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Propriedades Físicas dos Compostos Orgânicos:  
Polaridade das Ligações e Moléculas, Forças Intermoleculares,  

Ponto de Fusão e Ponto de Ebulição, Solubilização das Substâncias Orgânicas. 

As propriedades físicas das substâncias são consequências diretas 

da estrutura de suas moléculas. 
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Polaridade das ligações e moléculas 

 

Nas moléculas orgânicas, as ligações são quase sempre covalentes, 

ou seja, eles compartilham um par de elétrons e, como consequência, 

podem ser polares ou apolares. 
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Se estivermos analisando uma ligação entre dois átomos iguais, estes 

terão o par de elétrons compartilhado exatamente no meio da ligação, o 

que a tornará APOLAR. 

 

Já se estivermos analisando uma ligação entre dois átomos diferentes, 

estes terão o par de elétrons mais próximo a um dos átomos (o de 

maior eletronegatividade), o que a tornará POLAR.  
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Polaridade das Ligações e Moléculas, Forças Intermoleculares,  

Ponto de Fusão e Ponto de Ebulição, Solubilização das Substâncias Orgânicas. 

OBS: Ligação polar: 

 

 

 

A seta indica o sentido de deslocamento do par eletrônico e os símbolos 

em cima indicam os locais de maior concentração de cargas positivas e 

negativas. No exemplo, costuma-se dizer que a densidade eletrônica do 

cloro é maior do que no hidrogênio. 
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* Eletronegatividade:  

É uma propriedade 

periódica dos elementos 

que indica a tendência que 

cada um tem de atrair os 

elétrons em uma ligação 

química. 

Fonte: Aprendendo Química. 
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Polaridade das Ligações e Moléculas, Forças Intermoleculares,  

Ponto de Fusão e Ponto de Ebulição, Solubilização das Substâncias Orgânicas. 

Analisando os valores da tabela, podemos prever a polaridade de uma 

ligação quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre seus 

átomos.  

Quanto maior essa diferença mais facilmente a ligação se quebrará, 

tanto que se essa diferença for superior a 1,7 a ligação deixa de ser 

covalente e passa a ser iônica. 

• Ligação iônica: há transferência de elétrons. 

• Ligação covalente: há compartilhamento de elétrons. 
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IMPORTANTE: 

Uma molécula com ligações polares pode ser ou não polar. Isso 

depende da resultante dos vetores polarização. 
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* A polaridade das moléculas é medida pelo momento dipolar (  ), 

que é o produto da carga elétrica num dos extremos do dipolo pela 

distância entre as cargas, medidos em D (debye). 

CH3Cl:    = 1,87 D  

CCl4:    = 0 D 



Propriedades Físicas dos Compostos Orgânicos:  
Polaridade das Ligações e Moléculas, Forças Intermoleculares,  

Ponto de Fusão e Ponto de Ebulição, Solubilização das Substâncias Orgânicas. 

Forças Intermoleculares 

 

Também chamadas de forças de atração entre as moléculas ou ligações 

intermoleculares, são consequência da maior ou da menor polaridade 

nas moléculas. 

- Ligação dipolo induzido (Van der Waals ou força de London); 

- Ligação dipolo-dipolo (ou dipolo permanente); 

- Ligação de hidrogênio. 
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* Ligação dipolo induzido: MOLÉCULAS COVALENTES APOLARES. 

 

* Ligação dipolo-dipolo: MOLÉCULAS COVALENTES POLARES. 

 

* Ligação de hidrogênio: “H – FON” 

                      H – F 

                      H – O 

                      H – N 
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