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Ácidos e bases
CQ132

Prof. Márcio Peres de Araujo

Algumas definições...
Svante Arrhenius

• ácido produz H+ íons em solução aquosa
• bases produzem OH- íons em solução aquosa

• Água é necessária, somente permite soluções

aquosas

• somente ácidos próticos

• somente bases contendo o ânion hidroxila
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Algumas definições...
Johannes Nicolaus Brønsted - Thomas Martin Lowry

• ácidos são doadores de H+

• bases são receptores de H+

• soluções aquosas são permitidas

• bases sem hidroxilas são permitidas

• somente ácidos próticos são permitidos

Ácidos e bases fortes e fracos
Um ácido ou uma base é classificado como forte ou fraco
dependendo da magnitude da sua ionização

Constantes de Acidez em solução aquosa a 25 ºC
Ácidos Fórmula Química Ka
Iodídrico HI 1011

Perclórico HClO4 1010

Bromídrico HBr 109

Clorídrico HCl 107

Sulfúrico H2SO4 102

Íon Hidrônio H3O+ 1
Sulfuroso H2SO3 1,5 x 10-2

Fosfórico H3PO4 7,5 x l0-3

Fluorídrico HF 3,5 x 10-4

Ka > 1 (pKa < 0) = ácido forte (equilíbrio fortemente a favor da doação de um
próton para a água).
Ka < 1 (pKa > 0) = ácido fraco (equilíbrio fortemente a favor do ácido).
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Ácidos e bases de Brønsted-Lowry

HA + H2O A- + H3O+
Keq = [H3O+][A-]

[AH][H2O]

Como a concentração de água permanece constante (aprox.) a
55,56 mol L-3 para soluções diluídas, uma nova expressão
pode ser escrita (Constante ácida - Ka):

HA + H2O A- + H3O+ Ka = [H3O+][A-]

[AH]

Ácidos polipróticos
Um ácido poliprótico perde prótons numa sequência de sucessivas
desprotonações que são sucessivamente menos favoráveis.

Um ácido poliprótico é uma substância que pode doar mais do
que um próton.

H2S(aq)  +  H2O(l)  =  HS-(aq)  +  H3O+(aq)

HS-(aq)  +  H2O(l)  =  S2-(aq)  +  H3O+(aq)

Ka1 = [HS-][H3O+]
[H2S]

Ka2 = [S2-][H3O+]
[HS-]

Ka1 = 9,1 x 10-8

Ka2 ~ 10-19

Qual a justificativa para a diminuição do Ka?
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Ácidos polipróticos

Acid Formula Ka pKa

phosphoric acid H3PO4 K1 = 7.1 x 10-3 2.12

H2PO4- K2 = 6.2 x 10-8 7.21

HPO42- K3 = 4.6 x 10-13 12.34

H3PO4 + H2O H2PO4- + H3O+ K1 =
[H3PO4]

[H3O+][H2PO4-]

H2PO4- + H2O HPO42- + H3O+ K2 =
[H2PO4-]

[H3O+][HPO42-]

HPO42- + H2O PO43- + H3O+ K3 =
[HPO42-]

[H3O+][PO43-]
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Ácidos e bases conjugados

• Considere a seguinte equação...quando HF
é adicionado em água, a concentração de
H+ aumenta...

HF + H2O H3O+ + F- (1)

HF + H2OH3O+ + F- (2)

mas a reação não ocorre totalmente. As quatros
espécies estão em equilíbrio – então, quem é a base e
quem é o ácido?

Ácidos e bases conjugadosÁcidos e bases conjugados

HF + H2O H3O+ + F- (1)

HF + H2OH3O+ + F- (2)

Acid Base Base conjugada

Ácido conjugado

Acid Base
Base conjugada

Ácido conjugado
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Efeito Nivelador do solvente
Um solvente com uma constante de autoprotólise grande pode ser usado
para distinguir uma grande variedade de forças ácidas.

“Um ácido que parece fraco em água pode parecer forte em um solvente que é um receptor  mais
efetivo de próton, e vice-versa. De fato, em solventes suficientemente básicos (como a amônia líquida),
pode não ser possível distinguir as forças de ácidos diferentes, uma vez que todos eles estarão
desprotonados”

Ácidos fortes em água (pKa < 0) se comportarão com o H3O+

Ácido mais forte do que H3O+ não pode permanecer protonado.

O efeito nivelador do solvente pode ser expresso em termos do pKa do ácido. Um ácido tal como o HCN,
dissolvido em um solvente, HSol, é classificado como forte se pKa < 0, onde Ka é a constante de acidez do ácido
no solvente HSol.

HCN  +  HSol  =  H2Sol+ +  CN-

Isto é, todos os ácidos com pKa < 0 (Ka > 1), que são considerados como
forte, estão totalmente na forma H2Sol+ e o ânion correspondente

Ka = [H2Sol+][CN-]
[HCN]

Da mesma forma para as bases:

NH3 +  HSol  =  NH4
+ +  Sol-

Isto é, bases com pKb < 0 (Kb > 1) estão totalmente na forma Sol- e do
cátion correspondente.

Concluindo: como pKa +  pKb = pKHSol
todas as bases com pKa > pKHSol terão pKb < 0

Qualquer ácido é nivelado se pKa < 0  em HSol e qualquer base é
nivelada se pKa > pKHSol em HSol. Assim, a “janela” de forças que não
são niveladas neste solvente vai de pKa = 0 até o pKHSol
Para a água, pKw = 14, para a amônia líquida, o pKam = 34

Kb = [NH4
+][Sol-]

[NH3]
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= parâmetro eletrostático
z= carga
r= raio iônico
d= diâmetro de uma
molécula de água
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