
CONCEITOS DE ÁCIDO 
E BASE MODERNO



Somente no final do século XX sugiram as primeiras ideias bem

sucedidas que relacionavam estrutura química com propriedades ácidas

e básicas.

➢1884 - Arrhenius

➢1923 - jonas bronsted e thomas lowry

➢1923 - Lewis ( mais utilizada, pois abrange todos os tipos de reações ácido -

base)



Relação de abrangência entre as três 
teorias

Lewis

Brönsted - Lowry

Arrhenius



“Toda espécie química que, em contato com água, gera íons H+ é considerada 

um ácido.”

“Toda espécie química que, em contato com água, gera íons OH- é considerada 

uma base.”

Teoria ácido-base de Arrhenius

Problema: Todos os experimentos eram restritos ao meio aquoso. 



Dadas as espécies químicas, abaixo, é um ácido de Arrhenius:

A) Na2CO3

B) KOH 

C) Na2O 

D) HCℓ 

E) LiH

Qual das substâncias abaixo pode ser uma base de Arrhenius? 

A) CH3COOH. 

B) HCℓ. 

C) KOH. 

D) H2SO4. 

E) CH3OH.



Teoria dos ácidos e bases de 
Brönsted - Lowry

• Ácido é toda espécie química doadora de prótons H+.

• Base é toda espécie química receptora de prótons H+.

HCl(g)+ H2O(l) → H3O
+

(aq) + Cl-(aq).

ácido de
Bronsted

ácido 

conjulgado

base de 
Bronsted

base 

conjulgada



“Quando uma espécie doa um próton, a espécie resultante se torna sua 

base conjugada.” 

“Quando uma espécie recebe um próton, a espécie resultante se torna 

seu ácido conjugado.”



PAR CONJULGADO: duas espécie que difere entre si por um próton.

SUBSTÂNCIA ANFIPRÓTICA: pode comporta-se como ácido ou base



(FUC-MT) No equilíbrio abaixo, de acordo com o conceito ácido-base 

de Brönsted-Lowry, podemos afirmar que

A) NH4
+ atua como base. 

B) NH3 atua como base. 

C) HCℓ atua como base. 

D) Cℓ- atua como ácido. 

E) NH3 atua como ácido.

HCℓ + NH3 ⇌ NH4
+ + Cℓ-



(UDESC-SC) Observe as equações a seguir e SELECIONE aquelas nas 

quais a água (H2O) comporta-se como um ácido de Bronsted-Lowry.

A) I e II 

B) II e III 

C) III e IV 

D) II e IV 

E) I e III



(PUC) Segundo Brönsted-Lowry, um ácido é uma base conjugada, 

diferem entre si por:

A) um próton

B) uma hidroxilia

C) um hidroxônio

D) um par de elétrons

E) uma ligação covalente



Ácidos: “Espécies químicas que são capazes de aceitar pares eletrônicos”. 

Bases: “Espécies químicas que podem doar pares eletrônicos”

Teoria ácido-base de Lewis

Consegue explicar fenômenos onde não há tranferência de espécies catiônicas ou 
aniônicas durante as reações químicas.



Nelas, o ácido de Lewis e a base de Lewis são chamados,

respectivamente, de reagentes eletrófilos e reagentes nucleófilos.

•Reagentes eletrófilos: são grupos que necessitam de um par de

elétrons e, durante uma reação orgânica, sempre atacam a parte

negativa de uma molécula;

•Reagentes nucleófilos: são grupos capazes de doar um par de

elétrons e, durante uma reação orgânica, sempre atacam a parte

positiva de uma molécula.

HCl(g)+ H2O(l) → H3O
+

(aq) + Cl-(aq).



Ambos, reagentes eletrófilos e nucleófilos, são originados a partir de

uma ruptura de ligação ou cisão heterolítica (entre átomos com

diferentes eletronegatividades) de uma molécula. Um exemplo é a cisão

da molécula do hidreto de cloro (HCl)

O elemento cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, por isso, acaba

atraindo o par de elétrons da ligação antes da quebra. Assim, quando

separados, o hidrogênio (eletrófilo) fica deficiente de um par de elétrons

e o cloro (nucleófilo) fica com o par de elétrons da ligação.

ELETRÓFILO NUCLEÓFILO

H Cl →
ELETRONEGATIVO

H+ Cl-. . .. +



Ácidos de Lewis: Possuem um centro de caráter positivo (δ + ) e orbitais

vazios para acomodarem os elétrons oriundos da base. Podem ou não

estar carregadas positivamente.

Bases de Lewis: São espécies que possuem pares eletrônicos não

ligantes , ou seja, aptos a serem aceitos por ácidos de Lewis. Não

necessariamente estão carregadas negativamente (espécies aniônicas).



Quando duas moléculas neutras se combinam, sendo uma ácida e outra

básica, uma tensão elétrica é produzida. É necessário que haja um

rearranjo molecular para aliciar as tensões formadas, onde geralmente o

hidrogênio é transferido para algum oxigênio.



Caso 1: Compostos com a camada de valência incompleta podem atuar 

como ácidos de Lewis.

Ex. Compostos planares de boro - 5B: [He] 2s2 2p1



Caso 2: Cátions metálicos podem aceitar pares eletrônicos para gerar compostos de 

coordenação (íons complexos).

Ex. Formação de cátions complexos 



Caso 3: Uma molécula ou íon com seu octeto completo pode rearranjar sua 

camada de valência para acomodar um par eletrônico adicional.

Ex. Formação do ânion hidrogenocarbonato (bicarbonato) 



Caso 4: Uma molécula ou íon pode expandir sua camada de valência (ou ter raio 
suficientemente grande) para acomodar pares eletrônicos extras.

Ex. Formação do ânion hexafluoreto de silício 



TEORIA Arrhenius Brönsted - Lowry Lewis

ÁCIDO LIBERAÇÃO DE H+ Doador de próton Receptor de par 
eletrônico

BASE LIBERAÇÃO DO OH- Receptor de próton Doador de par 
eletrônico

Resumo



Identificar o ácido e a base de Lewis em cada uma das reações

químicas a seguir:

ácido base

ácidobase

baseácido

baseácido



(ITA) “Ácido é uma substância capaz de receber 1 par de elétrons”.

A definição acima corresponde à proposta de:

A) Arrhenius

B) Brönsted

C) Lavoisier

D) Lewis

E) Ostwald



Tendo conhecimento sobre a teoria ácido-base de Lewis e considerando as possíveis

reações que podem ocorrer entre as espécies, indique quantas das espécies a seguir

agem como um ácido ou uma base:

H3O
+, H2O, OH– e H+

A) Três ácidos e duas bases.

B) Dois ácidos e uma base.

C) Um ácido e uma base.

D) Dois ácidos e duas bases.

E) Um ácido e duas bases.



Segundo os critérios de Lewis, a substância AℓCℓ3 pode ser classificada como 

A) ácido em I e III, base em II. 
B) base em I e III, ácido em II. 
C) ácido em I, base em II e III. 
D) ácido em I, II e III. 
E) base em I, II e III. 

(UFSM-RS) Considere as seguintes equações químicas:



(Unirio) O BF3 é um ácido de Lewis, porque pode:

A) doar um par de elétrons.

B) doar um elétron.

C) receber um elétron.

D) receber um par de elétrons.

E) em solução aquosa libertar HF.


