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AUTO-IONIZAÇÃO DA ÁGUA 

H2O(l) OH – (aq) + H3O
+(aq)  + H2O(l) 

Uma das mais importantes propriedades 

 químicas da água é sua habilidade em agir 

tanto como ácido de Bronsted, quanto como 

 base de Bronsted, dependendo das  

circunstâncias. 



 

Na presença de um ácido, a água age  como um 
receptor de próton; na presença de uma base, a água 

age como um doador de próton. 

 

 

 

A reação de auto-ionização mostra que uma molécula 
de água pode doar próton para outra molécula de 

água. 
 

AUTO-IONIZAÇÃO DA ÁGUA 



 
AUTO-IONIZAÇÃO DA ÁGUA 

 
 

 

• A água pura consiste quase que inteiramente 

em moléculas de água e é um condutor de 

eletricidade extremamente ruim. 

 

 

 

• A auto-ionização da água é um processo em 

equilíbrio. 

 

 

 



O PRODUTO IÔNICO DA ÁGUA 

Podemos escrever a seguinte expressão de 

equilíbrio para a reação de auto-ionização da 

água. 

         

                       Keq   =  [H3O
+] [OH]- 

 

Uma vez que a constante de equilíbrio refere-se 

especificamente a  auto-ionização da água, 

usamos o símbolo  Kw para representar a 

constante de equílibrio e o chamamos de 

constante do produto iônico da água. 

 



Assim a constante do produto iônico da água  Kw  a 

25°C é igual a 1,0 x 10-14 
 

 

 Assim podemos escrever: 

 

                          Kw  =  [H3O
+] [OH]-   =  1 x 10-14   (a 25°C) 

 

 

 

 

    

O PRODUTO IÔNICO DA ÁGUA 



 

Como usamos usamos  H+ e H3O
+ de maneira 

intercambiável  para representar o próton hidratado     

 

                           H2O(l)  

O PRODUTO IÔNICO DA ÁGUA 

OH – (aq) H+(aq) + 

A reação de auto-ionização da água pode ser  

escrita como acima 



  

 

A expressão para Kw  pode ser escrita 

em termos de  H3O
+ ou H+ 

 

Kw= [H+] [OH]-  = [H3O
+] [OH]-  = 1x10-14   (a 25°C) 

 

O que torna a equação acima muito útil é que ela 

não é apenas aplicável a água pura, mas a 

qualquer solução aquosa.    

O PRODUTO IÔNICO DA ÁGUA 



 

 

 

A expressão anterior é aplicável a qualquer solução 

 aquosa diluída, e pode ser usada para calcular H+ se 

 a concentração de íons hidróxido for conhecido ou 

 ainda usada para calcular OH- se a concentração de 

 H+ for conhecida. 
 

O PRODUTO IÔNICO DA ÁGUA 



O PRODUTO IÔNICO DA ÁGUA 

Uma solução na qual    [H+] > [OH-]                     solução ácida                         

Uma solução na qual   [H+] = [OH-]                     solução neutra 

 

Uma solução na qual  [H+] < [OH-]                       solução básica                                                 

                                      



O PRODUTO IÔNICO DA ÁGUA 

 

           

Em uma solução neutra [H+] = [OH-] = 10-7             pH=7 
 

Em uma solução ácida [H+] > [OH-]       [H+] > 1,0 x 10-7    pH < 7 
                                      

Em uma solução básica  [H+] < [OH-]        [H+] < 1,0 x 10-7pH  >  7 

                     



 

A concentração molar de H+ (aq) em uma solução aquosa  é  

geralmente muito pequena.  Por conveniência em geral 

usamos [H+] em termos de pH, que é o cologarítimo  na 

base 10 de [H+]  

 

pH    =  -log [H+]  

 

A ESCALA DE pH 



Podemos usar a equação anterior para calcular o pH de uma 

solução neutra a 25°C isto é uma solução na qual :             

 

[H+] =1,0 x 10-7 mol /L 

Logo 

pH    =  -log [H+]  

 

pH = -log (1,0 x 10-7) 

pH = -(-7) 

 

pH = 7 

 

A ESCALA DE pH 



 

• O que acontece ao pH de uma solução à medida que 
tornamos a mesma ácida? 

 

• Uma solução na qual [H+]>[OH-] é uma                           
solução ácida. 

  

• Nessa solução [H+] >1,0 x 10-7 mol /L 

 

• Devido ao sinal negativo na equação o pH diminui à 
medida que [H+] aumenta                      

 

A ESCALA DE pH 



Por exemplo , o pH de uma solução ácida na qual 

 

                [H+] = 1,0 x 10-3 mol /L é: 

 

pH = -log(1,0 x 10-3 ) 

  

pH = -(-3,00) 

 

pH = 3,00 

 

A ESCALA DE pH 



Podemos também calcular o pH de uma solução básica, na 

 qual [OH-] >1,0 x 10-7 mol /L 

Suponha que  [OH-] =2,0 x 10-3 mol /L 

Podemos usar a equação  

 

Kw= [H+] [OH]-  = [H3O
+] [OH]-  = 1x10-14   (a 25°C) 

[H+] =   
Kw

[OH−]
 = 

1x10−14

2,0 x 10−3 = 5,0 x 10-12 mol /L 

pH = -log (5,0 x 10-12 ) 

 

pH = 11,30 

 

 

 

 

A ESCALA DE pH 



Os valores de pH característicos de várias soluções familiares 

são mostrados na figura abaixo. 

A ESCALA DE pH 

[H +] 



 

 

A variação da concentração de [H+] por um fator 

de 10 faz com que o pH varie de 1 unidade. 

 

Assim uma solução de pH 5 tem 10 vezes a 

concentração de H+ (aq) de uma solução   de 

pH 6. 

A ESCALA DE pH 



Uma amostra de suco de maçã que foi espremida recentemente 

tem pH de 3,76. Calcule [H+]. 

 

pH    =  -log [H+]  = 3,76 

 

Assim 

 

log [H+] = -3,76 

Logo 

 

 [H+] = antilog (-3,76)  = 10-3,76  = 1,7 x 10-4 mol/L 

 

  

A ESCALA DE pH 



O uso de cologarítmo é também uma maneira conveniente de 

expressar  valores de outras grandezas pequenas. 

 

pOH = -log [OH] – 

 

Tomando o cologarítmo dos dois lados da equação abaixo 

temos: 

Kw= [H+] [OH]- 
 

-log  [H+] + (-log [OH]-) =   -logKw 

 

pH + pOH = 14  (a 25°C) 

 

USANDO [OH-] EM TERMOS DE pOH  



O pH pode ser medido rapidamente e com exatidão com um 

medidor de pH. 

 

Apesar de menos precisos , os indicadores ácido-base podem 

ser usados para medir o pH.  

 

Um indicador ácido-base é uma substância colorida que pode 

por si mesma existir na forma ácida ou básica.  

 

As duas formas tem cores diferentes. 

MEDINDO O pH 



MEDINDO O pH 

 

Assim o indicador fica de uma cor em meio ácido e de 

outra em meio básico. 

 

Se você conhece o pH no qual o  indicador passa de 

uma cor para outra, pode determinar se a solução 

tem pH maior ou menor que a sua faixa de mudança 

de cor. 

 



rTRANSIÇÃO 



ÁCIDOS E BASES FORTES 

 

Os ácidos fortes e bases fortes são eletrólitos fortes isto 

é completemente ionizados em solução 

 

Observe que a lista de ácidos fortes é muito pequena. 

 

Por via de consequência a maioria dos ácidos é fraco. 

 

As únicas bases fortes comuns são os hidróxidos e 

metais alcalinos e os hidróxidos de cálcio, estrôncio e 

bário. 



ÁCIDOS E BASES FORTES COMUNS 

ÁCIDOS FORTES BASES FORTES 

ÁCIDO CLORÍDRICO, HCl HIDRÓXIDOS DE METAIS 

DO GRUPO 1 

ÁCIDO BROMÍDRICO, 

HBr 

HIDRÓXIDOS DE METAIS 

MAIS PESADOS DO 

GRUPO 2 

ÁCIDO IODÍDRICO, HI Ex: GRUPO 1 

ÁCIDO CLÓRICO, HClO3 LiOH, NaOH, KOH, RbOH 

ÁCIDO PERCLÓRICO, 

HClO4 

Ex: GRUPO 2 

ÁCIDO NÍTRICO, HNO3 Ca(OH)2  ,  Sr(OH)2  e 
 

ÁCIDO SULFÚRICO, 

H2SO4 

Ba(OH)2 



ÁCIDOS FORTES 

O Ácido nítrico exemplifica o comportamento dos ácidos 

monopróticos fortes. Para todas as propostas 

práticas, uma solução aquosa de HNO3  consiste 

inteiramente em íons H3O
+ e NO3

- . 

 

HNO3 (aq)        +        H2O (l)                H3O
+

(aq)
     +   NO3

-
(aq)  

 

Ionização completa – não 

 usamos seta dupla  porque a 

 reação desloca-se  

completamente para a direita 



ÁCIDOS  FORTES 

 

Em uma solução aquosa de ácido forte, o ácido 

normalmente é a única fonte significativa de íons  H+ 

 

Como resultado, o cálculo do pH de uma solução de 

ácido monoprótico forte é direto porque [H+] é igual 

à concentração original de ácido. 

 

Em uma solução de 0,20 mol/L de HNO3(aq)  por exemplo 

[H+] = [NO3
-] = 0,20 mol/L. 

 

A situação de um ácido diprótico é mais complexa. 



ÁCIDOS FORTES 

Qual é o pH de uma solução 0,040 mol/L de HClO4?  

Solução 

O ácido perclórico é um ácido monoprótico forte e está 

completamente ionizado 

Logo 

[H+] = [ClO4
-] = 0,040 mol/L. 

 

pH    =  -log [H+] 

pH    =  -log (0,040) 

 

pH = 1,40 

 



BASES FORTES 

Existem relativamente poucas bases fortes 

comuns.  

 

As bases fortes dissociam-se completamente em 

íons em solução aquosa.  

 

Uma solução 0,30 mol/L de NaOH consiste em  

0,30 mol/L Na+
(aq) e 0,30mol/L de [OH]-(aq) . 

Logo praticamente não existe NaOH na forma 

associada. 
 



BASES FORTES 

Como as bases fortes dissociam-se inteiramente 

em íons em solução aquosa, o cálculo do pH 

de suas soluções é também direto. 

 

Qual é o pH de uma solução 0,028 mol/L de 

NaOH? 

Kw= [H+] [OH]- 

 [H+] =   
Kw

[OH−]
  



BASES FORTES 

[H+] =   
Kw

[OH−]
 

 

[H+] = 
1x10−14

0,028
 

 

[H+] = 3,57x10−13   
mol/L 

pH    =  -log [H+]  

pH    =  -log(3,57x10−13) 

pH    = 12,45 



BASES FORTES 

Outro Método 

pOH = -log [OH–] 

pOH = -log (0,028) 

 

pOH = 1,55 

 

pH = 14,00 – pOH 

pH = 14,00 – 1,55 

 

pH = 12,45 

 

 



BASES FORTES 

 

Soluções fortemente básicas são obtidas por 

substâncias que reagem com a água 

produzindo OH–. 

 

A substância básica mais comum é o ânion 

óxido. 
 

  Os hidretos e nitretos também reagem com a 

água para formar OH– . 
 

 



BASES FORTES 

NaH(aq)   +       H2O(l)     →    NaOH(aq)   +     H2(g)  

Na3N(aq)   +  3H2O(l)   →  3NaOH(aq)  +     NH3(aq) 

 

 Os ânions óxido, hidreto e nitreto são bases 

mais fortes que o ânion hidróxido (a base 

conjugada da água), eles são capazes de 

remover um próton da água. 

   Na2O(aq)   +  H2O(l)   →  2NaOH(aq) 



ÁCIDOS FRACOS 

 

A maioria das substâncias ácidas é ácido fraco e, 

consequentemente ioniza-se apenas 

parcialmente em soluções aquosas. 

 

Representando um ácido fraco por HA, podemos 

escrever a equação para sua reação de 

ionização das seguintes maneiras: 

 

HA (aq)        +        H2O (l)     ͢         H3O
+

(aq)
     +   A-

(aq)  

 



ÁCIDOS FRACOS 

HA (aq)       ͢                     H
+

(aq)
     +   A-

(aq) 

Como a agua é o solvente ela é omitida da 

expressão da constante de equilíbrio  que pode 

ser escrita como:  

 

Keq =   
[H3O

+] [A−]
[HA]

  

ou 

Keq =   
[H+] [A−]

[HA]
  

 

  



ÁCIDOS FRACOS 

Agora trocaremos o índice inferior na constante 

de equilíbrio para especificar o tipo de equação 

à qual ela corresponde 

Ka =   
[H3O

+] [A−]
[HA]

  

Ka =   
[H+] [A−]

[HA]
  

O índice inferior a em Ka informa que ela é a cte de 

equilíbrio para a ionização de um ácido. 

Logo Ka é a constante de dissociação ácida. 

 

 

 

 



Alguns Ácidos Fracos em Água a 25°C 
Ácido Reação de Equilíbrio Ka 

Fluorídrico 

HF 

HF(aq)        +        H2O (l)     ͢                H3O
+

(aq)
     +   F-

(aq)  

 

6,8x10−4  

Nitroso 

HNO2 

HNO2(aq)        + H2O (l)                     H3O
+

(aq)
     +   NO2

-
(aq)  

 

4,5x10−4  

 

Benzóico 

HC7H5O2 

HC7H5O2(aq)   + H2O (l)                H3O
+

(aq)
  +    C7H5O2

-
(aq)  

 

6,3x10−5  

 

Acético 

HC2H3O2 

HC2H3O2(aq)   +  H2O (l)                H3O
+

(aq)
  +   C2H3O2

-
(aq)  1,8x10−5  

 

Hipocloroso 

HClO 

HClO(aq)+ H2O (l)                          H3O
+

(aq)
     +   ClO-

(aq)  3,0x10−8  

 

Cianídrico 

HCN 

HCN(aq +  H2O (l)                              H3O
+

(aq)
  +   CN-

(aq)  4,9x10−10  

 

Fenol 

HC6H5O 

 

HC6H5O(aq) + H2O (l)                       H3O
+

(aq)
  +   C6H5O

-
(aq)  

 

1,3x10−10  

 



ÁCIDOS FRACOS 

 

A ordem de grandeza de Ka indica a tendência 

do ácido ionizar em água. Quanto maior o valor 

de Ka, mais forte é o ácido.   

 

Observe que dentre os ácidos fracos 

relacionados na tabela anterior o ácido 

fluorídrico é o mais forte e o fenol o ácido mais 

fraco. 



ÁCIDOS POLIPRÓTICOS 

Ácidos polipróticos são aqueles que têm mais 

de um átomo de hidrogênio ionizável. 

 

Por exemplo o ácido sulfuroso H2SO3 pode  

ionizar-se em etapas sucessivas 

H2SO3 (aq)                   H
+

(aq)
     +   HSO3

-
 (aq)

    

Ka1 = 1,7x10−2  

 

HSO3
-
 (aq)                        H

+
(aq)

     +    SO3
2-

 (aq)
  

Ka2 = 6,4x10−8    

 



ÁCIDOS POLIPRÓTICOS 

As constantes de dissociação ácida para esses 

equilíbrios são chamadas da Ka1 e Ka2 . 

 

 Os números nas constantes referem-se ao 

próton em particular do ácido que está 

ionizando. 

 

Assim Ka2 refere-se ao equilíbrio envolvendo a 

remoção de um segundo próton de um ácido 

poliprótico. 



ÁCIDOS POLIPRÓTICOS 

No exemplo anterior  Ka2 é muito menor que Ka1. 

Com base nas atrações eletrostáticas, 

esperaríamos que a perda de um próton 

ocorresse mais facilmente numa molécula 

neutra de H2SO3 do que no ânion HSO3
-
 . 

 

 

Disso resulta uma observação geral: é sempre 

mais fácil remover o primeiro próton de um 

ácido poliprótico do que o segundo. 



ÁCIDOS POLIPRÓTICOS 

 

Analogamente para um ácido triprótico, é mais 

fácil remover o segundo próton do que o 

terceiro. 

 

 

Assim, os valores de Ka tornam-se 

sucessivamente menores à medida que os 

prótons são removidos sucessivamente. 



CONSTANTES DE DISSOCIAÇÃO ÁCIDA 
DE ALGUNS ÁCIDOS POLIPRÓTICOS 

NOME FÓRMULA Ka1 Ka2 Ka3 

Ascórbico H3C6H6O6 

 

8,0x10−5  

 

1,6x10−12 

 

      - 

Carbônico H2CO3 

 

4,3x10−7  

 

5,6x10−11         - 

Cítrico H3C6H5O7 

 

7,4x10−4  

 

1,7x10−5  

 

4,0x10−7  

 

Oxálico H2C2O4 

 

5,9x10−2  

 

6,4x10−5 

 

        - 

Fosfórico H3PO4 7,5x10−3  

 

6,2x10−8  

 

4,2x10−13  

 

Sulfuroso  H2SO3 

. 
 

1,7x10−2  

 

6,4x10−8  

 

- 

Sulfúrico H2SO4 

 

 

Grande 1,2x10−2 

 

- 



ÁCIDOS POLIPRÓTICOS 

As constantes de dissociação ácida para alguns 

ácidos polipróticos comuns estão relacionadas 

na tabela anterior.  

 

Observe que o valor de Ka do ácido sulfúrico 

está listado simplesmente como “grande”. 

 

O ácido sulfúrico é um ácido forte em relação à 

remoção do primeiro próton. 



ÁCIDOS POLIPRÓTICOS 

Portanto, a reação para a primeira etapa da 

ionização do ácido sulfúrico é representada por 

uma única seta apontando para a direita. 

 

Trata-se de uma reação de ionização completa. 

Representa-mo-la abaixo: 

H2SO4 (aq)                      H
+

(aq)
     +   HSO4

-
 (aq)

  

 

 Por outro lado o valor de Ka2 mostra que o ânion 

HSO4
-
 é um ácido fraco 

 



BASES FRACAS 

Muitas substâncias comportam-se como bases 

 em água. As bases fracas reagem com a água, 

 retirando prótons desta com isso formando o  

ácido conjugado da base e íons OH–. 

 

B(aq)        +        H2O (l)                   HB+
(aq)

     +   OH-
(aq)  

 

 

 

Base 1 Ácido 2 Ácido 1 Base 2 



BASES FRACAS 

 

A base mais fraca comumente encontrada é a 

amônia. 
 

NH3 (aq)        +        H2O (l)                 NH4
+

(aq)
     +   OH-

(aq)  

 

 A expressão da constante de equilíbrio para 

essa reação pode ser escrita como: 

                           K𝑏 =   
[NH4

+] [OH−]
[NH3]

  

 

A água é o solvente de modo que ela é omitida 

da expressão da constante de equilíbrio. 



BASES FRACAS 

Como em K𝑤  e  K𝑎  
o índice inferior “b” denota  

que essa constante de equilíbrio refere-se a um 

tipo particular de reação, chamada ionização 

de uma base fraca em água. 

 

A constante K𝑏 é chamada constante de 

dissociação básica. 

 

A  constante K𝑏 sempre se refere ao equilíbrio no 

qual uma base reage com água para formar o 

ácido conjugado correspondente e OH- 

 



BASES FRACAS 

 

A tabela a seguir relaciona os nomes, as 

fórmulas , as reações de equilíbrio e os valores 

da constante K𝑏 para várias bases fracas em 

água.  

 

Generalizando podemos dizer que quanto maior 

o K𝑏 maior será a basicidade. 



ALGUMAS BASES FRACAS E SEUS 
EQUILÍBRIOS EM SOLUÇÃO AQUOSA 

BASE FRACA 

 

REAÇÃO DE EQUILÍBRIO Kb 

Amônia  

NH3 

NH3 (aq)        +        H2O (l)                 NH4
+

(aq)
     +   OH-

(aq)  1,8x10−5  

Piridina 

C5H5N 

C5H5N (aq)     +    H2O (l)                 C5H5N
+

(aq)
     +   OH-

(aq)  

 

1,7x10−9  

 

Hidroxilamina 

H2NOH  

H2NOH(aq)     +    H2O (l)                    H3NOH+
(aq)

  + OH-
(aq)  

 

1,1x10−8  

 

Metilamina 

NH2CH3 

NH2CH3(aq)   +  H2O (l)                 NH3CH3
+

(aq)
  +   OH -

(aq)  4,4x10−4  

 

Íon Hidrogeno 

Sulfeto HS - 

HS -
(aq)   +  H2O (l)                   H2S (aq)

     +  OH -
(aq)  1,8x10−7  

 

Ânion Carbona- 

to   CO3 2- 

CO3   (aq)    +  H2O (l)              HCO3
-
(aq)

     +  OH -
((aq)  1,8x10−4  

 

Ânion Hipoclorito 

ClO- 

 

ClO-
(aq)     +     H2O (l)                        HClO-

(aq)
  +  OH -

(aq)  

 

3,3x10−7  

 

2- 


