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Ligações intermoleculares
O que mantém as moléculas unidas nos estados líquido e sólido?

Que força faz a água, contrariando a gravidade, subir desde a raiz 
até o topo da árvore mais alta?

Como alguns insetos podem andar sobre a água?

Por que o DNA tem a configuração em forma de hélice?
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Ligações ou forças intermoleculares

São as forças que existem entre as moléculas não são tão fortes 
como as ligações iônicas ou covalentes e explicam as propriedades 
macroscópicas das substâncias. E são estas forças as responsáveis 
pela existência de 3 estados físicos. Sem elas, só existiriam gases. 

As forças intermoleculares têm origem eletrônica: surgem de uma 
atração eletrostática entre nuvens de elétrons e núcleos atômicos. 
São fracas, se comparadas às ligações covalentes ou iônicas. Mas 
forte o suficiente para sustentar uma lagartixa no teto da sala (veja o 
próximo slide)



Uma dúvida cruel tem atormentado muitos cientistas: 
como, de fato, a lagartixa consegue caminhar pelas 
paredes, mesmo no teto?
Alguns sugeriram que suas patas possuíssem 
microventosas. Entretanto, todas as tentativas de se provar 
a existência de tais ventosas falharam: as lagartixas 
possuem tal comportamento mesmo sob vácuo ou sobre 
uma superfície muito lisa e molhada. 
Em 1960, o alemão Uwe Hiller sugeriu que um tipo de força 
atrativa, entre as moléculas da parede e as moléculas da 
pata da lagartixa, fosse a responsável. Hiller sugeriu que 
estas forças fossem as forças intermoleculares de van der 
Waals. Tudo bem que elas mantenham moléculas unidas, 
mas... uma lagartixa? Poucos deram crédito à sugestão de 
Hiller. Até que, em um exemplar recente da revista Nature, 
Autumn escreveu o artigo "Full, Adhesive force of a single 
gecko foot-hair" (Autumn, K. et al., Nature 405, 681-685 
(2000)), trazendo evidências de que, de fato, são forças 
intermoleculares as responsáveis pela adesão da pata da 
lagartixa à parede. Mais precisamente entre a superfície e 
as moléculas dos "setae", pelos microscópicos que cobrem 
as patas das lagartixas.



As forças de van der Waals, como também são conhecidas as forças 
intermoleculares, podem surgir de 3 fontes:

dipolo elétrico permanente

dipolo-dipolo induzido

forças de dispersão (ou forças de London)



Devido a alguma distorção na distribuição da carga elétrica, um lado 
da molécula e ligeiramente mais "positivo" e o outro é ligeiramente 
mais "negativo". A tendência é destas moléculas se alinharem, e 
interagirem umas com as outras, por atração eletrostática entre os 
dipolos opostos. Esta interação é chamada de dipolo-dipolo.

Dipolo elétrico permanente



Dipolo-dipolo induzido

A presença de moléculas que tem dipolos permanentes podem 
distorcer a distribuição de carga elétrica em outras moléculas 
vizinhas, mesmo as que não possuem dipolos (apolares), através 
de uma polarização induzida.



Forças de dispersão (ou forças de London)

Em moléculas que não possuem momento de dipolo permanente 
(ex: no gás nobre neônio ou no líquido orgânico benzeno) existe 
uma força de atração (do contrário nem o benzeno ou neônio 
poderiam ser liquefeitos).

A natureza destas forças foi primeiramente reconhecida pelo físico 
polonês Fritz London, que relacionou-as com o movimento 
eletrônico nas moléculas.

Estão presentes em todas as moléculas apolares e, algumas vezes, 
mesmo entre moléculas polares.



Algumas moléculas, entretanto, exibem um tipo especial de 
interação dipolo-dipolo. É o caso da água: olhe atentamente para a 
figura abaixo.

A temperatura de ebulição do 
hidreto de oxigênio é muito 
diferente de todos os outros 
hidretos dos elementos da família 
do oxigênio.

Exceto a água, todos parecem seguir uma 
regra de que quanto menor a massa 
molecular, menor é a temperatura de 
ebulição.



Por esta regra (que parece ser obedecida na família do carbono), a 
água deveria ser, à temperatura ambiente, um gás, com uma 
temperatura de ebulição bem abaixo de 0 oC.

Todos sabemos que, na verdade, a água é um líquido com ponto de 
ebulição de 100 Cº.

A interação entre elementos com grande diferença de 
eletronegatividade leva o nome de ligação ponte de hidrogênio e 
ocorre entre F – H, O – H, N – H e Cℓ - H.



01. Observe a seguinte ilustração:

δ-

δ-

δ-

δ+

δ+

As ligações pontilhadas correspondem as:

a) Ligações iônicas
b) Ligações dipolo induzido
c) Ligações dipolo temporário
d) Ligações ponte de hidrogênio
e) Ligações covalentes



02. (F.M. Triângulo Mineiro-MG) A água é um poderoso solvente, capaz 

de dissolver um grande número de substâncias e que possui diversas 

propriedades. Isso é possível devido à sua geometria molecular, polaridade 

e força intermolecular. Essas características atribuídas à água são:

A) linear, polar e forças de Van der Waals;

B) tetraédrica, polar e forças de Van der Waals;

C) piramidal, apolar e dipolo-dipolo;

D) angular, polar e pontes de hidrogênio;

E) linear, apolar e pontes de hidrogênio.

03. (VUNESP) Para as substâncias H2O e H2S, as forças de atração entre 

as suas moléculas ocorrem por:

A) interações eletrostáticas para ambas.

B) ligações de hidrogênio para ambas.

C) ligações de hidrogênio para H2O e interações eletrostáticas para H2S.

D) ligações de hidrogênio para H2O e dipolo-dipolo para H2S.

E) ligações de van der Waals para ambas.
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04. (PUC-PR) O ponto de ebulição do etanol é maior que o da acetona, 

mesmo apresentando menor número de átomos de carbono, devido a 

presença de ............... entre suas moléculas.

O espaço acima será preenchido com a alternativa:

A) interações dipolo-dipolo;           D) interações por pontes de hidrogênio;

B) interações dipolo induzido;        E) ligações eletrovalentes;

C) forças de Van der Waals;

05. (Unifor-CE) Analise as substâncias abaixo.

I. etanol (C2H5OH)

II. éter dimetílico (H3COCH3)

III. 1 – propanol (C3H7OH)

Considerando existência ou não de pontes de hidrogênio ligando moléculas 

iguais e suas correspondentes massas moleculares é de se prever que, 

sob mesma pressão, os pontos de ebulição dessas substâncias sejam 

crescentes na seguinte ordem:

A) I, II e III                                          D) II, III e I

B) I, III e II                                          E) III, II e I

C) II, I e III



01 02 03 04 05

Ver slide D D D C

GABARITO
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