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POLARIDADE / GEOMETRIA MOLECULAR / FORÇAS 

INTERMOLECULARES 
 
 
Os exercícios seguintes estão directamente relacionados com a matéria exposta no 

capítulo 2 do manual da disciplina de Química Geral. São apresentados vários tipos de 

exercícios – resposta longa, resposta curta, de associação – com o objectivo de alertar 

o estudante para as várias abordagens possíveis. É ainda de salientar que nas 

respostas apresentadas pretendemos destacar os aspectos que considerámos mais 

importantes e consequentemente em algumas delas poderá encontrar informação 

adicional.  

Considerando a forte ligação entre geometria de moléculas, polaridade e forças 

intermoleculares os vários exercícios que são aqui propostos apresentam-se também 

interligados, nomeadamente com outras partes da matéria, como por exemplo a 

química do carbono. 

 
 
 
Q.1. Indique justificando, qual ou quais, das seguintes moléculas são polares:  

BrI      BCl3         CH2Cl2 

 
 
Q.2. Considere as seguintes moléculas poliatómicas: 
 

3NF         BF  3
 

Preveja a geometria de cada uma delas e compare-as relativamente à sua 
polaridade. Justifique  a sua resposta recorrendo ao uso de esquemas. 

 
 
Q.3.  Considere os compostos ácido propanóico e 2–cloro propano. Recorrendo aos 

seus conhecimentos de química do carbono, identifique o composto que 
apresenta um ponto de ebulição superior. Justifique a sua resposta. 

 
 
Q.4. Hierarquize, justificando, por ordem crescente da temperatura de ebulição os 

seguintes compostos:  

RbF         CO2        CH3OH         CH3Br 
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Q.5. Considere o seguinte conjunto de afirmações: 
 
___ A. À temperatura ambiente o bromo é líquido e o cloro é gasoso porque a 

energia de ligação Br–Br é inferior à energia de ligação Cl–Cl. 
 
___ B. Em qualquer composto as ligações intermoleculares dipolo permanente-dipolo 

permanente são sempre mais fortes do que as forças de London. 
 
___ C. O hidrocarboneto saturado com o mesmo número de átomos de carbono que 

o ácido propanóico apresenta uma menor solubilidade em água.  
 
___ D. Os álcoois são mais solúveis em água do que em tetracloreto de carbono 

(CCl4). 
 
Classifique-as de Verdadeira (V) ou Falsa (F) e justifique a sua escolha 
relativamente à ou às que considerou como falsas. 

 
 
Q.6. O composto 1,2–dicloroeteno apresenta dois isómeros geométricos. Indique, 

justificando, qual dos dois apresenta um momento dipolar permanente. 
 
 
Q.7. Caracterize as interacções moleculares que se verificam nas seguintes 

substâncias: Argon, Neve carbónica, CO2(s), Metanol, CH3OH, Clorometano, 
CH3Cl 

 
 
Q.8. Atente nos seguintes pares de afirmações, que se encontram ligadas pelo termo 

porque.  
Classifique cada uma delas em Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale, 
inscrevendo uma cruz no quadrado que antecede a palavra que indica causa, o(s) 
caso(s) em que ela está bem aplicada. 

 
I. A. O hexano é líquido e o metano é gasoso nas condições ambientais 

correntes 

  porque 

 B. As forças de London são tanto mais intensas quanto menor for a massa 
molecular das partículas. 

 
II.  A. A densidade da água líquida é maior do que a densidade da água sólida. 

  porque 

      B. O gelo apresenta uma estrutura hexagonal com lacunas. 
 
III.   A. Nas condições ambientais correntes o Bromo apresenta-se no estado 

líquido  

    porque 

    B. No Bromo existem ligações covalentes. 
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Q.9. Leia atentamente as seguintes afirmações e assinale, inscrevendo uma cruz no 

quadrado que as precede, a(s) que considera correcta(s):  
 

  A. As forças intermoleculares são, tal como as forças intramoleculares, de 
natureza essencialmente electrostática. 

  B. Forças de London só podem ocorrer entre moléculas idênticas. 

  C. As ligações intermoleculares predominantes em moléculas polares como SO2 
e HCl são do tipo dipolo permanente – dipolo permanente. 

  D. A atracção intermolecular em moléculas não polares pode ser interpretada 
fundamentalmente pela mútua polarização das nuvens electrónicas das 
moléculas. 

 
 
Q.10. Considere a espécie Cl2O. Indique, justificando qual a geometria que confere 

maior estabilidade a esta molécula.  
 
 

Q.11. Discuta a polaridade das moléculas BeH2 e  H2O. 
 
 
Q.12. Proponha, justificando, uma ordem crescente de pontos de fusão para as 

seguintes substâncias:  I2   H2O  H2S  H2  NaCl  CaO 
 
 
Q.13. Leia atentamente o conjunto de questões que se seguem e assinale a ou as 

opções que considera correctas 

I. - Os átomos de Hélio, apesar de não formarem moléculas diatómicas apresentam 
forças intermoleculares fracas do tipo .... 

  A. dipolo – dipolo. 

  B. ião – dipolo. 

  C. dispersão. 

  D. dipolo induzido. 

 

II. – Qual das seguintes substâncias apresenta o ponto de ebulição mais elevado? 

  A. CH4 

  B. Cl2 

  C. Kr  

  D. CH3Cl  
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III. – Qual das seguintes substâncias constitui um bom solvente para o iodo, I2 ? 

  A. HCl 

  B. H2O 

  C. CH3OH  

  D. NH3  

  E. CS2  

 
 
Q.14. Leia atentamente o conjunto de frases que se seguem e assinale, inscrevendo 
uma cruz no quadrado que as precede, as opções que, sendo verdadeiras, justificam 
correctamente a seguinte afirmação: 
 

“O ponto de ebulição normal da água é muito superior ao do sulfureto de hidrogénio 
porque...” 

   A. à ligação O-H corresponde um maior comprimento do que à ligação S-H. 

  B. o ângulo de ligação é maior na molécula de água. 

 C. o ponto de ebulição de uma substância é tanto maior quanto maior for a 
intensidade das forças intermoleculares. 

 D. as forças de dispersão de London são mais intensas no sulfureto de 
hidrogénio já que o número atómico do enxofre é maior que o do oxigénio. 

 E. entre moléculas de água estabelecem-se ligações por pontes de 
hidrogénio. 

  F. a energia da ligação O-H é superior à energia da ligação S-H. 

 
Q.15. Preveja a geometria das moléculas e discuta a polaridade das seguintes 

espécies químicas:  AlI3              OF2  
 
 
Q.16. Preveja a geometria e discuta a polaridade das seguintes espécies químicas: 

 NH3              H2O  
 
 

Q.17. Indique, justificando, a geometria e polaridade das seguintes espécies: 
a) CH2Br2              b) H2CO  
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Q.18. Como explica que à temperatura ambiente e pressão de 1atm, o metanol 

CH3OH, é um líquido e o metanotiol, CH3SH, é um gás.  
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RESPOSTAS 
 
Q.1. Para determinar a polaridade de uma molécula é necessário conhecer a sua 

geometria.  

 A molécula BrI é uma molécula diatómica e portanto obrigatoriamente linear, e como 
o bromo é mais electronegativo que o iodo há um deslocamento de carga negativa na 
direcção do bromo: 
 

Br I
Trata-se pois de uma molécula polar. 
 

 A molécula BCl3 é uma molécula triangular plana; como o cloro é mais 
electronegativo que o boro, as ligações são todas polares e os momentos dipolares 
das ligações são todos iguais. No entanto devido à simetria da geometria triangular 
plana os momentos dipolares cancelam-se e portanto a molécula é apolar. 

B

Cl

Cl Cl

B

Cl

Cl Cl

µ1µ2

µ3

µ4=µ3

 

 A molécula CH2Cl2 é uma molécula de geometria tetraédrica: 

CH

Cl

ClH
Neste caso, o cloro é mais electronegativo do que o carbono, que por sua vez é mais 
electronegativo do que o hidrogénio, e os momentos dipolares associados a cada 
ligação não se anulam: 

CH

Cl

ClH

µ1
µ2

µ3

µ4

 
ou seja, µ1 + µ2 ≠ µ3 + µ4  e portanto trata-se de uma molécula polar. 
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Q.2. De acordo com a sua estequiometria NF  apresenta como átomo central o N 
ligado a três átomos de F. Vejamos a configuração electrónica do átomo de azoto: 

3

N: 1s2 2s2 2p3 

ou seja, existem 2 electrões que não participam na ligação e portanto esta molécula é 
do tipo AX3E a que corresponde uma geometria pirâmide trigonal, com ângulos 
inferiores a 109°: 

N

F
F

F

 

Uma molécula é polar se a soma dos momentos dipolares de cada ligação for 
diferente de zero. Nesta molécula, e porque o elemento F é mais electronegativo do 
que o azoto, verifica-se uma deslocalização de carga no sentido do Flúor, tal como é 
indicado: 
 

N

F
F

F
 

 

 

Note que há uma ligação que se apresenta para lá do plano do papel. A resultante das 
três ligações é a que se representa na figura a vermelho. No entanto existe um par de 
electrões que vai provocar uma deslocalização de carga negativa em sentido oposto 
mas de menor intensidade (representada a verde). Finalmente, a resultante total é 
diferente de zero ou seja, estamos em presença de uma molécula polar. 
 

Vejamos agora o que acontece com : de acordo com a sua estequiometria, o 
átomo central B está ligado a três átomos de F. Vejamos a configuração electrónica do 
átomo de bromo: 

3BF

N: 1s2 2s2 2p1 

ou seja, todos os electrões de valência participam na ligação e portanto esta molécula 
é do tipo AX3 a que corresponde uma geometria triangular plana com ângulos de 120°: 
                        F 
 

                        B 
 
                    F         F 
 
Uma molécula é polar se a soma dos momentos dipolares de cada ligação for 
diferente de zero. Nesta molécula, e porque o elemento F é mais electronegativo do 
que o azoto, verifica-se uma deslocalização de carga no sentido do Flúor, tal como é 
indicado: 
                        F 

                        B 
 
                    F        F 
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A resultante das três ligações, obtida pela soma vectorial do vector representado a 
vermelho e do representado a verde, é nula ou seja, estamos em presença de uma 
molécula apolar. 
 
 
Q.3. Comecemos por escrever a fórmula estrutural dos dois compostos (ambos com 
três átomos de carbono): 
 

C C CH

H H

H

HHH

Cl

C C CH

H H

HH
O

OH

ácido propanóico (ácido carboxílico)         2–cloro propano (alcano substituído) 

 

Tal como é do nosso conhecimento uma substância apresentará um ponto de ebulição 
superior se as forças intermoleculares forem mais fortes. 
Ao observar as estruturas anteriormente representadas concluímos de imediato que a 
principal diferença, em termos de forças intermoleculares, é que o ácido propanóico 
pode formar ligações por pontes de hidrogénio através do grupo COOH, o que não se 
verifica no 2-cloro propano. Assim, será de prever que o ácido propanóico apresente 
um ponto de ebulição superior o do alcano substituído, já que necessita de mais 
energia para quebrar as ligações entre moléculas. 
 
 
Q.4. O ponto de ebulição de uma substância será tanto maior quanto mais fortes 
forem as forças intermoleculares, ou seja, é necessário identificar o tipo de forças 
presente em cada uma das substâncias. 
 
RbF – é um composto iónico (elevada diferença de electronegatividades) e as 
atracções ião–ião são as forças mais fortes que se conhecem; este composto deverá 
ter o ponto de ebulição mais elevado. 
 
CO2 – é uma molécula de geometria plana e portanto é apolar, já que as 
deslocalizações são iguais mas de sinais opostos. Deste modo, as únicas forças 
presentes são as forças de London ou de dispersão que dependem essencialmente do 
volume da molécula e são bastante fracas. 
 
CH3OH – é também uma molécula polar com interacções do tipo dipolo permanente – 
dipolo permanente, forças de London e com forte probabilidade de formar ligações por 
pontes de hidrogénio. 
 
CH3Br – é uma molécula que apresenta uma deslocalização de carga no átomo de Br, 
ou seja, é uma molécula polar; o tipo de forças intermoleculares é de dipolo 
permanente – dipolo permanente, bem como forças de dispersão ou de London 
(presentes em todas as moléculas). 
 
Assim, e por ordem crescente do ponto de ebulição, a molécula de CO2 apresenta o 
ponto de ebulição mais baixo (apenas forças de dispersão), seguida da molécula de 
CH3Br que apresenta além das anteriores as de dipolo permanente, da molécula de 
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CH3OH (dipolo permanente, forças de dispersão e ligações por pontes de hidrogénio) 
e finalmente RbF que apresenta o ponto de ebulição mais elevado: 

 
 CO2 < CH3Br < CH3OH < RbF. 

 
 
Q.5. A afirmação A é falsa uma vez que são as forças intermoleculares que 
determinam o estado físico em que uma substância se encontra e não as forças 
intramoleculares tal como é referenciado no enunciado. 
 
A afirmação B é falsa pois as forças de London são, em geral, as que predominam, 
excepto para moléculas de elevado momento dipolar onde as forças de Keesom 
passam a prevalecer.  
 
As afirmações C e D são verdadeiras. 
 
 
Q.6. Comecemos por identificar os dois isómeros geométricos: 

C C
Cl Cl

HH

C C
H

H Cl

Cl

 

Trans 1,2–dicloroeteno                       Cis 1,2–dicloroeteno  

 

Analisemos agora a polaridade das moléculas. No 1º caso, trans 1,2–dicloroeteno, os 
momentos dipolares são os representados na figura: 
 

C C
H

H Cl

Cl

 
Ou seja, o momento dipolar resultante é nulo. 
 
No 2ºcaso, cis 1,2–dicloroeteno, os momentos dipolares são os representados na 
figura 
 

C C
Cl Cl

HH

 

 

Ou seja, o momento dipolar resultante é diferente de zero e a molécula apresenta um 
momento dipolar permanente. 
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.7. O gás argon (gás raro) é constituído por moléculas apolares pelo que as únicas 

lares, já que 
sendo

ma vez que o átomo de oxigénio é 
mais 

rometano, CH3Cl, é uma molécula polar uma vez que o átomo de cloro é 
mais 

.8. 
A. O hexano é líquido e o metano é gasoso nas condições ambientais 

  porque 

F B. As forças de London são tanto mais intensas quanto menor for a massa 

 
. V A. A densidade da água líquida é maior do que a densidade da água sólida. 

  porque 

   V  B. O gelo apresenta uma estrutura hexagonal com lacunas. 

I. V  A. Nas condições ambientais correntes o Bromo apresenta-se no estado 

    porque 

  V  B. No Bromo existem ligações covalentes. 

.9. As afirmações correctas são a A e D. 

.10. O critério que permite entender as geometrias assumidas pelas moléculas 

Q
forças presentes são as de London, que aumentam regularmente com o volume, ou 
seja, dentro do grupo dos gases raros aumentam com o número atómico. 

A neve carbónica, CO2 (s), é constituída também por moléculas apo
 o dióxido de carbono uma molécula de geometria linear é apolar. Novamente as 

únicas forças presentes são as forças de London. 
O metanol, CH3OH, é uma molécula polar u
electronegativo que o de carbono, o que provoca uma deslocalização de carga 

no sentido do oxigénio. Sendo uma molécula polar apresenta um dipolo permanente e 
as forças presentes são, para além das de London, as de Keesom e as de Debye. 
Para além destas apresenta ainda a possibilidade de formar ligações por pontes de 
hidrogénio, já que o hidrogénio se encontra ligado a um átomo muito electronegativo, o 
oxigénio. 

O clo
electronegativo que o de carbono, o que provoca uma deslocalização de carga 

no sentido do cloro. Sendo uma molécula polar apresenta um dipolo permanente e as 
forças presentes são, para além das de London, as de Keesom e as de Debye.  
 
 
Q
I. V 

correntes 

molecular das partículas. 

II

 
II

líquido  

 
 
Q
 
 
Q
baseia-se no máximo afastamento assumido pelas nuvens electrónicas. Na molécula 
de Cl2O o oxigénio é o átomo central. Sabemos ainda que este átomo apresenta 6 
electrões de valência e apenas dois (duas ligações com Cl) são usados na ligação: 
 

O ClCl  
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Esta será uma estrutura possível. No entanto e porque sobram dois pares de 

electrões  no oxigénio verifica-se um efeito repulsivo ou seja, a molécula vai adoptar 
uma estrutura angular de forma a promover o máximo afastamento entre as nuvens 
electrónicas. Assim, a geometria que confere mais estabilidade será: 

 

O

ClCl  
 

 
.11. 

eH2 
uma molécula linear e uma vez que o hidrogénio é mais electronegativo 

ada uma das li s dipolares são iguais em módulo e 

2

Trata-se de uma molécula tetraédrica (angular) e uma vez que o hidrogénio é menos 

        
 

ada uma das momento dipolar resultante é diferente de zero 

.12. O ponto de fusão de uma substância (passagem de sólido a liquido) será tanto 

ndon, 

or
porcionais 

2. 

    Be     H 

Q
B

Trata-se de 
que o berílio temos: 
 H  

gaçõ
 
C es é polar mas os momento

µ1 µ2 

portant o momento dipolar total é igual a zero; esta molécula é apolar. 
 

H O 

electronegativo que o oxigénio temos: 
 
 

 
       µ2 

µ1 

 

O 

H     

  

     H
C  ligações é polar e o
(não esquecer os pares electrónicos que não entram na ligação); esta molécula é 
polar. 
 
 
Q
mais elevado quanto mais fortes forem as forças intermoleculares. As espécies 
apresentadas:  I2, H2O, H2S, H2, NaCl e CaO, podem ser divididas em: 
– cristais iónicos:  NaCl e CaO formados por iões que se comportam como esferas 

rígidas indeformáveis devido às fortes interacções electrostáticas entre eles; 
– moléculas apolares:  I2    e H2 , onde existem apenas forças de London; 

O H  Lo– moléculas polares: H2  e 2S, que apresentam além das forças de
forças de Keesom e no presente caso ligações por ponte de hidrogénio. 

 
 ordem crescente de pontos de fusão dentro de cada sub-divisão temos: P

1. Moléculas apolares, em que as forças de London são directamente pro
ao volume das moléculas e portanto, como V(I2 ) > V(H2 )  o ponto de fusão do 
hidrogénio será muito inferior ao do iodo; 
Moléculas polares, onde existem vários tipos de força, nomeadamente as ligações 
por ponte de hidrogénio que no presente caso são mais fortes em H2O do que em 
H2S, uma vez que o oxigénio é mais electronegativo; assim o ponto de fusão do 
sulfureto de hidrogénio será inferior ao da água; 
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3. 

 fusão uma vez que se tratam de 

  
Ass  ordem crescente de ponto de fusão: H2 < H2S < H2O < I2 < NaCl < CaO  

.13. As opções correctas são:  I    C;  II   D;   III   E 

.14. As opções correctas são:  C   e   E 

.15. 
AlI3    

Com er a configuração electrónica do átomo central: 
Al – [Ne] 3s2 3p1 

Este átomo tem três electrões de valência, e de acordo com a estequiometria, todos 
são usados para formar as três ligações com o átomo de iodo. Esta molécula é do tipo 

Uma vez que o iodo é negativo do que o alumínio, verifica-se que há uma 
deslocalização de carga 

 

A resultante parcial é a a a vermelho e a resultante final é igual a zero, o 
ue significa que a molécula é apola

2
cemos por escrever a configuração electrónica do átomo central, fósforo: 

O – 1s2 2s2 2p4 

 
Este áto  ões de valência, e de acordo com a estequiometria, apenas 
são usados 2 electrões para formar a ligação. Isto significa que existem dois pares de 

Os cristais iónicos são os que apresentam um ponto de fusão mais elevado e 
dentro destes o CaO é o que tem maior ponto de
iões de carga dupla (força atractiva aumenta com a carga dos iões), relativamente 
a NaCl. 

im, e por
 
 
Q
 
 
Q
 
 
Q

ecemos por escrev

 

AX3, ou seja, de geometria plana com ângulos de 120°. 

I

mais electro
na direcção do iodo: 

Al
I I

representad

Al
I I

I

q r. 
 

F  O

Come

mo tem seis electr

electrões que não são usados, e consequentemente esta molécula é do tipo AX2E2, 
ou seja, tetraédrica angular com ângulos de aproximadamente 109°: 
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O
F F

 
Uma vez que o flúor é mais electronegativo do que o oxigénio, verifica-se que há uma 
deslocalização de carga na direcção do flúor, além da deslocalização provocada pelos 
pares de electrões do oxigénio, que não participam na ligação: 
 

O
F F

 
A resultante parcial é a representada a vermelho e como podemos ver a ordem de 
grandeza é superior à deslocalização que se verifica no sentido oposto. Assim, esta 
molécula apresenta um momento dipolar diferente de zero, ou seja, é polar. 
 
 
Q.16. De acordo com a sua estequiometria NH3 apresenta como átomo central o N 
ligado a três átomos de H. Vejamos a configuração electrónica do átomo de azoto: 

N: 1s2 2s2 2p3 

ou seja, existem 2 electrões que não participam na ligação e portanto esta molécula é 
do tipo AX3E a que corresponde uma geometria pirâmide trigonal, com ângulos 
inferiores a 109°: 

N

H
H

H

 
 

Uma molécula é polar se a soma dos momentos dipolares de cada ligação for 
diferente de zero. Nesta molécula, e porque o elemento N é mais electronegativo do 
que o hidrogénio, verifica-se uma deslocalização de carga no sentido do azoto, tal 
como é indicado: 

N

H
H

H

 
 

Note que há uma ligação que se apresenta para lá do plano do papel. A resultante das 
três ligações é obviamente diferente de zero, existindo ainda um par de electrões que 
vai provocar uma deslocalização de carga negativa no mesmo sentido. Finalmente, a 
resultante total é diferente de zero ou seja, estamos em presença de uma molécula 
polar. 
 

Vejamos agora o que acontece com H2O: de acordo com a sua estequiometria, o 
átomo central O está ligado a dois átomos de H. Vejamos a configuração electrónica 
do átomo de oxigénio: 

O: 1s2 2s2 2p22p12p1 
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ou seja, apenas dois dos seis electrões de valência participam na ligação e portanto 
esta molécula é do tipo AX2E2 a que corresponde uma geometria angular ou em forma 
de V, com ângulos de aproximadamente 109°: 

O

H H  
 
Uma molécula é polar se a soma dos momentos dipolares de cada ligação for 
diferente de zero. Nesta molécula, e porque o elemento O é mais electronegativo do 
que o H, verifica-se uma deslocalização de carga no sentido do oxigénio, tal como é 
indicado: 

O

H H  
 

A resultante das duas ligações, obtida pela soma vectorial, é a representada a azul; 
note ainda que os dois pares de electrões não ligantes existentes no oxigénio vão 
também provocar uma deslocalização no mesmo sentido (a verde) e portanto a 
resultante é diferente de zero. A molécula de água é polar. 
 
 
Q.17.  

a) De acordo com a estequiometria, o átomo central – C – encontra-se ligado a dois 
átomos de H e a dois átomos de Br. Vejamos a configuração electrónica do átomo de 
carbono: 

C: 1s2 2s2 2p2 

ou seja, os quatro electrões da camada de valência são usados no estabelecimento 
das ligações e consequentemente a molécula é do tipo AX4 a que corresponde uma 
geometria tetraédrica  com ângulos inferiores a 109°: 

 

C

H

H
Br

Br

 
 

Uma molécula é polar se a soma dos momentos dipolares de cada ligação for 
diferente de zero. Nesta molécula, e porque o elemento C é menos electronegativo do 
que o bromo mas é mais electronegativo do que o hidrogénio, verifica-se uma 
deslocalização de carga nos sentidos indicados: 

C

H

H
Br

Br

 
A molécula é polar. 
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b) De acordo com a estequiometria, o átomo central – C – encontra-se ligado a dois 

átomos de H e a um átomo de O. Vejamos a configuração electrónica do átomo de 
carbono: 

C: 1s2 2s2 2p2 

ou seja, para as ligações são usados apenas 3 electrões, ficando um electrão 
disponível na camada de valência do carbono. 
Vejamos agora a configuração electrónica do oxigénio:     O: 1s2 2s2 2p4 
Recorrendo à representação de Lewis temos: 

 
 

o que significa que há uma dupla ligação com o oxigénio ficando a molécula com uma 
geometria triangular plana, com ângulos de 120º:  

C O
H

H

 
Considerando a polaridade das ligações tal como são indicadas na figura, a molécula 
é polar. 
 
 

 

Q.18. Ambas as moléculas são polares o que significa que estão presentes forças de 
Debye, Keesom e London. 

Atendendo à maior electronegatividade do oxigénio relativamente ao enxofre, é 
de prever o momento dipolar do metanol seja maior do que o do metanotiol e portanto 
as forças de Debye e Keesom serão mais fortes no metanol. 

Por outro lado, o volume do metanotiol é maior do que o volume do metanol 
(enxofre tem maior raio atómico do que o oxigénio) e portanto as forças de London 
serão mais fortes no metanotiol. 

Existem portanto dois efeitos antagónicos. No entanto, no metanol o átomo de 
hidrogénio está ligado a um átomo fortemente negativo (o oxigénio) sendo de prever a 
existência de fortes ligação por pontes de hidrogénio. Uma vez que o enxofre 
apresenta uma menor electronegatividade é de prever que no metanotiol a ligação por 
pontes de hidrogénio seja mais fraca. 

Assim, conclui-se que as forças intermoleculares presentes na molécula de 
metanol são mais fortes do que as presentes na molécula de metanotiol e portanto a 
primeira apresenta um ponto de ebulição maior, o que justifica o facto de o metanol ser 
liquido à temperatura e pressão ambiente. 

 

 

 


