
 

 

Professor Dimi – Tarefa 27 
 
Leia o texto a seguir: 
Ácidos e Bases 
 

Uma das maiores diferenças entre os ácidos e bases é que as bases, em contato com solução aquosa, 
liberam íons negativos, as hidroxilas (OH-). Já os ácidos, em contato com água liberam íons positivos de 
hidrogênio (H+). 

Qualquer substância com um valor de pH entre 0 até 7 é considerada ácida, enquanto um valor de pH de 7 
a 14 é uma base. O valor 7 é o neutro, que corresponde à água. 
 

Ácidos Bases 

Definição de 
Arrhenius 

Um ácido é qualquer composto químico 
que, em solução aquosa, libera íons de 
hidrogênio (H+). 

Uma base, ou álcali, é uma 
substância que, em solução 
aquosa, libera hidroxilas, íons 
negativos (OH-) 

Definição de 
Brönsted-Lowry 

Um ácido é uma substância que doa um 
próton. 

Uma base é qualquer 
substância que recebe um 
próton. 

Definição de Lewis 
Durante uma ligação química, os ácidos 
são os que recebem pares eletrônicos. 

Em uma ligação química, as 
bases são os que cedem pares 
eletrônicos. 

Características físicas 

Os ácidos podem ocorrer de forma sólida, 
líquida ou gasosa, dependendo da 
temperatura. 

Frequentemente sólidas, 
exceto amônia, que é um gás.

 
PH dos ácidos e bases 

Todos os compostos químicos têm um valor de pH, que pode variar de 0 a 14, onde os números 
representam a concentração de íons de hidrogênio em uma solução. 

O pH neutro é o pH da água pura, que é 7. Qualquer substância com um valor de pH entre 0 até 7 é 
considerada ácida, enquanto um valor de pH de 7 a 14 é uma base. Quanto mais inferior à 7,0 o ácido for, mais 
forte ele é. Nas bases, quanto mais alto o valor do pH, mais forte ela será. 

Escala de pH e 
exemplos de substâncias 

Características dos Ácidos: 
 Possui gosto amargo; 
 Pode queimar a pele quando tocado; 
 Pode corroer metais e pele; 
 Deixa o papel tornassol vermelho; 
 No indicador universal ele é identificado pelas cores vermelhas ou laranjas. 

 
Características das Bases 

 Gosto adstringente; 
 Ao tocar, se sente algo viscoso; 
 Muitas bases reagem com ácidos e geram sais; 
 Bases fortes podem reagir violentamente com ácidos; 
 Bases tornam o papel de tornassol azul; 
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Indicadores de ácidos e bases 
Os indicadores de pH, ou indicadores ácido-base, são substâncias utilizadas para se descobrir se a solução 

se trata de um ácido ou uma base. Isso é possível por causa de suas propriedades físico-químicas, que 
possuem a capacidade de mudar de cor de acordo com o pH da substância testada. 

Os mais conhecidos são a fenolftaleína, o papel de tornassol e os indicadores universais. A fenolftaleína 
permanece incolor em contato com ácido, e fica rosa em contato com bases. O papel de tornassol fica azul com 
bases e vermelha na presença de ácidos. O indicador universal é o mais preciso dos indicadores ácido-base, 
pois ele apresenta diferentes cores de acordo com cada valor de pH. 

 
Resultados utilizando o indicador universal 
 

Aplicações para ácidos e bases no dia-a-dia 
Os ácidos são frequentemente utilizados para remover ferrugem de metais, como eletrólito em baterias, 

para processamento de minerais, para produzir fertilizantes e gasolina e como aditivos em alimentos e bebidas. 
As bases são usadas principalmente na limpeza, como detergentes para lavar louça e sabão para roupa, 
limpadores de forno e removedores de manchas. 
 
Responda: 
 
01. O que são bases, segundo a Definição de Arrhenius? 
 
02. O que são ácidos, segundo a Definição de Arrhenius? 
 
03. Quais são as características das bases? 
 
04. Quais são as características dos ácidos? 
 
05. Qual a faixa de pH das bases? 
 
06. Qual a faixa de pH dos ácidos? 
 
07. Dê dois exemplos de uma substância ácida, básica e neutra. 
 
08. Para que serve os indicadores ácido-base? 
 
09. Dê um exemplo de indicador ácido-base e explique como ele funciona. 
 
10. Pesquisar o que são indicadores ácido-base naturais. Dê pelo menos 3 exemplos. 
 


