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Equilíbrio iônico 
O equilíbrio iônico é um caso particular de equilíbrio químico, em que o sistema em estudo é uma 
solução aquosa contendo íons em contato com moléculas ou compostos iônicos pouco solúveis. 
Dependendo da quantidade de íons livres que uma substância produzir, ela pode ser classificada 

como eletrólito forte ou fraco. Existem vários tipos de equilíbrios iônicos produzidos pela dissolução 
de eletrólitos em água, e cada um desses equilíbrios recebe nomes específicos. 

Constante de ionização dos 
ácidos e das bases (Ka e Kb)
 Quando um ácido ou uma base fracos são adicionados à 

água, ocorre um equilíbrio entre íons e moléculas não io-
nizadas (ácidos) ou entre íons e aglomerados iônicos não 
dissociados (bases). Nesse caso,  a constante de equilíbrio 
é representada por Ka e Kb, respectivamente:

Ácido fraco: HA (aq) a H1 (aq) 1 A2 (aq)

Ka 5   
[H1] 3 [A2]

 __________ 
[HA]

  

 Base fraca: BOH (aq) a B1 (aq) 1 OH2 (aq)

Kb 5   
[B1] 3 [OH2]

 ___________ 
[BOH]

  

CH3COOH a CH3COO2 1 H1

CH3COO2Na1  Na1 1 CH3COO2

Quanto maior o valor da constante, maior a força do ácido 
ou da base. 

 Exemplos:

Substâncias Equilíbrio
Constante de 

ionização

Ácido acético CH3COOH a CH3COO2 1 H1 Ka 5 1,75 3 1025

Ácido carbônico H2CO3 a H1 1 HCO3
2 Ka 5 4,4 3 1027

Ácido cianídrico HCN a H1 1 CN2 Ka 5 4,0 3 10210

Hidróxido de 
amônio

NH4OH a NH4
1 1 OH2 Kb 5 1,8 3 1025

Lei da diluição de Ostwald
 Para eletrólitos fracos (em solução aquosa, pequena quan-

tidade de íons livres), a constante de ionização pode ser 
calculada pela expressão:

 Em que: M 5 concentração molar (mol/L) inicial e a 5 grau 
de ionização.

Ki 5 M 3 a2

Deslocamento de  
equilíbrios iônicos
Efeito do íon comum
 A adição de um íon já existente no equilíbrio desloca-o para 

o lado da substância não ionizada ou não dissociada.
 Exemplo:
 Equilíbrio existente numa solução aquosa de ácido acético:

  Quando adicionamos acetato de sódio (solúvel em água) 
a este equilíbrio, obtemos:

  No equilíbrio em estudo, temos um aumento da quantida-
de de íons CH3COO2 fazendo-os reagir com H1 e formando 
mais moléculas de ácido acético (CH3COOH).

 Observações:
 O grau de ionização do ácido diminui.
  Ka ou Kb não se alteram, pois as constantes de equilíbrio 
só dependem da temperatura.

 A concentração dos íons H1 diminui.

Efeito do íon não comum
 A adição de um íon não comum ao equilíbrio pode deslocá-

-lo, desde que esse íon reaja com um dos participantes do 
equilíbrio.

 Exemplo:
 Soluções aquosas de sais de cromato apresentam o íon 

cromato (CrO4
22, que produz cor amarela em solução aquo-

sa) em equilíbrio com o íon dicromato (Cr2O7
22, que produz 

cor laranja em solução aquosa). O equilíbrio em questão é 
representado pela equação:

2 CrO4
22 (aq) 1 2 H1 (aq) a Cr2O7

22 (aq) 1 H2O (c)
Amarelo Laranja

 Quando adicionamos NaOH (aq) a esse equilíbrio, obtemos:

NaOH (aq)  Na1 (aq) 1 OH2 (aq)
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  No equilíbrio em estudo predominará a cor amarela, pois o 
OH2 da base reagirá com H1, formando água, e o equilíbrio 
se deslocará para a esquerda, aumentando a quantidade 
de CrO4

22.

H2O a H1 1 OH2

K [H2O] 5 [H1][OH2] Kw 5 [H1][OH2]

Equilíbrio iônico da água (Kw)
 A água é um eletrólito fraco. Em um litro de água existem 

aproximadamente 55,5 mol de moléculas a 25 wC. Dessas, 
apenas 1027 moléculas se ionizam, produzindo 1027 mol de 
H1 e 1027 mol de OH2. A presença dos íons H1 e OH2 se dá 
pela autoionização da água, que pode ser representada, 
simplificadamente, pelo equilíbrio:

  Aplicando a expressão da constante, temos:

K 5   
[H1][OH2]

 __________ 
[H2O]

  

  Como a concentração da água é constante, podemos 
inseri-la no valor de K, obtendo uma nova constante, que 
será representada por Kw, chamado de produto iônico da 
água:

  que, a 25 wC, tem o valor de 1,0 3 10214.
  Quando se adiciona um ácido à água, o seu equilíbrio 
iônico é afetado, pois aumenta a concentração de H1. 
Aumentando a concentração de H1 (maior que 1027), a 
concentração de OH2 diminui (menor que 1027), e o valor 
do Kw 5 10214 não muda.

   Lembre-se de que o K só muda quando a temperatura é 
alterada.

soluções ácidas: [H1] . 1027 e [OH2] , 1027 a 25 wC
 soluções básicas: [OH2] . 1027 e [H1] , 1027 a 25 wC

pH e pOH
 A acidez ou basicidade de uma solução é determinada pela 

concentração de H1 ou OH2. No entanto, devido à dificul-
dade de trabalhar com potências de dez e com números 
negativos, introduziram-se os conceitos de pH e pOH.

 Utilizando o conceito de pH, temos:
  Água pura ou solução neutra: [H1] 5 [OH2] pH 5 7

 Solução ácida: [H1] . [OH2] pH , 7
 Solução básica: [H1] , [OH2] pH . 7

Hidrólise dos sais  
e constante de hidrólise
 Equilíbrio que se estabelece entre o íon e moléculas de 

água, dando origem a um ácido ou a uma base fracos.
 Exemplos:

CH3COO2 1 H2O a CH3COOH 1 OH2

 íon ácido fraco

NH4
1 1 H2O a NH4OH 1 H1

 íon base fraca

Kh 5   
[CH3COOH][OH2]

  ________________  
[CH3COO2]

  

Kh 5   
[NH4OH][H1]

 ____________ 
[NH4

1]
  

pH 5 2 log [H1]
pOH 5 2 log [OH2] pH 1 pOH 5 14e

Equilíbrio de solubilidade  
(Ks ou Kps)
 O equilíbrio é estabelecido entre uma solução saturada de uma 

substância e o excesso não dissolvido dessa substância.
 Dado o equilíbrio AgCc (s) a Ag1 (aq) 1 Cc2 (aq)

K 5   
[Ag1][Cc2]

 __________ 
[AgCc]

  

  Como a concentração do sólido é constante, podemos 
inseri-la no valor de K, obtendo uma nova constante que  
será representada por Ks ou Kps, conhecida como produto 
de solubilidade.

Kps 5 [A1y]x[B2x]y

  A expressão do Kps para um sal qualquer que se dissocia 
de acordo com a reação:

  AxBy (s) a x A1y (aq) 1 y B2x (aq), será:

Previsão da acidez ou basicidade 
de uma solução de sal
 Solução básica: sal formado por ácido fraco e base forte.
 Solução ácida: sal formado por ácido forte e base fraca.
 Solução neutra: sal formado por ácido forte e base forte.
 Sal formado por um ácido fraco e uma base fraca:

Se Kb . Ka: solução básica.
 Se Ka . Kb: solução ácida.
 Se Ka 5 Kb: solução neutra.

K [AgCc] 5 [Ag1][Cc2] Kps 5 [Ag1][Cc2]e
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