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Química 
 

Geometria molecular, interações intermoleculares e polaridade: 

aprofundamento 
 

Resumo 

 

Teoria da repulsão dos pares eletrônicos 

 

A Teoria da Repulsão dos Pares Eletrônicos de Valência (TRPEV) → Força de repulsão entre os  pares 

eletrônicos ligantes ou não, do átomo central. Eles tendem a manter a maior distância possível entre si, porém, 

as forças de repulsão eletrônica não são suficientes para que a ligação entre os átomos seja rompida, logo, 

podemos observar essa distância no ângulo formado entre eles. 

 

Tipos de nuvens eletrônicas: 

 

 

 

Geometria Molecular 
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Exemplos de fórmula estrutural: 

 

1) Linear 

 

 

2) Trigonal plana 

 

 

3) Angular 

 

 

 

4) Tetraédrica 

 

 

5) Piramidal 

 

 

 

OBS: Toda substância com 2 elementos tem geometria linear, não existe átomo central. 

OBS2: Existem mais dois tipos de geometria, não muito abordadas no vestibular comum, porém podem 

aparecer: 
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a) Bipirâmide trigonal 

 

Exemplo: PCl5 

 

 

b)Octaédrica 

 

Exemplo: SF6 

 

 

 

 



 
 

 

 

4 

Química 
 

 

 

Polaridade das ligações 

 

1. Ligação Iônica 

 

Nas ligações iônicas, a transferência de elétrons é definitiva, logo, ocorre a formação de íons positivos 

(cátions) e íons negativos (ânions), portanto, As ligações iônicas são sempre POLARES. 

 

2. Ligação Covalente 

 

a. Nas ligações formadas por átomos com a mesma eletronegatividade, os elétrons são igualmente atraídos 

pelos núcleos, portanto, não haverá formação de polos. 

 

Exemplo: Cl2 

 

(Cl – Cl) → ∆en = 3,0 – 3,0 → ∆en = 0 

 

OBS: As ligações formadas por átomos de mesma eletronegatividade são ligações covalentes APOLARES. 

b. Se a ligação for entre átomos com diferentes eletronegatividades, haverá também diferentes densidades 

eletrônicas, cuja densidade maior será sempre ao redor do átomo de maior eletronegatividade. 

 

Exemplo: HBr 

 

(H – Br) → ∆en = 2,8 – 2,1 → ∆en = 0,7 
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Polaridade das moléculas 

 

As moléculas podem ser classificadas em moléculas polares e apolares. Analisando o que chamamos de 

momento dipolar elétrico(μ), ou seja, a diferença de eletronegatividade ou a soma dos vetores de cada ligação 

polar que existe na molécula.  

 

• Molécula apolar: μ = 0  

• Molécula polar: μ ≠ 0  

 

Exemplo:  

 

eletronegatividade do oxigênio =3,5 

CO2: 3,5 -3,5 = 0 

 

 

 

H2O 

 

 

O oxigênio da água possui dois pares de elétrons que não se ligam a nada, logo esse pares “empurram” as 

ligações O-H para baixo, formando assim um ângulo entre eles. Os vetores não se anulam como na molécula 

de CO2 . 

 

Dipolo induzido 

 

As forças de dipolo induzido são de fraca intensidade e ocorrem entre moléculas apolares ou entre átomos 

de gases nobres quando estes se aproximam, o que causa repulsão* entre suas eletrosferas. Essa repulsão 

provoca um movimento dos elétrons, que vão se acumular numa única região da molécula ou do átomo, 

deixando a região oposta com deficiência de carga negativa. Cria-se assim um dipolo. A molécula ou o átomo 

em que se formou o dipolo induz as outras moléculas ou átomos da substância a formar dipolos também, 

dando origem a uma pequena força de atração elétrica entre elas. 

 



 
 

 

 

6 

Química 
 

Dipolo permanente  

 

As forças de dipolo permanente são forças de intensidade média e ocorrem entre moléculas polares. 

Estabelecem-se de tal forma que o átomo com caráter parcial negativo de uma molécula é atraído pelo átomo 

com caráter parcial positivo da outra molécula. Para substâncias na fase sólida, a formação do dipolo 

permanente orienta a posição de cada molécula no espaço, formando os cristais dipolares. Um exemplo é o 

brometo de hidrogênio, HBr, na fase sólida, cujo cristal dipolar se encontra ilustrado ao lado. As forças de 

dipolo permanente são bem mais fortes que as de dipolo induzido. Por isso, a energia necessária para separar 

as moléculas ligadas por dipolo permanente é maior. Isso faz com que substâncias cujas moléculas são 

unidas por forças de dipolo permanente tenham maiores pontos de fusão e de ebulição do que aquelas cujas 

moléculas são unidas por forças de dipolo induzido (comparando substâncias de valores aproximados de 

massa molar). 

 

Ligações de hidrogênio  

 

As ligações de hidrogênio são forças de intensidade alta. Ocorrem quando a molécula possui um átomo de 

hidrogênio ligado a um átomo de flúor, de oxigênio ou de nitrogênio (elementos muito eletronegativos). A 

“ligação” é formada pela atração entre o átomo de hidrogênio (polo +) de uma molécula e o átomo de flúor, 

oxigênio ou nitrogênio (polo –) de outra molécula. Esse tipo de ligação forma cristais dipolares. Por ser uma 

força de atração muito intensa, a energia necessária para separar as moléculas que fazem ligação de 

hidrogênio é bem alta, por isso os pontos de fusão e de ebulição são proporcionalmente altos. Outro dado 

interessante é que essa força é responsável pelo comportamento anômalo da água, ou seja, no estado de 

agregação sólido a água é menos densa do que no estado de agregação líquido (o contrário do que ocorre 

com a maioria das outras substâncias). Isso ocorre porque na fase sólida as ligações de hidrogênio fazem 

com que as moléculas de água se arranjem em uma estrutura hexagonal bem rígida, como mostra a ilustração 

ao lado e, dessa forma, ocupem um espaço bem maior do que ocupariam na fase líquida, livres de tal rigidez. 

É por esse motivo que o gelo flutua na água. No fluoreto de hidrogênio, HF, essa força se manifesta de modo 

tão intenso que muitos cientistas preferem representar essa substância pela fórmula H2F2 ou até mesmo (HF) 

n , em que n representa um número muito grande e indeterminado de moléculas interligadas (praticamente 

uma macromolécula) 

 

 

IMPORTANTE!!! 

 

Ligação Íon-dipolo 

A interação íon-dipolo envolve um íon e uma molécula polar, de forma que as cargas que possuam caráter 

atrativo se aproximam. Portanto, quanto maior a carga do íon relativamente ao dipolo, maior a intensidade 

da ligação (melhor será a atração). 
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Exercícios 

 

1. Considerando-se os elementos químicos e seus respectivos números atômicos ( )H Z 1 ,=  ( )Na Z 11 ,=  

( )C Z 17=  e ( )Ca Z 20 ,=  assinale o que for correto.  

(01) No composto 2CaC  encontra-se uma ligação covalente polar.    

(02) No composto NaC  encontra-se uma ligação iônica.    

(04) No composto 2C  encontra-se uma ligação covalente polar.    

(08) No composto 2H  encontra-se uma ligação covalente apolar.    

SOMA: (   ) 

  

2. Os átomos dos elementos Na (Z 11),=  O (Z 8)=  e H (Z 1)=  combinam-se formando compostos. 

Sobre o assunto, assinale o que for correto.  

(01) Dois átomos de H  podem ligar-se a um átomo de O,  formando uma molécula com geometria 

linear.    

(02) A ligação química existente entre O  e H,  no composto NaOH,  é uma ligação covalente.    

(04) Átomos de Na e H formam uma ligação covalente no composto NaH.     

(08) A ligação química existente entre Na  e O  no composto 2Na O  é do tipo iônica.    

(16) No composto NaOH,  a força intermolecular é do tipo dipolo instantâneo-dipolo induzido ou 

dispersão de London.     

SOMA: (   ) 

   

3. A amônia líquida 3(NH ),  utilizada em máquinas de refrigeração, pode ser transformada em gás e 

decomposta nos gases 2N  e 2H .  Sobre o assunto, assinale o que for correto.  

Dados: N(Z 7); H(Z 1)= =   

(01) A decomposição da amônia é uma transformação física em que os gases 2N  e 2H  são formados 

por ebulição.    

(02) A interação intermolecular que mantém as moléculas de amônia unidas é chamada de forças de 

dispersão de London.     

(04) A passagem da amônia líquida para o estado gasoso é uma transformação física chamada de 

vaporização.     

(08) A amônia é uma molécula constituída de ligações covalentes e possui geometria molecular 

piramidal.    

SOMA: (    )  
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4. O gelo seco é o dióxido de carbono 2(CO )  solidificado, utilizado em sistemas de refrigeração. Sobre o 

dióxido de carbono, assinale o que for correto.  

Dados: C (Z 6);=  O (Z 8)=    

(01) Os íons que compõem o 2CO  promovem a solidificação do gás.     

(02) A molécula de 2CO  é formada por duplas ligações.     

(04) A força intermolecular que promove a interação entre suas moléculas é do tipo dipolo-dipolo.     

(08) A ligação química existente entre seus átomos é a ligação covalente.    

(16) A geometria das moléculas é angular, semelhante à geometria das moléculas da água.    

SOMA: (  )   

 

5. O gelo seco corresponde ao dióxido de carbono no estado sólido. Suas aplicações são as mais 

variadas, desde efeitos especiais em shows à conservação de alimentos. Neste último caso, seu uso é 

preferencial quando comparado ao gelo comum (água no estado sólido).  

 

O texto acima cita duas substâncias compostas e um estado físico da matéria.  

a) Por que o 2CO  sólido é chamado de gelo seco?  

b) Por meio da geometria da molécula, diferencie a água do 2CO .  Justifique sua resposta.   

   

6. O homem é capaz de detectar até 10 mil odores, pois possui cerca de 300 receptores específicos que 

podem ser acionados em diferentes combinações. Assim, conseguimos distinguir perfeitamente o 

cheiro de uma floricultura do cheiro de uma peixaria. Essa distinção dos cheiros resulta da interação 

de moléculas que provocam odor com o receptor, sendo que essa interação depende, dentre outros 

fatores, da geometria da molécula. 

 

Com base nessas informações, assinale o que for correto.  

(01) A amônia (NH3), substância que lembra odor de peixe, tem suas moléculas unidas por ligações de 

hidrogênio.    

(02) O ângulo de ligação em uma molécula de ácido cianídrico (HCN) pode ser definido como ângulo 

raso, enquanto, na molécula de dióxido de enxofre (SO2), o ângulo de ligação pode ser definido como 

ângulo obtuso.    

(04) O trifluoreto de fósforo (PF3) possui geometria trigonal plana e o ângulo de suas ligações 

corresponde a 120°, que é a medida do ângulo interno de um triângulo equilátero.    

(08) A substância H2S é responsável pelo cheiro de ovo podre. Essa substância possui ângulo de 

ligação próximo de 105°, devido à repulsão dos pares de elétrons não compartilhados.    

(16) O ácido valérico (C5H10O2), responsável pelo cheiro de chulé, possui maior ponto de ebulição do 

que o ácido butírico (C4H8O2), responsável pelo cheiro de vômito.    

SOMA: (   )  
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7. Dadas as substâncias representadas abaixo, com relação às ligações químicas envolvidas nessas 

moléculas e os tipos de interações existentes entre as mesmas, assinale o que for correto. 

 

2 2 4 3H O CO CC NH C F  

 

(01) Todas as moléculas apresentam ligações covalentes polares.     

(02) Nas substâncias 2H O  e 3NH  ocorrem interações do tipo ligação de hidrogênio.     

(04) As moléculas 2CO  e 4CC  são apolares.     

(08) As moléculas de 2CO  e C F  apresentam uma geometria molecular linear, enquanto a 2H O  

apresenta geometria molecular angular.     

(16) Todas as moléculas apresentam interações do tipo dipolo-permanente – dipolo permanente.    

SOMA: (    ) 

  

8. As espécies 2CO ,  2NO  e 2SO  são gases em condições normais de temperatura e de pressão. 

Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) em relação a essas três espécies químicas.  

(01) Elas são espécies químicas moleculares.     

(02) Elas são espécies químicas polares.    

(04) Apenas uma delas possui geometria molecular linear.     

(08) Pelo menos uma delas possui geometria molecular trigonal plana.     

(16) Apenas uma delas possui um par de elétrons não ligantes no átomo central.     

SOMA: (    ) 

   

9. Os átomos por meio de ligações químicas podem perder, receber ou compartilhar elétrons a fim de 

adquirir estabilidade. Quando temos a formação de moléculas, essas podem ser polares ou apolares. 

Isso está diretamente relacionado com a geometria e a polarização das ligações, as quais apresentam 

uma direção, um sentido e uma intensidade. 

 

Sobre esse assunto, assinale o que for correto.  

(01) A molécula de 2N  possui uma ligação covalente tripla, e cada átomo de nitrogênio possui um par 

de elétrons livre.    

(02) Considerando a aproximação dos núcleos de dois átomos de hidrogênio, pode-se dizer que essa 

aproximação possui resultante vetorial nula.    

(04) Na molécula de diclorometano 2 2(CH C )  as ligações carbono-hidrogênio apresentam o mesmo 

sentido e a mesma intensidade que as ligações carbono-cloro.    

(08) A molécula de 2CO  possui ligação covalente polar e o vetor momento de dipolo resultante na 

molécula é nulo.     

(16) Na molécula de 2NO  os átomos compartilham elétrons e cada átomo fica com oito elétrons na 

camada de valência.    

SOMA: (   )  
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10. Sabe-se que compostos constituídos por elementos do mesmo grupo na tabela periódica possuem 

algumas propriedades químicas semelhantes. Entretanto, enquanto a água é líquida em condições 

normais de temperatura e pressão (CNTP), o sulfeto de hidrogênio, também chamado de gás sulfídrico, 

como o próprio nome revela, é gasoso nas CNTP. 

a) Tendo em vista a posição dos elementos na tabela periódica, escrever a configuração eletrônica 

da camada de valência dos átomos de oxigênio e de enxofre. 

b) Considerando as forças intermoleculares, explicar as diferenças entre os pontos de ebulição das 

moléculas de 2H O e 2H S . 

c) Desenhe a estrutura de Lewis para o 2H S  e preveja a geometria dessa molécula. 

d) Que tipo de ligação química ocorre nos compostos 2H O e 2H S ?  
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Gabarito 

 

1. 02 + 08 = 10.  

Análise das afirmações: 

01) Incorreta. No composto 2CaC  encontra-se uma ligação iônica.   

02) Correta. No composto NaC  encontra-se uma ligação iônica.   

04) Incorreta. No composto 2C  encontra-se uma ligação covalente apolar.   

08) Correta. No composto 2H  encontra-se uma ligação covalente apolar.   

 

2. 02 + 08 = 10. 

[01] Incorreta. Dois átomos de H  podem ligar-se a um átomo de O,  formando uma molécula com 

geometria angular 2(H O).  

[02] Correta. A ligação química existente entre O  e H,  no composto NaOH,  é uma ligação covalente 

simples (O H).−  

[04] Incorreta. Átomos de Na e H formam uma ligação iônica no hidreto + −NaH (Na H ).  

[08] Correta. A ligação química existente entre Na  e O  no composto 2Na O  é do tipo iônica 

2(Na Na O ).+ + −  

[16] Incorreta. No composto NaOH,  a força de atração é eletrostática.      

 

3. 04 + 08 = 12. 

Análise das afirmações: 

[01] Incorreta: A decomposição (transformação química) da amônia produz 2N  e 2H :  

3(g) 2(g) 2(g)2 NH N 3 H→ + . 

[02] Incorreta: A interação intermolecular que mantém as moléculas de amônia unidas no estado líquido 

é chamada de ligações de hidrogênio (pontes de hidrogênio). 

[04] Correta: A passagem da amônia líquida para o estado gasoso é uma transformação física chamada 

de vaporização ou gaseificação: 3( ) 3(g)NH NH .→  

[08] Correta: A amônia é uma molécula constituída de ligações covalentes e possui geometria molecular 

piramidal.   
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4. 02 + 08 = 10. 

[01] Incorreta. A solidificação do 2CO  ocorre devido à alteração de pressão e temperatura. 

[02] Correta. A molécula de 2CO  é formada por duplas ligações (O C O)= = .   

[04] Incorreta. A força intermolecular que promove a interação entre suas moléculas é do tipo dipolo 

induzido-dipolo induzido.    

[08] Correta. A ligação química existente entre seus átomos (carbono e oxigênio) é a ligação covalente.   

[16] Incorreta. A geometria das moléculas de 2CO  é linear.   

 

5. a) O 2CO  sólido é chamado de gelo seco, pois absorve calor durante a mudança de estado e 

consequentemente a temperatura do sistema diminui provocando o resfriamento do meio. 

sublimação
2 2CO (s) calor CO (g)+ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→  

b) A água é uma molécula angular (geometria das nuvens de elétrons tetraédrica) e o dióxido de 

carbono (geometria das nuvens de elétrons linear) é uma molécula linear. 

 

   
 

6. 01 + 02 + 08 + 16 = 27. 

A amônia (NH3), substância que lembra odor de peixe, tem suas moléculas unidas por ligações de 

hidrogênio (N–H). 

 

O ângulo de ligação em uma molécula de ácido cianídrico (HCN) pode ser definido como ângulo raso 

(180°), enquanto, na molécula de dióxido de enxofre (SO2), o ângulo de ligação pode ser definido como 

ângulo obtuso (mede mais de 90° e menos de 180°). 

 

O trifluoreto de fósforo (PF3) possui geometria piramidal. 

 

A substância H2S (geometria angular) é responsável pelo cheiro de ovo podre. Essa substância possui 

ângulo de ligação próximo de 105°, devido à repulsão dos pares de elétrons não compartilhados. 

 

O ácido valérico (C5H10O2), maior massa e nuvem eletrônica, responsável pelo cheiro de chulé, possui 

maior ponto de ebulição do que o ácido butírico (C4H8O2), responsável pelo cheiro de vômito.   
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7. 01 + 02 + 04 + 08 = 15. 

[01] Correta. Todas as moléculas apresentam ligações covalentes polares, pois a diferença de 

eletronegatividade entre os átomos ligados (de dois em dois) envolvidos em todas as moléculas é 

diferente de zero. 

[02] Correta. Nas substâncias 2H O  e 3NH  ocorrem interações do tipo ligação de hidrogênio devido à 

presença de hidrogênio ligado a oxigênio e a hidrogênio ligado a nitrogênio, o que gera grande diferença 

de eletronegatividade. 

Exemplo para a água: 

   

 

[04] Correta. As moléculas 2CO  e 4CC  são apolares, pois o vetor momento dipolo elétrico resultante 

nestas estruturas é nulo. 

 

    

 

[08] Correta. As moléculas de 2CO  e C F  apresentam uma geometria molecular linear, enquanto a 

2H O  apresenta geometria molecular angular.    

 

 

[16] Incorreta. As moléculas C F  apresentam interações do tipo dipolo-permanente – dipolo 

permanente, pois são polares e não fazem ligações de hidrogênio.   
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8. 01 + 04 + 16 = 21. 

[01] Correta. Elas são espécies químicas moleculares, ou seja, são exemplos de moléculas.    

[02] Incorreta. 2CO  á apolar, 2NO  e 2SO  são polares.  

 

[04] Correta. Apenas a molécula de 2CO  possui geometria molecular linear.    

 

[08] Incorreta. 2CO  é linear, 2NO  e 2SO  são angulares. 

 

[16] Correta. Apenas o 2SO  possui um par de elétrons não ligantes no átomo central.    

   
 

9. 01 + 02 + 08 = 11. 

Análise das afirmações: 

[01] Correta. 

A molécula de 2N  possui uma ligação covalente tripla, e cada átomo de nitrogênio possui um par de 

elétrons livre.   

 

[02] Correta. 

Considerando a aproximação dos núcleos de dois átomos de hidrogênio, pode-se dizer que essa 

aproximação possui resultante vetorial nula.   

 

[04] Incorreta. 

Na molécula de diclorometano, geometria tetraédrica, 2 2(CH C )  as ligações carbono-hidrogênio não 

apresentam o mesmo sentido e a mesma intensidade que as ligações carbono-cloro.   
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[08] Correta. 

A molécula de 2CO  possui ligação covalente polar (a eletronegatividade de Linus Pauling do carbono é 

diferente do oxigênio) e o vetor momento de dipolo resultante na molécula é nulo ( R 0= ).    

 

[16] Incorreta. 

Na molécula de 2NO  os átomos compartilham elétrons e o átomo de nitrogênio fica com sete elétrons 

na camada de valência (molécula ímpar).   

 

10. a) 
2 2 4 2 4

8O 1s 2s 2p  C.V 2s 2p .=  =
 

2 2 6 2 4 2 4
16S 1s 2s 2p 3s 3p C.V 3s 3p=  =  

  

b) Embora ambos possuam ligações polares (intensas), somente as moléculas de água, possuem 

interações do tipo pontes ou ligações de hidrogênio, que ocorre quando o oxigênio se liga diretamente 

ao F, O, N; que é considerada a mais forte das interações intermoleculares. Isso explica o fato do ponto 

de ebulição da água ser maior que do ácido sulfídrico 2H S.  

 

c) Angular 

 

 

 

d) Ambas apresentam ligações covalente entre seus átomos.   

 

 


