
Química - Aula 05 - Como prever a geometria das moléculas? 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=wE5HqaKpItA&list=PLxI8Can9yAHcG6YgNJr9ROA

T7Ypquu-1S&index=5 

 

Retomada 

Átomos buscam configuração eletrônica dos gases nobres( família 8A) 

Transferencia de elétrons (e-) 

Ligação iônica  

Formação de cátions e ânions  

Compartilhamento de elétrons (e-) 

Ligação covalente 

Formação de moléculas 

Exemplos de ligações 

Iônica: Na+Cl- = NaCl (Cloreto de sódio ou sal de cozinha) 

Mg2+Cl- = MgCl2 (Cloreto de Magnésio) 

Al3+O2- = Al2O3 (Óxido de Alumínio) 

Covalente: H2O, HF, HCl, H2, Cl2, CH4, NH3 

https://www.youtube.com/watch?v=wE5HqaKpItA&list=PLxI8Can9yAHcG6YgNJr9ROAT7Ypquu-1S&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=wE5HqaKpItA&list=PLxI8Can9yAHcG6YgNJr9ROAT7Ypquu-1S&index=5


 

 

 

Nesta aula 

O METODO DE EPULSÃO DOS ARES LETRONICOS DO IVEL DE R P E N

ALENCIA  (RPENV) V

“Prever a geometria das moléculas” 

E Polaridade 

 

 

 

Formas geométricas 

Pares de (e-) tendem a se repelir 



 



 

 

“As procuram ter o maior afastamento possível” nuvens eletrônicas 

 

 

 

 

 

 

Polaridade 



A polaridade de uma molécula está diretamente relacionada à forma 

. Se houver na qual os elétrons são distribuídos ao redor dos átomos

uma distribuição , porém, se a simétrica, a molécula será apolar

distribuição for , e uma das partes da molécula possuir assimétrica

uma grande densidade eletrônica, então será uma molécula  polar.

Restringindo-nos apenas a moléculas diatômicas (formadas por 

apenas dois átomos): quando pelo menos dois átomos se ligam, 

formando uma molécula, existe entre eles uma “disputa” pelos 

 Quando elétrons. um dos átomos é mais eletronegativo que o outro, 

 por mais ele conseguirá manter os elétrons mais próximos de si

tempo. Dessa forma, podemos dizer que o lado da molécula que 

possui o átomo mais eletronegativo fica mais negativo (bolinha 

amarela), enquanto o lado do átomo menos eletronegativo fica mais 

positivo (bolinha verde). Temos então uma molécula polar. 

 

Quando os dois átomos de nossa molécula têm a mesma 

, ou seja, , nenhum deles eletronegatividade são do mesmo elemento

é capaz de garantir a presença dos elétrons por mais tempo que o 

outro. Dessa forma, nenhum dos lados ficará mais positivo ou mais 

negativo e a  molécula será apolar.

 



O mesmo raciocínio será válido para moléculas que contém mais de 

. Um dois átomos átomo mais eletronegativo irá atrair os elétrons das 

ligações, formando uma carga parcial negativa (δ-), enquanto 

automaticamente é formada uma carga parcial positiva (δ+) no átomo 

 A resultante da soma dos vetores positivos e menos eletronegativo.

negativos é chamada de momento de dipolo e é representada por μ. 

Para exemplificar a representação dos vetores momento de dipolo 

com a molécula de água. O vetor possui a direção do elemento 

menos eletronegativo para o elemento mais eletronegativo. Uma vez 

que esses vetores não se anulam, há a formação de um vetor 

momento de dipolo resultante, que identifica a presença de 

polaridade na molécula. 

 

Abaixo vemos exemplos de moléculas polares e apolares, e suas 

respetivas representações vetoriais, de acordo com cada geometria 

molecular. 



 

 

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 

, não há formação de polos pois essa mesma eletronegatividade

diferença 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 

, há formação de polos pois essa diferença é eletronegatividades

diferente de zero. Formando  ligação covalente polar.

Exemplo: HBr 

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

Polaridade das moléculas 

As moléculas podem ser classificadas em moléculas polares e 

 dependendo do vetor de momento dipolo da molécula ser apolares,

anulado ou não. 

 

Exemplo: 

CO2 

Os vetores possuem a mesma diferença de eletronegatividade por 

serem entre os mesmos elementos, e possuem a mesma direção e 

sentidos opostos, fazendo com que se anulem e o momento dipolo 

seja igual a zero. 

 

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. 

Forças intermoleculares 

 

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. 

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 

 

 

 

 

Exercícios 

1) (UFRS) Uma substância sólida “X”, de alto ponto de fusão, é muito 

solúvel em um solvente “Z”. O solvente “Z” não é miscível com o 

CCl~4~. Uma conclusão lógica, com respeito a “X” e “Z”, é que são, 



respectivamente, uma substância _____ e um solvente _____. 

a) Molecular – apolar 

b) Iônica – apolar 

c) Molecular – polar 

d) Iônica – polar 

e) Apolar – apolar 

2) (FURG) Assinale a alternativa onde só aparecem moléculas 

apolares. 

a) BCl~3~, H~2~Se, CO~2~e H~2~b) NH~3~, CCl~4~, CH~4~e HCl 

c) CCl~4~, BCl~4~, CO~2~e BeH~2~d) H~2~, N~2~, H~2~S e 

O~3~e) BCl~3~, BeCl~2~, CO~2~e H~2~O 

3) (Mackenzie) São polares as seguintes moléculas: 

a) HCl e CO~2~b) O~2~ e HCCl~3~c0 H~2~O e NH~3~d) CCl~4~ e 

H~2~SO~4~e) CH~4~ e PH~3~ 

GABARITO 

1. D 

2. C 

3.  C 

 

Bibliografia: https://descomplica.com.br/artigo/como-definir-o-conceito-de-

polaridade/49V/ 

https://descomplica.com.br/d/vs/aula/polaridade-e-forcas-intermoleculares/ 

 

https://descomplica.com.br/artigo/como-definir-o-conceito-de-polaridade/49V/
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https://descomplica.com.br/d/vs/aula/polaridade-e-forcas-intermoleculares/

