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SUBSTÂNCIAS MOLECULARES

  Esse tipo de ligação ocorre entre átomos que 
apresentam alta eletronegatividade, os não-metais. 
Nesse caso não haverá transferência de elétrons de 
um átomo para outro, como ocorre na ligação iônica, 
mas um compartilhamento de pares de elétrons. 
As substâncias moleculares e o agregado atômico 
formado é chamado molécula.

Exemplo de substância molecular é o gás flúor. 
As moléculas dessa substância são formadas por 
átomos do elemento flúor (9F) que apresentam a 
seguinte distribuição eletrônica: 9F  K-2   L-7.

Como cada átomo de flúor apresenta em sua 
última camada 7 elétrons é necessário mais um 
elétron para que ele adquira a estrutura eletrônica 
do gás nobre neônio (10Ne K-2 L-8). Isso é feito 
através do compartilhamento de um elétron de 
outro átomo de flúor. Representando os elétrons 
da última camada por símbolos quaisquer como #, 
*, •, x etc. temos a figura:

Observe que existe um par de elétrons comum 
aos dois átomos: cada elétron é proveniente de um 
átomo. Esses são os elétrons compartilhados, são 
atraídos simultaneamente pelos dois núcleos e são 
responsáveis pela formação da ligação covalente. 
Uma representação como foi feita acima recebe o 

nome de fórmula eletrônica: ela indica os elétrons 
da última camada e os compartilhados pelos átomos.

Além da fórmula eletrônica uma substância 
molecular pode ser representada pela fórmula 
estrutural, onde o par de elétrons compartilhado 
é representado por um traço F –– F e pela fórmula 
molecular que indica o tipo e quantidade de átomos 
presentes na molécula F2

.

LIGAÇÃO COVALENTE DATIVA

Ligação covalente dativa, também conhecida 
como ligação semipolar, ligação covalente coor-
denada, ou simplesmente como ligação dativa ou 
coordenada, é descrita como uma ligação covalente 
entre dois átomos, na qual os dois elétrons compar-
tilhados provêm do mesmo átomo. A distinção para 
uma mera ligação covalente é artificial, embora 
seja comumente encontrada em livros-texto. Uma 
vez que a ligação dativa seja formada, sua força e 
demais características não têm diferença das de 
outras ligações covalentes polares.

Ligações dativas ocorrem quando um ácido de 
Lewis (um receptor de elétrons) recebe um par 
de elétron de uma base de Lewis (um doador de 
elétrons), para formar um aduto. O processo forma-
tivo da ligação dativa é chamado de coordenação. 
O elétron doador adquire carga formal positiva, 
enquanto o elétron receptor adquire carga formal 
negativa.

O par de elétrons da ligação dativa é represen-
tado por uma seta que tem origem no átomo que 
fornece os elétrons.
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O número de ligações dativas possíveis é sempre 
dado pelo número total dos pares de elétrons 
disponíveis após terem sido efetuadas todas as 
ligações covalentes normais.

Caso tivermos um outro átomo de oxigênio 
necessitando de elétrons, teremos uma segunda 
ligação dativa, pois o enxofre ainda possui um par 
de elétrons.

ÁCIDOS COM OXIGÊNIO, COMO FAZER?

H2SO4

Como exemplo final, vamos examinar a formação 
do íon amônio [NH4

+] que se dá pela reação

NH3+H+ -> NH4
+


