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Química 

 

 

Geometria molecular, polaridade e forças intermoleculares 

 

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 

 

 
Possibilidades de correpondência de uma nuvem eletrônica. 

Pares de elétrons 
Número de pares 

ligantes 

Números de pares 

não ligantes 
Geometria 

2 2 0 Linear 

3 

3 0 Trigonal Plana 

2 1 Angular 

4 

4 0 Tetraédrica 

3 1 Piramidal 

2 2 Angular 
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Geometria Molecular 

É possível analisar pela quantidade de elementos na fórmula molecular e se existe par de elétrons livres ou 

não.   

Obs: O elemento em menor quantidade tende a ser o elemento central na estrutura do composto. 

Linear 

Quando a substância for forma por dois elementos ou for formada por três elementos e o átomo central não 

apresentar par de elétrons livres. 

Exemplo: HCl (2 elementos) 

H       Cl                   

 Obs: Com dois elementos sempre é linear. 

CO2 (Três elementos) 

O        C        O 

  2 Nuvem eletrônica ligantes 

Olhando para a tabela, vemos que quando temos 2 pares de elétrons ligantes, a geometria é linear. 

Importante! O ângulo entre essas ligações é de 180°.   

 

Angular 
Quando a substância for forma por três elementos e o átomo central apresentar par de elétrons livres. 

Exemplo: H2O (3 elementos) 

          O 

 H               H 

Olhando para a tabela, temos 4 nuvens elétronicas, sendo 2 de nuvens de elétrons ligantes e 2 de não 

ligantes. Logo, geometria angular.  

Importante!!! O ângulo entre essas ligações é de 104°30’ aproximadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 nuvens eletrônicas não ligantes 

2 nuvens eletrônicas ligantes 
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Trigonal plana 
Quando a substância for forma por quatro elementos e o átomo central não apresentar par de elétrons livres. 

Exemplo: BF3 (4 elementos) 

           F 
 

           B 
 

    F               F 

Olhando para a tabela, temos 3 nuvens elétronicas, sendo as 3 nuvens eletrônicas ligantes. Logo, geometria 

trigonal plana.  

Importante!!! 

O ângulo entre essas ligações é de 120° aproximadamente.  

Piramidal 
Quando a substância for forma por quatro elementos e o átomo central apresentar par de elétrons livres. 

Exemplo: NH3 (4 elementos) 

       N 

H            H 

        H   

Olhando para a tabela, temos 4 nuvens elétronicas, sendo 3  nuvens eletrônicas ligantes e 1 nuvem eletrônica 

não ligante. Logo, geometria piramidal.  

Importante!!! 

O ângulo entre essas ligações é de 109° aproximadamente. 

Tetraédrica 
Quando a substância for forma por cinco elementos e o átomo central não apresentar par de elétrons livres. 

Exemplo: CH4 (5 elementos) 

 

 

 

 

Olhando para a tabela, temos 4 nuvens elétronicas, sendo as 4  nuvens eletrônicas ligantes. Logo, geometria 

tetraédrica.  

3 nuvens eletrônicas ligantes 

1 nuven eletrônica não ligante 

3 nuvens eletrônicas ligantes 

H 

C H 
H 

4 nuvens eletrônicas ligantes 

H 



 
 

 

 

4 

Química 

 

Importante!!! 

O ângulo entre essas ligações é de 109°28’ aproximadamente.  

Bipirâmide trigonal 

Quando a substância for forma por seis elementos e o átomo central não apresentar par de elétrons livres. 

Exemplo: PCl5 (6 elementos) 

 

Octaédrica 

Quando a substância for forma por sete elementos e o átomo central não apresentar par de elétrons livres. 

Exemplo: SF6 (7 elementos) 

 

Polaridade das ligações 

Ligação Iônica: nas ligações iônicas, a transferência de elétrons é definitiva, formação de cátions(positivo) e 

ânions(negativo). As ligações iônicas são sempre polares.  

 

Ligação Covalente: nas ligações formadas por átomos com a mesma eletronegatividade, não há formação 

de polos, pois a diferença de eletronegatividade é igual a zero. Formando ligação covalente apolar. 

Exemplo: Cl2 

Cl     Cl 

∆en = 3,0 – 3,0 → ∆en = 0 

Nas ligações formadas por átomos com diferentes eletronegatividades, há formação de polos pois essa 

diferença é diferente de zero. Formando ligação covalente polar. 

Exemplo: HBr 

H     Br 

∆en = 2,8 – 2,1 → ∆en = 0,7 
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Importante!!! 

Quando houver diferença de eletornegatidade, haveram a formaçam de um vetor resultante apontando para 

o elemento mais eletronegativo. 

No caso do HBr, o vetor aponta para o Br. 

H     Br 
   Vetor 

Esse vetor vai ser fundamental para determinarmos a polaridade das moléculas. 

 

Polaridade das moléculas 

As moléculas podem ser classificadas em moléculas polares e apolares, dependendo do vetor de momento 

dipolo( ) da molécula ser anulado ou não.  

●  Molécula apolar:   = 0  

●  Molécula polar:   ≠ 0  

Exemplo: CO2 

 

Os vetores possuem a mesma diferença de eletronegatividade por serem entre os mesmos alementos, e 

possuem a mesma direção e sentidos opostos, fazendo com que se anulem e o momento dipolo( ) seja 

igual a zero. 

 

H2O 

 

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

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

de CO2. O momento dipolo( ) nesse caso é diferente de zero. 

 
 
 
 



 
 

 

 

6 

Química 

 

Forças intermoleculares 

Temos três interações intermoleculares que aparecem com mais frequência nos vetibulares. São elas: 

Dipolo induzido-dipolo induzido, van der Waals ou dipolo-induzido → Ocorre nas moléculas apolares.  

Ex: H2, O2, CO2 

Dipolo permanente-dipolo permanente ou dipolo-dipolo → Ocorre nas moléculas polares. Desde que elas 

não possuam H-FON. 

Ex: HCl, HBr, HI, H2S 

 

Ligação de Hidrogênio → Antes essa força era chamada de ponte de hidrogênio. As ligações de hidrogênio 

são atrações intermoleculares fortíssimas que ocorrem entre moléculas polares que apresentam ligações 

do Hidrogênio com átomos muito eletronegativos como o Flúor, Oxigênio e Nitrogênio. 

Ex: HF, NH3, H2O 

 

Obs: O aumento da força é proporcional aos ponto de fusão e ebulição dos compostos. 

PSIU!! 

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. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor 

de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens 

e consequentemente das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de 

ácidos (HX)  com a base 3NH ,  de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio 

4(NH X),  de acordo com a equação química genérica: 

 

(g) 3(g) 4 (s)HX NH NH X+ →  

 

FELIX. E. P.; CARDOSO, A. A. Fatores ambientais que afetam a precipitação úmida. Química Nova na Escola, n. 21, maio 2005 

(adaptado). 

A fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por  

a) ligações iônicas.    

b) interações dipolo-dipolo.     

c) interações dipolo-dipolo induzido.    

d) interações íon-dipolo.     

e) ligações covalentes.     

 

 

2. A proteína transmembrana de um macrófago apresenta aminoácidos constituídos pelos radicais 

polares R1 e R2, presentes em dois dos aminoácidos indicados pelas fórmulas estruturais presentes 

na figura. 
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Um antígeno fora do macrófago liga-se a um dos radicais por interação dipolo permanente-dipolo 

permanente. Uma enzima produzida no citosol do macrófago interage com o outro radical por ligação 

de hidrogênio. 

Os radicais R1 e R2 constituem, respectivamente, os aminoácidos  

a) serina e alanina.     

b) aspartato e serina.     

c) alanina e serina.     

d) aspartato e alanina.     

e) serina e aspartato.     
  
 

3. A cromatografia é uma técnica de separação de substâncias orgânicas a partir da polaridade das suas 

moléculas. Admita que um corante natural foi analisado por essa técnica e que sua composição 

apresenta as seguintes substâncias: 

 

 
Após a separação cromatográfica, as moléculas do corante se distribuíram em duas fases: na primeira, 
identificaram-se as moléculas com grupamentos polares; na segunda, a molécula apolar. 
A substância presente na segunda fase é indicada por:  

a) I    

b) II    

c) III    

d) IV    
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4. Considerando a geometria molecular de algumas moléculas e íons, assinale a alternativa que lista 

apenas as espécies com geometria trigonal plana.  

a) 2 2 3CO , SO , SO
    

b) 3 3 3O ,NH ,NO−
    

c) 3 3 2NO , O , CO−
    

d) 3 3 3NH , BF , SO
    

e) 3 3 3SO ,NO ,BF−
    

 

 

5. 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: (      ) 
 
 

6. Muitas das propriedades físicas das substâncias moleculares, como temperatura de fusão, 
temperatura de ebulição e solubilidade, podem ser interpretadas com base na polaridade das 
moléculas. Essa polaridade se relaciona com a geometria molecular e com o tipo de interações 
intermoleculares.  
O quadro a seguir apresenta algumas substâncias e suas respectivas temperaturas de ebulição a 

1atm.  
 

Substâncias TE ( C)  

A 
4CH  161,5−  

B HC  85−  

C 
2H O  99,97  

 
Com base nas informações apresentadas, analise as seguintes afirmativas:  

I. Quanto mais intensas forem as forças intermoleculares, maior a temperatura de ebulição de uma 
substância molecular.  

II. As interações intermoleculares nas moléculas são A: dipolo induzido-dipolo induzido; B: dipolo-
dipolo; C: ligação de hidrogênio.  

III. A geometria molecular e a polaridade das substâncias são: A: tetraédrica e apolar; B: linear e polar; 
C: linear e polar.  
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Está incorreto apenas o que se afirma em:   

a) III.     

b) I e III.     

c) I e II.     

d) II e III.     

e) I.     
 

 

7. A crescente produção industrial lança ao ar diversas substâncias tóxicas que podem ser removidas 

pela passagem do ar contaminado em tanques para filtração por materiais porosos, ou para 

dissolução em água ou solventes orgânicos de baixa polaridade, ou para neutralização em soluções 

ácidas ou básicas. Um dos poluentes mais tóxicos liberados na atmosfera pela atividade industrial é 

a 2,3,7,8-tetraclorodioxina.  

 

 

 

Esse poluente pode ser removido do ar pela passagem através de tanques contendo  

a) hexano.    

b) metanol.    

c) água destilada.    

d) ácido clorídrico aquoso.    

e) hidróxido de amônio aquoso.    
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Gabarito 

 

1. D 

A reação fornecida no enunciado descreve a representação geral de um processo de neutralização. 

(g) 3(g) 4 (s) 4(aq) (aq)HX NH NH X NH X+ −+ +  

 
A fixação da água aos íons formados se dá por interações do tipo íon dipolo. 
Esquematicamente: 

 

   
 

2. B 

 
Conclusão: os radicais R1 e R2 (polares) constituem, respectivamente, os aminoácidos serina e 
aspartato.   

 
3. A 

A substância presente na segunda fase é apolar (R 0)= . Trata-se da substância I, que possui apenas 
átomos de carbono e hidrogênio em sua estrutura. 
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4. E 

   
 
5. 01 + 04 + 16 = 21 

(01)Correta. Elas são espécies químicas moleculares, ou seja, são exemplos de moléculas.    
(02) Incorreta. CO2 á apolar, NO2 e SO2 são polares.  

 
(04) Correta. Apenas a molécula de CO2 possui geometria molecular linear.    

 
(08) Incorreta. CO2 é linear, NO2 e SO2 são angulares. 

 
(16) Correta. Apenas o SO2 possui um par de elétrons não ligantes no átomo central.    

   
 
6. A 

I. Correto. Quanto mais intensas forem as forças intermoleculares, maior a temperatura de ebulição 

(mudança do estado de agregação líquido para gasoso) de uma substância molecular. 

II. Correto. As interações intermoleculares nas moléculas são A (𝐶𝐻4): dipolo induzido-dipolo induzido 

(molécula apolar); B (𝐻𝐶ℓ): dipolo-dipolo (molécula polar); C (𝐻2𝑂): ligação de hidrogênio (molécula 

polar que apresenta o grupo 𝑂𝐻). 

III. Incorreto. A geometria molecular e a polaridade das substâncias são:  
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7. A 

A 2,3,7,8-tetraclorodioxina pode ser removida do ar pela passagem através de tanques contendo hexano 

(apolar), pois trata-se de uma molécula, predominantemente, apolar ( )R 0= . Sendo assim, “apolar 

absorve apolar”. 

   

 
 


