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►A polaridade das moléculas é um tópico importante no estudo da Química, pois 
nos ajuda a entender como as moléculas de uma ou mais substâncias interagem, o 
que pode determinar a solubilidade ou o ponto de fusão e ebulição dessas 
substâncias.

Polaridade de moléculas

►A partir da análise da polaridade das moléculas, por exemplo, podemos 
explicar o fato de encontrarmos a substância dióxido de carbono (CO2) no 
estado gasoso, à temperatura ambiente, e a água (H2O) no estado líquido



Para determinar a polaridade das moléculas, é importante conhecer os
seguintes aspectos:

•Diferença de eletronegatividade entre os átomos.

•Geometria da molécula: indica o posicionamento dos átomos na molécula.

•Vetor momento dipolar: seta que indica o sentido da atração dos elétrons na
ligação.

https://www.manualdaquimica.com/quimica-geral/eletronegatividade.htm
https://www.manualdaquimica.com/quimica-geral/geometria-molecular.htm


O que é o vetor momento de dipolo ou momento dipolar ?

É um vetor µ que representa a polarização de uma ligação.

Como é definido o vetor momento dipolar ?

O vetor m momento dipolar tem as seguintes características:

•Direção da reta que contem os centros dos átomos que participam da 

ligação

•Sentido do átomo de menor para o de maior eletronegatividade

•Módulo Valor numérico relacionado a uma grandeza física.



Exemplos 

H Cl

Valores  de eletronegatividade 

DE=

H = 2,1 
Cl = 3,0

0,9

µ

Ligação polar

Cl Cl DE= 0

Ligação Apolar



Como é definido o vetor momento dipolar da molécula ?

O vetor momento dipolar da molécula é o vetor resultante do conjunto dos 
vetores dipolares das ligações entre os átomos que constituem a molécula, isto é, 
igual à soma dos vetores dipolares das ligações entre os átomos formadores da 
molécula.

µm



Ex3 Molécula de CO2

C == OO

µ1 µ2 µR = 0

Polaridade da molécula : Apolar

Outros exemplos H2 ,O2 , CCl4 , hidrocarbonetos 



Ex2 Ligação entre hidrogênio e oxigênio 
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Geometria dos pares _____________ 

Geometria da molécula :  ________

Tetraédrica  

angularµ1 µ2

µR 0 Molécula polar 



Ex3: CCl4
Molécula Apolar 



Forças intermoleculares e 
propriedades das Substâncias 

1) Introdução : A maior intensidade da força de atração intermolecular reflete em 
muitas propriedades das substâncias  covalente, tais como, por exemplo, em um 
maior ponto de fusão e ebulição. 

► Essas forças começaram a ser desenvolvida em 1873 pelo físico holandês 
Johannes DideriK Van de Waals e atualmente se resume a três tipos : Forças de Van 
der Waals , dipolo permanente e ligações de hidrogênio 



► Quanto maior for a intensidade das forças intermoleculares, maior será a 
energia necessária para provocar mudança de fase e, consequentemente , 
maiores serão os Pf e PE dos compostos moleculares.

1º caso: Forças dipolo induzido-dipolo induzido

►Essas forças ocorrem em todos os tipos de moléculas , mas são as únicas 
que acontecem entre as ________________________Moléculas apolares



Exemplos de moléculas: H2, O2 , CO2 , CCl4 , hidrocarbonetos 



2º Caso: Forças dipolo permanente- dipolo 
permanente 

Ocorre em moléculas polares, em que uma extremidade é positiva e a outra negativa,
criando um dipolo elétrico permanente, como mostrado abaixo, no caso das moléculas
de HCl, em que a parte positiva atrai a parte negativa da molécula vizinha, e assim por
diante:



3º Caso: ligação de hidrogênio 

Ocorre quando o hidrogênio de uma molécula liga-se a outros átomos pequenos e 
fortemente eletronegativos, principalmente flúor, oxigênio e nitrogênio. Um 
exemplo é a água: o hidrogênio (com carga parcialmente positiva) de uma 
molécula é atraído pelo oxigênio (carga parcialmente negativa) de outra molécula 
vizinha:

Essa é a mais forte de todas as forças intermoleculares. Desse modo, temos:



Interação entre moléculas de álcool 

Interação entre moléculas de álcool  e água 

Parei 2º  b 
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Dipolo-dipolo

Interação entre moléculas  de éter
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Interação entre molécula de éter com a água
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►Quanto mais elevada a massa molar da substância , maior a inércia das moléculas que 
constituem essa substância . Logo , a quantidade de energia necessária para fazê-la 
mudar de fase de agregação será maior. 





Em relação ao composto, jugue os itens:

0) ( ) De acordo com a natureza dos átomos , sua cadeia carbônica é ramificada.

1) ( ) na sua estrutura apresenta três radicais (CH3) denominado de metil.

2) ( ) é um álcool terciário 

3) ( ) possui um total de 4 elétrons pi na sua estrutura.

4) ( ) seu nome segundo a IUPAC é 3,7-dimetilocta-1,6-dien – 3-ol
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Extra 01) nome comercial linalol
Origem essência retirada da flor de lavanda.

Parei 2º B 03/05



Produção do etanol



A parte das transformações químicas 

Fermentação do melaço

Acrescentam-se ao melaço leveduras ( fermentos biológicos , 
como Saccharomyces, que transformam a sacarose em 
etanol, devido à ação de enzimas produzidas por elas.

1ª etapa 

C12H22O11 C6H12O6 +      C6H12O6 

sacarose                                 glicose           frutose 

H2O 

Invertase

2ª etapa 

C6H12O6 2C2H5OH  +  2CO2 
Glicose                                         etanol      gás carbônicozimase



Estudo da Função Fenol 

Grupo funcional        AR─OH

Polaridade: AR – OH

apolar
polar

Força de interação molecular As moléculas dos fenóis estabelecem ligações de hidrogênio entre si.

Aromático 

2º ano A parei 



Nomenclatura hidroxi-nome do aromático 

Hidroxi-benzeno ou fenol

1
2

3

4

5

6
1-hidroxi-3-metil-benzeno 

3-metil-fenol 

ou

1-hidroxi-2-metil-benzeno 

ou

2-metil-fenol 



1-hidroxi-4-metil-benzeno 

ou

4-metil-fenol 



Q3) O composto esquematizado abaixo, conhecido como timol, é 
utilizado como antiséptico para desinfetar instrumentos cirúrgicos. 
Em relação ao composto , julgue os itens  

2) ( ) Possui três radicais ( CH3 ) em sua estrutura.

3) ( ) é usado para desinfetar instrumentos cirúrgicos, pois é um álcool  .

4) ( ) seu nome oficial é 1-hidroxi-2,2,5-trimetil-benzeno 

F

F

F

123

4
5

6

Isopropil

Metil

1-hidroxi-2 – isopropil-5-metil-benzeno 

2-isopropil- 5- metil-fenol 



1- hidroxi- naftaleno ou -hidroxi-naftaleno

1 

2

5 4 

7

6

8

3

1-hidroxi- 4,5-dietil-3-isopropil -naftaleno

1 
2

1-hidroxi-2-fenil-benzeno 
ou 

2-fenil-fenol
ou 

O-fenil-fenol



Estudo da função éter 

Grupo funcional 

Polaridade As moléculas de éteres são levemente polares devido a sua geometria angular 

Forças de interação molecular Dipolo-permanente dipolo- permanente

Pontos de fusão e de Ebulição 

Sempre comparando compostos de massa molar próxima, observamos que os pontos de fusão e de ebulição dos éteres se 
aproximam aos dos alcanos e menor do que os álcoois.



Solubilidade 

Os éteres de cadeia pequena apresentam uma discreta solubilidade em água. 

Nomenclatura de éter

Nome da cadeia mais simples     +     nome da cadeia mais complexa 

Prefixo + oxi prefixo + infixo + o

Etoxi - etano

2-metoxi-propano
1

2 3



Metoxi-benzeno

2-metoxi- 2- metil-propano
2

1

3



Comparação 

butano
Butan-1-ol Etoxi-etano

PE = 118oC PE = 35oCPE = ─  0,5oC



O grupo orgânico dos álcoois é bem conhecido em Química Orgânica, sendo caracterizado 
pela presença de uma hidroxila (OH) ligada a um carbono saturado. Existem álcoois que são 
insaturados, como  abaixo:

H2C ═ CH ─ CH2 ─ CH2 ─ OH

No entanto, alguns compostos possuem a hidroxila ligada diretamente a um carbono com 
dupla ligação. Esse tipo de composto não é um álcool, ele pertence à função orgânica 
denominada: enol.

H3C─ CH ═ CH─ OH : 

H3C─ C ═ CH2 : 

│

OH

H3C─ CH ═ C─ CH2─ CH3: 

│

OH

H3C─ C ═ CH─ CH3 : 

│

OH  

1

1234 But-3-en-1-ol

23
Prop-1en-1-ol

123
Prop-1en-2-ol



Os enóis são compostos muito instáveis, pois eles podem passar por um tipo de isomeria dinâmica 
denominada tautomeria, em que numa mesma fase líquida os isômeros coexistem em equilíbrio 
dinâmico.



Estudo da função aldeído 

Grupo funcional 

Força de interação intermolecular 

Polaridade :

—COH

Dipolo-dipolo permanente

Polar

Apolar



Solubilidade

Os aldeidos mais simples ( de menor cadeia 
carbônica ) são solúveis em meio aquoso .

Pontos de fusão e ebulição 



Pontos de fusão e ebulição 

Os pontos de fusão e ebulição dos aldeídos são mais altos que os dos compostos apolares e que os dos 
éteres e são mais baixos que os dos álcoois de massa molar próxima.

PE = ─ 0,5oC

PE = 118oC

PE = 35oC

PE = 74,8oC
118oC

74,8oC

35oC

— 0,5OC





“Não receies

a adversidade: 

lembra-te de

que os papagaios

de papel sobem

contra o vento

e não a favor dele.”

H. Mabie








