


É um caso particular de equilíbrio no qual aparecem íons.

Seja a ionização do HCℓ:

Então:

Logo:

K é a constante de ionização ou constante de equilíbrio



No equilíbrio iônico, além do K também existe o grau de ionização (α).

O grau de ionização (α) é definido como:

Observação:

Quanto maiores os valores de K e α, mais forte será o eletrólito

α > 50% → eletrólito forte

5 < α < 50% → eletrólito moderado
α < 5% → eletrólito fraco



Lei da Diluição de Ostwald

“O grau de ionização de um eletrólito aumenta, tendendo para 100%, à medida que se dilui a 
solução (diminui sua concentração)”.

Seja um eletrólito XY de concentração molar M e grau de ionização α, então:



Portanto:

substituindo fica:

Como α é muito pequeno para eletrólitos fracos (1-α) ≈ 1. Temos:

Esta expressão nos mostra que quanto menor a molaridade da solução (mais diluída), 

maior deve ser o grau de ionização do eletrólito, uma vez que o valor de K é constante e só 

depende da temperatura.



Seja a ionização da água pura:

Como a água pura é um eletrólito fraco (↓α), sua concentração é 

praticamente constante, logo houve a incorporação desse valor invariável 
na constante de equilíbrio:

Constante (Kw)

Logo:

Kw = [H+] . [OH-]



Esta constante é chamada de produto iônico da água e simbolizada por Kw. A 

25ºC o produto iônico da água vale:

[H+]  .  [OH-] = 10-14

Altas concentrações de H+

...correspondem a baixas 

concentrações de OH- e 

vice-versa.

Constante (desde de que a 

temperatura seja fixa).

Baseado no produto iônico da água, 

a 25ºC , classificamos as soluções 

aquosas em: Soluções ácidas → [H+] > [OH-]

Soluções básicas ou alcalinas → [H+] < [OH-]

Soluções neutras → [H+] = [OH-] = 10-7 mol/L 



Exemplos: Determina-se experimentalmente que, na água pura, [H+] = 1,0 x 10-7 mol/L

Já que [H+] é 1,0 x 10-7 mol/L e sabendo que [H+] . [OH-] = 10-14 , fazemos:

1,0 x 10-7 . [OH-] = 10-14

Meio Neutro: [H+] = [OH-] 



Determina-se experimentalmente que, no vinagre, [H+] = 1,0 x 10-3 mol/L

Já que [H+] é 1,0 x 10-3 mol/L e sabendo que [H+] . [OH-] = 10-14 , fazemos:

1,0 x 10-3 . [OH-] = 10-14

Meio Ácido: [H+] > [OH-] 



Determina-se experimentalmente que, no limpador com amônia, [OH-] = 1,0 x 10-2 mol/L

Já que [OH-] é 1,0 x 10-2 mol/L e sabendo que [H+] . [OH-] = 10-14 , fazemos:

[H+] . 10-2 = 10-14

Meio Básico: [H+] < [OH-] 



pH e pOH

pH (potencial hidrogeniônico)

O suco de tomate é ácido e possui uma  [H+] da ordem de 0,0001 mol/L, ou seja, 10-4 mol/L.

A maioria das soluções do cotidiano apresenta [H+] entre 10-1 e 10-4 mol/L, mas esses valores não 

são práticos para estabelecer uma comparação entre acidez ou alcalinidade das soluções.

Em 1909, o bioquímico dinamarquês Sörensen criou uma forma compacta de especificar a acidez 

ou alcalinidade de uma solução: A escala de pH.



pH = - log [ H+ ] Mas qual a vantagem de empregar pH?

Considere, novamente, o suco de tomate com [H+] = 10-4 mol/L.

Para obter o pH correspondente, devemos proceder da seguinte maneira:

O uso do pH evitará que você trabalhe com concentração que envolvam potências de 10 com 

expoentes negativos.

Essa é a razão do sucesso da escala de pH. Afinal, é muito mais fácil dizer que o pH = 4, do que 

dizer que a concentração de íons H+ vale 10-4.



Com base no valor do pH, as soluções aquosas são classificadas como:

Soluções Ácidas Soluções Básicas ou 

Alcalinas

Soluções Neutras

[H+] > [OH-]

[H+] > 10-7

pH < 7

[H+] < [OH-]

[H+] < 10-7

pH > 7

[H+] = [OH-] = 10-7

[H+] = 10-7

pH = 7



pOH (potencial hidroxiliônico)

O raciocínio usado por Sörensen na determinação da escala de pH, foi utilizado também para 

determinar as concentrações dos íons hidroxila [OH-] presentes em solução aquosa.

Aplicando a propriedade do logaritmo, temos que:

pOH = - log [ OH- ]



Relação entre pH e pOH

Se aplicarmos a notação logarítmica à expressão do produto iônico da água, teremos:



Exemplos

água pura



C2H4O2



NH4(OH)



0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    10    11    12   13   14

Acidez crescente Basicidade crescenteN



Exercícios

01. (UFC) Qual a porcentagem de ionização de uma solução 0,5 M de um monoácido fraco HA, cuja, 

constante de ionização é 5 . 10-5, a 25ºC?

A) 1 %

B) 1,5 %

C) 2,5 %

D) 2 %

E) 3 %

Resposta



02. (ITA) Numa solução aquosa 0,100 mol/L de um ácido monocarboxílico, a 25ºC, o ácido está 

3,7 % dissociado após o equilíbrio ter sido atingido. Assinale a opção que contém o valor correto 

da constante de dissociação desse ácido nesta temperatura.?

A) 1,4

B) 1,4 x 10-3

C) 1,4 x 10-4

D) 3,7 x 10-2

E) 3,7 x 10-4

Resposta



03. (PUC-MG) A seguir estão tabeladas as constantes de ionização (Ka) em solução aquosa a 

25ºC.

Ácido Ka(25ºC)

HBro 2 x 10-9

HCN 4,8 x 10-10

HCOOH 1,8 x 10-4

HCℓO 3,5 x 10-8

HCℓO2 4,9 x 10-3

A ordem decrescente de acidez está corretamente representada 

em:

A) HCℓO2 > HCOOH > HCℓO > HBrO > HCN

B) HCN > HBrO > HCℓO > HCOOH > HCℓO2

C) HCℓO2 > HCℓO > HCOOH > HCN > HBrO

D) HCOOH > HCℓO > HCℓO2 > HBrO > HCN

E) HCℓO2 > HBrO > HCℓO > HCOOH > HCN

Resposta

A) HCℓO2 > HCOOH > HCℓO > HBrO > HCN



04. Numa solução, a concentração de OH- é 0,0001M. Qual o valor do pH?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 10

E) 11

Resposta



05.(VUNESP) O leite de magnésia, constituído por uma suspensão aquosa de Mg(OH)2, apresenta 

pH igual a 10. Isso significa que:

A) O leite de magnésia tem propriedades ácidas.

B) A concentração de íons OH- é igual a 10-10 mol/L.

C) A concentração de íons H3O
+ é igual a 10-10 mol/L.

D) A concentração de íons H3O
+ é igual a 1010 mol/L.

E) A soma das concentrações dos íons H3O
+ e OH- é igual a 10-14 mol/L.

Resposta



06. (FEI-SP) Com ou sem açúcar, o cafezinho é consumido por milhões de brasileiros. Sabendo-se 

que no cafezinho a concentração molar de íons H+ é 1,0 x 10-5 mol/L, o seu pOH a 25 °C e o 

caráter do meio são, respectivamente: 

A) 7; neutro. 

B) 5; ácido.

C) 9; básico. 

D) 5; básico.

E) 9; ácido. 

Resposta



07. (Vunesp-SP) A 25 °C, o pOH de uma solução de ácido clorídrico de concentração 0,10 mol/L, 

admitindo-se dissociação total do ácido, é: 

A) 10-13

B) 10-1

C) 1

D) 7

E) 13

Resposta



08. A 25 ºC um tipo de refrigerante apresenta pH = 3. As concentrações em mol/L de H+ e OH-

nesse refrigerante são, respectivamente:

A) 10-3 e 10-11

B) 10-11 e 10-3

C) 10-5 e 10-9

D) 10-9 e 10-5

E) 10-4 e 10-10

Resposta



09. (Fuvest) Entre os líquidos da tabela:

Tem caráter ácido apenas:

A) o leite e a lágrima

B) a água de lavadeira

C) o café preparado e a coca-cola

D) a água do mar e a água de lavadeira

E) a Coca-cola

Líquido [H+] OH-]

Leite 1,0 . 10-7 1,0 . 10-7

Água do mar 1,0 . 10-8 1,0 . 10-6

Coca-cola 1,0 . 10-3 1,0 . 10-11

Café preparado 1,0 . 10-5 1,0 . 10-9

Lágrima 1,0 . 10-7 1,0 . 10-7

Água de lavadeira 1,0 . 10-12 1,0 . 10-2

O café preparado tem [H3O
+] ou [H+] = 1,0 . 10-5, logo pH = 5. 

A coca-cola tem [H3O
+] ou [H+] = 1,0 . 10-3, logo pH = 3.

Ambas as soluções, por apresentarem pH menor que 7, têm caráter ácido.

Resposta



10. (UFRJ) Em um potenciômetro, se faz a leitura de uma solução 0,001M de hidróxido de sódio 

(utilizado na neutralização do ácido lático). Sabendo-se que o grau de dissociação é total, o valor 

do pH encontrado corresponde a:

A) 2,7. 

B) 5,4. 

C) 12,0. 

D) 11,0. 

E) 9,6.

Resposta



11. (Puccamp) Uma área agrícola foi adubada com amônia, nitrato e fosfato de amônio. Na amostra 

das águas residuais da irrigação dessa área, verifica-se que a concentração de íons OH-(aq) é igual 

a 8 x 10-5 mol/L, a 25 ºC. Pode-se afirmar que a amostra tem pH igual a:

(Dados: log 8 = 0,90; Kw = [H+] . [OH-] = 1 x 10-14 a 25 ºC)

A) 9,9

B) 8,5

C) 7,0

D) 6,9

E) 3,9

Resposta



12. (UFC) Uma lei de proteção ao meio ambiente proíbe lançar nos rios dejetos industriais que 

possuam valores de pH < 5 ou pH > 9. Estarão obedecendo à lei do meio ambiente indústrias que 

lançam dejetos contendo íons H3O
+, cuja concentração é:

A) 0,1 M

B) 10-5¨ M

C) 0,01 M

D) 10-10 M

E) 7 M
Resposta



13. (Fuvest) Ao tomar dois copos de água, uma pessoa dilui seu suco gástrico (solução contendo 

ácido clorídrico) de pH=1, de 50 para 500 mL. Qual será o pH da solução resultante, logo após a 

ingestão de água?

A) 0

B) 2

C) 4

D) 6

E) 8

Resposta Ingerindo água o suco gástrico fica menos ácido (vai neutralizando) 

e o pH aumenta, porém ainda continua ácido, logo o pH deve ser 
menor que 7 e maior que 1.

Lembre que [H+] = 10-pH mol/L (função inversa do logaritmo)

pH = 1 => [H+] = 10-pH mol/L = 10-1 mol/L

[H+] era de 0,1mol/L passa a ser de 0,01mol/L, 

Já que a solução foi diluída de 50 mL para 500 mL (diluiu 10 x) e dessa 
forma [H+] ficará dez vezes menor.

Cálculo do novo pH.

[H+] = 10-2 mol/L

pH = - log [H+]

pH = - log10-2

pH = 2



14. (ENEM) O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador do caráter ácido (pH 

entre 0 e 7) ou básico (pH entre 7 e 14) de diferentes soluções. Misturando-se um pouco de suco 

de repolho e da solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores, segundo sua natureza 

ácida ou básica, de acordo com a escala adiante. Algumas substâncias foram testadas com esse 

indicador, produzindo os seguintes resultados:

Material Cor

I Amoníaco Verde

II Leite de 

magnésia

Azul

III Vinagre Vermelho

IV Leite de vaca Rosa

De acordo com esses resultados, as soluções I, II, III e 

IV têm, respectivamente, caráter:

A) Ácido / básico / básico / ácido

B) Ácido / básico / ácido / básico

C) Básico / ácido / básico / ácido

D) Ácido / ácido / básico / básico

E) básico/ básico / ácido / ácido

Resposta: E



15. (ENEM) O pH informa a acidez ou a basicidade de uma solução. A escala a seguir apresenta a 

natureza e o pH de algumas soluções e da água pura, a 25 ºC.

Uma solução desconhecida estava sendo 

testada no laboratório por um grupo de alunos. 

Esses alunos decidiram que deveriam medir o 

pH dessa solução como um dos parâmetros 

escolhidos na identificação da solução. Os 

resultados obtidos estão na tabela a seguir.

Aluno Valor 

(pH)

Aluno Valor(pH)

Carlos 4,5 Renata 5,0

Simone 5,0 Rodrigo 5,5

Valéria 6,0 Augusta 5,0

Paulo 4,5 Eliane 5,5

Wagner 5,0 Gustavo 5,5

Da solução testada pelos alunos, o professor 

retirou 100 mL e adicional água até completar 

200 mL de solução diluída. O próximo grupo de 

alunos a medir o pH deverá encontrar para o 

mesmo:

A) Valores inferiores a 1,0.

B) Os mesmos valores.

C) Valores entre 5 e 7.

D) Valores entre 5 e 3.

E) Sempre o valor 7.



Resposta

Pela tabela, a solução possui pH menor que 7 (variando entre 4,5 e 6,0) ..... Logo ela é ácida. 

Foi feita uma diluição, pois o professor retirou 100 mL da solução original e adicionou água até 

completar 200 mL. 

Devido o acréscimo de H2O, a [H+] diminui e como consequência o pH da solução aumenta.

Então temos o seguinte:

1º) o pH não poderá ficar nem igual a 7 (pois a solução tem ácido – descarta-se a opção E) e nem 

superior a 7 (pH básico)

2º) O valor mínimo encontrado foi pH 4,5 e como em uma diluição o pH tende a aumentar, descarta-

se as opções A, B e D.

3º) A opção C é a mais coerente. Os alunos devem encontrar um pH entre 5 e 7.



16. Qual é o pH do sangue humano, no qual a molaridade dos íons H3O
+ é igual a 4 x 10-8 mol/L?

Dado: log 4 = 0,6

Resposta



17. Qual é o pH de uma solução de 0,020 mol/L de HCℓ(aq)? (Dado: log 2 = 0,3)

Resposta



18. Qual é o pH de uma solução com 0,04 M de KOH? (Dado: log 4 = 0,6) 

Resposta



19.  O pH do sangue é 7,35, e o do vinho é 3,35. Com esses dados, pode-se afirmar que a 

concentração de íons hidrônio no sangue é:

A) Quatro vezes maior que no vinho.

B) 7,35 mol/L.

C) 10 000 vezes maior que no vinho.

D) 10 000 menor que no vinho. 

Resposta

[H+] no sangue é 10 000 menor que no vinho.



20. Considere uma solução a 0,01 mol.L-1 de um monoácido forte HA e indique a alternativa 

correta.

A) O pH é igual a 1.

B) O pH é menor que 1.

C) O pH é maior que 1.

D) [HA] é muito maior que [A-].

E) [A-] = 0,1 mol.L-1.

Resposta



21. Considere uma amostra de urina de 200 mL, a 25 ºC, de urina humana de pH = 6.

A) Calcule a quantidade de íons hidrônio, em mol.

B) Forneça a concentração de íons hidrônio em mol/L.

C) Determine a concentração de íons hidroxila em mol/L.

D) Encontre o valor de pOH.

Resposta



ons estudos!!
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