
2.1.  REAÇÕES 
ÁCIDO-BASE

P R O F E S S O R A  PA U L A  M E L O  S I LVA



ÁCIDOS E BASES

Ácido deriva do latim acidus, que significa “azedo”, e refere-se
ao forte odor e ao acentuado sabor azedo de muitos ácidos.

O vinagre tem um gosto azedo 
porque é uma solução diluída 

de ácido acético em água.

O ácido cítrico no limão e 
noutros frutos é responsável 

pela sua acidez.

O leite azeda quando se 
estraga porque se forma o 

ácido lático.



As bases ou alcalis, cujo termo deriva do árabe al-qali, que
significa “cinzas vegetais”, têm também diversas utilizações,
quer domésticas quer na indústria química.

O hidróxido de sódio é uma 
base muito utilizada na 

produção de sabão.

O hidróxido de cálcio é um 
dos constituintes da 

argamassa.

O amoníaco é frequente nos 
produtos de limpeza.



EVOLUÇÃO HISTÓRICA

Séc. XVII

O químico alemão-holandês
Johann Rudolph Glauber (1604-
-1670) constatou que os ácidos
diferiam entre si pela força com
que o caráter ácido era
manifestado e que os sais eram
constituídos por duas partes, uma
proveniente de um ácido e a outra
de um metal ou de um óxido
metálico (alcali).

Influenciados por essas
conclusões, o farmacêutico
alemão Otton Tachenius (1610-
-1680) e o médico alemão
Francois Sylvius (1614-1672)
propuseram que as interações
químicas nos organismos vivos
eram descritas por reações de
ácido-base.

O químico irlandês Robert Boyle
(1627-1691) mostrou que
algumas substâncias exibem um
comportamento neutro, não
podendo ser classificadas como
ácidos nem como bases.
Enunciou, pela primeira vez, as
características de identificação de
um ácido e de uma base.

A solução de azul de tornesol adquire um tom  
avermelhado na presença de uma solução ácida e 

um tom azulado na presença de uma solução básica.



Séc. XVIII

Antoine Lavoisier (1743-1794),
no seu esforço de
caracterização e sistematização
das substâncias, sugeriu, em
1787, que o oxigénio era o
“elemento acidificante” das
substâncias ácidas, o elemento
comum a todos os ácidos.

Em contradição com a teoria de
Lavoisier, o químico francês
Claude Louis Berthollet (1748-
-1822) mostrou que o ácido
cianídrico (HCN) não continha
oxigénio. Porém, o fraco poder
deste ácido levou a que não
fosse considerado um ácido
verdadeiro.

O químico inglês Humphry
Davy (1778-1829) provou que
Lavoisier estava errado ao
mostrar que o ácido muriático
(ácido clorídrico, HCℓ), um
ácido muito forte, não continha
oxigénio, concluindo que “o
gerador de ácidos” não poderia
ser o oxigénio.

Séc. XIX



Séc. XIX

Davy e, de forma independente,
o químico francês Pierre Louis
Dulong (1785-1838) propuseram,
ainda que de forma vaga, que o
papel de “gerador de ácidos”
deveria ser atribuído ao
hidrogénio, mas como nem todos
os hidrogénios são ácidos, como
acontece no metano (CH4), a
proposta não foi aceite.

Em 1838, o químico alemão
Justus von Liebig (1803-1873)
recuperou essa proposta, tendo
assumido que uma substância
ácida possuía um ou mais
hidrogénios ácidos, que se
distinguiam dos restantes
hidrogénios por serem facilmente
substituídos por metais na
produção de sais. Esta definição
permaneceu por quase 50 anos.

Depois de analisar um conjunto
alargado de soluções aquosas de
ácidos e de bases, o químico
sueco Svante August Arrhenius
(1859-1927) concluiu, em 1887,
que os ácidos apresentavam um
ião comum, H+, enquanto as
bases apresentavam um anião
comum, OH−.

Ácido de Arrhenius é a substância que 
origina iões hidrogénio, H+, quando é 

dissolvida em água. 

Base de Arrenhius é a substância que origina 
iões hidróxido, OH−, quando é dissolvida em 

água.



1923

O químico dinamarquês
Johannes Brönsted (1879-1947)
e o químico britânico Thomas
Lowry (1874-1936), a partir de
trabalhos realizados de forma
independente, apresentaram
uma teoria mais ampla baseada
no facto da reação de ácido-base
envolver a transferência do ião
hidrogénio entre duas
substâncias.

De acordo com a teoria de Brönsted e Lowry, também designada
teoria protónica, uma espécie só se comporta como um ácido e cede
um protão se houver outra espécie que se comporte como base e
aceite o protão, de tal modo que as reações ácido-base são reações
de transferência de protões.



Um ácido de Brönsted e Lowry é um espécie química dadora de
protões numa transferência protónica.

Uma base de Brönsted e Lowry é uma espécie química aceitadora
de protões numa transferência protónica.



AUTOIONIZAÇÃO DA ÁGUA

Processo pelo qual a água forma espontaneamente iões H3O+ e
OH–, em extensão reduzida, por transferência de um protão de uma
molécula de água para outra.

A constante de equilíbrio desta reação, Kw, designa-se produto 
iónico da água e é dada pela expressão:

Kw = [H3O+] [OH–]

À temperatura de 25 C, Kw = 1,0  10–14, o que está de acordo com
o facto da autoionização da água ser uma reação muito pouco
extensa (Kw < 1).



De acordo com a estequiometria da autoionização da água:

[H3O+] = [OH–]

A 25 C:

Kw = [H3O+] [OH–] ⇔ Kw = [H3O+]2 ⇔

[H3O+]2 = 1,0  10–14 ⇔

[H3O+] =                              = 1,0  10–7 mol dm–3

Em soluções aquosas de ácidos ou de bases, as concentrações de
equilíbrio dos iões H3O+ e OH– são diferentes e inversamente
proporcionais, pois o seu produto continua a ser igual a Kw.

1,0 × 10−14



EFEITO DA TEMPERATURA

Sendo a autoionização da água um processo
endotérmico, o produto iónico da água, Kw , aumenta com
o aumento da temperatura, aumentando também a
extensão da reação.

Valores de Kw a diferentes temperaturas.



ESCALA DE PH DE SORENSEN

O pH correspondente ao simétrico do expoente
da potência de base 10 da concentração em
mol dm–3. Esta notação foi introduzida por
Soren Sorensen, que levou ao aparecimento da
escala de pH.

[H3O+] = 10–pH ⇔

pH = – log {[H3O+] / mol dm–3}

O sinal negativo na definição de pH estabelece uma relação inversa 
entre o pH e a concentração de catião oxónio. O pH diminui quando a 
concentração de H3O+ aumenta.



O valor do pH de soluções pode ser medido experimentalmente com papel indicador, ou 
com um medidor de pH.

 



De modo análogo, a concentração do anião
hidróxido pode ser expressa através do pOH:

pOH = – log [OH–]

pH (da água a 25 °C) = – log (1,0  10–7)
⇔ pH = 7,00

pOH (da água a 25 °C) = – log (1,0  10–7) ⇔ pOH = 
7,00

pKw = pH + pOH

pH + pOH = 14,00
(em qualquer solução aquosa a 25 C)

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/chang7/esp/folder_structure/ac/m1/s2/index.htm
https://phet.colorado.edu/en/simulation/ph-scale


Relação do pH com o grau de acidez ou basicidade das soluções aquosas (a 25 C)

Relação entre [H3O+] e [OH– ] em soluções aquosas (a 25 C).



O aumento da temperatura origina uma diminuição do
valor do pH da água.

Valores de pH da água (neutra), a diferentes temperaturas.



DISSOCIAÇÃO E IONIZAÇÃO
Dissociação é o processo que ocorre quando uma substância iónica,
um sal ou uma base de Arrhenius, se dissolve em água, quebrando a
sua estrutura cristalina para se separar em catiões e aniões
individuais rodeados por moléculas de água.

Dissociação do cloreto de sódio em água com formação de iões sódio e iões cloreto hidratados.

Exemplos:

Dissociação de uma base de Arrhenius (NaOH)

Dissociação de um sal (NaCℓ)

NaOH s
H2O ℓ

Na+ aq + OH− aq

NaCℓ s
H2O ℓ

Na+ aq + Cℓ−(aq)



Ionização é a reação de uma substância molecular (ácido ou base)
com a água, da qual resulta a formação de iões.

Ionização do ácido clorídrico em água.

Exemplos:

Ionização do ácido clorídrico (HCℓ)

HCℓ(g) + H2O(ℓ) → Cℓ-(aq) + H3O+(aq)

Ionização do ácido sulfúrico (H2SO4)

H2SO4(ℓ) + 2 H2O(ℓ) → SO4
2−(aq) + 2 H3O+(aq)

Alguns ácidos, chamados ácidos polipróticos, podem transferir mais
do que um protão quando se ionizam. É o caso de uma solução
aquosa de ácido sulfúrico em que o ácido cede dois protões à água.



Um par conjugado ácido-base é um par de partículas, a primeira
ácida e a segunda básica, que diferem entre si de um único protão.

Exemplo 1:

Os pares conjugados ácido-base envolvidos são: 

NH4
+/NH3 e H2O/OH

−



Exemplo 2:

Os pares conjugados ácido-base envolvidos são:

CH3COOH / CH3COO− e H3O+ / H2O 

Uma espécie química anfotérica é uma espécie que, segundo a
teoria de Brönsted e Lowry, tanto pode funcionar como ácido ou
como base, por ter a capacidade de ceder ou captar protões,
dependendo do comportamento ácido-base da partícula com que
reage – a água é uma espécie anfotérica.



FORÇA DE ÁCIDOS E BASES

A constante de acidez (Ka) é a constante de equilíbrio da reação de
ionização de um ácido, uma grandeza adimensional cujo valor
depende da temperatura.

Exemplo:

Ionização de um ácido genérico HA

HA(aq) + H2O(ℓ) ⇌ A–(aq) + H3O+(aq)

http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/acid-base-solutions


O valor numérico de Ka é uma medida quantitativa 

da força do ácido.

Quando Ka é muito grande,
o ácido é forte e a ionização
é praticamente completa.

Quando Ka é pequeno, o ácido é
fraco e a ionização é parcial.

Exemplo:

HCℓ(g) + H2O(ℓ) → Cℓ–(aq) + H3O+(aq)

Ka: elevado

Força do ácido: Forte

Extensão da ionização: Muito extensa

Exemplo:

CH3COOH(aq) + H2O(ℓ) ⇌ CH3COO–(aq)+
H3O+(aq)

1,8  10-5

Fraco

Pouco extensa
Se dois ácidos, um forte, como o ácido clorídrico, e um fraco, como o
ácido acético, apresentarem igual concentração em soluções aquosas
distintas, o pH será inferior na solução do ácido forte.



A constante de basicidade (Kb) é a constante de equilíbrio da reação
de ionização ou da reação de dissociação de uma base.

Exemplo:

Ionização de uma base genérica B

B(aq) + H2O(ℓ) ⇌ BH+(aq) + OH−(aq)

Quanto mais extensa for a reação direta, maior será a concentração
de iões em solução e maior será o valor de Kb, pelo que, mais forte
será a base.

Dissociação de uma base forte e ionização de uma base fraca.



Fonte: HARRIS, 2001 (p. 782) e PERRIN, 1969



Fonte: HARRIS, 2001 (p. 782) e PERRIN, 1969

Note-se que os termos “forte” e “fraco” não estão associados à
reatividade química do ácido ou da base mas apenas à extensão da
sua ionização ou dissociação. Por exemplo, um ácido fraco também
pode ter efeito corrosivo se a sua concentração for elevada pois,
nessas circunstâncias, o pH da solução pode ser suficientemente
baixo para provocar a ação corrosiva.



CÁLCULO DO pH DE SOLUÇÕES AQUOSAS DE ÁCIDOS 
FORTES OU DE BASES FORTES

Ácidos e bases fortes possuem elevados valores de Ka e Kb, pelo que
sofrem uma ionização/dissociação quase total em água e, por isso, as
quantidades de equilíbrio de catião oxónio ou de anião hidróxido são
iguais, respetivamente, às quantidades iniciais de ácido ou de base.

Determinação do pH de soluções aquosas de ácidos e bases fortes, a 25 °C.



CÁLCULO DO pH DE SOLUÇÕES AQUOSAS DE ÁCIDOS 
FRACOS OU DE BASES FRACAS

O pH de uma solução de um ácido fraco ou de uma base fraca a uma dada
temperatura pode, ser determinado desde que se conheça a constante de
acidez ou a constante de basicidade a essa temperatura e vice-versa.

Este tipo de problemas pode ser resolvido recorrendo às tabelas “iVe”, e
permite, por exemplo:

• conhecer a composição da mistura em equilíbrio e o Ka a partir da
concentração inicial de ácido, e do pH da solução resultante;

• determinar o pH da solução a partir da concentração inicial do ácido e do
Ka;

• conhecer a concentração inicial do ácido, a partir do pH e do Ka.

Nota: A concentração inicial de H3O+ em solução não é nula devido à autoionização
da água. Contudo, nas condições que irão ser analisadas, essa contribuição é
desprezável.



RELAÇÃO ENTRE O Ka DE UM ÁCIDO E O Kb DA SUA 
BASE CONJUGADA

Para uma dada temperatura, o produto da constante de acidez de
um ácido pela constante de basicidade da sua base conjugada é igual
ao produto iónico da água.

Quanto maior o valor de Ka, mais forte é o ácido mas menor será o
valor de Kb, ou seja, mais fraca será a base conjugada, e vice-versa.
Assim:

• A base conjugada de um ácido muito forte será muito fraca, não
apresentando qualquer tendência para reagir com a água;

• A base conjugada de um ácido muito fraco será muito forte,
reagindo de forma completa com a água, pelo que não existe em
solução aquosa.



• A base conjugada de um ácido fraco será igualmente fraca mas,

dentro dos fracos, quanto mais forte for o ácido mais fraca será a

base conjugada.

Fonte: HARRIS, 2001 (p. 782)

Relação entre Ka e Kb de pares ácido-base conjugados.



A acidez ou basicidade de uma solução
aquosa de um sal resulta das reações
entre a água e os iões dissociados do sal.

Os aniões provenientes de ácidos fortes e
os catiões provenientes de bases fortes
são considerados neutros em solução.

Os iões que reagem com a água podem
dar origem a uma solução com um
excesso de iões H3O+ ou OH–. É a
extensão dessas reações que determina o
pH da solução.

ACIDEZ E BASICIDADE EM SOLUÇÕES AQUOSAS
DE SAIS 

http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/acidbasepH/ph_meter.html


Sal que origina solução de caráter neutro

A solução aquosa de um sal formado por um catião de uma base
forte e um anião que é a base conjugada de um ácido forte
apresenta caráter neutro.

Exemplo: cloreto de sódio

KBr, NaCℓO4 e Ca(NO3)2 são outros exemplos de sais que originam

soluções aquosas neutras.

NaCℓ s
H2O ℓ

Na+ aq + Cℓ−(aq)



Sal que origina solução de caráter ácido

A solução aquosa de um sal formado por um catião que é o ácido
conjugado de uma base fraca e um anião que é a base conjugada de
um ácido forte apresenta caráter ácido.

Exemplo: cloreto de amónio

O catião NH4
+ é o ácido conjugado do amoníaco (uma base fraca) e,

por isso, tem tendência para ceder protões à água:

NH4Cℓ, NH4Br e N2H5Cℓ são outros exemplos de sais que originam
soluções aquosas ácidas.

NH4Cℓ s
H2O ℓ

NH4
+ aq + Cℓ−(aq)

NH4
+ aq + H2O(ℓ) ⇌ NH3(aq) + H3O

+(aq)
Como esta reação produz
catiões H3O+, o pH diminui
e a solução apresenta
caráter ácido.



Sal que origina solução de caráter básico

A solução aquosa de um sal formado por um catião de uma base
forte e um anião que é a base conjugada de um ácido fraco
apresenta caráter básico.

Exemplo: acetato de sódio

O anião CH3COO− é a base conjugada de um ácido fraco, o ácido
acético, pelo que tem tendência a captar protões da água:

NaNO2, Ca(CH3COO)2 e KF são outros exemplos de sais que
originam soluções aquosas básicas.

NaCH3COOH s
H2O ℓ

Na+ aq + CH3COO
−(aq)

CH3COO
− aq + H2O(ℓ) ⇌ CH3COOH(aq) + OH−(aq)

Como esta reação
produz aniões
OH–, a solução
será básica.



O caráter ácido-base de uma solução aquosa de um sal formado por
um catião, que é o ácido conjugado de uma base fraca, e um anião,
que é a base conjugada de um ácido fraco, depende da força
relativa do ácido e da base.

Assim:

• se Ka > Kb, a quantidade de catiões H3O+ é ligeiramente superior e

a solução resultante é ácida;

• se Ka < Kb, a quantidade de aniões OH− é superior e a solução
resultante é básica.

• se Ka = Kb, a solução resultante é neutra.

Exemplos:

NH4F, NH4CH3COO ou NH4NO2.



REAÇÕES ÁCIDO-BASE
Quando um ácido é posto na presença de uma base ocorre uma
reação que, independentemente da sua extensão, tem a designação
de reação de ácido-base.

De uma reação, em meio aquoso, entre um ácido e uma base obtém-
-se um sal e água (no caso de se tratar de uma base de Arrhenius).



Ácido forte – base forte

Exemplo: ácido clorídrico − hidróxido de sódio

O ácido clorídrico é um ácido forte, que se ioniza completamente
em água, e o hidróxido de sódio é uma base forte, que se dissocia
completamente em água:

NaOH s
H2O ℓ

Na+ aq + OH−(aq)

HCℓ g + H2O ℓ → H3O
+ aq + Cℓ−(aq)

A mistura das duas soluções individuais, em condições
estequiométricas, dá origem à reação ácido-base descrita pelo
esquema reacional seguinte:

H3O
+ aq + Cℓ− aq + Na+ aq + OH− aq → 2 H2O ℓ + Na+ aq +Cℓ−(aq)



• Se forem misturadas quantidades estequiométricas de ácido forte e de
base forte, obtém-se uma solução neutra (pH = 7, a 25 C).

• Se as quantidades de ácido forte e base forte não se encontrarem em
proporções estequiométricas, o pH da solução vai depender da
quantidade de reagente em excesso.

• Se forem adicionados ácidos e bases de forças diferentes, o sal obtido
poderá apresentar caráter ácido ou básico.

O termo neutralização não significa que da reação entre um ácido 
e uma base se obtenha sempre uma solução de caráter neutro.

A equação química simplificada é:

H3O+(aq) + OH−(aq) → 2 H2O(ℓ)

Diz-se que ocorreu uma neutralização
− reação entre os iões H3O+,
provenientes da ionização do ácido, e
os iões OH− provenientes da
dissociação da base, para formar água.



Ácido fraco – base forte

Exemplo: ácido nitroso − hidróxido de sódio

O ácido nitroso é um ácido fraco que se ioniza parcialmente em
água e o hidróxido de sódio é uma base forte que se dissocia
completamente em água:

Equação química global:

HNO2 aq + H2O(ℓ) ⇌ H3O
+(aq) + NO2

−(aq)

NaOH s
H2O ℓ

Na+ aq + OH−(aq)

HNO2 aq + H2O ℓ + Na+ aq + OH− aq → H3O
+(aq) + OH−(aq) + Na+ aq + NO2

−(aq)

HNO2 aq + OH− aq → H2O ℓ + NO2
−(aq)

– ocorre a neutralização com
formação de H2O;
– forma-se uma solução aquosa de
um sal com caráter básico.



Ácido forte – base fraca

Exemplo: ácido clorídrico − amoníaco

O ácido clorídrico é um ácido forte que se ioniza completamente
em água e o amoníaco é uma base fraca que se ioniza parcialmente
em água:

Equação química global:

NH3 aq + H2O(ℓ) ⇌ NH4
+(aq) + OH−(aq)

H3O
+(aq) + Cℓ−(aq) +NH3 aq + H2O ℓ → H3O

+(aq) + OH−(aq) + NH4
+(aq) + Cℓ−(aq)

NH3 aq + H3O
+ aq → H2O ℓ + NH4

+ (aq)
– ocorre a neutralização com
formação de H2O;
– forma-se uma solução aquosa de
um sal com caráter ácido.

HCℓ g + H2O ℓ → H3O
+ aq + Cℓ−(aq)



Ácido fraco – base fraca

Exemplo: ácido acético − amoníaco

O ácido acético e o amoníaco são, respetivamente, um ácido fraco e

uma base fraca que se ionizam parcialmente em água:

Equação química global:

NH3 aq + H2O(ℓ) ⇌ NH4
+(aq) + OH−(aq)

CH3COOH aq + NH3 aq + 2 H2O ℓ ⇌ H3O
+(aq) + OH−(aq) + NH4

+(aq) + CH3COO
−(aq)

– ocorre a neutralização com
formação de H2O;
– forma-se uma solução aquosa
de um sal, que poderá ser ácida,
básica ou neutra.

CH3COOH aq + H2O ℓ → H3O
+ aq + CH3COO

−(aq)

CH3COOH aq + NH3 aq ⇌ NH4
+(aq) + CH3COO

−(aq)



TITULAÇÃO ÁCIDO-BASE E DETERMINAÇÃO DO
PONTO DE EQUIVALÊNCIA

Uma titulação ácido-base é um procedimento de análise química que
permite determinar a concentração desconhecida de um ácido (ou base),
em solução, através da reação de neutralização com outra solução, de uma
base (ou ácido) e cuja concentração é rigorosamente conhecida.

O titulante é a solução de concentração
conhecida, que é adicionada em
pequenos incrementos, a partir da
bureta, à solução titulada.

O titulado é a solução à qual se adiciona
o titulante e que, em geral, está contida
num balão de Erlenmeyer.



O ponto de equivalência é o ponto de uma
titulação ácido-base em que as quantidades de
ácido e base estão nas proporções
estequiométricas da reação de neutralização,
evidenciadas pela respetiva equação química.

O ponto final de uma
titulação é o ponto de
interrupção de uma
titulação ácido-base e que
é assinalado pela
mudança brusca de cor do
indicador.

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/animations/chang_7e_esp/crm3s5_5.swf


A curva de titulação é um gráfico da variação de
pH em função do volume de titulante adicionado
no decorrer de uma titulação ácido-base.

Exemplos:

http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/dosage/phmetre/dosage.htm


Titulação de um ácido forte com uma base forte

Na curva de titulação são visíveis três
regiões distintas:

• Região (i): no início e após as
primeiras adições de solução
titulante, o pH mantém-se
praticamente constante.

• Região (ii): posteriormente, ocorre
um aumento bastante brusco de pH
para uma ligeira adição de titulante. O
ponto médio desta variação brusca de
pH corresponde ao ponto de
equivalência.

• Região (iii): no final a curva reflete um ligeiro aumento de pH.



Titulação ácido fraco - base forte

A variação de pH na proximidade do ponto de equivalência não é tão brusca
como a verificada na titulação ácido forte-base forte. O pH no ponto de
equivalência é igual ao pH da solução aquosa do sal obtido:

Titulação ácido forte - base fraca

• numa titulação ácido fraco-
-base forte o pH no ponto de
equivalência é superior a 7
porque a solução aquosa de sal
apresenta caráter básico.

• numa titulação ácido forte-
-base fraca o pH no ponto de
equivalência é inferior a 7
porque a solução aquosa do sal
apresenta caráter ácido.



Indicadores ácido-base

Um indicador ácido-base é um ácido ou uma base fracos em que a forma
ácida, genericamente representada por HIn, e a forma básica (com menos
um protão), In–, apresentam cores diferentes, mesmo em soluções diluídas.

A zona de viragem do indicador corresponde ao intervalo de valores de pH
em que a cor que se observa é uma mistura das duas cores do par
conjugado ácido-base.



• De acordo com o princípio de Le Châtelier, a adição de H3O+ desloca o
equilíbrio no sentido inverso, predominando a cor da forma não ionizada
(HIn).

• A adição de OH- origina uma diminuição da concentração de H3O+ e o
equilíbrio desloca-se no sentido direto predominando, assim, a cor da
base conjugada In–.



O indicador é selecionado de forma que, antes do ponto de equivalência,
predomine a sua forma ácida (e se observe a sua cor) e, depois do ponto
de equivalência, predomine a sua forma básica (e se observe a sua cor).

Cor adquirida por soluções com diferente
valor de pH, a 25 ∘C, na presença de azul de
bromotimol.



ACIDEZ DA ÁGUA DA CHUVA
A chuva normal apresenta um valor de pH de aproximadamente 5,6,
devido à dissolução do dióxido de carbono presente na atmosfera,
que origina ácido carbónico em água:

H2O(ℓ) + CO2(g) ⇌ H2CO3(aq)

O ácido carbónico é um ácido fraco que se ioniza parcialmente em 
água, provocando o aumento da concentração de H3O+ na água da 
chuva:

H2CO3(aq) + H2O(ℓ)   ⇌ (aq) + H3O+(aq)

A reação global é traduzida por:

CO2(g) + 2 H2O(ℓ) ⇌ (aq) + H3O+(aq)

HCO3
−

HCO3
−

A chuva ácida é caracterizada por apresentar um valor 
de pH inferior a 5,0, devido à presença de poluentes 
antropogénicos na atmosfera.

https://www.youtube.com/watch?v=Nf8cuvl62Vc


POLUENTES ATMOSFÉRICOS E CHUVA ÁCIDA
Os principais poluentes responsáveis pela chuva ácida são:

Óxidos de nitrogénio 
(NO e NO2), que dão 
origem ao ácido 
nítrico (HNO3).

Óxidos de enxofre 
(SO2 e SO3), que dão 
origem aos ácidos 
sulfuroso (H2SO3) e 
sulfúrico (H2SO4).

A presença dos ácidos fortes H2SO4 e HNO3 torna a chuva muito mais
ácida do que em condições normais, podendo ter efeitos
devastadores em muitos equilíbrios do ecossistema.



A emissão de gases poluentes pode ser reduzida:

• utilizando conversores catalíticos nos gases de escape dos veículos
motorizados, que convertem cerca de 90% dos gases nocivos
libertados a gases bem menos prejudiciais (dióxido de carbono,
vapor de água e nitrogénio), através de reações químicas
catalisadas por metais:

CO(g) + 
1

2
O2(g) → CO2(g)

2 NO2(g) → N2(g) + 2 O2(g)

CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(g)



A emissão de gases poluentes pode ser reduzida:

• instalando filtros nas chaminés das industrias e centrais produtoras
de energia, humedecidos com substâncias alcalinas como CaO,
Ca(OH)2 ou CaCO3, que fazem uma retenção química dos gases
emitidos:

CaO(s) + SO2(g) → CaSO3(s)

Ca(OH)2(s) + SO2(g) → CaSO3(s) + H2O(ℓ)

CaCO3(s) + SO2(g) → CaSO3(s) + CO2(g)

https://www.youtube.com/watch?v=VILCk2CpUCw


CONSEQUÊNCIAS DA CHUVA ÁCIDA

Efeitos de destruição da chuva ácida sobre a flora ou os monumentos.

Os monumentos de calcário e mármore, materiais essencialmente
constituídos por carbonato de cálcio, são facilmente atacados pelos
ácidos nítrico e sulfúrico presentes na chuva ácida, uma reação ácido-
-base em que se liberta dióxido de carbono.



• Equações químicas que traduzem a ação do ácido nítrico
sobre o calcário:

• Equações químicas que traduzem a ação do ácido sulfúrico
sobre o calcário:

CaCO3(s) +            (aq) + H3O+(aq) → CaSO4(s) + CO2(g) + 2 H2O(ℓ)

HSO4
−

HSO4
−

NO3
−

CaCO3(s) + 2 H3O+(aq) → Ca2+(aq) + CO2(g) + 3 H2O(ℓ)

HNO3(ℓ) + H2O(ℓ) → (aq) + H3O+(aq)

H2SO4(ℓ) + H2O(ℓ) → (aq) + H3O+(aq)



Correção dos efeitos da chuva ácida

Uma alternativa para reduzir os efeitos da chuva ácida consiste na
sua neutralização já depois de a precipitação ter ocorrido.

Esta neutralização pode ser feita, por exemplo, por pulverização das
superfícies atingidas com cal viva (CaO) ou carbonato de cálcio
(CaCO3) em pó, num processo denominado calagem.

Processo de calagem para a 
correção da acidez de um solo.

CaCO3(s) +  2 H3O+(aq) → Ca2+(aq) + CO2(g) + 3 H2O(ℓ)

CaO(s) +  2 H3O+(aq) → Ca2+(aq) + 3 H2O(ℓ)


