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Esta página ou seção está marcada para revisão devido a inconsistências ou dados de confiabilidade questionável. Se você tiver algum conhecimento sobre o assunto, verifique e melhore a consistência e a exatidão deste artigo. Você pode encontrar ajuda no wikiproject química. Se houver um
WikiProject mais adequado, corrija esta predefinição. (Junho de 2008) Esta página ou seção carece de contexto. Este artigo (ou seção) não tem contexto definido, ou seja, não explica de forma clara e direta o tema com o qual trata. Se você sabe alguma coisa sobre isso, edite a página/seção e
explique o assunto de forma mais clara e objetiva. (Junho de 2010) Ácidos e bases PH escala (e pOH) Afinidade de prótons A auto-ionização da dissociação do ácido ácido-base Acid-base Ologia ácido-base Função acidity Homeotase acid-base pH Acid-base reaction Solução tampão Zuren Brønsted z
horas –Lagery Carboxílico Forte Fraco Hidrata Lewis Minerais Orgânicos Oxiacids Bases Brønsted-Lowry Strong Weak Lewis Non nucleophilic Organic Superbases vde O conceito de base forte ou fraca, é explicado em relação a ele é completamente protoado em solução ou não. Base forte é uma base
cujas dissociações são constantes altas, onde a substância em solução aquosa sofre de dissociação que libera ÍONS OH. Quando aumentar a intensidade dessa concentração de OH- mais forte será. Alguns compostos têm reações tão completas que são facilmente classificados como ácidos fortes ou
bases fortes. Os ácidos mais comuns e bases fortes são: HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, H2CO3, LiOH, NaOH, KOH, Ca(OH)2 e Mg(OH)2. As bases fortes consistem em metais alcalinos e metais alcalinos, com exceção de Berílio e Hidróxido de Magnésio, por serem baixos solúveis, formam bases
moderadas. As bases dos outros metais são consideradas fracas, o que é quase insolúvel. Para classificar as bases utilizando o critério de solubilidade, basta saber a qual família os componentes pertencem. Exemplos: 1) Base naOH (hidróxido de sódio): o sódio pertence à família de metais alcalinos,
de modo que a base correspondente seja solúvel em água; 2) Base Ca (OH)2 (hidróxido de cálcio): o cálcio é um metal alcalino derretido e, portanto, a base tem pouca solubilidade na água; 3) Pb(OH)4 (hidróxido de chumbo): base insolúvel. Nota: A solubilidade está relacionada à condução da corrente
elétrica em uma solução básica. Quanto mais solúvel a base, mais fácil será a facilidade em executar a corrente elétrica. Bibliografia HARRIS, Daniel C. Análise química quantitativa, 5ª ed. Veja também ácido pH Equilíbrio constante Reação química Wikipedia tem o portal: química obtida a partir de
Existem três critérios de classificação de bases, que são: número de íons hidróxido, grau de dissociação e solubilidade. Veja cada um deles: eles: sobre o número de íons hidróxido (OH-): De acordo com o conceito de Bases, as bases são substâncias que se separam em meio aquoso como o único
ânion do hidróxido-íon (OH-). Algumas bases então produzem apenas um desses íons, enquanto outras podem ter íons mais separados. Com isso em mente temos a seguinte classificação: Classificação sobre o grau de dissociação (α): Essa classificação é a mais importante, pois também tem a força
da base também. Representa a porcentagem de íons hidróxidos da base que se distanciam na água. A fórmula utilizada para calcular o grau de α dissociação das bases é: Em geral, a temperatura é de 18 ºC, se o valor exceder 50% corresponde a uma base forte, podendo chegar a cerca de 100%,
como mostra o hidróxido de sódio (NaOH), cujo grau de dissociação é de 95%. Por outro lado, as bases fracas têm um grau de dissociação igual ou inferior a 5%. Bases fortes: baixo de metais alcalinos (NaOH, LiOH, KOH, RbOH, CsOH) e algumas línguas alcanosoomme (Ca(OH)2, Sr(OH)2,
Ba(OH)2); Bases fracas: Bases de metais transitórios, dos metais das famílias 13, 14 e 15 da tabela periódica, hidróxido de magnésio (Mg(OH)2) e hidróxido de amônio (NH4OH). Classificação de solubilidade: As bases podem ser classificadas como solúveis, solúveis baixas ou praticamente insolúveis
em água. Essa classificação é importante porque a solubilidade está diretamente relacionada ao seu grau de dissociação, o que, como vimos, representa sua força. Quanto mais dissolvida a base, maior o grau de dissociação, com exceção apenas do hidróxido de amônio (NH4OH), que
reconhecidamente dissolvido facilmente na água, tem um grau muito pequeno de dissociação. Não pare agora... Há mais depois da publicidade ;) O hidróxido de amônio dissolve-se tão bem no meio aquoso que muitos cientistas não o encontram, mas que na verdade dissolveria o gás de amônia
(NH3(g)) na água. Mas a grande maioria dos autores e instituições de ensino respeitáveis ainda a considera a base citada. Temos a seguinte classificação: Bases solúveis: Metais alcalinos são os mais solúveis (por isso são bases fortes). Entre os metais desta família que formam a base única, a
solubilidade aumenta à medida que o período familiar aumenta, como mostrado abaixo: Bases solúveis: As línguas alkanosome são menos solúveis em água do que os metais alcalinos, com exceção de Mg(OH)2 e Be(OH)2 que são praticamente insolúveis. A ordem de solubilidade também está
aumentando com o aumento dos períodos em toda a família. Bases praticamente insolúveis: São os hidróxidos de outros metais, Mg(OH)2 e Be(OH)2. Aproveite para assistir nossas videoaulas sobre o assunto: Resposta:- base forte: alto grau de dissociação (α &gt; 5)- base fraca: α ≤ 5 Bases Fortes:-



bases metais alcalinos (LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH);- bases de línguas alcanosas (Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2); Fraco:- Mg(OH),(OH), NHOHو;- dos metais das famílias 13, 13, e 15;- Al(OH)-I) Bases fortes ou hidróxidos =&gt; esses elementos de famílias ou grupos 1A e 2A (exceto Mg(OH)ě,
que é a família de metais alcalinos e metais alcalinos do solo, respectivamente. Exemplos: LiOH, NaOH, Be(OH),, etc.II) Bases fracas ou hidroxídeos =&gt; contendo elementos de todas as outras famílias ou grupos. Exemplos: Al(OH), Pb(OH), NHěOH, etc. Determinar a força das bases é informá-los
de sua capacidade de desconectar quando adicionados à água. Em geral, quando uma base é misturada com água, libera cada ânion de cátion e hidróxido (OH-), como podemos ver na seguinte equação de dissociação: Comparação que representa a dissociação de uma base A quantidade de íons
(kation e anion) que libera uma base depende da força, ou seja, existem bases que liberam muitos íons (bases fortes) e outras que liberam poucos íons (bases fracas). Para reconhecer e classificar a força (forte ou fraca) das bases, podemos usar um dos seguintes três critérios: Nome (hidróxido +
nome do elemento) Fórmula química Grau de dissociação (α) 1- Classificação com base no nome ou fórmula química a) Base forte A base é forte quando passa facilmente por dissociação (liberação de caties e anion). Para reconhecer essa característica, basta analisar o grupo Y que orienta o
hidróxido (OH) na fórmula química ou no nome básico. Em uma base inorgânica, Y pode ser metal ou amônio (NH4) se a base Y é um metal alcalino ou alkanomaal (excluindo elementos de berílio e magnésio), ele será forte. Veja a lista de elementos que formam bases fortes: b) Base fraca A base é
fraca quando mal está separada. Para reconhecer essa característica, basta como se a base não apresentasse os elementos das famílias IA e IIA, que estão descritos acima. Não pare agora... Há mais depois da publicidade ;) 2- Grau de dissociação (α) das bases O grau de dissociação (α) é outra
forma de determinar a força de uma base. Indica a porcentagem de íons liberados de uma base quando sofre dissociação na água. A expressão matemática usada para determinar o grau de dissociação é: Sempre depois de dividir entre o número de formulações separadas e o número total de íons de
fórmula, precisamos multiplicar o resultado por 100 para determinar a porcentagem da dissociação. Por meio do percentual, podemos determinar a força da base com os seguintes parâmetros: Quando o grau de dissociação exceder 5%. α &gt; 5% Quando o grau de dissociação é de 5% ou menos. α ≤
5% Exemplos de determinação de força básica Exemplo 1: Hidróxido de prata Com base nisso, temos a presença do elemento químico prata, que pertence à família IB da Tabela Periódica. Como não pertence às famílias AI e IIA, é uma base fraca. Exemplo 2: Sr.(OH)2 Nesta base, temos a presença
do elemento estrôncio (Sr), que para a família IIA (metais alkanoome), por isso é uma base forte. Exemplo 3: Se 60 íons de fórmula de uma base YOH forem adicionados à água e apenas 25 deles separados, qual será sua classificação em relação à força? Para determinar a força da base, precisamos
calcular seu grau de dissociação (α) com base no número de íons de fórmula separados (25) e no número de íons de fórmula total (60) da base na expressão abaixo: α = número de fórmulas de íons separado número de íon de fórmula α = 25 60 α = 0,41 ou 41,6% (quando multiplicamos por 100) Uma
vez que o α da base é maior que 5%, portanto, é uma base forte. Publicado por: Diogo Lopes Dias Dias
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