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Funções químicas 

È um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, denominadas propriedades 
funcionais.

As principais funções que iremos estudar são: ácidos, bases , sais e óxidos 

Teoria da dissociação iônica de Arrhenius

Arrhenius verificou, que algumas soluções ( misturas homogênea ) aquosas 
conduzem corrente elétrica e outras não. Por exemplo: 





Molécula de açúcar

Açúcar cristal



Explicação de Arrhenius

O açúcar ( e outros eletrólitos), quando dissolvidos na água, se subdivide em moléculas
( C12H22O11) , que são eletricamente neutras e, portanto, insensíveis ao campo elétrico; sendo

assim, a corrente elétrica não pode fluir pela solução.

O sal ( e demais eletrólitos ) , quando dissolvido na água, se subdivide em partículas 
carregadas eletricamente e denominadas de íons ( no caso do sal temos Na+ e Cl− ) 

1) Dissociação e ionização 



Na+Cl-(s)                         Na+ (aq) + Cl −(aq) 

Esta separação de íons denomina-se dissociação iônica ou dissociação eletrolítica.

H2O



Ocorreu uma formação de íons denomina-se ionização.

H─Cl(g)                             H+(aq) + Cl-(aq) 
H2O



1.2) Grau de ionização 

X 100%

Ex1 Calcule o grau de ionização de uma solução ácida de HCN ( ácido
cianídrico) , sendo que o número de moléculas dissolvidas foi de 400
e ionizadas igual a 2.

Resolução 

 = 
2

400
 = 0,005 X 100%  = 0,5%

Um ácido fraco 



Ex2
O ácido acético (do latim acetum, azedo), é um
importante ácido orgânico que apresenta baixo
grau de ionização. Em solução aquosa, constitui
o tempero conhecido pelo nome de vinagre. De
cada 1000 moléculas de ácido acético
dissolvidas em água, apenas 13 sofrem
ionização. Calcule o grau de ionização desse
ácido e classifique-o quanto à sua força.

CH3COOH

Resolução 

 = 13
1000

 = 0,013 X 100%  = 1,3%

Um ácido fraco 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_latina


Ex3 Após a ionização de um ácido em água, observou-se que o
número de moléculas ionizadas era o triplo do número de
moléculas não ionizadas. Com base nessa observação, a
porcentagem de ionização do referido ácido era:

Resolução 

Dados :

Número de moléculas não ionizadas  = X

Número de moléculas ionizadas = 3X

 =

Número de moléculas totais = 4X

3X

4X
 = 0,75  = 75%X 100%



Estudo dos Ácidos 

Teoria de Svante August Arrhenius

Àcidos são compostos que, em solução aquosa, se ionizam produzindo como 
íon positivo apenas cátion hidrogênio ( H+ ) ou H3O+

Fórmula geral 

HXA

É o ânion do ácido   Ax−

Representa a carga do ânion e o 
número de hidrogênios ionizáveis 

Representa o H+



Equação de ionização:

HXA + H2O XH3O+
(aq) + AX-

(Aq)

Ex1:   HCl + H2O → H3O
+(aq)  +  Cl-(aq) 

Ácido clorídrico

Ex2:  HCN +  H2O → H3O+(aq)  + CN-(aq) 
Ácido cianídrico



Observação : HXA
Se X for maior que um a ionização ocorre 
por etapas veja:

H2SO4

Equação global 

Ácido sulfúrico 1ª etapa: H2SO4 + H2O → H3O
+(aq) + HSO4

-(aq) 

2ª etapa: HSO4
-(aq)  + H2O → H3O

+(aq)  + SO4
2-(aq) 

H2SO4 + 2H2O → 2H3O
+(aq)  +  SO4

2-(aq) 





“Não receies

a adversidade: 

lembra-te de

que os papagaios

de papel sobem

contra o vento

e não a favor dele.”

H. Mabie


