 

de Lev Vygotsky (1896-1934). (ELISÂNGELA FERNANDES, 2011) 

 A teoria da aprendizagem significativa de Ausubel é extremamente clara, é 

uma teoria cognitiva que procura explicar como é construído o aprendizado e 

estruturado o conhecimento na mente humana. 

 Ausubel fundamenta sua teoria em dois pilares: o primeiro pilar diz que o 

aluno deve estar disposto a aprender, caso contrário, o aluno fará apenas uma 

memorização arbitrária, produzindo assim um aprendizado mecânico que não se 

perpetuará. O segundo pilar diz que o conteúdo a ser estudado tem que ser lógico e 

significativo. O conteúdo lógico depende somente da natureza do conteúdo e o 

conteúdo significativo depende do indivíduo. 

 Para Ausubel, o cerne de toda teoria da aprendizagem significativa é aquilo 

que o indivíduo já sabe, ou seja, o conhecimento preexistente em sua estrutura 

cognitiva3 chamados conceitos subsunçores4 e por isso deve ser averiguado 

                                            
3
Estrutura cognitiva é o conhecimento claro, organizado e sólido que o aluno já possui em certa área,  

ou seja, a ênfase que se dá na aquisição, armazenamento e organização das ideias no cérebro de  
um indivíduo. 
4
MOREIRA, M. A.: O que é afinal aprendizagem significativa? Mato Grosso: Cuiabá, 2010, p. 2.  

É o nome que se dá a um conhecimento específico, existente na estrutura de conhecimento do 

http://novaescola.org.br/historia/pratica-pedagogica/jean-piaget-428139.shtml
http://novaescola.org.br/historia/pratica-pedagogica/lev-vygotsky-teorico-423354.shtml
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previamente. Caso o aluno não apresente subsunçores ideais, Ausubel propõe o uso 

de organizadores prévios, que levem ao desenvolvimento de subsunçores 

necessários ao desenvolvimento do conteúdo. 

 Em química, o professor deve estar ciente da necessidade extrema de tais 

subsunçores para o ensino das L.Q.I., portanto, ao construir seu conteúdo 

programático, deve dar ênfase em assuntos como: distribuição eletrônica em 

subníveis eletrônicos, regra de Hund e conceito e representação de orbital., 

trabalhando estes assuntos com paciência, dedicação e afinco, até que  possam 

tornarem-se subsunçores prontos para uso, pois serão essenciais no momento do 

estudo das L.Q.I.   

 Os motivos que impulsionaram o uso da teoria da aprendizagem de Ausubel 

como referencial teórico, neste trabalho, são bem claras: em primeiro lugar, porque 

existe uma clara sintonia com a visão de Ausubel em relação ao papel do 

conhecimento prévio na aprendizagem subsequente, pois décadas de experiencia 

profissional, demonstram claramente esta necessidade, portanto, este trabalho está 

em concordância com Ausubel, pois também trabalha nesta linha de ensino. 

 Em segundo lugar, Ausubel acredita no valor da aprendizagem por 

descoberta, mas volta a valorizar a aula do tipo expositiva, assim, o maior legado de 

Ausubel é o de técnicas e reflexões sobre aulas tradicionais onde o professor pode 

propiciar o melhor aprendizado possível para seus alunos, o que, corrobora-se com 

a base teórica neste trabalho, a partir de uma longa experiência no ensino de 

química. Em terceiro lugar, concordamos com a valorização das aulas expositivas, 

sem a grande preocupação com o uso de novas tecnologias, o que é quase 

impositivo atualmente. Porém, vale ressaltar, que estas opiniões não concretizam 

um posicionamento contra o uso de novas tecnologias, apenas se cria uma 

argumentação, oxalá saudável, de que é possível um excelente ensino sem tais 

recursos, como ressalta Moreira (2010, p. 23) 

As atividades colaborativas, presenciais ou virtuais, em pequenos grupos 
têm grande potencial para facilitar a aprendizagem significativa porque via-
bilizam o intercâmbio, a negociação de significados, e colocam o professor 
na posição de mediador. Mas isso não significa que uma aula expositiva 
clássica não possa facilitar a aprendizagem significativa. É bem verdade 
que o ensino expositivo tradicional normalmente promove a aprendizagem 
mecânica. Porém, mapas conceituais, por exemplo, também podem incenti-

                                                                                                                                        
indivíduo, que permite dar significado a um novo conhecimento que lhe é apresentado ou por ele  
descoberto.   
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var a aprendizagem mecânica na medida em que houver um “mapa correto” 
ou um “mapa padrão” que os alunos devem aceitar e memorizar.  

 
 A teoria de Ausubel é simples, compacta e eficaz e, portanto, é a teoria que 

deveria ser aplicada no dia a dia em sala de aula das escolas convencionais, pois 

permitiria um ensino voltado para a aprendizagem cognitiva. Porém, o que vemos 

hoje é uma avalanche de memorizações com aprendizagem mecânica e não uma 

aprendizagem significativa, como escreve Moreira (2010, p. 25) 

A escola continua fomentando a aprendizagem mecânica, o modelo clássico 
em que o professor expõe (no quadro-de-giz ou com slides PowerPoint), o 
aluno copia (ou recebe eletronicamente os slides), memoriza na véspera 
das provas, nelas reproduz conhecimentos memorizados sem significado, 
ou os aplica mecanicamente a situações conhecidas, e os esquece rapida-
mente, continua predominando na escola, aceito sem questionamento por 
professores, pais e alunos, fomentado pelos exames de ingresso às univer-
sidades e exaltado pelos cursinhos preparatórios. Uma enorme perda de 
tempo. Os alunos passam anos de sua vida estudando, segundo esse mo-
delo, informações que serão esquecidas rapidamente. 
 Quando chegam à universidade não têm subsunçores para dar conta das 
disciplinas básicas, o que foi aprendido mecanicamente e serviu para o 
exame de ingresso já foi esquecido ou “deletado”. Por outro lado, na univer-
sidade o esquema é o mesmo – copiar, memorizar, reproduzir e esquecer – 
talvez mais exigente na memorização mecânica e na reprodução, gerando 
altos índices de reprovação em disciplinas como, por exemplo, Física e Cál-
culo.  

 
 Para Ausubel, o maior objetivo do ensino é aquele em que todas as ideias 

sejam aprendidas de forma significativa, isto porque, é somente deste jeito que as 

novas ideias são armazenadas por longos períodos de tempo, dando ao aluno a 

autonomia de usar os conceitos aprendidos de forma independente da maneira que 

fora aprendido a priori, e proporcionando-lhes tempo suficiente para digerirem as 

informações em saberes mais duradouros. 

 A partir da premissa de que este trabalho tem como objetivo ser mais um 

colaborador para um ensino mais sólido das L.Q.I., devemos procurar ferramentas 

didáticas eficazes que contemplem tais aspirações. 

 Na teoria de Ausubel, encontramos pontos relevantes para encaminhar as 

exposições desse novo olhar das L.Q.I. com sucesso, pois ao adotar a teoria de 

Ausubel, todos os conceitos iniciais, já mencionados, necessários à mudança no 

olhar das L.Q.I., serão abordados com ênfase, criando assim uma estrutura cognitiva 

favorável e despertando no estudante a disposição para aprender. 
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3.5 REGRA DO OCTETO NA LITERATURA DIDÁTICA 
 
 Contemporaneamente, entenda-se aqui as primeiras décadas do século XXI, 

o estudo das L.Q.I. no nível médio, e até mesmo em algumas instituições de terceiro 

grau, é bastante diversificado, visto que existem vários caminhos diferentes para 

explanação do assunto em questão. Para a grande maioria dos autores, e aqui, 

direcionando todas as atenções para as literaturas de nível médio, pois o foco 

principal deste trabalho é este público-alvo, escrevem seus trabalhos com base 

exclusivamente na “regra do octeto”, permitindo assim, que o assunto seja visto 

isoladamente, sem conexões, como um estudo solto e sem ancoragem, dificultando 

ainda mais a capacidade de aprendizagem, já que a regra do octeto, por si só, deixa 

muitas lacunas, que são criadas, principalmente, por falta de subsunçores e 

também, acredita-se, por falta de tempo no próprio programa pedagógico escolar. 

Assim, os autores tentam justificar um número gigantesco de compostos que não 

seguem a regra do octeto como exceções, o que se torna incompreensível para o 

estudante, pois o número de compostos que compõe as exceções é muito maior que 

o número de compostos que seguem a regra. 

 A regra do octeto é um marco histórico na química, por isso deve sim ser 

sempre lembrada e demonstrada, porém, como contexto histórico e não como regra 

atual. É possível observar a crescente preocupação dos autores com esta 

problemática, porém, com muito pouco avanço. Esta situação fica bem clara quando 

é adimplida uma pequena análise cronológica das edições de obras, neste caso 

foram alinhados somente literaturas de nível médio, começando em 1999, no livro: 

Química, volume único, onde Usberco e Salvador (1999, p. 94), em seu estudo 

inicial de L.Q.I. escreve sobre a regra do octeto: 

Em 1916, os cientistas Lewis e Kossel associaram esses dois fatos, ou seja, 
a tendência que os elementos manifestam de perder, ganhar ou 
compartilhar elétrons, com a tendência de elementos com oito elétrons na 
camada de valência aparecerem isoladamente. A partir dessa associação, 
propuseram uma teoria para explicar as ligações químicas entre os 
elementos: teoria do octeto; a maioria dos átomos adquire estabilidade 
eletrônica quando apresentam oito elétrons na camada mais externa. 

     

 Na sequência desta pesquisa, encontramos mais uma publicação, esta do 

ano de 2010, onde Fonseca (2010, p. 268) escreve sobre a regra do octeto: 
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[...] o nome regra do octeto: os átomos dos diferentes elementos 
estabelecem ligações, doando, recebendo ou compartilhando elétrons, para 
adquirirem uma configuração eletrônica igual a de um gás nobre no estado 
fundamental: oito elétrons no nível mais externo ou, então, dois elétrons se 
o nível mais externo for o primeiro.  

 Porém, neste momento é importantíssimo que se dê uma atenção especial 

para a observação feita pela autora, demonstrando a evolutiva preocupação com as 

limitações da regra do octeto, Fonseca, (2010, p. 268) escreve: 

É importante observar, porém, que a regra do octeto é apenas uma 
ferramenta útil para encontrar teoricamente a formula dos compostos mais 
comuns formados por elementos representativos (não todos), mas essa 
regra não explica os fenômenos das ligações químicas e não é seguida 
pela maioria dos elementos da tabela periódica. 

 Em outra coleção, também em três volumes, publicada no ano de 2016, os 

autores: Ciscato, et al (2016, v. 1 p. 116) na introdução do estudo das L.Q.I 

escrevem: 

  Considerando a regra do octeto, os átomos de substâncias como o cloreto 
de sódio e a sacarose, se  unem por meio de ligações químicas e, ao 
perderem ou receberem elétrons, adquirem a configuração eletrônica de um 
gás nobre no estado fundamental. 

 É interessante observar que, assim como no trabalho de Martha Reis, 

supracitado, aqui, na obra de Ciscato, Pereira, Chemello e Proti, encontramos a 

mesma preocupação em advertir o aluno sobre as limitações da regra do octeto, 

onde Ciscato, et al (2016, v. 1 p. 116) escreve: 

A regra do octeto é uma ferramenta muito útil para obter a fórmula química 
de muitos compostos, mas vale ressaltar que, além de apresentar 
exceções, ela não explica a causa da estabilidade adquirida pelos átomos 
ao se ligarem. 

 

 No ano de 1994 foi publicado na revista Química Nova na Escola, um artigo 

muito interessante, mostrando que a preocupação com a continuidade do uso da 

regra do octeto não é um assunto atual, mas preocupa estudiosos do assunto há 

muito tempo. Neste artigo, Mortimer, Mol e Paes (1994, p. 243) escrevem: 

A crítica ao uso da regra do octeto como explicação para a origem da 

estabilidade nas ligações químicas não é nova. Em 1962, Ferreira
5
 já 

comentava que “o conceito de octeto de elétrons tem realmente muita 

importância histórica, mas afinal possui 45 anos de idade e já é tempo de 

destrona-lo de sua infalibilidade papal! (...) A energia eletrostática entre o 

cátion Na
+
 e o ânion Cl

-
 é que dá estabilidade ao cloreto de sódio. Neste 

caso, como em outros, não é a tendência de adquirir um octeto de elétrons 

a causa do fenômeno de transferência eletrônica”. 

                                            
5
 In Ferreira, R., Ciência e Cultura (1962) 14,76, p.78. 
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Apesar disso, a maioria dos livros didáticos de química destinados ao 

ensino médio abordam a ligação química numa visão determinística e 

antropomórfica, se referindo a “átomos com tendência a perderem ou 

ganharem elétrons para completarem o octeto”. 
 

 Mais recentemente, em um congresso nacional, o XI encontro nacional de 

pesquisa em educação em ciência – XI – ENPEC, realizado na Universidade Federal 

de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, de 3 a 6 de Junho de 2017, Santos, 

Pinheiro e Bellas (2017, p. 5) escrevem: 

Geralmente, professores e livros didáticos associam a ligação iônica à regra 
do octeto, que estabelece que átomos em geral se estabilizem com 8 
elétrons em sua última camada. Nessa visão, a configuração eletrônica dos 
átomos e os oito elétrons no ultimo nível são fatores determinantes na 
formação da ligação iônica.  
Tal concepção favorece a formação de dogmas que dificultam a 
compreensão da formação dos compostos iônicos, uma vez que substitui, 
por exemplo, princípios mais gerais como variações de energia envolvida na 
formação das ligações entre os átomos. 

 

 No XVIII encontro nacional de ensino de Química (XVIII ENEQ) na cidade de 

Florianópolis – S.C., de 25 a 29 de Julho de 2016 um artigo apresentado por Silva e 

Marques chama muito a atenção, pois é polêmico e descreve, com muito sucesso, 

um dos pontos nevrálgicos do ensino de L.Q.I., que nada mais é que uma das piores 

consequências do modo de se ensinar este assunto, que é de vital importância, e 

que se arrasta desde   a publicação da regra do octeto até a contemporaneidade 

deste trabalho. Neste artigo, Silva e Marques (2016 p. 5) escrevem: 

[...] Nos questionários os professores foram indagados sobre os motivos 
pelos quais ocorriam as ligações químicas, as principais dificuldades para 
abordar esse tema em sala de aula, tanto do ponto de vista do ensino 
quanto da aprendizagem, sobre as metodologias utilizadas e também foi 
solicitado aos participantes que explicassem a formação das ligações 
químicas em um composto que é exceção à regra do octeto. Por meio da 
análise das respostas dos professores participantes da pesquisa, constatou-
se que os mesmos reconhecem que a formação da ligação química está 
relacionada à estabilidade energética, no entanto, todos apontaram que a 
estabilidade ocorre com a obtenção de oito ou dois elétrons na camada de 
valência dos elementos químicos, como mostra a seguinte afirmativa: “os 
átomos ligam-se para que possam adquirir estabilidade que é oito ou dois 
elétrons na camada de valência. Tais afirmativas confirmam a premissa de 
que o conceito e, consequentemente, o ensino das ligações químicas é 
abordado quase que exclusivamente tendo como base a regra do octeto. 
Isso pode provocar confusão com relação à função do modelo ou da teoria 
no mundo natural. Assim como apontam os trabalhos anteriormente citados, 
os alunos acabam construindo a ideia de que a ocorrência das ligações 
químicas tem como causa a própria regra do octeto. 

      
 Como é de se esperar, a maioria das obras destinadas ao ensino superior, 

também chamam a atenção para a problemática. Autores relembram a regra do 
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octeto e em seguida fazem suas observações, como na obra de Atkins e Jones 

(2012, cap. 1 p. 72), onde escrevem: 

[...] a regra do octeto nos diz que oito elétrons preenchem a camada externa 
para atingir a configuração da camada de valência de um gás nobre ns

2 
np

6
. 

Quando, entretanto, o átomo central de uma molécula tem orbital “d” vazio, 
ele pode acomodar 10,12 ou até mais elétrons. Os elétrons nessa camada 
de valência expandida podem estar como pares isolados ou podem ser 
usados pelo átomo central para formar ligações. 

 
 Da mesma forma, analisando uma outra obra, é possível observar a obra de 

Chang Raymond, onde se pode encontrar uma passagem muito interessante, no 

capítulo sobre ligações químicas, Chang (2010, p. 275) faz uma colocação que 

chama muito atenção, onde o autor escreve: 

[...] a regra do octeto funciona principalmente para os elementos do 
segundo período da tabela periódica. Esses elementos apresentam apenas 
as subcamadas 2s e 2p que podem conter um total de oito elétrons. 

  
 Nem todas as obras voltadas para o ensino superior fazem ressalvas em 

suas abordagens da regra do octeto e, escrevem a regra com muita simplicidade, 

permitindo assim que o estudante continue crendo que se trata de uma lei, como 

vemos na obra de Brown (2005, p. 253) 

Os átomos frequentemente ganham perdem ou compartilham seus elétrons 
para atingir o número de elétrons do gás nobre mais próximo deles na 
tabela periódica. Os gases nobres têm distribuições eletrônicas muito 
estáveis, como evidenciado por suas altas energias de ionização, baixas 
afinidades por elétrons adicionais e deficiência geral de reatividade química. 
Como todos os gases nobres (exceto o He), têm oito elétrons de valência, e 
muitos átomos sofrendo reações também terminam com oito elétrons de 
valência. Essa observação levou a uma norma conhecida como regra do 
octeto: os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons até 
que eles estejam circundados por pito elétrons de valência.   
  

 Enfim, como se pode perceber, o uso da regra do octeto ainda está muito 

presente, mesmo com as observações que os autores fazem, não fornecem um 

caminho alternativo, pois no decorrer de suas explanações continuam utilizando-se 

de tal conceito, deixando muitos obstáculos para que o estudante possa transpor 

sozinho, desenvolver os estudos das L.Q.I. e maximizar seu aprendizado. 

 Para minimizar esses problemas é que foi proposto este estudo. O trabalho 

de um novo olhar das ligações químicas destina-se a dar ao estudante e ao 

professor uma nova alternativa, sem os atropelos de inúmeras exceções e 

gigantescos obstáculos. 



82 
 

4 O NOVO OLHAR SOBRE AS LIGAÇÕES QUÍMICAS INTERATÔMICAS 

 
 O estudo das L.Q.I. é um assunto complexo e de muita relevância para os 

alunos do nível médio, pois seu conhecimento, quanto mais claro e bem estruturado, 

mais satisfará suas necessidades no futuro próximo, ainda no nível médio, como 

após, quando ingressarem em cursos distintos de terceiro grau, pois a compreensão 

das L.Q.I. é essencial em várias áreas de conhecimento. 

 Para o bom desenvolvimento e aprendizagem das L.Q.I. é necessário que o 

aluno tenha, em sua estrutura cognitiva conceitos como: eletronegatividade; 

potencial de ionização; eletroafinidade; orbitais e suas geometrias; distribuição 

eletrônica, máxima multiplicidade (regra de Hund) e princípio de exclusão, que irão 

funcionar como subsunçores, que segundo Ausubel, são relevantes para um 

aprendizado sólido e duradouro, por isso, a preocupação e insistência, para que 

estes assuntos sejam trabalhados com afinco e detalhamento. 

 No desenvolvimento deste trabalho, foi considerado que os pré-requisitos 

mencionados acima, estejam bem consolidados, pois, aqui, serão apenas 

mencionados e não discutidos, pois o foco é o novo olhar sobre as L.Q.I. 

 Ao iniciar o estudo das L.Q.I., no nível médio, tem-se como objetivo, oferecer 

um novo ângulo de visão que minimizará as exceções e, acredita-se, dará ao 

estudante, melhor   entendimento e encadeamento do estudo deste assunto. 

 Na contemporaneidade deste trabalho, pode-se observar que a maioria dos 

autores de obras didáticas, por falta de opção, fundamentam os estudos das L.Q.I. 

na regra do octeto, mesmo fazendo observações de que esta regra já não mais 

satisfaz as explicações necessárias. Outros autores tentam, corretamente, desde 

suas introduções de seus trabalhos, fugirem da regra do octeto com argumentações, 

corretas, porém, complexas e sem um referencial que preencha a lacuna da regra 

do octeto, deixando de fornecer uma ferramenta visual extremamente importante 

neste período de aprendizagem. Assim, Silva e Marques (2016 p. 8) em seus 

conceitos introdutórios escrevem: “O conceito principal das interações estabelecidas 

pelos átomos está no abaixamento de energia total do sistema”. 

 Atualmente é de senso comum que as L.Q.I. ocorrem para formar 

substâncias energeticamente mais estáveis, e para isso os átomos dos elementos 

que participam de tais ligações, também se estabilizam. Esta estabilidade é devido à 
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diminuição de energia do sistema como um todo, assim, os átomos individualmente, 

podem ir para estágios de menor energia. 

 O fato que nos chama a atenção, porém, é a falta de  uma ferramenta visual 

para que o estudante do ensino médio entenda o mecanismo, e possa replica-lo, de 

que maneira eficaz, demonstrando que os átomos realizam este abaixamento de 

energia, ou seja, uma ferramenta que o estudante possa considerar que este 

abaixamento de energia se dá por este caminho na estrutura dos átomos envolvidos. 

Da mesma forma, Duarte (2001 p. 14), relata: 

[...] A ligação química, sendo interação de dois átomos (ou grupos de 

átomos), está intimamente ligada ao rearranjo da estrutura eletrônica, ou 

melhor, dos elétrons dos átomos dentro de uma molécula. O potencial de 

ionização e afinidade eletrônica são duas propriedades periódicas que 

podem nos auxiliar a compreendermos a natureza da ligação química. 

 Novamente é possível observar que a tentativa de se desconectar a 

fundamentação das L.Q.I., para alunos do nível médio, da regra do octeto, é válida e 

bem fundamentada, porém, também não dá aos discentes de nível médio, a 

ferramenta necessária para que o caminho da ocorrência seja bem explicitado. 

 A partir de toda pesquisa realizada e da experiência profissional vivenciada e 

dedicada para realização deste trabalho, um estágio intermediário é aqui proposto, 

para tentar preencher esta lacuna de que tanto necessitam os discentes de nível 

médio. Vale ressaltar que não se trata de uma nova teoria, mas sim, de um rearranjo 

na visão do assunto e de suas regras. 

  Até agora, tem-se dito que a estabilidade se deve ao fato de que os 

átomos envolvidos devem formar oito elétrons na sua última camada, ou seja, formar 

o octeto. 

 Conforme já foi exaustivamente debatido, vê-se que esta ideia já não mais 

satisfaz, e que, novas argumentações levam os discentes diretamente para 

conceitos energéticos, corretos, contudo, sem lhes dar uma ferramenta útil ao 

entendimento destes mecanismos. Então, é neste momento, oportuno e necessário, 

que é imperativo mudar o olhar, trocar o foco, e ter uma visão mais ampla para 

entender os mecanismos e replicá-los com mais simplicidade. 

 Agora, a sugestão é, ao invés de se olhar a última camada inteira, em busca 

da formação do octeto, deve-se olhar, afunilar a atenção, apenas para o subnível 

principal (p) em busca de conferir-lhe sua plenitude eletrônica, ou seja, completar 

todos os seus orbitais e ficar com seis (6) elétrons, no último nível de energia, pois 
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assim, os átomos iram baixar suas energias e encontrarem suas estabilidades. Aqui, 

se faz uma mudança no foco do discente e o redireciona para um olhar mais 

abrangente, embora mais afunilado e, assim, o aluno deve observar que os átomos 

devem, se estabilizar com seis elétrons no subnível principal (p) de sua última 

camada eletrônica. É importante também chamar a atenção para o fato de que, 

assim como na regra do octeto, existem átomos que apresentam apenas uma única 

camada eletrônica, a camada K (primeiro nível de energia) e, por tanto, não 

possuem o subnível principal (p), assim, esses átomos iram se estabilizar com dois 

(2) elétrons no subnível sharp (s). Chamar a atenção para o complemento do 

subnível “p” é de extrema importância, pois, a partir do momento que o aluno 

dominar o manuseio das distribuições eletrônicas nos orbitais para analisar o novo 

parâmetro, também estará criando subsunçores para entender a sequência do 

estudo das L.Q.I. onde será sugerido, também, uma nova abordagem, começando 

com os mecanismos de hibridização dos orbitais, que não será detalhado neste 

trabalho. 

 No estudo das L.Q.I., no ensino médio, é comum fazer-se uma divisão do 

assunto em, normalmente, três partes, pois além de facilitar a abordagem, é 

didaticamente conveniente fazer um elo entre os conceitos mais simples e os mais 

complexos. Assim, o estudo das L.Q.I. se divide em: estudo da ligação iônica, 

estudo da ligação covalente e estudo da ligação metálica. 

 Como dito, pretende-se fazer um elo nos conceitos, assim sendo, será 

iniciado com as análises das ligações iônicas, por serem consideradas mais simples 

de executar e apresentarem uma necessidade de abstração menos exigente, porém, 

vale lembrar que isto não minimiza toda a necessidade de se atentar aos detalhes, 

pois todos esses detalhes serão de muita utilidade ao aumentar o grau de 

complexidade das ligações. 
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4.1 LIGAÇÃO IÔNICA (ELETROVALENTE) 
 
 Por definição, as ligações iônicas ocorrem quando um ou mais átomos 

transferem, definitivamente, um ou mais elétrons de seu nível de valência para o 

nível de valência de outro átomo. Vale lembrar que, este processo só irá ocorrer se, 

o átomo que transfere seus elétrons, for um átomo de um elemento que apresente 

baixo potencial de ionização, ou seja, alta eletropositividade, e claro, o átomo que 

recebe os elétrons deve apresentar uma alta afinidade eletrônica. Neste processo 

inicial, os átomos que conseguem transferir seus elétrons, imediatamente baixam 

suas energias, porém se transformam em uma outra espécie, um cátion. Da mesma 

forma, o átomo que consegue receber os elétrons em sua envolvente, gasta muita 

energia e transforma-se em um ânion. Assim, os átomos envolvidos no processo, 

gastam energia, indo para um nível de energia bem mais baixo, porém, agora não 

são mais átomos, e sim íons, e o mais importante de se observar é que são íons de 

cargas elétricas opostas, e este detalhe, faz com que estes sejam atraídos, em 

quantidades cada vez maiores, formando assim um aglomerado, muito bem 

organizado, chamado de rede cristalina, que é a própria ligação iônica. É bom 

salientar que neste estágio, tanto os íons quanto a rede cristalina inteira, estão em 

seu mínimo de energia, o que pode ser mostrado por vários meios: ciclo de Born-

Haber, as atrações coulombicas, os raios de ligação, que não iremos discutir neste 

trabalho. 

  Para que se possa descrever e favorecer um melhor entendimento, criando 

um marco visual, será analisado a formação de uma substância bastante conhecida 

e utilizada no cotidiano de todos, o cloreto de sódio, de fórmula química NaCl.  

 Consultando a tabela periódica, é natural encontrar várias informações sobre 

o elemento sódio: seu número atômico, sua eletronegatividade e o que mais for 

necessário. Da mesma forma pode-se consultar o elemento cloro, coletando as 

informações necessárias sobre ele. 

 De início, foi encontrado o número atômico do elemento sódio que é 11, e 

sua representação 11Na e, da mesma forma, para o elemento cloro, foi encontrado 

seu número atômico que é 17 e sua representação 17Cl. De posse destes dados, é 

possível avançar e escrever os diagramas de distribuições eletrônicas nos subníveis 

e orbitais, seguindo o princípio de Aufbau e as regras de máxima multiplicidade 
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(regra de Hund) e princípio de exclusão (regra de Pauli), e assim obter-se duas 

estruturas, como mostrado na figura 37. 

Figura 37 - Distribuição eletrônica nos orbitais planos do sódio e do cloro 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Autor. 

 

 Com esta diagramação pronta, o aluno tem em mãos uma ferramenta visual 

muito eficiente, pois, com base no que foi descrito sobre o novo foco, o discente 

pode ver claramente que o elétron posicionado no subnível 3s1 do elemento sódio, 

deve ser transferido para o subnível 3p5 do elemento cloro, como mostrado na figura 

38. 

 

Figura 38 - Transferência do elétron do sódio para o cloro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fonte: Autor 
 

 Em seguida, o estudante pode fazer algumas ponderações a respeito das 

energias de ionização e eletronegatividade para concluir se, efetivamente esta 

operação será possível diretamente. Após a conclusão de que será possível e a 

execução da mesma, as observações imediatamente se voltam para as 

configurações eletrônicas finais de cada átomo. Neste momento, o discente percebe 

que, como o elemento sódio perdeu definitivamente seu elétron, este deixa de ser 
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um átomo, transformando-se em um cátion, com carga elétrica +1 e representado 

por 11Na+1 , assim, quase que automaticamente, conclui que elemento cloro sofre o 

mesmo destino, apenas fazendo a distinção de que, como recebeu o elétron, este se 

torna um ânion, com carga elétrica -1 e representado por 17Cl-1 , como pode-se 

observar na figura 39. 

 

Figura 39 - Subníveis “p” do sódio e do cloro completos no último nível de energia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fonte: Autor 
 
 Com as estruturas dos dois íons escritas, os estudantes podem observar 

que os últimos níveis de energia, o nível dois para o íon sódio e o nível três para o 

íon cloro, agora chamado cloreto, apresentam o subnível “p” completo, isto é, 

apresentam o subnível “p” do último nível energético com seis elétrons, satisfazendo 

assim, a exigência de estabilidade. Porém, neste caso, atingir a estabilidade não é 

suficiente para as espécies agora formadas, pois, embora estejam em níveis de 

energia mais baixos e estáveis eletronicamente, estas espécies formadas 

apresentam cargas elétricas, o que os torna muito reativos. Como as cargas 

elétricas formadas são de natureza inversa, ou seja, o cátion tem carga elétrica 

positiva e o ânion tem carga elétrica negativa, isto cria uma atração mútua entre os 

íons e estes começam a se juntar em números cada vez maiores, formando um 

aglomerado, altamente organizado, que é a própria ligação iônica. 

 Este aglomerado altamente organizado de íons, ou aglomerado iônico, 

recebe o nome de rede cristalina, que vai apresentar uma energia de rede bem mais 

baixa que a soma de todos os processos reacionais vistos até a sua formação. 

 Vale lembrar que esta rede cristalina é muito organizada, pois apresenta um 

padrão de formação, onde cada cátion, íon positivo, é cercado e igualmente atraído 

por seis ânions, íons negativos, e o sistema vale para a situação contrária, cada 
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ânion é cercado e igualmente atraído por seis cátions, como podemos observar na 

figura 40, formado pelos íons sódio e cloreto, formando o cloreto de sódio. 

 
Figura 40 – Rede cristalina do cloreto de sódio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fonte: DIAS, 2019 

 
 Neste ponto, após discutir todos os detalhes que envolvem uma substância 

iônica, o professor pode sentir falta de uma argumentação que é bem conhecida nos 

livros didáticos, que é a representação da ligação das substâncias iônicas nas 

estruturas de Lewis, tal como Tito e Canto (1996 p. 91), escrevem em seu livro: 

 

Este processo pode ser esquematizado simplificadamente, representando-
se por “.” e “x” os elétrons da ultima camada, chamada de camada de 

valência, ao redor do símbolo do elemento.  
 
 

 

 Porém, vale ressaltar que não é necessário e nem recomendável escrever 

este tipo de diagramação, para não confundir o aluno, pois a representação final fica 

com os íons lado a lado e entre colchetes, com o íon de cloro exibindo seus elétrons 

e o íon de sódio sem nenhum elétron. Contudo, deve-se escrever a fórmula química 

da substância e chamar a atenção dos discentes para o fato de que esta fórmula 

representa o número e o tipo de átomos que formam a substância, como escrevem 

Bianchi, Albrecht e Daltamir (2005 p. 170) no livro “Universo da Química”: 

A fórmula do composto iônico não revela a quantidade de cátions e ânions 
presentes na rede iônica, mas apenas e tão-somente quais são os íons 
constituintes do cristal e a proporção de menores números existente entre 
cátions e ânions. 
Exemplos: NaCl – composto iônico formado por cátions sódio (Na

1+
) e 

ânions cloreto (Cl
1-

) na proporção de 1:1. 
CaCl2 – composto iônico formado por cátions cálcio (Ca

2+
) e ânions cloreto    

(Cl
1-

) na proporção de 1:2. 
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 No caso do exemplo que está sendo analisando, o cloreto de sódio, a 

fórmula química é NaCl, representando o resultado de todos os processos 

analisados, resultando no cloreto de sódio. 

 Por outro lado, é possível começar a introduzir as ideias de orbitais, visto 

que, já é de conhecimento do aluno as formas geométricas espaciais, sendo 

interessante fazer uma breve revisão, no sentido de resgatar as relações entre as 

representações planas e espaciais, como mostrado na figura 41: 

 

Figura 41 - Estruturas espaciais dos subníveis “s” e “p” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Fonte: Autor 

 
 Assim, o professor, pode aproveitar-se deste momento e demostrar como 

estão as distribuições nos respectivos subníveis de cada íon e sugerir o manuseio, 

por parte do estudante, dos orbitais, agora no espaço, não somente no plano como 

foi descrito no exemplo. É importante salientar que, este modelo não é necessário, 

porém, se mostrado, aumenta a amplitude visual do estudante, e facilita a 

compreensão da formação das forças atrativas nos íons e do emprego de tais 

modelos no estudo das ligações covalentes. A sugestão é o modelo mostrado na 

figura 42. 

Figura 42 - Representação dos íons de sódio e cloreto no espaço 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Fonte: Autor 
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 É importante ressaltar que os íons formados Na+1 e Cl-1 devem ser escritos 

lado a lado e transferir a carga de um para se tornar a atomicidade do outro, em 

módulo, e assim, retornando ou construindo a fórmula química da sustância. No 

exemplo teremos: Na+1  Cl-1 executando as transferências, então se obtém: Na1 Cl1 o 

que nos leva fórmula química NaCl de partida ou a fórmula química que 

chegaríamos caso não fosse conhecida a fórmula de partida, uma situação em que 

partíssemos apenas dos átomos propostos.  

 Um estudo das ligações iônicas em uma obra de ensino superior de Brady e 

Humiston (1983 p.103), detalham bem o estudo desta ligação e terminam suas 

exposições escrevendo: 

[...] É importante lembrar que um sólido iônico tal como este não contém 

moléculas discretas, mas, ao contrário, íons empacotados, de tal maneira, 

que as forças atrativas entre os íons de cargas opostas são maximizadas, 

enquanto as forças repulsivas entre íons de mesma carga são minimizadas. 

 

 Com esta nova visão implantada e bem discutida, o discente, doravante, vai 

usar este caminho para analisar outras substâncias, e não vai mais se deparar com 

uma infinidade de problemas e dificuldades explicativas, que na maioria das vezes 

são sempre colocadas como exceções, deixando o estudante em total desatino, pois 

não é aceitável ter-se mais casos que se enquadram nas exceções que nas regras. 

 Em princípio, pode não parecer que houve significativas mudanças com a 

implantação deste novo ângulo de visão, pois até agora, as características da regra 

do octeto, em um aspecto geral, também se confirmaram. Porém, ao se analisar 

uma outra substância, que seria classificada com uma das inúmeras exceções, fica 

evidente o entendimento das estabilizações e sem necessidade de ser taxada como 

exceções, pois o caminho é exatamente o mesmo e o objetivo é atingido da mesma 

forma. Assim o estudante tem mais confiança em trabalhar com substâncias 

diferentes e em seguir para outras etapas do estudo deste assunto. 

 Para exemplificar a situação supracitada, foi sugerido analisar a construção 

da substância cloreto de ferro II, que é uma substância de muita importância no 

âmbito laboratorial, mas, muito pouco conhecida no cotidiano dos discentes. 

 A substância cloreto de ferro II, apresenta fórmula química FeCl2, e da 

mesma forma como foi feito no exemplo do cloreto de sódio, deve-se proceder aqui. 

Inicialmente serão extraídas as informações necessárias sobre os elementos que 

constituem a substância, na tabela periódica. De início, foi encontrado o número 



91 
 

atômico do elemento ferro, e que foi constatado 26, e assim, sua representação 26 Fe 

e, da mesma forma, para o elemento cloro, foi encontrado seu número atômico que 

é 17 e sua representação 17Cl. De posse destes dados, foi possível escrever os 

diagramas de distribuições eletrônicas nos subníveis e orbitais, seguindo o princípio 

de Aufbau e as regras de máxima multiplicidade (regra de Hund) e princípio de 

exclusão (regra de Pauli), assim foram obtidas duas estruturas como mostra a figura 

43. 

 

Figura 43 - Distribuição eletrônica nos subníveis energéticos do ferro e do cloro 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
Fonte: Autor 

 

 Da mesma forma que anteriormente, com esta diagramação pronta, o aluno 

tem em mãos a mesma ferramenta visual que no exemplo anterior, pois, com base 

no que foi descrito sobre o novo foco, o discente pode ver claramente que o 

elemento ferro apresenta dois elétron posicionado no subnível 4s2, que é o nível a 

receber atenção, pois é o último nível energético. Aqui, o estudante pode ter alguma 

insegurança, mas o professor deve mostrar, bem claramente que, embora o 

elemento ferro apresente o subnível 3d6 após o subnível em foco, o 4s2, isso não 

importa, pois os elétrons  que iram participar da ligação são, no momento, os da 

última camada, por tanto, o foco deve ser o subnível 4s2,, sem se incomodar com o 

terceiro nível incompleto. Desta forma o estudante percebe que terá de transferir os 

dois elétrons do subnível 4s2 para o subnível 3p5 do elemento cloro, porém, o 

estudante percebe que, somente poderá transferir um elétron do subnível 4s2 do 

elemento ferro para no subnível 3p5 do elemento cloro. Novamente cabe ao 

professor, buscar usar mais um dos subsunçores necessários para o entendimento 
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do assunto, que é a observação das atomicidades de cada elemento na formação da 

substância. Aqui o estudante vai observar que a substância cloreto de ferro II é 

formada de um único átomo de ferro, porém são necessários dois átomos do 

elemento cloro, e assim, fica evidenciado para o discente, que deve escrever a 

estrutura eletrônica do elemento cloro duas vezes e, evidentemente, transferir um 

elétron do subnível 4s2 do elemento ferro, para cada um dos orbitais semicheios dos 

dois átomos do elemento cloro, como mostrado na figura 44. 

 

Figura 44 - Transferência dos elétrons do ferro para o cloro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Autor 

 

 Seguindo o mesmo raciocínio anterior, o estudante agora se dá conta que o 

elemento ferro transferiu dois elétrons, um elétron para cada um dos átomos de 

cloro, portanto, agora, este elemento se torna um íon de carga elétrica +2, o cátion 

de ferro, que é representado 26Fe+2, e que cada um dos átomos de cloro, assim 

como anteriormente, se transformam em íons de carga elétrica -1, os ânions de 

cloro, já conhecidos como cloretos. 

  A atenção agora se volta para a análise das estruturas produzidas no 

processo. O elemento cloro, agora cloreto, em seu nível de energia mais baixo, 

exibe em seu último nível de energia o subnível 3p6, portanto estável, porém com 

carga elétrica negativa. A novidade agora é observada quando se analisa a estrutura 

produzida pelo elemento ferro. Nota-se que, o último nível de energia do referido 

elemento apresenta os subníveis 3s2, 3p6 e 3d6, formando assim um total de 14 

elétrons em seu nível de valência, o que antes, seria inadmissível, porém, como 

agora, o que determina a estabilidade do elemento é a presença do subnível “p” com 

seis elétrons no nível de valência, podemos considerar que, agora o cátion de ferro, 
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está em seu nível de energia mais baixo e exibindo o subnível 3p6 no seu último 

nível de energia está estável, porém com carga elétrica positiva. Todas as etapas 

deste processo podem, e devem ser acompanhadas através de uma diagramação 

como amostrada na figura 45. 

 

Figura 45 - Subníveis “p” do ferro e do cloro completos no último nível de energia 

 

 
                Fonte: Autor 
 

 Da mesma forma que no exemplo do cloreto de sódio, aqui as cargas 

elétricas formadas também são de natureza inversa, ou seja, o cátion tem carga 

elétrica positiva e o ânion tem carga elétrica negativa, aqui também ocorre a atração 

mútua entre os íons e estes também começam a juntarem-se em números cada vez 

maiores, formando um aglomerado, altamente organizado, que é a própria ligação 

iônica desta substância. 

 Seguindo o mesmo raciocínio anterior, este aglomerado altamente 

organizado de íons, ou aglomerado iônico, também recebe o nome de rede 

cristalina, que vai apresentar uma energia de rede bem mais baixa que a soma de 

todos os processos reacionais vistos até a sua formação. 

 Novamente é preciso lembrar que esta rede cristalina é muito organizada, 

pois apresenta um padrão de formação, onde cada cátion, íon positivo, é cercado e 

igualmente atraído também  por seis ânions, íons negativos, e o sistema vale para a 

situação contrária, cada ânion é cercado e igualmente atraído por seis cátions, como 
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podemos observar na  estrutura abaixo, figura 46, formado pelos cátions de ferro e 

de cloreto, formando o cloreto de ferro II. 

 

Figura 46 - Cristal de cloreto de ferro II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Fonte:  Bem Mills (2009) 
 

 Neste ponto da explanação do novo ângulo de olhar as ligações químicas, 

acredita-se que, os discentes serão capazes de executar a diagramação e explicar a 

formação de um número muito grande de substâncias, sem colidirem-se com as 

exceções do modelo anterior. 

 Novamente a estrutura de Lewis, não é mais necessária e nem 

recomendável, porém, deve-se escrever a fórmula química da substância e chamar 

a atenção, como antes, dos discentes, para o fato de que esta fórmula representa o 

número e o tipo de átomos que formam a substância, como neste caso, a fórmula 

FeCl2, representa o resultado de todos os processos analisados, resultando no 

cloreto de ferro II. 

 O professor deve enriquecer as demonstrações, usando o modelo proposto 

anteriormente, no caso do cloreto de sódio, como mostra a figura 47. 

 

Figura 47 – Representação dos íons ferro e cloreto formando o cloreto de ferro II 

 

 
 
 
 
 
 
             Fonte: Autor 
 
 

 Seguindo o mesmo raciocínio anterior, deve-se escrever os íons formados 

lado a lado e executar as transferências, como foi proposto, para retornar à fórmula 
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química inicial ou chegar à proposta de uma fórmula química partindo dos átomos 

isolados. Neste caso, foram obtidos os íons Fe+2 Cl-1, onde, realizando-se as transfe-

rências, teremos Fe1 Cl2, ou simplesmente FeCl2, que é a fórmula de partida ou a 

fórmula proposta. 

 A partir do exposto e das discussões dos exemplos trabalhados, deve-se rea-

lizar uma sondagem cognitiva, para tanto, pode-se fornecer aos discentes uma tare-

fa de execução das ligações iônicas de algumas fórmulas conhecidas6 para que pro-

ponham as fórmulas químicas ideais, e o professor, após analisar os resultados, te-

nha dados suficientes para concluir se o novo olhar das L.Q.I. surtiu o efeito deseja-

do. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 LIGAÇÃO COVALENTE 
 

 No caso das ligações covalentes, também chamadas de ligações 

moleculares, pelo fato de o resultado de seu procedimento formar um aglomerado 

de átomos, agora chamado molécula, diferentemente do processo visto 

anteriormente. Esta ligação é definida como sendo o tipo de ligação em que os 

átomos participantes, compartilham um, ou mais, pares de elétrons, onde cada par 

eletrônico formado é usado pelos dois átomos simultaneamente, assim formando 

uma ligação covalente. 

 Foi visto anteriormente, no estudo das ligações iônicas, que os átomos 

participantes, ao se envolverem no processo de formação iônica, necessitam 

cumprir certos parâmetros para que a ligação ocorra satisfatoriamente. Então, surge, 

imediatamente, uma questão: o que ocorre quando os átomos envolvidos não 

cumprem os requisitos necessários para formar a ligação iônica? A resposta parece 

simples, porém, deve ser bem elaborada para se ter uma transição bem definida. 

                                            
6
 O apêndice B deste trabalho é uma sugestão de tarefa a ser utilizada para sondagem de rendimento 
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 Neste caso, observa-se um novo caminho trilhado pelos átomos, para 

atingirem os mesmos objetivos anteriores, suas estabilidades individuais e do 

sistema formado, assim como no caso anterior, das ligações iônicas, contudo, agora, 

como novos caminhos e processos serão necessários, as ligações formadas 

também serão diferentes e receberão um nome diferente. Este fato é descrito, com 

muito mérito, na obra “Química, um curso universitário” de Mahan e Myers (1983 p. 

313), onde os autores escrevem: 

A característica principal das ligações iônicas é a grande diferença de 

energia entre os átomos. Um átomo deve ter uma baixa energia de 

ionização e o outro uma elevada afinidade eletrônica. As atrações 

eletrostáticas entre os íons de cargas opostas estabilizam a ligação iônica. 

A baixa energia de ionização necessária somente é encontrada nos metais. 

A alta afinidade eletrônica é uma característica exclusiva dos não metais, 

que precisam de um ou dois elétrons para completar sua camada de 

valência. As ligações covalentes serão formadas sempre que os átomos 

envolvidos na ligação não satisfaçam as duas condições acima 

 Para entender este novo caminho, ou seja a ligação covalente, o estudante 

precisa considerar, como se os átomos estivessem isolados e em movimento 

caótico, o que não é uma verdade, porém, este fato só será elucidado um pouco 

mais adiante, quando os estudantes abordarem o assunto das reações químicas, 

por hora, deve-se aceitar e concordar com a consideração sugerida. Uma vez que 

esta consideração seja aceita, para fins didáticos, considera-se que este movimento 

desordenado tem como motivo, sua grande quantidade de energia, assim sendo, 

pode-se também considerar que dois átomos certamente entrarão em rota de 

colisão, isto é, existirão dois átomos viajando na mesma direção, porém em sentidos 

opostos, assim, esta situação os levará a uma inevitável colisão. É exatamente aqui 

que muitas considerações são feitas, pois, se os átomos não apresentarem os 

requisitos necessários para a formação da ligação iônica, continuarão a 

aproximação e em um dado momento desta aproximação, os átomos entrarão em 

um jogo de forças, onde o núcleo de um átomo exerce uma atração eletromagnética 

nos elétrons do outro átomo, todavia, os núcleos e os elétrons dos dois átomos são 

submetidos a forças de repulsão, visto que possuem as mesmas cargas elétricas. As 

forças de atração e repulsão permitem que os átomos se aproximem até uma certa 

distância, onde se obtém o mínimo de energia no sistema. Esta distância, chamada 

de distância ideal ou distância de ligação é exatamente o ponto onde ocorre o 

equilíbrio das forças de repulsão e atração. Neste momento, um elétron de um 
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átomo e um elétron do outro átomo, são atraídos com as mesmas forças pelos dois 

núcleos, formando um par de elétrons que se estabiliza em uma região do espaço 

entre os dois núcleos. Esta região espacial internuclear que apresenta uma imensa 

probabilidade de se encontrar os elétrons é chamada de orbital molecular. 

 O par eletrônico formado passa a pertencer aos dois átomos 

simultaneamente, ou seja, o par eletrônico coexiste em ambos os átomos, 

resultando na ligação química chamada de ligação covalente. 

 Como a estabilidade do sistema é conseguida pelo abaixamento energético, 

este compartilhamento eletrônico mantém a distância de ligação constante, onde é 

conseguido o mínimo de energia, pois, se houver uma aproximação maior ou um 

distanciamento maior que a distância de ligação, provoca um aumento significativo 

na energia do sistema, e o resultado é uma enorme instabilidade e assim o sistema 

inteiro colapsa e não ocorre a ligação. 

 Para melhorar a visualização e ampliação do entendimento de todo este 

mecanismo, utiliza-se um gráfico simples, onde foram plotados a energia no eixo das 

ordenadas (eixo Y) e a distância internuclear no eixo das abcissas (eixo X), como na 

figura 48. 

 

Figura 48 - Gráfico de variação de energia durante a ligação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Figura adaptada de RUSSEL, 1994. 

 

 Em um artigo publicado na revista Química nova na Escola, o autor descreve 

detalhadamente, à luz da química quântica, não que esta se faça necessária para o 
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propósito deste trabalho, porém o autor fundamenta a discussão e aguça os 

estudantes para se atentarem ao imenso conteúdo ainda por explorar, assim, Duarte 

(2001 p.16) escreve: 

Neste caso, os dois átomos competem igualmente pelos elétrons. A química 
quântica mostra que a distribuição da  função de onda destes elétrons 
implica na probabilidade igual de se encontrar o elétron tanto em um átomo 
quanto no outro. Desse modo, os elétrons são compartilhados pelos dois 
átomos. 

          
 Todos os estudos, em todas as esferas de análises, concluíram que, a partir 

do momento que os átomos finalizam todo esse processo de equilíbrio de forças, a 

distância de ligação é atingida, a interação dos átomos e a energia do sistema é 

mínima, forma-se uma espécie que é uma unidade isolada de grandeza limitada e é 

chamada de molécula. 

 Para maximizar o entendimento sobre o que foi explanado até aqui, sobre as 

ligações covalentes faz-se necessário construir o sistema e o mecanismo de 

formação de uma molécula. Inicialmente a proposta é uma molécula bem simples, 

para facilitar o entendimento e servir de ponto de partida teórico e visual para 

construção de conceitos vindouros. A proposta é demostrar e construir o mecanismo 

de formação da molécula de ácido clorídrico, que apresenta fórmula química HCl.    

 Da mesma forma como foi trabalhado anteriormente, para as ligações 

iônicas, foram extraídas, da tabela periódica, as informações necessárias para o 

elemento hidrogênio e para o elemento cloro. Inicialmente foi descoberto que o 

elemento hidrogênio tem número atômico 1 e que o elemento cloro tem número 

atômico 17. De posse destas informações, foi possível escrever, da mesma forma 

que anteriormente, os diagramas de distribuições eletrônicas nos orbitais planos, 

seguindo as regras de Hund e Pauli, como mostra a figura 49. 

 

Figura 49 - Distribuição eletrônica do hidrogênio e do cloro nos subníveis energéticos no 
plano 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Autor 
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 Em seguida, de posse da informação que os átomos não faram ligação 

iônica, pois não preenchem os requisitos necessários, já analisados e confirmados, 

os átomos seguem a nova trajetória culminando no enlace de seus orbitais que 

abrigam os elétrons mais energéticos de cada átomo, no caso, o orbital do subnível 

s, com um elétron, do átomo de hidrogênio, e o orbital do subnível p, do átomo de 

cloro, que contém um elétron desemparelhado. É importante salientar que, nem o 

elétron do átomo de hidrogênio, nem o elétron desemparelhado do átomo de cloro, 

deixam seus orbitais para irem se fixar no orbital do outro átomo, são os orbitais que 

se enlaçam, se misturam, se fundem. Este enlace forma uma nova região espacial 

que passa a ser chamada de orbital molecular, onde será máxima a probabilidade 

de se encontrar o par de elétrons, que doravante, não pertence mais a um átomo 

específico, e sim, ao sistema como um todo, que estará em seu estado de menor 

energia. 

 Para que fique mais claro e facilite a compreensão por parte do estudante, 

descreve-se uma sequência de movimentação dos átomos, utilizando os diagramas 

de distribuição eletrônica em orbitais planos, desde a aproximação até o enlace final, 

onde se forma a ligação covalente, mostrado nas figuras 50 e 51, abaixo: 

 

Figura 50 – Posicionamento dos átomos nos eixos frontais 

 

 

 

 

                Fonte: Autor 

 
 Na sequência evidencia-se o choque dos níveis mais externos dos dois 

átomos com consequente entrelaçamento dos orbitais “s” do átomo de hidrogênio 

com o orbital “p” do átomo de cloro, dando início à fusão de tais orbitais. 
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Figura 51 – Início da fusão dos subníveis para formação do orbital molecular 

 

 

 

 

               Fonte: Autor 

 

 Finalmente demonstra-se o diagrama dos orbitais entrelaçados, no plano, e 

evidencia-se a formação do orbital molecular, que é a ligação covalente, lembrando 

que o orbital molecular formado pertence aos dois átomos.  

 Aproveitando-se deste momento, o professor deve mostrar o orbital 

molecular, e fazer um grande destaque para a plenitude do subnível “p”, do átomo 

de cloro, com seis elétrons, no último nível de energia, e o subnível “s”, do átomo de 

hidrogênio, com dois elétrons, pois só possui um nível de energia. Também deve 

inserir a designação correta, mostrando que, esta ligação que acabou de nascer, 

recebe o nome de ligação covalente sigma, e sua representada é σ(s-p), como 

mostrado na figura 52. 

 
Figura 52 – Superposição de orbitais s e p, no plano, formando a ligação covalente. 

 

 

 

 

 

                Fonte: Autor 

 

 Naturalmente, é de se esperar que um bom número de alunos não consiga 

absorver este montante de informação, pois ainda faltam alguns detalhes a serem 

expostos que complementarão estes espaços. É neste momento que se pode inserir 

um novo efeito visual, mostrando este mesmo mecanismo, porém, desta vez,  

ocorrendo no espaço, e para isto, escreve-se as formas  dos orbitais no espaço e, 

em seguida executa-se as animações, uma movimentação dos orbitais, como foi 

executado no plano, até que atinjam as superposição e se fundam, formando o 

orbital molecular. É importante demonstrar sempre em paralelo com que foi 

mostrado no plano, pois facilita a compreensão e visualização da formação do orbital 

molecular e, também proporciona um maior significado nas denominações criadas 
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para identificar a ligação, pois será mostrado que o sigma vem da orientação dos 

orbitais no espaço, o posicionamento frontal dos orbitais, e o “s” e “p” são 

provenientes dos subníveis que participaram da ligação, como mostra a figura 53. 

 

Figura 53 - Superposição de orbitais s e p, no espaço, formando a ligação covalente. 

 
 

 

 

 

 

                Fonte: Autor 

 
 Esta abordagem é de fundamental importância, e deve ser bem esclarecida 

para que este conceito seja bem fixado e bem claro, como diz MAHAN e MYERS 

(2002 p. 319): 

Esta designação é originária do fato de usarmos o s para descrever um 
orbital atômico com simetria esférica. Os orbitais que formam uma ligação 
química não podem ser esféricos, porém podem ser cilíndricos. Assim, σ é a 
denominação dada aos orbitais cilindricamente uniformes em torno do eixo 
de ligação. De acordo com o método CLOA, os átomos de hidrogênio estão 
ligados por meio de uma ligação σ pois os orbitais de partida são orbitais 1 
s. 

 
 Finalmente, é importante que seja mostrado ao estudante, que todo este 

mecanismo estudado explica, com um certo limite, as formações das substâncias 

por suas ligações, e que, não será usado no cotidiano, pois são muito trabalhosos. É 

aqui, nesta lacuna, que chega o momento de inserir um novo modo, mais simples, 

de representar todo esse mecanismo, o que se faz através das fórmulas eletrônicas 

de Lewis e estruturais planas. No caso de nosso exemplo, a fórmula eletrônica, que 

resume todo o mecanismo analisado anteriormente, pode ser presentada pela 

simbologia da figura 54. 
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Figura 54 – Fórmula eletrônica de Lewis para o HCl 

 

 

 

               Fonte: Autor 

 

 Partindo-se do princípio que a relação entre os mecanismos, planos e 

espaciais, foram satisfatoriamente condensados nas fórmulas eletrônicas, é hora de 

avançar mais um passo, e agora, instituir a representação da ligação em uma nova 

forma, a chamada fórmula estrutural plana, como na figura 55. 

 

Figura 55 – Fórmula estrutural plana do HCl 

 

 

             Fonte: Autor 

 

Esta é a representação de uma substância com a qual o estudante ira ter 

mais contato, portanto deve ser bem explicada, e para isso é necessário ressaltar 

que o traço entre os elementos simboliza o par de elétrons no orbital 

molecular, e aqui, (grifo nosso), ressalta-se a importância do entendimento do traço 

entre os símbolos. O professor precisa garantir que o estudante entenda, e 

enxergue, este traço como o orbital molecular, ou seja, o par de elétrons, formado 

por um elétron de cada átomo e compartilhado pelos dois átomos em questão, 

formando a ligação covalente, como mostrado na figura 56.    

 

Figura 56 – fórmula estrutural plana destacando o par eletrônico. 

  

 

 

 

 

               Fonte: Autor 
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 A partir da execução de outros exemplos, e da discussão sobre suas 

estruturas, é de se esperar que o estudante se familiarize com as formas planas e 

espaciais dos orbitais, e, portanto, já é possível introduzir mais um conceito.  

 Sabendo que este novo conceito a ser apresentado é de suma importância 

para entendimento de conceitos vindouros, é de boa política, iniciar com um 

exemplo bem clássico e simples, falando de uma substância bem conhecida, que no 

caso, foi utilizado, o gás oxigênio. 

  Apresentando a fórmula química do gás vital, O2, inicia-se o processo, da 

mesma forma que os anteriores. Inicialmente pesquisa-se na tabela periódica as 

informações necessárias sobre o átomo de oxigênio, encontrando de imediato seu 

número atômico, que é oito (8). Na sequência, escreve-se os diagramas de 

distribuições eletrônicas nos orbitais planos, seguindo as regras de Hund e Pauli, 

como mostra a figura 57. Observando que são dois átomos de oxigênio na molécula, 

foram escritas as distribuições dobradas para facilitar a visualização do mecanismo. 

 

Figura 57 - Distribuição eletrônica nos subníveis energéticos do oxigênio. 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Autor 

 

 Na sequência, enfatiza-se que os átomos não farão ligação iônica, pois não 

preenchem os requisitos necessários, já analisados. Então os átomos seguem a 

nova trajetória culminando no enlace de seus orbitais que abrigam os elétrons mais 

energéticos de cada átomo, seguindo o mesmo mecanismo visto anteriormente,  

formando os pares eletrônicos, porém, os dois orbitais, de ambos os átomos de 

oxigênio, pertencem a subníveis “p”, que contém os dois elétrons desemparelhados, 

assim sendo, os quatro orbitais, dois de cada átomo, se fundem, formando dois 

novos orbitais moleculares, como mostra a figura 58.  
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Figura 58 – Formação de dois orbitais moleculares, no plano. 

 

 

 

 

 

 Fonte: Autor 

 

 É importante observar que os dois orbitais atômicos “p” dos dois átomos 

fazem as superposições, na verdade, fundem-se, formando dois orbitais 

moleculares, porém, é importantíssimo salientar que, diferentemente ao que 

aparenta, esses orbitais moleculares que acabaram de ser formados, são muito 

diferentes, pois um deles é formado nos eixo frontais, portanto formando uma 

ligação sigma, como foi visto anteriormente,  enquanto que o outro é formado por 

eixos paralelos, portanto formando uma nova forma de ligação. Este novo formato 

de ligação covalente, irá seguir o eixo da ligação sigma, porém formando um cilindro 

espacial ao seu redor.  Este é o momento oportuno para apresentar a estrutura 

espacial e destacar a grande diferença entre os dois orbitais formados, como mostra 

a figura 59. 

 

Figura 59 – Formação das ligações σ e π, no espaço, na molécula do gás oxigênio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Autor 
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 Novamente deve ser mostrado ao estudante a fórmula eletrônica de Lewis 

para a molécula formada neste mecanismo, que neste caso, é a molécula de 

oxigênio e apresentará a fórmula mostrada na figura 60. 

 

Figura 60 – Fórmula eletrônica de Lewis para o O2. 

 

 

 

                Fonte: Autor 

 

 Novamente se torna necessário estabelecer uma fórmula estrutural plana 

para o composto formado e, trazer a atenção do estudante, onde ficará evidente a 

diferença da ligação anterior, pelo fato de agora a fórmula estrutural plana 

apresentar dois traços, como mostra a figura 61. 

 

Figura 61 – Fórmula estrutural plana do O2. 

 

 

 

                Fonte: Autor 

 

 Partindo-se do que foi estudado anteriormente e da fórmula estrutural plana, 

salientar que, neste caso, um traço é a ligação σ e o outro traço é a ligação π, sem 

distinção, e que essa ligação é normalmente chamada de ligação dupla, como 

mostra a figura 62. 

 
Figura 62 – Formula estrutural plana evidenciando ligação sigma e pi 

 

 

 

 

             Fonte: Autor 

 
 Na sequência, vale lembrar que é possível ocorrer uma situação em que 

dois átomos envolvidos são capazes de consolidar três ligações entre si e, neste 



106 
 

caso, a fórmula estrutural plana apresentará três traços, onde, um deles representa 

a ligação sigma e os outros dois representam as ligações pi, formando a ligação 

tríplice. 

 Para consolidar a tríplice ligação, pode-se usar como exemplo a formação 

da molécula do gás nitrogênio, de fórmula N2, seguindo os passos do exemplo 

anterior. Assim, foi pesquisado na tabela periódica a informação do número atômico 

do nitrogênio e foi encontrado o valor sete (7), em seguida foram escritos os 

diagramas de distribuições eletrônicas nos orbitais planos, seguindo as regras de 

Hund e Pauli, como mostra a figura 63. 

 
Figura 63 - Distribuição eletrônica nos subníveis energéticos do nitrogênio. 

 

 

 

 

 

           
                 Fonte: Autor 
 

 Aqui também foram escritas as distribuições dobradas para facilitar a 

visualização do mecanismo. 

 Seguindo o mesmo mecanismo visto anteriormente, os três orbitais, de 

ambos os átomos de nitrogênio, que contém os três elétrons desemparelhados iram 

se fundir para formar os novos orbitais moleculares, observando que, neste caso são 

seis orbitais atômicos que formarão três orbitais moleculares, como mostra a figura 

64. 

Figura 64 – Formação dos três orbitais moleculares no plano 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Autor 
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 Mantendo um elo com o exemplo anterior, encaminha-se para a execução 

da ligação nos orbitais espaciais, para ressaltar que a ligação que ocorre nos eixos 

frontais é a ligação sigma e as outras duas, que ocorrem nos eixos paralelos formam 

as ligações pi, como na figura 65. 

 

Figura 65 - Formação das ligações σ e π, no espaço, na molécula do gás nitrogênio. 

 

 

 

 

 

 

 
 
                 Fonte: Autor 

 Continuando as comparações com o exemplo da molécula do gás oxigênio, 

escreve-se a fórmula eletrônica de Lewis, como a figura 66. 

 
Figura 66 - Fórmula eletrônica de Lewis para o N2. 

 

 

 

                 Fonte: Autor 

 

 Finalmente escreve-se a fórmula estrutural plana para a molécula do gás 

nitrogênio, onde fica evidenciado que um dos traços representa a ligação sigma e os 

outros dois representam as ligações pi, como na figura 67. 

 

Figura 67 – Formula estrutural plana evidenciando ligação sigma e pi 

 

 

 

 

 

               Fonte: Autor 
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 A partir do exposto e das discussões dos exemplos trabalhados, deve-se rea-

lizar uma sondagem cognitiva, para tanto, pode-se fornecer aos discentes uma tare-

fa de execução das ligações covalentes de algumas fórmulas conhecidas7 para que 

proponham as fórmulas químicas ideais, e o professor, após analisar os resultados, 

tenha dados suficientes para concluir se o novo olhar das L.Q.I. surtiu o efeito dese-

jado. 

 Executando-se outros exemplos e discutindo-se seus mecanismos, 

consegue-se chegar a um momento ideal de abordagem de uma outra nova forma, e 

mais complexa, de ligação covalente, que, até agora, nas primeiras décadas do 

século XXI, está em evidência, pois são várias as teorias a respeito de sua execução 

e, principalmente, representação.  

 Para se obter uma ferramenta didática, foi mantida a nomenclatura para esta 

ligação, que será o próximo alvo de estudo, de ligação covalente coordenada, muito 

embora alguns autores discordem desta nomenclatura, como Rey (2010 p. 17), que 

em seu trabalho, Ligações Químicas: covalentes e iônicas, escreve: 

 

Até há pouco tempo, era muito comum o ensino de um caso particular de li-
gação covalente chamada de “ligação covalente coordenada” ou “dativa”. 
Dizia-se que quando um átomo completasse o octeto, ele ainda poderia do-
ar (sem compartilhar, por isso o nome de “dativa”) um ou mais pares de elé-
trons para outro átomo ou íon. Mas, realmente, não há nenhuma diferença 
entre a natureza de uma ligação covalente “normal” e a de uma ligação “da-
tiva”. Elas são exatamente iguais, ou seja, ambas envolvem compartilha-
mento de elétrons. Logo, não há motivo para diferenciá-las e chamá-las de 
nomes distintos. 

 

 A ligação covalente coordenada, ainda necessita de um estudo mais aprofun-

dado, pois sobre ela, ainda pairam grandes discussões.  É necessário que se consti-

tuam normatizações, assim como ocorre com a ligação covalente normal, para que 

os estudantes possam entender seus mecanismos e obtenham referenciais para 

prosseguirem os estudos das L.Q.I. 

 

 

 

 

 

                                            
7
 O apêndice C deste trabalho é uma sugestão de tarefa a ser utilizada para sondagem de rendimento 
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4.3 LIGAÇÃO COVALENTE COORDENADA 
 

 Esta ligação, assim como a anterior, é definida como sendo uma ligação 

covalente normal, sem distinção, pois a maioria dos estudiosos do tema, concordam 

e, são amparados por dados científicos, que até seus conteúdos energéticos são 

compatíveis, porém, como já foi antecipado, ela ocorre de uma forma peculiar e, 

portanto, apresenta um comportamento bastante diferenciado. Tais 

comportamentos, desse tipo de ligação, levaram a uma grande variedade de 

explicações e justificativas, permitindo muitas variações de abordagem e assim 

criando muitos conflitos literários, que, por consequência confunde em demasia, 

principalmente o estudante de nível médio, que está tendo seu primeiro contato com 

esse assunto. 

 Para que seja possível criar uma sequência de elos que nos permita chegar 

a um novo olhar desta ligação, deve-se inicialmente analisar os conceitos que hoje 

são consenso no universo científico. Hoje, a ligação coordenada é descrita como 

uma ligação covalente normal, apenas ressaltando que o par eletrônico, que forma a 

ligação, é proveniente de um único átomo, mas sua força, seu comprimento e outras 

características são muito semelhantes à covalência normal. Assim sendo, a 

diferenciação entre as ligações não faz sentido, porém, é necessário mostrar ao 

estudante, como lidar com as peculiaridades desta nova forma de ligação covalente. 

Na maioria das literaturas, tanto para ensino médio quanto para ensino su-

perior, encontram-se descrições superficiais, e também em artigos, como destaca 

Fogaça (2012), em seu trabalho para o Brasil escola: 

[...] porém, existem casos especiais de ligações covalentes em que o par de 
elétrons é proveniente apenas de um dos átomos que já está estável. Anti-
gamente, esse tipo de ligação covalente era chamado de dativa, hoje ela é 
mais comumente denominada de coordenada. 

 

Nos livros didáticos, tanto para nível médio como para ensino superior, esta 

ligação é tratada sem detalhamento de mecanismo, apenas fazendo uma pequena 

observação que, embora seja uma ligação covalente normal, esta apresenta suas 

singularidades, como escreve feltre (2000 p. 117), em sua obra direcionada ao ensi-

no médio: 

  

[...] trata-se não mais da ligação covalente normal, em que cada ligação é 
formada por um elétron de cada átomo, mas de um outro tipo de covalência 
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chamada covalente dativa. Nesse tipo de ligação, o par eletrônico é 
cedido por apenas um dos átomos da ligação. 
 

 

 Da mesma forma, encontram-se em algumas obras direcionadas ao ensino 

superior, o mesmo tratamento dado às ligações coordenadas, como pode-se ver na 

obra de Russel (1994 p. 401), onde o autor escreve: 

 

 Em muitos casos, cada um dos elétrons de um par compartilhado provém 
de átomos diferentes; quando isso ocorre, a ligação é denominada ligação 
covalente normal. Quando ambos os elétrons do par são provenientes de 

apenas um dos átomos da ligação, ela é denominada ligação coordenada.  
 
 

 Em outros casos, os autores até omitem o termo ligação coordenada, 

apenas mencionam que existe a possibilidade de tal ligação, porém, passam 

rapidamente para a discussão das representações, onde surge o termo ressonância, 

o que leva o estudante a uma grande confusão. Este tipo de abordagem aparece na 

obra de Brady e Humiston (1983 p.114,115), onde o autor escreve: 

 
De fato, é impossível determinar uma única fórmula eletrônica para o SO2 que 
obedeça à regra do octeto e que seja, ao mesmo tempo, consistente com todos os 
fatos experimentais. 

                                  Contornamos este problema aplicando o conceito de ressonância. 
 

 Esta transição quase que direta das ligações covalentes para o conceito de 

híbridos de ressonância tem sido, atualmente, muito utilizada, principalmente em 

obras para o ensino superior, onde os autores também chamam a atenção para um 

detalhe muito importante, como é o caso onde Russel (1994 p. 304), escreve: 

 
A palavra ressonância não é muito feliz, pois implica a existência de uma 
alternância ou oscilação entre as estruturas. Apesar de a palavra 
ressonância e da seta de duas pontas serem usadas tradicionalmente, num 
híbrido de ressonância não há alternância entre as formas contribuintes. 
 

 

 Em algumas obras, encontram-se descrições mais elaboradas, 

acompanhadas de exemplos de substancias que são explicadas utilizando-se do 

conceito deste tipo de ligação, o que acaba levando o estudante a criar uma 

distinção entre a ligação covalente normal e a coordenada. Este tipo de abordagem 

aparece na obra de Usberco e Salvador (1999 p. 102,103), onde o autor escreve:  

 
Essa ligação é semelhante à ligação covalente normal, e ocorre entre um 
átomo que já atingiu a estabilidade eletrônica e outro ou outros que 
necessitem de dois elétrons para completar sua camada de valência. 
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(A B) 
(A      B). 
A ligação dativa pode ser indicada por uma seta                  ou por um traço 
              O exemplo clássico dessa ligação é o dióxido de enxofre (SO2). 
Nesse caso, o enxofre estabelece uma dupla ligação com um dos átomos 
de oxigênio, atingindo a estabilidade eletrônica. A seguir, o enxofre 
compartilha um par de seus elétrons com o outro oxigênio, através de uma 
ligação dativa ou coordenada. 

 

 Mais recentemente, os autores direcionados ao nível médio, estão 

atualizando suas obras no sentido de mostrar que este tipo de ligação é na verdade 

uma ligação covalente normal, porém, ocorre de maneira diferente, como escreve  

Fonseca (2010 p. 273): 

 
Algumas vezes, o par de elétrons compartilhado na ligação covalente 
estabelecida entre dois átomos é proveniente de um único átomo, em vez 
de ser formado por um elétron de cada átomo, como nos exemplos 
anteriores. Na prática, porém, não há nenhuma diferença nas ligações 
covalentes devido a esse fato. 

 
 

 O que se pode concluir de toda essa pesquisa, é que, ainda existe uma 

lacuna não muito clara no modo de se explicar e, principalmente, representar esse 

tipo de ligação covalente. É aqui que será sugerido um novo olhar para esse 

fenômeno e, criar um novo caminho para que o estudante, principalmente de nível 

médio, possa enxergar mais claramente os mecanismos de ocorrência e, através 

deste, desenvolver subsunçores para a sequência de estudos das L.Q.I. 

 Como foi visto na fala de alguns autores, a substância que é comumente 

usada para exemplificar a ligação coordenada, é o dióxido de enxofre (SO2), 

portanto, aqui também será aproveitado tal fato e também será utilizado esta 

substância para a exposição do novo olhar sobre esta ligação. 

 Seguindo o que foi estabelecido nos passos anteriormente discutidos, inicia-

se com a fórmula química da substância e destacando-se os elementos a serem 

buscados na tabela periódica. Após a pesquisa, encontra-se o número atômico do 

oxigênio, que é 8 e o do enxofre, que é 16. Na sequência, faz-se as devidas 

distribuições eletrônicas de cada um dos elementos, seguindo as regras de 

distribuição, já discutidas anteriormente. Assim, chega-se as configurações 

eletrônicas dos dois elementos envolvidos, como mostra a figura 68. 
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Figura 68 – Configuração eletrônica nos subníveis energéticos do elemento oxigênio 

e do elemento enxofre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               Fonte: Autor 

 

 Novamente, reforça-se que os átomos não farão ligação iônica, pois não 

preenchem os requisitos necessários, já analisados, assim sendo, os átomos 

seguem a trajetória, já discutida, para o enlace de seus orbitais que abrigam os 

elétrons mais energéticos de cada átomo, seguindo o mesmo mecanismo visto 

anteriormente, formando os pares eletrônicos. Novamente volta-se a destacar que 

os orbitais, de ambos os átomos, dos oxigênios e do enxofre, pertencem a subníveis 

“p”, que contém os dois elétrons desemparelhados cada, assim sendo, os quatro 

orbitais, dois de cada átomo, se fundem, formando dois novos orbitais moleculares. 

Para que fique bem evidente ao estudante, foi feito uma sequência de 

movimentação dos orbitais. Mostrando a aproximação inicial, a figura 69 retrata um 

dos átomos de oxigênio se aproximando do átomo de enxofre para formar a ligação 

covalente normal, o que resultará em uma dupla ligação, idêntica à vista no exemplo 

anterior, enquanto que o outro átomo de oxigênio aguarda o termino da fusão. 
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Figura 69 – Aproximação de orbitais para formação da dupla ligação 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

            Fonte: Autor 

 
 
 Seguindo o mecanismo, evidencia-se que as ligações formadas são covalen-

tes σ e covalente π, e que foram utilizados quatro orbitais atômicos, resultando em 

dois orbitais moleculares, cada um contendo um par de elétrons, e que esses pares 

de elétrons foram formados utilizando-se um elétron de cada átomo, como se pode 

ver na figura 70: 

 
Figura 70 – Dupla ligação formada e aproximação do segundo átomo de oxigênio. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                  Fonte: Autor 
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 Este próximo passo é o movimento em que concebe ao estudante uma nova 

visão de formação do composto SO2. Agora, o segundo átomo de oxigênio faz sua 

aproximação e se posiciona de forma a direcionar seus dois orbitais semicheios 

ao orbital completo do átomo de enxofre, que por sua vez inicia uma 

transformação em sua forma, através de recondução energética, não sendo 

necessário explicitar equações complexas, bastando demostrar os orbitais planos. 

Neste ponto, é muito importante explanar, com detalhes, que este tipo de ligação irá 

ocorrer com o orbital completo do átomo de enxofre e um orbital vazio do átomo de 

oxigênio. Para que isso seja possível, é necessário que átomo de oxigênio transfira 

um de seus elétrons desemparelhados para o orbital vizinho, criando assim a 

condição exigida. Em seguida podemos demostrar, no gráfico, a transferência de um 

dos elétrons de um dos orbitais semicheios do átomo de oxigênio e criando um 

orbital vazio, capaz de receber a ligação coordenada, como na figura 71. 

 
Figura 71 – Aproximação do segundo átomo de oxigênio na formação do SO2 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Autor 

 

 Neste momento da explanação, pode-se finalmente, concluir o raciocínio e 

mostrar de onde os elétrons veem e para onde vão, direcionando os orbitais para 

criação da ligação. É aqui que se deve chamar a atenção do estudante para um 

detalhe muito importante, agora, o orbital que ficou vazio, irá se posicionar 

frontalmente com o orbital completo do enxofre, pois o orbital que ficou vazio 

continua alinhado com eixo de simetria, podendo assim consolidar a ligação. Assim 

sendo, o orbital vazio do oxigênio e o orbital completo do enxofre, se fundem, 

como nos casos anteriores. Também é necessário ressaltar a mudança no orbital 
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completo do enxofre, onde foi criando uma densidade eletrônica muito grande que 

propicia todo esse mecanismo. 

 O resultado desse mecanismo, como se pode ver, é uma ligação covalente 

sigma, pois os eixos dos orbitais estão em posição frontal, como visto anteriormente. 

Também é importante ressaltar que este par eletrônico é proveniente somente do 

átomo de enxofre, assim, os dois átomos se beneficiam do orbital molecular 

formado, porém a densidade eletrônica se mantém ancorada ao núcleo do átomo de 

enxofre, como se pode ver na figura 72. 

 

Figura 72 – Formação da ligação coordenada 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                Fonte: Autor 

 

 Pode-se notar que para que ocorra a sobreposição dos dois orbitais, o orbital 

completo do átomo de enxofre sofreu uma deformação, ou seja, no decorrer da 

transferência energética para a consolidação da ligação, não foi possível se alinhar 

com um único orbital do átomo de oxigênio, pois os dois orbitais do oxigênio são 

idênticos e necessitam da mesma quantidade de energia para formarem as ligações. 

Assim, a energia do orbital completo do átomo de enxofre sofre uma espécie de 

espalhamento uniforme de sua região espacial, enquanto que os orbitais não 

alinhados o oxigênio gastam suas energias na transferência de um elétron para criar 

um orbital vazio, o que exige uma quantidade considerável de energia. Toda essa 

energia gasta para a construção da condição necessária à ligação, baixa a energia 

do sistema, levando a substância à estabilidade. É conveniente relembrar que a 

condição para que ocorra a ligação coordenada é que o átomo doador, já 
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estabilizado, apresente um ou mais orbitais cheios, que não participaram de 

nenhuma ligação, e que o átomo beneficiado apresente um orbital vazio. 

 Pode-se observar que no início da ligação não há possibilidade de 

alinhamento de nenhum dos orbitais envolvidos, ou seja, nenhum dos orbitais 

semicheios do átomo de oxigênio pode ficar em situação frontal com o orbital do 

enxofre, pois competem igualmente, assim, obrigando o átomo e oxigênio gastar 

energia para transferir um elétron de um orbital semicheio para outro, deixando 

assim, um orbital vazio que irá executar um   alinhamento frontal. Simultaneamente, 

o orbital completo do enxofre se direciona para este orbital recompondo sua energia 

e estabilizado o conjunto e o resultado de todo este mecanismo é a formação de 

uma ligação do tipo sigma.  

 Para facilitar a visualização e proporcionar ao estudante um entendimento 

mais claro do ocorrido, escrevemos a formação do SO2 no espaço, como mostra a 

figura 73. 

 
Figura 73 - Formação das ligações σ, π e coordenada no espaço, na molécula do 

gás anidrido sulfuroso (SO2) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                Fonte: Autor 

 

 Como nos exemplos anteriores, é necessário que se escreva a fórmula 

eletrônica de Lewis e a fórmula estrutural plana da molécula, pois serão estas as 

mais utilizadas no cotidiano e também são as que normalmente serão encontradas 
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nas literaturas. Porém, como já foi comentado, existe uma grande variedade de 

representações, pois foram sendo modificadas com as mudanças dos conceitos 

aceitos, todavia, muitos autores mantiveram suas representações, o que deixa 

margem a muitas dúvidas para o estudante. 

 Para exemplificar as diversas representações nas literaturas e também nos 

nortear para uma representação mais fidedigna, destacamos alguns trechos, como 

escreve Feltre (2000, p 177). 

 
vejamos como primeiro exemplo a formação da molécula de gás sulfuroso 

   (SO2): 

 
 
Observe que o par eletrônico assinalado (que está ligando o enxofre ao 
segundo oxigênio) pertencia, de início, apenas ao enxofre. 

 
 

 Pode-se notar aqui, que o autor usou símbolos diferentes para representar 

os elétrons e uma seta para representar a ligação coordenada, duas situações que, 

na contemporaneidade, não é recomendada, pois como é aceito hoje, os elétrons e 

as ligações são iguais, portanto, devem ser representados igualmente. 

 Outra obra, um pouco mais recente, encontram-se novas formas de 

representação, demostrando uma evolução e uma preocupação dos autores em se 

modernizarem. Esta obra de Fonseca (2012, v. 1, p. 274), o autor escreve: 

 
A molécula de gás ozônio, cuja fórmula molecular é O3, é formada pela 
união de 3 átomos de oxigênio (Z = 8; 1s

2
 2s

2
 2p

4
). Um átomo de oxigênio 

compartilha dois de seus elétrons de valência com outro átomo de oxigênio. 
Dessa forma os dois átomos de oxigênio completam seu octeto (segundo 
modelo da regra do octeto) e adquirem uma configuração eletrônica com a 
camada de valência completa (semelhante à um gás nobre)  

 
 

O terceiro átomo de oxigênio precisa de dois elétrons para completar seu 
octeto, admite-se então que um dos átomos de oxigênio que já possui o 
octeto completo compartilhe um de seus pares de elétrons com esse 
terceiro átomo de oxigênio. 

    Fórmula eletrônica  

 
 

    Fórmula estrutural 

 

 

 Neste caso, pode-se ver que os elétrons já são todos representados com o 

mesmo símbolo e a ligação coordenada é representada por um traço, o que é 
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consenso atualmente, porém, o autor usa barras para representar os pares de 

elétrons não ligantes, o que também já não é mais recomendado. 

 Mais recentemente, em outra obra, encontramos uma representação de 

acordo com os conceitos contemporâneos, onde Ciscato, et al (2016, v. 1, p.126) 

escreve: 

 
A regra do octeto é útil para compreender a formação de um grande número 
de ligações químicas em moléculas como a de dióxido de enxofre (SO2). 
Acompanhe:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Neste caso, opar de elétrons que une o átomo de enxofre a um dos átomos 
de oxigênio pertence originalmente ao átomo de enxofre, em vez de ser um 
elétron originado de cada um dos átomos envolvidos, como visto até agora 
para as ligações covalentes. 

 

 Neste caso, pode-se ver que todos os parâmetros atuais foram 

contemplados corretamente, porém, como em todas as outras obras, não é 

mostrado nenhum mecanismo, ou seja, o estudante permanece sem saber como o 

átomo de enxofre compartilha seus elétrons. 

 Para que se possa escrever as representações do resultado do mecanismo 

apresentado pelo novo olhar da ligação coordenada, tomam-se os conceitos mais 

atuais aceitos pela maioria dos estudiosos, o que culmina com uma 

representatividade análoga à da última referência, apenas escrevendo o par de 

elétrons em uma posição diferente, para facilitar a diferenciação, por parte do 

estudante, escreve-se o par de elétrons da ligação covalente normal em linha (na 

horizontal) e o da ligação covalente coordenada em paralelo (na vertical), assim 

passa-se a representar a fórmula eletrônica de Lewis para o mecanismo visto, como 

mostra a figura 74. 

 

 

Esquema para representar as 
ligações covalentes da molécu-
la de dióxido de enxofre.  
As esferas pretas representam, 
simbolicamente, os elétrons da 
camada de valência 
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Figura 74 – Fórmula eletrônica de Lewis para o SO2 

 
                    

 

 

 

                Fonte: Autor 

 

 Partindo-se desta fórmula eletrônica de Lewis e considerando todo o exposto 

anteriormente à cerca da ligação coordenada, concluímos que as ligações são 

realmente compatíveis, logo, pode-se escrever a fórmula estrutural plana para o SO2 

como segue na figura 75. 

 

Figura 75 – Fórmula estrutural plana para o SO2 

 
 

 
 
 

                Fonte: Autor 

 

 Finalmente, a partir do novo olhar das L.Q.I., os estudantes podem se 

aventurar a executar as ligações para outras substancias, incluindo algumas mais 

complexas, e assim, ir consolidando os novos conceitos.  

 É importante observar que as normatizações de sequenciamento atômico 

para as ligações covalentes nas construções das fórmulas eletrônicas de Lewis, não 

foram discutidas, porém devem ser colocadas como observações nos pontos 

nevrálgicos das construções, lembrando aos estudantes que:  

1 – Sempre deve-se considerar o elemento que apresente maior capacidade de 

execução de ligações covalentes, como elemento referencial. No caso da 

impossibilidade deste critério, usamos a menor eletronegatividade. 

2 – Ao se iniciar a ligação covalente entre dois átomos, esta deve continuar até que 

um dos átomos se estabilize. Somente após a estabilização de um dos átomos, é 

possível seguir para um terceiro átomo, caso ainda seja necessário, como se pode 

comprovar na análise das estruturas dos orbitais no plano, visto nos exemplos. 
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3 – Caso o composto em estudo apresente um número ímpar de átomos de 

oxigênio, utiliza-se um dos átomos de oxigênio como átomo de 

simetria, permitindo que o composto apresente duas partes iguais à partir desta 

referência, criando um centro de análise com o seguinte esqueleto:  

4 – Caso o composto em estudo seja um ácido oxigenado, o que deve ser informado 

ao estudante, visto que neste ponto, o estudante ainda não teve contato com as 

teorias das funções inorgânicas. O critério é ligar cada átomo de hidrogênio em um 

átomo de oxigênio e este mesmo átomo de oxigênio ao elemento central. É 

necessário mostrar ao estudante que existem dois casos que fogem a este critério e, 

em seguida mostrar as estruturas do H3PO4 e do H3PO2.                                                                             

 Também se faz necessário lembrar que ainda não houve preocupação em 

abordar as geometrias espaciais das moléculas, pois, para o estudo deste assunto, 

são necessários muitos outros subsunçores, que serão desenvolvidos mais tarde. 

Os conceitos que possibilitam o estudante a ter condições de estudar as geometrias 

espaciais, são as regras das hibridações, assunto este, que deve ser estudado 

imediatamente após o estudo deste trabalho, pois vários parâmetros aqui expostos, 

como a transferência de elétrons de um orbital para outro, a redistribuição de 

energia nos orbitais e entrelaçamento de orbitais, são fundamentos necessários ao 

estudo das hibridações, e portanto, recomendamos tal estudo, pois não há espaço 

para esta discussão neste trabalho. 

 A partir do exposto e das discussões dos exemplos trabalhados, deve-se rea-

lizar uma sondagem cognitiva, para tanto, pode-se fornecer aos discentes uma tare-

fa de execução das ligações covalentes, incluindo as coordenadas, de algumas fór-

mulas conhecidas8 para que proponham as fórmulas químicas ideais, e o professor, 

após analisar os resultados, tenha dados suficientes para concluir se o novo olhar 

das L.Q.I. surtiu o efeito desejado. 

 

  

 

 

 

 

                                            
8
 O apêndice D deste trabalho é uma sugestão de tarefa a ser utilizada para sondagem de rendimento 

____O____              
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5 METODOLOGIA APLICADA 
 
 Este trabalho foi desenvolvido tomando como referência a teoria de Ausubel, 

sendo assim, todos os conteúdos, programático e metodológico, foram desenvolvi-

dos à luz de tal teoria.  

 Inicialmente foi construída uma ementa escolar para o ano letivo de 2019, 

priorizando os conceitos necessários, já comentados, e colocando-os em uma se-

quência lógica, para que cada um dos conceitos estudados servisse de base para os 

próximos, ou seja, uma sequência de subsunçores.  Em seguida foi feito uma son-

dagem das características da turma alvo, ou seja, a partir de questionamentos com 

professores de diversas disciplinas, realizou-se uma coleta de dados sobre a possí-

vel turma a ser trabalhada com o novo olhar sobre as L.Q.I., pois, como já foi dito, na 

teoria de Ausubel, um dos pilares para um aprendizado significativo é a predisposi-

ção do estudante em aprender. Assim, foi definida a turma alvo no início do ano leti-

vo de 2019.  

 É importante ressaltar que o trabalho foi desenvolvido em uma única turma 

como estratégia de minimizar as variáveis na coleta de resultados.  

 A partir do início do ano letivo, todos os assuntos componentes da ementa 

escolar foram trabalhados, tomando-se o cuidado em detalhar todos os pontos ne-

cessários, conforme o planejado e antecipadamente discutidos. 

 Ao atingir o momento de iniciar o estudo das L.Q.I., foi dada a partida na apli-

cação do projeto, conforme planejado e acordado com a instituição de ensino. 

 Este projeto foi planejado para acontecer em dois movimentos distintos. O 

primeiro movimento, decorre com a apresentação do assunto L.Q.I. seguindo os 

conceitos tradicionais dos livros didáticos, iniciando com a regra do octeto. Na se-

quência foi estudado a primeira parte das ligações químicas, a ligação iônica, com 

seus conceitos clássicos, e para exemplificar, foi utilizado a sequência de movimen-

tos da ligação no composto cloreto de sódio, foi fornecido a formula química, NaCl. 

Como este foi o primeiro exemplo, foi necessário um cuidado maior, no sentido de 

abranger todos os detalhes, buscando todos os saberes acumulados, ou seja, ati-

vando os subsunçores necessários, como por exemplo, foi necessário utilizar a tabe-

la periódica para buscar as informações necessárias, em seguida foi necessário 

executar a distribuição eletrônica, assuntos estes que foram trabalhados, anterior-

mente, com esta finalidade. Em seguida, foram realizadas as formações dos íons 
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sódio (Na+1) e cloreto (Cl-1), com a transferência do elétron do sódio para o cloro e 

foram mostradas suas obediências à regra do octeto e, em seguida, foram mostra-

das as atrações eletromagnéticas entre os íons para a formação da rede cristalina, e 

finalmente foi mostrada a fórmula eletrônica de Lewis da substância em questão.  

 Em um segundo passo, ainda no primeiro movimento, foi sugerido a execução 

das ligações para a substancia fluoreto de cálcio (CaF2). Seguindo os parâmetros 

anteriores, foram executadas as ligações e foi construída a fórmula eletrônica de 

Lewis, observando sempre a obediência, dos átomos constituintes, à regra do octe-

to. 

 Em um terceiro, e importantíssimo passo, pois é a partir deste passo que será 

feito a conexão com o segundo movimento, porém, ainda no primeiro movimento, foi 

sugerido agora, a execução das ligações de uma outra substância, o cloreto de ferro 

II, de fórmula FeCl2.  Aqui, foi proporcionado aos estudantes um intervalo para que 

pudessem seguir as orientações anteriores e executassem as ligações.  

 Após ser percebido as indagações e os esperados transtornos causados pelo 

exemplo, foi feito a intervenção e, seguindo os mesmos caminhos anteriores, foram 

trilhadas todas as etapas de execução das ligações e propositalmente foi criado uma 

pausa no momento da formação dos íons ferro (Fe+2) e cloreto (Cl-1). Neste momen-

to, os estudantes foram chamados a atenção, para o fato de que o átomo de ferro 

necessita perder dois elétrons, porém se o fizer ficará com 14 elétrons na última ca-

mada, desobedecendo a regra do octeto. Então foi realizada uma pergunta: como 

esta substância pode existir se o átomo de ferro não obedece a regra do octeto? 

Não se espera respostas certas ou erradas para esta pergunta. A pergunta só é feita 

para ativar os sentidos dos estudantes em face de uma eminente resposta. É aqui 

que foi realizada a manobra de mudança na abordagem e foi iniciado o segundo 

movimento.  

 Agora, no início do segundo movimento, foi realizado o primeiro passo em 

direção à nova visão das ligações. Assim, foram utilizadas as distribuições eletrôni-

cas de ambos os átomos, foram destacados seus níveis de energia e foi descrita a 

nova visão, que é a necessidade de os átomos apresentarem o subnível “p” com-

pleto no último nível de energia ou o subnível “s” com dois elétrons, caso o 

átomo apresente apenas um único nível de energia. 

 Tomando como base a nova regra, foram realizadas as transferências dos 

elétrons do átomo de ferro para os átomos de cloro. Ao finalizar as transferências, 
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foram enfatizados os últimos níveis de energia de cada um dos átomos e foi mostra-

do aos estudantes que para o átomo de cloro, não houve uma mudança significativa, 

pois o último nível permaneceu com oito elétrons, porém, foi destacado a presença 

do subnível “p” com seis elétrons neste último nível. Em seguida, foi chamado a 

atenção para a configuração do átomo de ferro, que agora, apresenta como último 

nível de energia o nível três (3), pois os dois elétrons que estavam no nível quatro 

(4) foram transferidos para os átomos de cloro. Assim, foi destacado que o nível três 

(3) está com um total de quatorze (14) elétrons, o que não importa mais, pois ago-

ra o que é determinante é a presença do subnível “p” completo neste último 

nível, e foi ressaltado a presença de tal subnível, tanto na configuração final do fer-

ro, agora cátion Fe+2, como na do cloro, agora ânion Cl-1, enfatizando que ambos 

apresentam, em seus últimos níveis de energia, o subnível “p” completo, portanto, 

segundo a nova visão, ambos cumprem as determinações e seguem para a forma-

ção da rede cristalina, tornando o conjunto final estável. 

Após a explanação com o exemplo, foi sugerido que os estudantes executas-

sem as ligações para três substancias iônicas diferentes. Neste trabalho foi utilizado 

o iodeto de magnésio (MgI2), o óxido de alumínio (Al2O3) e o cloreto de níquel II 

(NiCl2), conforme mostra o apêndice B. Ao final do tempo dispensado aos estudan-

tes, foram executadas as três ligações no quadro-negro para conferencia dos estu-

dantes e comparações com suas execuções. 

 Seguindo com a programação estabelecida, foi realizado o progresso para o 

estudo das ligações covalentes. Este passo foi iniciado com o conceito clássico e 

logo em seguida foi apresentado um exemplo, que neste trabalho, foi escolhido a 

molécula do ácido clorídrico (HCl). Fazendo uso de todos os conceitos anteriormente 

discutidos, foi encetado a execução da ligação covalente entre o átomo de hidrogê-

nio e o átomo de cloro. Neste momento, foi explicado aos estudantes que os passos 

iniciais são idênticos aos anteriores e então, foram executadas as buscas pelas in-

formações na tabela periódica, em seguida foram executadas as distribuições ele-

trônicas nos subníveis eletrônicos, exatamente como na ligação iônica, neste ponto 

da explanação, foi novamente chamado a atenção para o detalhe de que os átomos 

não cumprem as condições para formarem ligação iônica, por isso, foi seguido o no-

vo caminho para a ligação covalente. Na sequência, foi executado todo o encadea-

mento de movimentos para demostrar a sobreposição dos orbitais atômicos forman-

do o orbital molecular, e foi destacado que o subnível “p” do cloro está completo 
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no seu último nível de energia e o subnível “s” do hidrogênio também está 

completo com dois elétrons e que neste orbital está o par de elétrons, formado a 

partir de um elétron de cada átomo, formando a ligação. O próximo passo foi escre-

ver este mesmo movimento, porém, nos orbitais espaciais, evidenciando a linearida-

de dos eixos e por este motivo a denominação da ligação passa a ser sigma. Ime-

diatamente foram descritas as fórmulas, eletrônica de Lewis e estrutural plana, evi-

denciando o traço, entre os símbolos dos elementos, como a ligação sigma. 

Em seguida foi executado um outro exemplo, agora, a substancia escolhida 

foi o gás oxigênio (O2), e para tanto, todos os procedimentos anteriores foram repe-

tidos. Ao demostrar as estruturas espaciais, foi evidenciado a linearidade de um par 

de orbitais atômicos, formando a ligação sigma, e em seguida foi destacado que os 

próximos orbitais a se ligarem estão em posição paralela, formando assim, a ligação 

pi. Neste momento foi ressaltado que o subnível “p” de ambos os átomos de oxi-

gênio estão completos em seus últimos níveis de energia. Para finalizar, foram 

descritas as fórmulas, eletrônica de Lewis e estrutural plana mostrando a ligação 

sigma e a ligação pi. Em seguida foi proposto aos estudantes uma tarefa de execu-

ção de ligações em três substancias: água (H2O), gás nitrogênio (N2) e tricloreto de 

fósforo (PCl3), conforme mostra o apêndice C. Ao final do tempo dispensado aos 

estudantes, foram executadas as três ligações no quadro-negro para conferencia 

dos estudantes e comparações com suas execuções. 

 Ao ser atingido este ponto do trabalho, avoca-se a atenção dos estudantes 

para a crucial explanação, pois chegamos a um momento muito importante, é aqui 

que será demostrado o mecanismo de formação da controversa ligação coordenada. 

Para exemplificar esta ligação, será usado como base a substância anidrido sulfuro-

so (dióxido de enxofre), de fórmula SO2. Para tal tarefa, enceta-se a busca, na tabela 

periódica, pelas informações necessárias. Em seguida, foram executadas as distri-

buições eletrônicas nos subníveis eletrônicos e em seguida em seus orbitais atômi-

cos planares. Na sequência, foram executados os movimentos de formação das li-

gações covalentes, onde foi formada a dupla ligação, sendo uma ligação sigma e a 

outra pi, entre o átomo de enxofre e um dos átomos de oxigênio. Aqui foi enfatizado 

que ambos os átomos cumprem as exigências do novo olhar das ligações, pois am-

bos apresentam os subníveis “p”, de seus últimos níveis de energia, com seis elé-

trons cada um. Porém, ainda existe um átomo de oxigênio, que faz parte da molécu-

la em questão, sem cumprir as exigências do novo olhar das ligações químicas, ou 
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seja, seu subnível “p”, no último nível de energia, contém apenas quatro elétrons. 

Novamente, foi realizada uma pergunta: como fazer a ligação ente o segundo átomo 

de oxigênio, que ainda necessita realizar duas ligações com o conjunto já estabiliza-

do? Novamente, não se espera respostas corretas ou erradas, apenas o estado de 

alerta e o despertar da curiosidade dos estudantes é o alvo de interesse.  

Com a atenção dos estudantes voltada para o desdobramento da questão, foi 

executada a movimentação de um elétron, de um dos orbitais semicheios, do átomo 

de oxigênio, para o outro orbital semicheio do mesmo átomo, deixando assim, um 

orbital totalmente vazio, que irá se posicionar frontalmente com um dos orbitais 

completos, do átomo de enxofre. Agora, os átomos fazem as fusões de seus orbitais 

criando o orbital molecular. É necessário esclarecer que, neste caso, foi formado um 

orbital molecular igual aos anteriores, pois abriga um par de elétrons, porém, este 

par eletrônico é proveniente apenas do átomo de enxofre. Para que fique bem claro 

ao estudante, foram escritas as distribuições eletrônicas nos orbitais espaciais, onde 

é facilitada a visualização da linearidade dos orbitais, assim sendo, trata-se de uma 

ligação sigma. Na sequência, foram escritas as fórmulas eletrônicas de Lewis e es-

trutural plana, e neste momento foi feita uma pequena observação na representação 

da ligação coordenada. Foi enfatizado que esta ligação é igual a ligação normal, por-

tanto a distinção no seu nome e representação são meras licenças didática. Da 

mesma forma que anteriormente, ao final da explanação, foi proposto aos estudan-

tes uma tarefa de execução de ligações em três substancias: gás ozônio (O3), ani-

drido sulfúrico (SO3) e o anidrido cloroso (Cl2O3), conforme mostra o apêndice D. Ao 

final do tempo dispensado aos estudantes, foram executadas as três ligações no 

quadro-negro para conferencia dos estudantes e comparações com suas execu-

ções. 

 Para finalizar a aplicação do projeto e obter material para análise de resulta-

dos, foi proposto aos estudantes um conjunto de substâncias, sem distinção em iô-

nica ou molecular, para que executassem suas ligações químicas e apresentassem 

suas fórmulas química e estruturais planas, conforme mostra o apêndice E. Para tal 

tarefa, foi disponibilizado aos estudantes um tempo correspondente a uma semana. 

Este material foi recolhido, ao final do tempo disponível e corrigido com os 

devidos detalhes e, após serem devidamente listados, foram devolvidos aos estu-

dantes, então foi criado um momento propício de buscar mais informações, pois foi 
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aberto uma mesa de discussões sobre os erros e acertos, onde foi possível coletar 

detalhes sobre a aprendizagem, que serão abordados na sequência deste trabalho. 
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6 RESULTADOS 
 
  
 Após a execução de todo o trabalho, é hora de mensurar os dados coletados 

para que se possa criar um parâmetro sólido quanto à eficiência da proposta. 

  Em primeiro lugar foi avaliado, um dos pilares da teoria de Ausubel, que trata 

da predisposição em aprender. Esta é uma tarefa extremamente complexa, pois en-

volve muitas variáveis, no entanto, foi dispensado um longo período, no decorrer do 

ano letivo, com observações e intervenções individuais, verificação de assiduidade, 

participação nas aulas, interesse nos assuntos, interação e também rendimento 

acadêmico. Vale ressaltar que este parâmetro, por sua complexidade, apresenta 

uma enorme dificuldade em mensuração, assim, fizemos uso de uma associação da 

predisposição de aprender com execução de tarefas, desde o início até onde foi en-

cerrado esta pesquisa comportamental e o projeto. Avaliando este parâmetro, foi 

observado que, apenas quatro (04) alunos apresentaram esta característica, mesmo 

após o uso de várias técnicas motivacionais. Considerando que a turma alvo era 

formada de um total de dezenove (19) alunos, isto resultou em um porcentual de 

apenas 21,05% dos alunos predispostos a aprender, o que é um péssimo resultado, 

porém desafiador. 

 Para melhor visualização dos dados, segue a figura 76, com os resultados 

plotados em um gráfico. 

 

Figura 76 – gráfico de colunas comparativas da predisposição de aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Autor 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 19 

4 

PREDISPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM 

total de alunos na turma 

alunos com predisposição 
de aprender 



128 
 

 Em segundo lugar foi avaliado outro pilar da teoria de Ausubel, que trata da 

utilização de conhecimentos prévios do estudante. Neste parâmetro, foram avaliados 

dois (02) itens de extrema importância para o estudo das ligações químicas e que 

obrigatoriamente foram estudados anteriormente, pois o programa foi desenvolvido 

com este objetivo. O primeiro item avaliado neste parâmetro foi a utilização da tabela 

periódica, onde foi possível observar a capacidade dos estudantes em buscar as 

informações necessárias na tabela. Este item ficou bem evidente e nos permitiu criar 

quatro (04) grupos: os estudantes que tiveram excelente desempenho, com quatro 

(04) estudantes; os que tiveram bom desempenho, com cinco (05) estudantes; os 

que tiveram desempenho regular, com sete (07) estudantes e os que tiveram de-

sempenho insatisfatório, com três (03) estudantes. Para auxiliar a análise dos resul-

tados deste item, foi desenvolvido um gráfico, figura 77, onde podemos ter uma vi-

são geral destes resultados. 

 

Figura 77 – gráfico de colunas comparativas da utilização da tabela periódica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                Fonte: Autor 

 
O segundo item analisado neste parâmetro, foi a capacidade dos estudantes 

executarem as distribuições eletrônicas dos elementos envolvidos nas ligações quí-

micas. Neste item, que também ficou evidente, foi possível criar três (03) grupos: os 

estudantes que tiveram excelente desempenho, com seis (06) estudantes; os que 

tiveram bom desempenho, com oito (08) estudantes e os que tiveram desempenho 
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regular, com cinco (05) estudantes. Para auxiliar a análise dos resultados deste item, 

escrevemos um gráfico, figura 78, onde podemos ter uma visão geral destes resul-

tados. 

Figura 78 – gráfico de colunas comparativas para as distribuições eletrônicas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
                           

 

 

 

 

                  Fonte: Autor 

 

 Na sequência da análise dos resultados, foi feito uma coleta de dados em três 

(03) momentos distintos, onde cada um destes momentos é relativo ao estudo de 

um tipo de ligação química que foi abordado. 

 Inicialmente foi feita a apresentação dos resultados referentes ao estudo da 

primeira fase das L.Q.I., referente às ligações iônicas (eletrovalentes). Esta fase do 

estudo das L.Q.I. é um dos momentos mais delicados, pois é o primeiro contato dos 

estudantes com as ligações químicas e suas regras. Neste momento do estudo, foi 

feito uma comparação entre a abordagem pela regra do octeto e a abordagem atra-

vés de um novo olhar das ligações. 

 Foi observado que ao final da abordagem tradicional (regra do octeto) os es-

tudantes apresentaram as dificuldades já esperadas, considerando as execuções 

das ligações mais simples e de média complexidade, porém, uma total inatividade 

no exemplo mais complexo. Assim foi possível fazer uma mensuração onde foi cons-

tado que quatro (04) alunos conseguiram executar o exemplo mais simples, e não 

conseguiram executar os exemplos de média complexidade nem o exemplo de mai-

or complexidade, e quinze (15) alunos não conseguiram nenhum dos exemplos. O 

gráfico, figura 79, mostra esta comparação. 
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Figura 79 – gráfico de colunas comparativas para execução das ligações iônicas. 

 

     Fonte: Autor 

 

Foi observado que ao final da abordagem através do novo olhar das ligações 
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exemplo mais simples e o de média complexidade, e 4 alunos conseguiram executar 

todos os exemplos. O gráfico, figura 80, mostra esta mensuração, onde é possível 

comparar com o gráfico anterior. 
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Figura 80 – gráfico de colunas comparativas para execução das ligações iônica 
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 Na sequência, passa-se à análise dos resultados obtidos pela mensuração 

dos exemplos executados nas substâncias moleculares, ou seja, nas substâncias 

que exigem a formação das ligações covalentes. Da mesma forma que anteriormen-

te, após toda a explanação, foi proposto aos estudantes uma tarefa de execução das 

ligações em três substancias moleculares distintas. Vale ressaltar que agora, os es-

tudantes já têm conhecimento das regras através do novo olhar, portanto há espaço 

para comparações com desempenho anterior. Assim, a coleta de dados e a mensu-

ração foi feita diretamente nos resultados das execuções das ligações. As observa-

ções desta fase nos mostraram que: dez (10) alunos executaram somente o exem-

plo mais simples, seis (06) alunos executaram o exemplo mais simples e o de média 

complexidade e três (03) alunos executaram todos os exemplos, como mostra a figu-

ra 81. 
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Figura 81 – gráfico de colunas comparativas para execução das ligações covalentes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fonte: Autor 

 O próximo ponto a ser analisado é o segmento que necessita de um olhar 

mais detalhado, pois trata-se dos resultados das execuções das controversas liga-

ções coordenadas e que representam o segundo movimento deste trabalho. 

 Para que se pudesse obter os dados necessários, foi proposto aos estudan-

tes, assim como anteriormente, uma tarefa de execuções de ligações para três subs-

tancias distintas que, logicamente, envolvem ligações coordenadas. Após as execu-

ções propostas foi observado que: três (03) alunos executaram apenas um dos 

exercícios; nove (09) alunos executaram dois dos exercícios e sete (07) alunos exe-

cutaram os três exercícios, como mostra a figura 82. 

Figura 82 – gráfico de colunas comparativas para execução das ligações  

coordenadas 
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 Finalmente, após uma análise minuciosa dos resultados, foi possível concluir 

que o projeto foi bem-sucedido e que a teoria de um novo olhar sobre as ligações 

químicas cumpriu muito bem sua tarefa de minimizar as exceções e ampliar a com-

preensão dos estudantes em relação às ligações químicas.  

Vale ressaltar que, esta etapa dos estudos das L.Q.I. é apenas o início de 

uma mudança mais profunda que se faz necessária para se atingir um aprendizado 

significativo. Como já foi discutido, neste trabalho, a próxima etapa, que fará uma 

sequência lógica do novo olhar das ligações, deve ser a dissecação de novas regras 

para execuções das hibridações dos orbitais, pois somente através de tais conheci-

mentos é que os estudantes poderão seguir seus estudos.   

Neste trabalho, foi abordado um novo olhar para as L.Q.I., mudando o princi-

pal subsunçor, a regra do octeto, para um novo e mais amplo, que é a observância 

dos subníveis “p”, dando ao estudante um campo de visão e uma mobilidade bem 

maiores, para entender e executar as L.Q.I., e assim, trabalhando e retendo concei-

tos mais fidedignos, obterão bases mais sólidas para continuarem construindo o co-

nhecimento sobre as ligações químicas, com os novos conceitos que futuramente 

virão a ser estudados e complementados em quaisquer que sejam os caminhos pro-

fissionais escolhidos. É importante também ressaltar que, a discussão feita acerca 

da ligação coordenada, é de cunho puramente didático. Os caminhos de execução e 

as representações finais das ligações coordenadas, são contribuições provenientes 

de muitos anos de pesquisa em sala de aula e, assim, um caminho encontrado para 

melhor explicitar tal ligação e facilitar sua identificação, sem fugir dos conceitos mais 

modernos, de que é uma ligação covalente normal, porém, acentuando-se que, esta 

ligação ocorre de forma diferenciada, motivo pelo qual existe a necessidade de um 

maior detalhamento em suas estruturas e em seus mecanismos, para que fique cla-

ro ao estudante que, embora seja uma ligação covalente normal, esta apresenta sua 

singularidade. 

 Enfim, trazer um novo enfoque teórico para melhorar o entendimento e a exe-

cução das L.Q.I. no ensino médio e criar novos subsunçores que serão imensamen-

te úteis na sequência acadêmica. 

 Pensando em fornecer mais uma ferramenta ao leitor deste trabalho, princi-

palmente para o leitor professor, foi desenvolvido um conjunto de fichas comparati-

vas das abordagens das L.Q.I., bastante compacto, porém muito bem ilustrado, on-

de o leitor tem uma visão geral, podendo analisar os métodos, do novo olhar sobre 
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as ligações químicas e a regra do octeto, lado a lado, em um só plano. Tais fichas 

formam os apêndices F, G, H e I, na sequência.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Ao analisar os resultados ao final do projeto, podemos afirmar, com certeza, 

que houve uma evidente evolução na capacidade de entendimento e resolução das 

L.Q.I. por parte os estudantes que participaram.  O ponto nevrálgico que demostra 

esse salto de mudança de visão, está bem detalhado nos gráficos comparativos de 

aproveitamento, figura 79 e figura 80 expostos nas páginas 130 e 131, onde são 

mensurados resultados das execuções de ligações iônicas sob a luz da teoria do 

octeto e em seguida o mesmo trabalho sob a luz da nova visão. Vale ressaltar tam-

bém, a importância da nova visão sobre o mecanismo da ligação coordenada, que 

foi muito bem aceita por colegas professores, como uma alternativa aos métodos de 

abordagem do assunto, pois, como foi visto, há uma tendência, nas novas literatu-

ras, de buscarem novos, e mais verídicos caminhos, deixando de usar a regra do 

octeto como referência absoluta para este fim. Vale ressaltar também que, a de-

monstração dos mecanismos nas transações eletrônicas é de vital importância, pois 

atinge a aprendizagem visual, formando um conjunto de informações mais robustas 

que levam os estudantes a efetivarem as ligações químicas com mais confiança e 

serem capazes de usar argumentos mais modernos, deixando assim, de confronta-

rem-se com uma imensa quantidade de exceções, facilitando assim, a superação de 

obstáculos. 
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9 APÊNDICES 
 

9.1 APÊNDICE  A – Uma proposta didática 
 

 Através deste espaço, será sugerido um trabalho de dinâmica didática, ressal-

tando que esta proposta não foi executada neste projeto, porém, foi considerado ser 

de enorme potencial e de grande utilidade didática, pois fornece um efeito visual 

bastante amplo e cria uma dinâmica bastante eficiente. Pode-se criar uma demons-

tração dos movimentos dos elétrons, como foi exemplificado e explicado, em corpos 

físicos, tornando as explicações mais realísticas. 

 Para execução desta proposta, o professor deve confeccionar alguns materi-

ais previamente. Esses materiais serão oriundos de reciclagens, dando ao professor 

uma ótima oportunidade de envolver os estudantes na coleta e desenvolver mais 

temas de abordagens em trabalhos futuros. 

 O objetivo é recriar os orbitais planos, descritos nas explicações, em estrutu-

ras físicas, utilizando-se, por exemplo, embalagens cartonadas (tetra pak), utilizadas 

em alimentos como leite, sucos, sopas, etc., devidamente recortadas e moldadas 

para conseguir formar dos orbitais planos. Em seguida devem ser pintadas de cores 

variadas, não esquecendo de confeccionar um número razoável de cada cor, pois 

serão utilizadas várias caixas para cada distribuição eletrônica. 

 Também será necessário a confecção de números, de dois tamanhos diferen-

tes, 1,2,3,4,5,6 e 7, letras minúsculas: “s”, “p”, “d” e “f” e também letras maiúsculas: 

K, L, M, N, O, P e Q. Estas letras e números podem ser confeccionados de materiais 

alternativos, como papelão, plásticos, isopor, EVA, dentre outros. O professor pode 

envolver os estudantes na coleta destes materiais, porém, tomando todo o cuidado 

de evidenciar que a participação é facultativa, não deixar mal-entendidos que pos-

sam sugerir coação à tal prática. 

 O professor deverá também confeccionar várias esferas, podendo ser de iso-

por, pois é mais fácil de manusear, de duas cores diferentes, que simbolizaram os 

elétrons em cada distribuição eletrônica, e também representarão os prótons dos 

elementos em abordagem.  

Será necessário também, várias caixas de maior volume, como por exemplo, 

caixas de sapatos, que deverão ser coloridas com uma cor diferente das cores utili-
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zadas nas embalagens cartonadas, pois estas caixas maiores, serão utilizadas para 

representar os orbitais moleculares, no caso das ligações covalentes. 

Finalmente será necessário que o professor providencie, frascos transparen-

tes e de volumes bem variados, como por exemplo, embalagens de frutas, frascos 

de vidro, sacos plásticos, sacos de rede plástica, dentre outros, que serão utilizados 

para simular a formação do núcleo do elemento em abordagem. Esta tarefa de cole-

ta destes materiais também pode-se envolver os estudantes. 

 Assim, quando o professor abordar o assunto das L.Q.I. através de um novo 

olhar, poderá criar uma aula lúdica, pedindo aos estudantes que montem as distri-

buições eletrônicas dos átomos, inicialmente, escolhidos pelo professor, utilizando 

as caixas, colocando as esferas de isopor dentro de cada uma, e atentando para 

seguir as regras de distribuição eletrônica já discutidas. Na sequência, os estudantes 

devem executar as movimentações dos elétrons, passando as esferas de uma caixa 

para outra, ou passando para a caixa maior, dependendo do tipo de ligação que os 

átomos escolhidos possam executar. 

 Também é possível criar dois grupos de estudantes, onde cada grupo formará 

um átomo específico, inicialmente, escolhido pelo professor. Para esta tarefa, um 

dos integrantes de cada grupo, simula a formação do núcleo, utilizando as embala-

gens de frutas e as esferas. Na sequência, os outros componentes de cada grupo 

formam os níveis e subníveis eletrônicos, utilizando as caixas e as esferas. Os com-

ponentes de cada grupo se posicionam de acordo com a distribuição eletrônica de 

cada átomo. Na sequência, cada grupo simulará a ligação química com o outro, de 

acordo com a possibilidade de ligação dos átomos escolhidos. 

 Com esta dinâmica, é possível detectar o nível de aprendizagem de cada es-

tudante, individualmente, e assim criando uma possibilidade de retornar a quaisquer 

conceitos que por ventura tenha sido identificado como falho.  

 Enfim, é uma ferramenta barata, porém, eficaz, e capaz de produzir resulta-

dos espantosos.  
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9.2 APÊNDICE B – Atividades referentes ao primeiro passo do projeto 

 
 
 
 
 
 

 

   

 
 

MATERIAL DIDÁTICO PARA APLICAÇÃO NO PROJETO: 
“UM NOVO OLHAR SOBRE AS LIGAÇÕES QUÍMICAS” 

 
 

MATERIAL DESTINADO À PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO 
 
 

 
1ª QUESTÃO:  Escreva, o mais resumidamente possível, o que você entende por 
ligação química. 
 
 
2ª QUESTÃO:  Explique, escrevendo, como ocorre a ligação eletrovalente.  
 
 
 
3ª QUESTÃO: Escreva a fórmula eletrônica de Lewis para a substância iodeto de 
magnésio, que apresenta a seguinte fórmula química MgI2. 
 
 
4ª QUESTÃO: Escreva a fórmula eletrônica de Lewis para a substância óxido de 
alumínio, que apresenta a seguinte fórmula química Al2O3. 
 
 
 
 
5ª QUESTÃO: Escreva a fórmula eletrônica de Lewis para a substância cloreto de 
níquel II, que apresenta a seguinte fórmula química NiCl2.  
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9.3 APÊNDICE C – Atividades referentes ao segundo passo do projeto 
 

 
 
 

 

   

 
 

MATERIAL DIDÁTICO PARA APLICAÇÃO NO PROJETO: 
“UM NOVO OLHAR SOBRE AS LIGAÇÕES QUÍMICAS” 

 
 

MATERIAL DESTINADO À SEGUNDA ETAPA DO PROJETO 
 

 
1ª QUESTÃO:  Escreva, o mais resumidamente possível, o que você entende por li-
gação química. 
 
 
2ª QUESTÃO:  Explique, escrevendo, como ocorre a ligação covalente.  
 
 
 
3ª QUESTÃO: Escreva a fórmula eletrônica de Lewis para a substância água, que 
apresenta a seguinte fórmula química H2O. 
 
 
4ª QUESTÃO: Escreva a fórmula eletrônica de Lewis para a substância gás nitrogê-
nio, que apresenta a seguinte fórmula química N2. 
 
 
 
 
5ª QUESTÃO: Escreva a fórmula eletrônica de Lewis para a substância tricloreto de 
fósforo, que apresenta a seguinte fórmula química PCl3.  
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9.4 APÊNDICE D – Atividades referentes à continuação do segundo passo do projeto 
 

 

 

   

 
 

MATERIAL DIDÁTICO PARA APLICAÇÃO NO PROJETO: 
“ UM NOVO OLHAR SOBRE AS LIGAÇÕES QUÍMICAS” 

 
 

MATERIAL DESTINADO À SEGUNDA ETAPA DO PROJETO 
 
 

1ª QUESTÃO:  Escreva, o mais resumidamente possível o que você entende por 
ligação coordenada. 
 
 
 
2ª QUESTÃO:  Explique, escrevendo a diferença entre ligação covalente normal e 
ligação covalente coordenada. 
 
 
 
3ª QUESTÃO: Escreva a fórmula eletrônica de Lewis para a substância ozônio, que 
apresenta a seguinte fórmula química O3. 
 
 
 
4ª QUESTÃO: Escreva a fórmula eletrônica de Lewis para a substância anidrido 
sulfúrico, que apresenta a seguinte fórmula química SO3. 
 
 
 
 
5ª QUESTÃO: Escreva a fórmula eletrônica de Lewis para a substância anidrido 
cloroso, que apresenta a seguinte fórmula química Cl2O3.  
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9.5 APÊNDICE E – Atividades referentes à conclusão do projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

   

 
MATERIAL DIDÁTICO PARA APLICAÇÃO NO PROJETO: 
“ UM NOVO OLHAR SOBRE AS LIGAÇÕES QUÍMICAS” 

 
 

MATERIAL DESTINADO À FINALIZAÇÃO DO PROJETO 
 
 

TAREFA:  Escreva as fórmulas: eletrônica de Lewis e estrutural plana, quando pos-
sível, para as substâncias listadas abaixo com suas respectivas fórmulas químicas: 

 
1ª SUBSTÂNCIA: fluoreto de cálcio, que apresenta fórmula química CaF2 

 
2ª SUBSTÂNCIA: anidrido fosfórico, que apresenta a seguinte fórmula química 
P2O5. 

 
3ª SUBSTÂNCIA: cloreto de ferro III, que apresenta fórmula química FeCl3 

 
4ª SUBSTÂNCIA: anidrido periódico, que apresenta fórmula química I2O7 

 
5ª SUBSTÂNCIA: ácido hipocloroso, que apresenta fórmula química HClO 
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9.6 APÊNDICE F – Ficha comparativa dos métodos de abordagem das L.Q.I. / NaCl 

 

ANÁLISE DA LIGAÇÃO IÔNICA: EXEMPLO NaCl 

REGRA DO OCTETO NOVO OLHAR SOBRE AS L.Q.I. 

 
1º PASSO: Distribuição eletrônica 

 

 
 
 
 

2º PASSO: Representação plana dos átomos ligan-
tes e transferência do elétron 

 

  
 
 

 

3ºPASSO: Formação iônica e demonstração da 
obediência à regra do octeto (oito elétrons no 
último nível energético). 

 

 
 
 
 
 

4º PASSO: Simplificação da representação che-
gando à fórmula eletrônica de Lewis: 
 

 
 
 
 
5º PASSO: Representação da fórmula química e 
ênfase nas atomicidades. 
 

 
 

 

 
 

 
1º PASSO: Distribuição eletrônica 

 
2º PASSO: Representação plana dos átomos ligan-
tes e transferência do elétron 

 
3º PASSO: Formação iônica e demonstração da 
obediência ao novo olhar (seis elétrons no subní-
vel “p” do último nível energético). 

 
4º PASSO: representação da ligação iônica. 

 
5º PASSO: Representação da fórmula química e 
ênfase nas atomicidades. 
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9.7 APÊNDICE G – Ficha comparativa dos métodos de abordagem das L.Q.I. / FeCl2 
 

ANÁLISE DA LIGAÇÃO IÔNICA: EXEMPLO FeCl2 

REGRA DO OCTETO NOVO OLHAR SOBRE AS L.Q.I. 

 
1º PASSO: Distribuição eletrônica 

 
2º PASSO: Representação plana dos átomos 
ligantes e transferência dos elétrons. 

 

 
 
 
 
 

 

3º PASSO: Formação iônica e demonstração 
da impossibilidade de obediência da regra do 
octeto (oito elétrons no último nível energéti-
co). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4º PASSO: Com a desorientação do estudante, 
utiliza-se do argumento: exceção e cria-se a 
representação da fórmula eletrônica de Lewis: 
 
 
 
 
 
 

5º PASSO: Para justificar a existência da subs-
tância, apresenta-se a fórmula química e ênfase 
nas atomicidades e reforça-se que é uma exce-
ção. 
 

 

 
1º PASSO: Distribuição eletrônica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2º PASSO: Representação plana dos átomos ligantes e 
transferência do elétron 

 
3º PASSO: Formação iônica e demonstração da obedi-
ência ao novo olhar (seis elétrons no subnível “p” do 
último nível energético). 

 
4º PASSO: Com a clara visão, do estudante, da obedi-
ência ao novo olhar, justifica-se a estabilidade e faz-se a 
representação da ligação iônica. 

 
 
 
 
  

 
5º PASSO: Com a devida compreensão do estudante, 
faz-se a representação da fórmula química e ênfase nas 
atomicidades normalmente. 
 
 

 



154 
 

9.8 APÊNDICE H – Ficha comparativa dos métodos de abordagem das L.Q.I. / HCl 
 

ANÁLISE DA LIGAÇÃO IÔNICA: EXEMPLO HCl 

REGRA DO OCTETO NOVO OLHAR SOBRE AS L.Q.I. 

 
1º PASSO: Distribuição eletrônica 

 
 
 
 
 
 

2º PASSO: Representação plana dos átomos 
ligantes e compartilhamento dos elétrons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3º PASSO:  demonstração obediência da regra 
do octeto (oito elétrons no último nível ener-
gético do cloro e dois elétrons no único ní-
vel do hidrogênio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
4º PASSO: Simplificação da representação 
chegando à fórmula eletrônica de Lewis e a 
representação da fórmula estrutural plana 

 

 
 
 
5º PASSO:  Representação da fórmula química 
e ênfase nas atomicidades 
 

 

 
1º PASSO: Distribuição eletrônica 

 
 
 
 
 
 
 

2º PASSO: Representação plana dos átomos ligantes e 
fusão dos orbitais atômicos para formação do orbital 
molecular. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
3º PASSO: demonstração do orbital molecular com a 
devida identificação e da obediência ao novo olhar (seis 
elétrons no subnível “p” do último nível energético 
para o cloro e dois elétrons no subnível “s” para o 
hidrogênio). 

 
 
 
 
 

4º PASSO: Representação das fórmulas, estrutural pla-
na e eletrônica de Lewis, com ênfase na representação 
do par eletrônico e a correspondência à ligação covalen-
te normal. 
 

 
 

 
  
 
5º PASSO: Com a devida compreensão do estudante, 
faz-se a representação da fórmula química e ênfase nas 
atomicidades normalmente. 
 

 
 

 
 
 

1H  1Cl           H1 Cl1    HCl 

1H  1Cl    H1 Cl1    HCl 
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9.9 APÊNDICE I – Ficha comparativa dos métodos de abordagem das L.Q.I. / SO2 

 

ANÁLISE DA LIGAÇÃO IÔNICA: EXEMPLO SO2 

REGRA DO OCTETO NOVO OLHAR SOBRE AS L.Q.I. 

 
1º PASSO: Distribuição eletrônica 

 
 
 
 
 
 
 
 

2º PASSO: Representação plana dos átomos 
ligantes e compartilhamento dos elétrons. 

 

 
 

 
 
 
 
 
3º PASSO:  demonstração obediência da regra 
do octeto (oito elétrons no último nível ener-
gético dos átomos de enxofre e oxigênio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4º PASSO: Simplificação da representação 
chegando-se às fórmulas, eletrônica de Lewis e 
estrutural plana, mesmo com a desorientação 
do estudante: 
 

 
 

 
 
5º PASSO:  Representação da fórmula química 
e ênfase nas atomicidades 
 
 

  1S  2 O              S1O2            SO2 

 
1º PASSO: Distribuição eletrônica 

 
 
 
 
 
 
 

2º PASSO: Representação plana dos átomos ligantes e 
fusão dos orbitais atômicos para formação dos orbitais 
moleculares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º PASSO: Proposta do novo olhar para formação da 
ligação coordenada (salto do elétron do oxigênio for-
mando um orbital vazio) 
 
 
 
 
 
 
 
4º PASSO: Formação da ligação covalente coordenada 
(orbital completo do enxofre funde-se ao orbital vazio 
formado no oxigênio, formando o orbital molecular) 
 
 
 
 
 
 
5º PASSO: Com a devida compreensão do estudante, 
faz-se a representação das fórmulas, eletrônica de Le-
wis e estrutural plana e ênfase nas novas sugestão de 
representação pelo novo olhar 

 
 
 

 
6º PASSO:  Representação da fórmula química e ênfase 
nas atomicidades. 
 
    1S  2O              S1O2           SO2                                   
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9.10 APÊNDICE J – Produto educacional 
 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho tem como fundamento um novo olhar sobre a apresentação do 

tema ligação química interatômicas no ensino médio e por consequência, solidificar 

uma base de conhecimento para os egressos que se aventurem ao ensino superior, 

assim como, abrir uma nova discussão sobre as teorias das ligações químicas 

interatômicas, e suas abordagens. 

Nas literaturas atuais, as ligações químicas interatômicas têm como 

referência a consagrada teoria do octeto, que foi proposta em 1916 por Gilbert 

Newton Lewis e Walther Ludwig Julius Kossel e consolidada em 1919 por Irving 

Langmuir.  

  Aqui, será tratado um novo ângulo de visão para a fundamental estabilidade 

atômica e consequentemente as suas ligações, veremos que a estabilidade dos 

átomos, para formarem ligações, sejam elas iônicas, covalentes ou metálicas, 

abrangem um número muito maior de elementos químicos que as teorias 

comparadas, portanto, pode-se dizer que este trabalho engloba também outras 

teorias. 

 
 
 
2 OBJETIVO 
 
 Caro professor, este trabalho tem como objetivo ser uma alternativa aos mé-

todos de abordagem do assunto ligações químicas interatômicas, pois, há uma ten-

dência, nas novas literaturas, de buscar novos, e mais verídicos caminhos, deixando 

de usar a regra do octeto como referência absoluta para este fim. Vale ressaltar que, 

a demonstração dos mecanismos nas transações eletrônicas é de vital importância, 

pois atinge a aprendizagem visual, formando um conjunto de informações mais ro-

busta. 

 Também se faz necessário ressaltar que, todos os novos conceitos desenvol-

vidos e expostos neste trabalho, tem característica puramente didática, pois o foco 

principal é dar ao estudante uma visão mais ampla dos mecanismos que levam a 

efetivar uma ligação química, usando argumentos mais modernos e deixando de se 

confrontar com uma imensa quantidade de exceções. 
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3 METODOLOGIA 
 

Inicialmente, o professor deve  construir uma ementa escolar para o ano leti-

vo, priorizando os conceitos necessários, como a formação iônica, a distribuição ele-

trônica em subníveis energéticos, classificação periódica, propriedades periódicas, 

etc. e colocando-os em uma sequência lógica, para que cada um dos conceitos es-

tudados sirva de base para os próximos, ou seja, deve-se criar uma sequência de 

subsunçores.  Em seguida deve-se fazer uma sondagem das características da tur-

ma alvo, ou seja, a partir de questionamentos com professores de diversas discipli-

nas, realizar uma coleta de dados pois, como já foi dito, na teoria de Ausubel, um 

dos pilares para um aprendizado significativo é a predisposição do estudante em 

aprender. 

 A partir do início do ano letivo, todos os assuntos do plano de curso devem 

ser trabalhados tomando-se o cuidado em detalhar todos os pontos necessários, 

conforme o planejado e antecipadamente discutidos. 

 Ao atingir o momento de iniciar o estudo das ligações químicas interatômicas, 

deve ser explanado e demostrado o critério a ser seguido, como o procedimento que 

se usava com a regra do octeto, porém, agora utilizando-se o novo olhar, que con-

siste na necessidade dos átomos apresentarem o subnível “p” completo, conten-

do seis elétrons, em seu último nível de energia ou o subnível “s” com dois 

elétrons, caso o átomo apresente apenas um único nível de energia. 

 Na sequência, inicia-se a explanação dos detalhes e mecanismos das liga-

ções químicas interatômicas. Para facilitar e maximizar as chances de compreensão 

dos estudantes, as literaturas, e aqui também, faz-se uma distinção de cada tipo de 

ligação em tópicos, assim, foi dividido em: 1- ligação iônica (eletrovalente), 2 – liga-

ção covalente normal e 3 – ligação covalente coordenada.  

 Neste trabalho será acrescentado um tópico a mais, o tópico 4 – uma propos-

ta didática, que trata de uma aula alternativa. 
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TÓPICO 1 – LIGAÇÃO IÔNICA 

 

Ao adentra-se ao estudado da primeira parte das ligações químicas, a ligação 

iônica, com seus conceitos clássicos, e para exemplificar utiliza-se (esta é uma su-

gestão) a execução da ligação no composto cloreto de sódio. Aqui o professor deve 

fornecer a formula química da substância escolhida, no caso, NaCl. Como este é o 

primeiro exemplo, é necessário um cuidado maior, no sentido de abranger todos os 

detalhes, buscando todos os saberes acumulados, ou seja, ativando os subsunçores 

necessários, como por exemplo, utilizar a tabela periódica para buscar as informa-

ções necessárias, em seguida executar as distribuições eletrônicas, assuntos estes 

que foram trabalhados com esta finalidade. Em seguida, o professor deve realizar 

uma análise das características dos elementos envolvidos, demostrando que cum-

prem as exigências para se ligarem através da ligação iônica. Na sequência, o pro-

fessor deve executar a formação dos íons sódio (Na+1) e cloreto (Cl-1), com a trans-

ferência do elétron do sódio para o cloro e chamar a atenção para suas obediências 

à regra proposta. Em seguida, demostrar a atração eletromagnética entre os íons 

para a formação da rede cristalina e finalmente demostrar a fórmula química.  

 Para evitar quaisquer desvios de interpretação, segue os gráficos da execu-

ção do exemplo citado. 

 

1 - Distribuição eletrônica nos subníveis energéticos, em orbitais planos, para os 

elementos em questão, como mostrado na figura 83. 

 

Figura 83 – Distribuição eletrônica dos elementos sódio e cloro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 
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2 - Transferência do elétron mais energético do átomo de sódio para o orbital semi-

cheio do átomo de cloro, como mostrado na figura 84. 

 

Figura 84 – Transferência eletrônica 

 

 

 

 

 

 

         

Fonte: Autor 

 

3 - Distribuição eletrônica nos subníveis energéticos, em orbitais planos, para os 

íons formados, destacando-se os orbitais “p”, do último nível de energia, completos, 

satisfazendo a exigência do novo olhar e estabilizando os íons, como mostrado na 

figura 85. 

 

Figura 85 – Distribuição eletrônica dos íons sódio e cloro 

 

Fonte: Autor 

 

 Com as estruturas dos dois íons escritas, o professor deve chamar a 

atenção dos estudantes para os últimos níveis de energia, o nível dois para o íon 

sódio e o nível três para o íon cloro, agora chamado cloreto, que apresentam o 

subnível “p” completo, isto é, apresentam o subnível “p” do último nível 

energético com seis elétrons, satisfazendo assim, a exigência de estabilidade.  
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 Porém, atingir a estabilidade não é suficiente para as espécies agora 

formadas, pois, embora estejam em níveis de energia mais baixos e estáveis 

eletronicamente, estas espécies formadas apresentam cargas elétricas, o que os 

torna muito reativos. Como as cargas elétricas formadas são de natureza inversa, ou 

seja, o cátion tem carga elétrica positiva e o ânion tem carga elétrica negativa, isto 

cria uma atração eletromagnética mútua entre os íons e estes começam a se juntar 

em números cada vez maiores, formando um aglomerado, altamente organizado, 

que é a própria ligação iônica. 

 Este aglomerado altamente organizado de íons, ou aglomerado iônico, recebe 

o nome de rede cristalina, que vai apresentar uma energia de rede bem mais baixa 

que a soma de todos os processos reacionais vistos até a sua formação 

 
4 - Formação da rede cristalina. Vale lembrar que não há necessidade de gráficos 

muito elaborados, como o da figura abaixo, bastando explicar, com um cubo sim-

ples, de forma grosseira, como os íons se organizam para criar a rede, como mostra 

a figura 86. 

 
Figura 86 – Rede cristalina 

 

 

 

 

                   

Fonte: DIAS, 2019 

 
5 - Gráfico dos íons formando a ligação iônica com representação dos orbitais no 

espaço, como mostra a figura 87. 

 
Figura 87 – Ligação iônica (estrutura no espaço) 

 

 

 

 

Fonte: Autor 
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Para aumentar as chances de percepção do estudante, dando-lhe mais tempo 

de arquivamento, o professor deve sugerir a execução das ligações para a substan-

cia (novamente, a substancia é uma sugestão), o fluoreto de cálcio (CaF2). Aqui o 

professor deve seguir os parâmetros anteriores, executando as ligações e construin-

do a fórmula eletrônica de Lewis, observando sempre a obediência, dos átomos 

constituintes, às regras do novo olhar. 

 Na sequência, o professor deve sugerir a execução das ligações de uma ou-

tra substância, o cloreto de ferro II, de fórmula FeCl2, novamente, esta substancia é 

uma sugestão, podendo ser outra que se use um metal de transição, de preferência, 

um dos mais conhecidos. Seguindo os mesmos caminhos anteriores, passa-se por 

todas as etapas de execução das ligações e propositalmente faz uma pequena pa-

rada no momento da formação dos íons ferro (Fe+2) e cloreto (Cl-1). Neste momento, 

o professor chama a atenção para o fato de que o átomo de ferro necessita perder 

dois elétrons, porém os elétrons não estão no ultimo subnível. Então, o professor 

deve questionar com uma pergunta: como proceder com o átomo de ferro? Não es-

peramos respostas certas ou erradas para esta pergunta. A pergunta só é feita para 

ativar os sentidos dos estudantes em face de uma eminente resposta. É aqui que o 

professor se aproveita da atenção voltada a este fato e explica que os elétrons que 

participam das ligações, são os elétrons do último nível energético, mostrando que 

os elétrons do átomo de ferro, embora não estejam no final da distribuição, estão no 

último nível, o nível 4.  

 Agora, utilizando as distribuições eletrônicas de ambos os átomos, o profes-

sor destaca os últimos níveis de energia de cada átomo e reforça  a nova visão, que 

é a necessidade de os átomos apresentarem o subnível “p” completo no último 

nível de energia ou o subnível “s” com dois elétrons, caso o átomo apresente 

apenas um único nível de energia. 

 Tomando como base a nova visão, o professor executa a transferência dos 

elétrons do átomo de ferro para os átomos de cloro. Ao finalizar as transferências, 

enfatiza os últimos níveis de energia de cada um dos átomos e mostramos aos es-

tudantes que para o átomo de cloro, o último nível apresenta o subnível “p” com seis 

elétrons. Em seguida, chama a atenção para a configuração do átomo de ferro, que 

agora, apresenta como último nível de energia o nível três (3), pois os dois elétrons 

que estavam no nível quatro (4) foram transferidos para os átomos de cloro. Assim, 

o professor destaca a presença do subnível “p” completo nos últimos níveis, 
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tanto na configuração final do ferro, agora cátion Fe+2, como na do cloro, agora ânion 

Cl-1, enfatizando que ambos apresentam, em seus últimos níveis de energia, o sub-

nível “p” completo, portanto, segundo a nova visão, ambos cumprem as determina-

ções e seguem para a formação da rede cristalina, tornando o conjunto final estável. 

Agora que a explanação com os exemplos foi concluída, o professor deve su-

gerir que os estudantes executem as ligações para três substancias iônicas diferen-

tes. Neste trabalho foi sugerido o óxido de alumínio (Al2O3), o iodeto de chumbo II 

(PbI2) e o cloreto de níquel II (NiCl2), como mostra o apêndice B, na página 117. Po-

rém, fica a cargo do professor a escolha de tais tarefas. Ao final do tempo dispensa-

do aos estudantes, o professor deve executar as três ligações no quadro-negro para 

conferencia dos estudantes e comparações com suas execuções, abrindo espaço 

para discutir e sanar quaisquer dúvidas ainda remanescentes.  

 

 

 

 

TÓPICO 2 – LIGAÇÃO COVALENTE NORMAL 

 

 Seguindo com a programação estabelecida, o professor avança para o estudo 

das ligações covalentes. Iniciando com o conceito clássico e logo em seguida apre-

sentando um exemplo, que neste trabalho sugerimos, a molécula do ácido clorídrico 

(HCl). Utilizando-se de todos os conceitos anteriormente discutidos, o professor ini-

cia a execução da ligação covalente entre o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. 

Neste momento, explica aos estudantes que os passos iniciais são idênticos aos 

anteriores e então, executa as buscas pelas informações na tabela periódica, em 

seguida executa as distribuições eletrônicas nos subníveis eletrônicos, exatamente 

como na ligação iônica, neste ponto da explanação, o professor chama a atenção 

para o detalhe de que os átomos não cumprem as condições para formarem ligação 

iônica, por isso, vai seguir um novo caminho para a ligação covalente. Seguindo, a 

explanação, o professor faz a sequência de movimentos para demostrar a sobrepo-

sição dos orbitais atômicos formando o orbital molecular, utilizando marcadores bem 

evidentes para  destacar que o subnível “p” do cloro está completo no seu últi-

mo nível de energia e o subnível “s” do hidrogênio também está completo com 

dois elétrons e que neste orbital está o par de elétrons, formado a partir de um elé-
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tron de cada átomo, formando a ligação. No próximo passo, o professor deve escre-

ver este mesmo movimento, porém, nos orbitais espaciais, evidenciando a linearida-

de dos eixos e por tal motivo a denominação da ligação passa a ser sigma. Imedia-

tamente ao término da ligação, o professor deve escrever a fórmula eletrônica de 

Lewis, mostrando o entrelaçamento dos elétrons com um retângulo, pois esta será a 

forma utilizada na prática. Em seguida, deve escrever a fórmula estrutural plana, 

evidenciando o traço como a ligação sigma. 

 Da mesma forma que foi desenvolvido com a ligação iônica, aqui também se-

rá apresentado uma sequência de gráficos necessários para facilitar a visualização: 

 

1 - Distribuição eletrônica nos subníveis energéticos, em orbitais planos, para os 

elementos em questão, como mostra a figura 88. 

 

Figura 88 – Distribuição eletrônica dos elementos hidrogênio e cloro 

 

 

 

 

 

                   

Fonte: Autor 

 

2 - Posicionamento dos orbitais planos nos eixos frontais para a sobreposição e for-

mação da ligação covalente, como mostra a figura 89. 

 

Figura 89 – Posicionamento dos orbitais planos para iniciar a ligação covalente 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

3 - Início do movimento de sobreposição dos orbitais para a fusão, como mostra a 

figura 90. 



164 
 

Figura 90 – Início do movimento dos orbitais para sobreposição 

 

 

 

 

                           

Fonte: Autor 

 

4 - Final da sobreposição dos orbitais com a formação do orbital molecular e a liga-

ção sigma, como mostra a figura 91. 

 

Figura 91 – Formação do orbital molecular 

 

 
 
 
 

Fonte: Autor 

 
 
5 - Representação da formação da ligação covalente normal sigma nos orbitais es-

paciais, como mostra a figura 92. 

 

Figura 92 – Ligação covalente sigma no espaço 

 

 

 

 

 

 

                                 

Fonte: Autor 

 

6 - Representação do entrelaçamento dos elétrons para formação da ligação cova-

lente formando a fórmula eletrônica de Lewis, como mostra a figura 93. 
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Figura 93 – Fórmula eletrônica de Lewis evidenciando o par eletrônico 

 

 

                                  

Fonte: Autor 

 

7 - Representação da ligação covalente normal, na fórmula estrutural plana, associ-

ando o par eletrônico ao traço entre os elementos, como mostra a figura 94. 

 

Figura 94 – Fórmula estrutural plana evidenciando o traço do par eletrônico. 

 

 

                                                    

Fonte: Autor 

 

Na sequência, o professor deve executar um outro exemplo, agora, a subs-

tancia escolhida, como sugestão, é o gás oxigênio (O2), e para tanto, todos os pro-

cedimentos anteriores devem ser repetidos. Ao demostrar as estruturas espaciais, o 

professor deve evidenciar a linearidade de um dos orbitais atômicos semicheios de 

um dos átomos de oxigênio com o orbital molecular semicheio do outro átomo de 

oxigênio, os quais serão responsáveis pela formação da ligação sigma, e em segui-

da destacar que os próximos orbitais a se ligarem estão em posição paralela, for-

mando assim, a ligação pi, resultando na ligação dupla.  

Ao término da execução, o professor deve ressaltar que o subnível “p” de 

ambos os átomos de oxigênio estão completos em seus últimos níveis de 

energia. Para finalizar, escrever a fórmula estrutural plana mostrando a ligação sig-

ma e a ligação pi. 

Novamente mostra-se a sequência de gráficos, no plano e posteriormente no 

espaço, para facilitar a visualização e execução das ligações. 

 

1 - Distribuição eletrônica nos subníveis energéticos, em orbitais planos, para os 

elementos em questão, como mostra a figura 95. 
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Figura 95 – Distribuição eletrônica nos orbitais planos para o elemento oxigênio. 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autor 

 

2 - Final da sobreposição dos orbitais com a formação do orbital molecular e as liga-

ções sigma e pi, como mostra a figura 96. 

 

Figura 96 – Sobreposição dos orbitais planos 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autor 

 

3 - Representação da formação das ligações covalentes sigma e pi nos orbitais es-

paciais, como mostra a figura 97. 

 

Figura 97 – Ligações sigma e pi mostradas nos orbitais espaciais 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Fonte: Autor 
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4 - Representação do entrelaçamento dos elétrons para formação da ligação cova-

lente e fórmula eletrônica de Lewis, como mostra a figura 98. 

 

Figura 98 - Fórmula eletrônica de Lewis evidenciando os pares eletrônicos. 

 

 
 

Fonte: Autor 

 

5 - Representação das ligações covalentes sigma e pi na fórmula estrutural plana, 

como mostra a figura 99. 

 

Figura 99 – Fórmula estrutural plana associando os traços aos pares de elétrons. 

 

 

Fonte: Autor 

 

Agora que a explanação com os exemplos foi concluída, o professor deve su-

gerir que os estudantes executem as ligações para três substancias covalentes dife-

rentes. Neste trabalho foi sugerido a água (H2O), o gás nitrogênio (N2) e o tricloreto 

de fósforo (PCl3), como mostra o apêndice C, página 118. Porém, fica a cargo do 

professor a escolha de tais tarefas. Ao final do tempo dispensado aos estudantes, o 

professor deve executar as três ligações no quadro-negro para conferencia dos es-

tudantes e comparações com suas execuções, abrindo espaço para discutir e sanar 

quaisquer dúvidas ainda remanescentes.  

 

 

 

TÓPICO 3 – LIGAÇÃO COVALENTE COORDENADA 

 

Agora, o professor deve chamar a atenção dos estudantes para uma explanação 

muito importante, é o momento de mostrar o mecanismo de formação da controver-

sa ligação coordenada. Para exemplificar esta ligação, foi sugerido a utilização da 

substância dióxido de enxofre, de fórmula SO2. Inicialmente, o professor deve reali-
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zar a busca, na tabela periódica, pelas informações necessárias, reforçando o que 

se trata do mesmo mecanismo. Em seguida, executar as distribuições eletrônicas 

nos subníveis eletrônicos e em seguida em seus orbitais atômicos planares. Na se-

quência, o professor deve executar os movimentos de formação das ligações cova-

lentes, onde o professor demostrará a formação da dupla ligação, onde uma das 

ligações é sigma e a outra é pi, entre o átomo de enxofre e um dos átomos de oxi-

gênio, da mesma forma que foi visto com o oxigênio anteriormente. Aqui, o professor 

deve enfatizar que ambos os átomos cumprem as exigências do novo olhar das liga-

ções, pois ambos apresentam os subníveis “p”, de seus últimos níveis de energia, 

com seis elétrons cada um. Porém, ainda existe um átomo de oxigênio, que faz par-

te da molécula em questão, sem cumprir as exigências do novo olhar das ligações 

químicas, ou seja, seu subnível “p”, no último nível de energia, contém apenas qua-

tro elétrons. Novamente, o professor deve questionar com uma pergunta: como fazer 

a ligação ente o segundo átomo de oxigênio, que ainda necessita realizar duas liga-

ções com o conjunto já estabilizado? Novamente, não deve esperar respostas corre-

tas, apenas o estado de alerta dos estudantes interessa.  

 Com a atenção dos estudantes voltada para o desdobramento da questão, o 

professor demostra a movimentação de um elétron, de um dos orbitais semicheios, 

do átomo de oxigênio, para o outro orbital semicheio do mesmo átomo, deixando 

assim, um orbital totalmente vazio, que irá se posicionar frontalmente com um 

dos orbitais completos, do átomo de enxofre. Agora, os átomos fazem as fusões 

de seus orbitais criando o orbital molecular. O professor deve esclarecer que, neste 

caso, foi formado um orbital molecular igual aos anteriores, pois abriga um par de 

elétrons, porém, este par eletrônico é proveniente apenas do átomo de enxofre. Para 

que fique bem claro ao estudante, o professor deve escrever as distribuições eletrô-

nicas nos orbitais espaciais, onde é facilitada a visualização da linearidade dos orbi-

tais, assim sendo, trata-se de uma ligação sigma. O professor deve ressaltar que 

esta ligação é igual a ligação normal, portanto a distinção no seu nome é mera licen-

ça didática. 

Novamente mostra-se a sequência de gráficos, no plano e no espaço, para 

facilitar a visualização e as execuções das ligações. 

 

1 - Distribuição eletrônica nos subníveis energéticos, em orbitais planos, para os 

elementos em questão, como mostra a figura 100. 
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Figura 100 – Distribuição eletrônica nos orbitais planos para os elementos  

oxigênio e enxofre. 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Fonte: Autor 

 

2 - Final da sobreposição dos orbitais com a formação do orbital molecular e as liga-

ções sigma e pi, como mostra a figura 101. 

 

Figura 101 – Formação dos orbitais moleculares, sigma e pi, no plano. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 
3 - Aproximação do segundo átomo de oxigênio na formação do SO2, como mostra-

do na figura 102. 
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Figura 102 – Deslocamento do elétron desemparelhado do átomo de oxigênio e           

formação do orbital vazio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 
4 - Fusão do orbital vazio do oxigênio, formado anteriormente, com o orbital comple-

to do enxofre, formando a ligação coordenada, como mostra a figura 103. 

 

Figura103 – Sobreposição do orbital completo do enxofre com o orbital 

vazio do oxigênio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Fonte: Autor 

 

5 - Representação das ligações, sigma, pi e coordenada, no SO2 nos orbitais espa-

ciais, como mostra a figura 104. 
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Figura 104 – Ligações, sigma, pi e coordenada no espaço. 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Fonte: Autor 

 

6 - Representação da fórmula eletrônica de Lewis das ligações covalentes na subs-

tancia SO2 através do novo olhar das ligações, como mostra a figura 105. 

 

Figura 105 – Fórmula eletrônica de Lewis evidenciando os pares eletrônicos. 

 

 
                               
Fonte: Autor 
 

7 - Representação da fórmula estrutural plana através do novo olhar das ligações, 

como mostra a figura 106. 

 
Figura 106 - Fórmula estrutural plana associando os traços aos pares de elétrons, no 

novo olhar das ligações. 

 

 

 

Fonte: Autor 

 
 Neste ponto, é importante que o professor volte a fazer as observações 

sobre as normatizações de sequenciamento atômico para as ligações covalentes 

nas construções das fórmulas eletrônicas de Lewis, lembrando aos estudantes que:  

1 – Sempre devemos considerar o elemento que apresente maior capacidade de 

execução de ligações covalentes, como elemento referencial. No caso da 

impossibilidade deste critério, usamos a menor eletronegatividade. 
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2 – Ao iniciarmos a ligação covalente entre dois átomos, esta deve continuar até que 

um dos átomos se estabilize. Somente após a estabilização de um dos átomos, é 

possível seguir para um terceiro átomo, caso ainda seja necessário, como se pode 

comprovar na análise das estruturas dos orbitais no plano, visto nos exemplos. 

3 – Caso o composto em estudo apresente um número ímpar de átomos de 

oxigênio, utiliza-se um dos átomos de oxigênio como átomo 

de simetria, permitindo que o composto apresente duas partes iguais à partir desta 

referência, criando um centro de análise com o seguinte esqueleto:  

4 – Caso o composto em estudo seja um ácido oxigenado, o que deve ser informado 

ao estudante, visto que neste ponto, o estudante ainda não teve contato com as 

teorias das funções inorgânicas. O critério é ligar cada átomo de hidrogênio em um 

átomo de oxigênio e este mesmo átomo de oxigênio ao elemento central. É 

necessário mostrar ao estudante que existem dois casos que fogem à este critério e, 

em seguida mostrar as estruturas do H3PO4 e do H3PO2.       

Agora que a explanação com o exemplo foi concluída, o professor deve suge-

rir que os estudantes executem as ligações para três substancias diferentes. Neste 

trabalho foi sugerido o ozônio (O3), o anidrido sulfúrico (SO3) e o anidrido cloroso 

(Cl2O3), como mostra o apêndice D, página 119. Porém, fica a cargo do professor a 

escolha de tais tarefas. Ao final do tempo dispensado aos estudantes, o professor 

deve executar as três ligações no quadro-negro para conferencia dos estudantes e 

comparações com suas execuções, abrindo espaço para discutir e sanar quaisquer 

dúvidas ainda remanescentes.                                                        

A partir deste ponto, o professor já tem um diagnóstico do nível de aprendiza-

gem da turma. Assim sendo, o professor deve propor aos estudantes uma tarefa pa-

ra ser concluída em uma semana. Tal tarefa é um conjunto de substâncias para que 

executem suas ligações químicas e apresentem suas fórmulas estruturais planas. 

Neste trabalho, foram sugeridas cinco substâncias: 1ª substância: fluoreto de cálcio, 

que apresenta fórmula química CaF2 , 2ª substância: anidrido fosfórico, que apresen-

ta a seguinte fórmula química P2O5 , 3ª substância: cloreto de ferro III, que apresenta 

fórmula química FeCl3 , 4ª substância: anidrido periódico, que apresenta fórmula 

química I2O7 e 5ª substância: ácido hipocloroso, que apresenta fórmula química 

HClO, como mostra o apêndice E, página 120. Porém a escolha deste conjunto de 

substâncias, fica a critério do professor, pois cada professor tem seus níveis de pro-

fundidade e necessidades de graus de complexidade.  

____O____              
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Ao final do tempo dispensado, o professor deve recolher as tarefas e fazer a 

correção de todos os exercícios propostos, evidenciando todos os detalhes e em 

seguida criar um momento de  discussão sobre os erros e acertos, criando um ambi-

ente que  possibilite a coleta de detalhes sobre a aprendizagem, que serão de fun-

damental importância para a consolidação dos assuntos abordados e assuntos que 

serão abordados na sequencia deste trabalho. 

 

  

TÓPICO 4 - UMA PROPOSTA DIDÁTICA 
 
 Através deste espaço, será sugerido um trabalho de dinâmica didática, ressal-

tando que esta proposta não foi executada neste projeto, porém, foi considerado ser 

de enorme potencial e de grande utilidade didática, pois fornece um efeito visual 

bastante amplo e cria uma dinâmica bastante eficiente. Pode-se criar uma demons-

tração dos movimentos dos elétrons, como foi exemplificado e explicado, em corpos 

físicos, tornando as explicações mais realísticas. 

 Para execução desta proposta, o professor deve confeccionar alguns materi-

ais previamente. Esses materiais serão oriundos de reciclagens, dando ao professor 

uma ótima oportunidade de envolver os estudantes na coleta e desenvolver mais 

temas de abordagens em trabalhos futuros. 

 O objetivo é recriar os orbitais planos, descritos nas explicações, em estrutu-

ras físicas, utilizando-se, por exemplo, embalagens cartonadas (tetra pak), utilizadas 

em alimentos como leite, sucos, sopas, etc., devidamente recortadas e moldadas 

para conseguir formar dos orbitais planos. Em seguida devem ser pintadas de cores 

variadas, não esquecendo de confeccionar um número razoável de cada cor, pois 

serão utilizadas várias caixas para cada distribuição eletrônica. 

 Também será necessário a confecção de números, de dois tamanhos diferen-

tes, 1,2,3,4,5,6 e 7, letras minúsculas: “s”, “p”, “d” e “f” e também letras maiúsculas: 

K, L, M, N, O, P e Q. Estas letras e números podem ser confeccionados de materiais 

alternativos, como papelão, plásticos, isopor, EVA, dentre outros. O professor pode 

envolver os estudantes na coleta destes materiais, porém, tomando todo o cuidado 

de evidenciar que a participação é facultativa, não deixar mal-entendidos que pos-

sam sugerir coação à tal prática. 
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 O professor deverá também confeccionar várias esferas, podendo ser de iso-

por, pois é mais fácil de manusear, de duas cores diferentes, que simbolizaram os 

elétrons em cada distribuição eletrônica, e também representarão os prótons dos 

elementos em abordagem.  

Será necessário também, várias caixas de maior volume, como por exemplo, 

caixas de sapatos, que deverão ser coloridas com uma cor diferente das cores utili-

zadas nas embalagens cartonadas, pois estas caixas maiores, serão utilizadas para 

representar os orbitais moleculares, no caso das ligações covalentes. 

Finalmente será necessário que o professor providencie, frascos transparen-

tes e de volumes bem variados, como por exemplo, embalagens de frutas, frascos 

de vidro, sacos plásticos, sacos de rede plástica, dentre outros, que serão utilizados 

para simular a formação do núcleo do elemento em abordagem. Esta tarefa de cole-

ta destes materiais também pode-se envolver os estudantes. 

 Assim, quando o professor abordar o assunto das L.Q.I. através de um novo 

olhar, poderá criar uma aula lúdica, pedindo aos estudantes que montem as distri-

buições eletrônicas dos átomos, inicialmente, escolhidos pelo professor, utilizando 

as caixas, colocando as esferas de isopor dentro de cada uma, e atentando para 

seguir as regras de distribuição eletrônica já discutidas. Na sequência, os estudantes 

devem executar as movimentações dos elétrons, passando as esferas de uma caixa 

para outra, ou passando para a caixa maior, dependendo do tipo de ligação que os 

átomos escolhidos possam executar. 

 Também é possível criar dois grupos de estudantes, onde cada grupo formará 

um átomo específico, inicialmente, escolhido pelo professor. Para esta tarefa, um 

dos integrantes de cada grupo, simula a formação do núcleo, utilizando as embala-

gens de frutas e as esferas. Na sequência, os outros componentes de cada grupo 

formam os níveis e subníveis eletrônicos, utilizando as caixas e as esferas. Os com-

ponentes de cada grupo se posicionam de acordo com a distribuição eletrônica de 

cada átomo. Na sequência, cada grupo simulará a ligação química com o outro, de 

acordo com a possibilidade de ligação dos átomos escolhidos. 

 Com esta dinâmica, é possível detectar o nível de aprendizagem de cada es-

tudante, individualmente, e assim criando uma possibilidade de retornar a quaisquer 

conceitos que por ventura tenha sido identificado como falho.  

 Enfim, é uma ferramenta barata, porém, eficaz, e capaz de produzir resulta-

dos espantosos.  


