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2.1. Reações Ácido-Base

Ácidos e bases

•evolução histórica

•ácidos e bases segundo 
Brönsted e Lowry

Acidez e basicidade de 
soluções

•escala de Sorensen

•pH e concentração hidrogeniónica

Auto ionização da água

•produto iónico da água

•relação entre as concentrações de H3O+ e de OH−

•efeito da temperatura na Auto ionização da água

Ácidos e bases em soluções aquosas

•ionização de ácidos e de bases em água

•pares conjugados ácido-base

•espécies químicas anfotéricas

Constantes de 
acidez e de 
basicidade

Força relativa de 
ácidos e de bases

Titulação ácido-base

•neutralização

•ponto de equivalência

•indicadores ácido-base

Acidez e 
basicidade em 

soluções aquosas 
de sais

Aspetos ambientais das reações ácido-base

•acidez da água da chuva

•poluentes atmosféricos e chuva ácida

•redução da emissão de poluentes atmosféricos

AL 2.1. Constante 
de acidez

AL 2.2. Titulação 
ácido-base
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2.1. Reações Ácido-Base

1.1 Identificar marcos históricos importantes na interpretação de fenómenos ácido-base, 
culminando na definição de ácido e base de acordo com Brönsted e Lowry.
1.2 Interpretar reações ácido-base como reações de transferência de protões.
1.3 Relacionar quantitativamente a concentração hidrogeniónica de uma solução e o seu 
valor de pH.
1.4 Caracterizar a Auto ionização da água fazendo referência às espécies químicas 
envolvidas nesta reação e à sua extensão.
1.5 Relacionar a extensão da reação da Auto ionização da água com o produto iónico da 
água, identificando-o com a constante de equilíbrio para essa reação.
1.6 Relacionar as concentrações do ião H3O+ e do ião OH− resultantes da Auto ionização da 
água.
1.7 Prever, com base no Princípio de Le Châtelier, o efeito da variação da temperatura na 
Auto ionização da água.
1.8 Relacionar as concentrações dos iões H3O+ e OH−, bem como os valores de pH e pOH, 
para soluções ácidas, básicas e neutras.
1.9 Explicitar os significados de ionização (de ácidos e algumas bases) e de dissociação de 
sais (incluindo hidróxidos), diferenciando ionização de dissociação.
1.10 Explicar o que é um par conjugado ácido-base, dando exemplos de pares conjugados 
ácido-base.
1.11 Interpretar o significado de espécie química anfotérica.
1.12 Escrever equações químicas que representam reações de ionização de um ácido, ou de 
uma base, e as respetivas expressões das constantes de acidez ou de basicidade.
1.13 Relacionar os valores das constantes de acidez de diferentes ácidos (ou as constantes 
de basicidade de diferentes bases) com a extensão das respetivas ionizações.
1.14 Explicar por que razão as soluções de ácidos fracos têm valores de pH mais elevados do 
que os das soluções de ácidos fortes de igual concentração.
1.15 Determinar o pH de soluções de ácidos (ou bases) fortes a partir da respetiva 
concentração e vice-versa.
1.16 Determinar concentrações de equilíbrio das espécies químicas envolvidas na ionização 
de ácidos monopróticos fracos (ou de bases) a partir do pH, constante de acidez (ou 
basicidade) e estequiometria da reação.
1.17 Relacionar as constantes de acidez e de basicidade para um par conjugado ácido-base.
1.18 Interpretar o significado de neutralização associando-o à reação entre os iões H3O+ e 
OH− durante uma reação ácido-base.
1.19 Associar o ponto de equivalência de uma titulação à situação em que nenhum dos 
reagentes se encontra em excesso.
1.20 Associar indicador ácido-base a um par conjugado ácido-base em que as formas ácidas 
e básicas são responsáveis por cores diferentes.
1.21 Interpretar o carácter ácido, básico ou neutro de soluções aquosas de sais com base 
nos valores das constantes de acidez ou de basicidade dos iões do sal em solução.
1.22 Interpretar a acidez da chuva normal com base na dissolução do dióxido de carbono 
presente na atmosfera.
1.23 Interpretar a formação de chuvas ácidas devido à presença de poluentes na atmosfera 
(SOx, NOx), assim como processos de eliminação destes poluentes, com base nas 
correspondentes reações químicas.
1.24 Explicar as consequências das chuvas ácidas sobre construções de calcário e mármore, 
interpretando as equações químicas correspondentes.
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