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VSEPR (Valence Shell Electron Pair 
Repulsion)
RPECV (Repulsão entre os Pares 
Eletrônicos da Camada de Valência) 

P r e v ê  a  o r i e n t a ç ã o  d o s  p a r e s 
eletrônicos ao redor de um átomo 
central numa molécula.
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https://youtu.be/aqgpZOSFX_4
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As suposições por trás desta teoria são:

1.  Os pares eletrônicos da camada de valência do átomo central numa molécula ou num 
íon poliatômico tendem a se orientar de forma que sua energia total seja mínima. 

Isto significa que eles ficam tão próximos quanto possível do núcleo e ao mesmo tempo 
ficam o mais afastado possível entre si, a fim de minimizar as repulsões intereletrônicas.
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2.  A magnitude na repulsão entre pares depende do fato dos pares 
eletrônicos realizarem ligação ou não. Pares ligantes se repelem com 
força mínima, pares não-ligantes com força máxima.
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OBS.: PI ocupam mais espaço do que PC, por isso eles oferecem 
maior repulsão em relação aos PC (ou ligantes).
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3.  Quanto maior o ângulo formado entre dois pares de 
elétrons, menor a repulsão entre eles. Assim sendo, a 
força de repulsão  cresce seguindo a ordem representada 
a seguir:

180o
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4.  Cada número de coordenação possui uma geometria 
específica que possui ângulos entre os pares de elétrons 
que minimizam a repulsão eletrostática, normalmente 
por causa da simetria.
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5.  Usando argumentos baseados nas premissas anteriores e 
argumentos geométricos e de simetria, as geometrias de pares 
eletrônicos abaixo são as que encontramos nas moléculas mais 
frequentemente:
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5.  Usando argumentos baseados nas premissas anteriores e argumentos geométricos e 
de simetria, as geometrias de pares eletrônicos abaixo são as que encontramos nas 
moléculas mais frequentemente:
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No exemplo abaixo, temos duas possibilidades de arranjo de pares eletrônicos para uma 
molécula do tipo AX4E. 

Na opção (a), o Par Isolado (E) repele 3 Pares Compartilhados (X) (força de repulsão 
média) a 900 (pior ângulo).

Na opção (b), o Par Isolado repele 2 Pares Compartilhados a 900 .

Vence a geometria que tem menor quantidade de repulsões, ou seja, a opção (b).
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No exemplo abaixo, uma molécula do tipo AX3E2. 

Os 2 Pares Isolados (E) repelem 1 Par Compartilhado (X) (força de repulsão média) a 1200 
(ângulo de média repulsão) e repelem dois Pares Compartilhados a 90 de forma simétrica.

O PC (X) superior repele os 2 PI (E) para baixo enquanto que o X inferior repele o E para 
cima com igual intensidade, gerando uma anulação de repulsões.

X

X

X

E

E
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No exemplo abaixo, uma molécula do tipo AX4E2.

Não existe nenhuma outra opção que atenda a critérios de simetria e/ou minimização de 
repulsões eletrônicas a não ser a apresentada na figura.

Os dois PI são posicionados em oposição vertical. 

Cada um deles gera quatro repulsões PI-PC a 900, as quais são anuladas pelas quatro 
repulsões do par isolado oposto.
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https://youtu.be/O0V02zKav50

https://digichem.org/2019/09/30/aula-de-instrumentacao-para-o-
ensino-de-quimica-ii-dia-25-09-2019/
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https://youtu.be/aqgpZOSFX_4

https://digichem.org/2018/11/12/construindo-moleculas-com-o-app-movel-webmo/
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Realize os cálculos necessários e utilize as tabelas de geometria para:
(a) Classificar a geometria eletrônica da molécula usando a notação AXmEn.
(b) Desconsiderando os pares compartilhados, classifique a geometria molecular.

https://youtu.be/nrLfbK1ZQEQ

BeCl2 – AX2 – Linear/Linear

https://digichem.org/2018/11/12/construindo-moleculas-com-o-app-movel-webmo/
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https://youtu.be/G5K8GusAWVA

BF3 – AX3 – Trigonal Planar/Trigonal Planar
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CH4 – AX4 – Tetraédrico/Tetraédrico

https://youtu.be/bcmmu0XH06w
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NH3 – AX3E – Tetraédrica/Piramidal

https://youtu.be/_4ym52eU0Vg
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H2O – AX2E2 – Tetraédrica/Angular

https://youtu.be/SFr_5UNxG1c
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HF – AXE3 – Tetraédrica/Linear

https://youtu.be/P1gjZRg8Q8A
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PCl5 – AX5 – Bipiramidal Trigonal/Bipiramidal Trigonal

https://youtu.be/AeUdu7_MMBY
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SF4 – AX4E – Bipiramidal Trigonal/Gangorra (Seesaw)

https://youtu.be/aKraYBwmc9E
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ClF3 – AX3E2 – Bipiramidal Trigonal/Forma-T (T-shape)

https://youtu.be/wz3UEBXYVJY
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XeF2 – AX2E3 -Bipiramidal Trigonal/Linear

https://youtu.be/jHmA9jAUpsc
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SF6 – AX6 – Octaédrica/Ocatédrica

https://youtu.be/SLVzSIWWyoI
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ClF5 – AX5E – Ocatédrica/Pirâmide de base quadrada

https://youtu.be/e8UUD6gRRlw
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XeF4 – AX4E2 – Ocatédrica/Quadrado Planar

https://youtu.be/yOUKoj4j9H0
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 AX2 (linear, linear);
AX3 (trigonal planar, trigonal planar); 
AX4 (tetraédrica, tetraédrica); 
AX3E (tetraédrica, piramidal); 
AX2E2 (tetraédrica, angular) ; 
AXE3 (tetraédrica, linear); 
AX5 (bipiramidal trigonal, bipiramidal trigonal); 
AX4E (bipiramidal trigonal, gangorra); 

AX3E2 (bipiramidal trigonal, forma-T); 
AX2E3 (bipiramidal trigonal, linear); 
AX6 (cotaédrica,octaédrica); 
AX5E (octaédrica, pirâmide de base quadrada);

AX4E2 (octaédrica,quadrática)
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