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ÁCIDOS BASES

SAIS ÓXIDOS
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Para Arrhenius:
HA(aq) → H+

(aq) + A-
(aq)

ÁCIDOS
● O que são?
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ÁCIDOS
● O que são?
● Nomenclatura

HIDRÁCIDOS:

Ácido + nome do elemento ligado ao H+ 
+ ídrico
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ÁCIDOS
● O que são?
● Nomenclatura

OXIÁCIDOS:

Ácido per  …… ico
Ácido      …… ico
Ácido      …… oso
Ácido hipo …… oso

 MENOS OXIGÊNIOS!!
HClO4 = Ácido  perclórico
HClO3 = Ácido     clórico
HClO2 = Ácido     cloroso
HClO  = Ácido hipocloroso
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ÁCIDOS
● O que são?
● Nomenclatura
● Força
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(ENEM) O processo de industrialização tem gerado sérios 
problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os 
quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente 
presentes em maiores proporções na água da chuva são o H2CO3, 
formado pela reação do CO2 atmosférico com a água, o HNO 3, o 
HNO2, o H2SO4 e o H2SO3. Esses quatro últimos são formados 
principalmente a partir da reação da água com os óxidos de 
nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis 
fósseis. A formação de chuva mais ou menos ácida depende não 
só da concentração do ácido formado, como também do tipo de 
ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de 
estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se 
consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos 
citados no texto conferem maior acidez às águas das chuvas?
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... quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez 
às águas das chuvas?
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a) HNO3 e HNO2.
b) H2SO4 e H2SO3.
c) H2SO3 e HNO2.
d) H2SO4 e HNO3.
e) H2CO3 e H2SO3.   

H2CO3,    HNO3, 
HNO2,    H2SO4, 

H2SO3.



Para Arrhenius:
BOH(aq) → B+

(aq) + OH-
(aq)

BASES
● O que são?
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BASES
● O que são?
● Nomenclatura
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Hidróxido de + nome do elemento ligado à OH-
(em bases com metal de carga variável, é necessário indicar a carga!)



BASES
● O que são?
● Nomenclatura
● Força
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Bases fortes → bases de metais 
alcalinos e alcalino terrosos

Bases fracas → hidróxido de amônio e 
bases de metais que não sejam 
alcalino ou alcalino terrosos



E como podemos 
definir se uma 
substância é 
ácida ou 
básica?

Indicadores!
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Hora do experimento: 
utilizando extrato de repolho 

roxo como indicador 
ácido-base
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(ENEM) O suco extraído do repolho roxo pode ser 
utilizado como indicador do caráter ácido (pH entre 0 e 
7) ou básico (pH entre 7 e 14) de diferentes soluções. 
Misturando-se um pouco de suco de repolho e da solução, 
a mistura passa a apresentar diferentes cores, segundo 
sua natureza ácida ou básica, de acordo com a escala 
abaixo. Algumas soluções foram testadas com esse 
indicador, produzindo os seguintes resultados:
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De acordo com esses 
resultados, as soluções 

l, ll, lll, lV têm, 
respectivamente, 

caráter:

a)ácido/básico/básico/ácido.    b)ácido/básico/ácido/básico.
c)básico/ácido/básico/ácido.    d)ácido/ácido/básico/básico.

e)básico/básico/ácido/ácido.



HA(aq) + BOH(aq) → H2O(l) + BA(aq)

ácido + base → água + sal

SAIS
● O que são?

H2A(aq) + B(OH)(aq) → H2O(l) + BHA(aq)

HA(aq) + B(OH)2(aq) → H2O(l) + B(OH)A(aq)

Reações de neutralização total:

Reações de neutralização parcial:
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SAIS
● O que são?
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SAIS
● O que são?
● Nomenclatura
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Nome do ânion + de + nome do cátion



SAIS
● O que são?
● Nomenclatura
● Força
● Solubilidade
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Sais, sempre que 
solúveis em água, serão 

eletrólitos fortes.



SAIS
● O que são?
● Nomenclatura
● Força
● Solubilidade
● Caráter ácido-base
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ÁCIDO BASE+

ÁGUA SAL+

básico

ácido

neutro



22Hora do vídeo: Reação de neutralização total
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a)KCl + HOH; Ca2SO4 + 2 HOH; NaNO3 + HOH.

b)KCl + HOH; Ca + SO4 + HOH; Na + NO3 + HOH.

c)KCl + 2 HOH; CaSO4 + 2 HOH; Na + NO3 + 3 HOH.

d)KCl + HOH; CaSO4 + 2 HOH; NaNO3 + HOH.

e)KCl + HOH; CaSO4 + 2 HOH; NaNO3 + 2 HOH.

(UDESC) Complete as equações.

I)HCl + KOH →
II)H2SO4 + Ca(OH)2 →
III)HNO3 + NaOH →

Assinale a alternativa que corresponde à representação 
correta dos produtos das equações anteriores.



ÓXIDOS
● O que são?
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ÓXIDOS
● O que são?
● Nomenclatura
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Óxido + de + nome do elemento 
ligado ao oxigênio

(em óxidos com metal de carga variável, é 

necessário indicar a carga!)



ÓXIDOS
● O que são?
● Nomenclatura
● Óxidos na natureza
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Hora do experimento: formação do MgO



(UFPR) Óxidos metálicos podem ter caráter ácido, básico ou 
anfótero. O caráter do óxido depende da sua posição na tabela 
periódica e do estado de oxidação do íon metálico. Sobre esse 
assunto,

a)O que é caráter anfótero?

b) O óxido de cálcio, CaO, é um óxido ácido, básico ou 
anfótero? Escreva reação(ões) que demonstre(m) o caráter do 
CaO.
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É uma característica de compostos que podem reagir tanto como 
ácidos quanto como bases.

É um óxido básico:  CaO + H2O → Ca(OH)2
  CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O



Obrigada!
Contato: dudaboingpinheiro@hotmail.com
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