
 

 

 

                                                                

 
 

ANALISE DE ACIDE

RESUMO 

Todas as soluções ácidas são igualmente ácidas? E as soluções básicas (alcalinas), são 
todas igualmente básicas? A resposta a ambas as perguntas é não. O grau de acidez ou de 
basicidade (alcalinidade) de uma solução pode ser expressa por meio do pH, uma 
propriedade característica de cada solução. As águas superficiais possuem um pH entre 4 e 
9, sendo ligeiramente alcalinas em razão da presença de carbonatos (CO
(HCO3

-). Naturalmente, nesse caso, o pH pode ter valores mais altos, chegando 
mais. Isso porque as algas, ao realizarem a fotossíntese, utilizam muito gás carbônico, que 
é a principal fonte natural de acidez da água. O pH também tem efeito importante nas 
condições de precipitação de elementos químicos, geralmente tóxico
precipitam-se em pH específicos.se há mudança no pH da água, alguns desses íons podem 
ser liberados e contaminar as águas e, consequentemente, os seres vivos que nela habitam. 
As aulas são realizadas em sitio situado no assentamento carimã, 
aulas de campo sendo que em todas foram coletadas amostras d´água e feita as medições 
de temperatura e pH, data, horário das coletas e condições climáticas. Os alunos ao 
chegarem ao sitio, foram organizados em grupos para iniciares as
sendo estas realizadas ao longo de uma trilha predefinida pelos professores coordenadores 
do projeto e alunos do  PIBID. 
sitio onde são realizadas três atividades no curso d’água, pois no local 
“cachoeira”, e são realizadas uma pratica de física, de matemática e a pratica de química, 
que é a medida do pH da água do rio. A medida do pH e temperatura foram realizada por 
um medidor de pH e termômetro digitais, foram realizadas em 
outro. Efetuando uma média pondera entre as três coletas, sendo mantido uma regularidade 
nas medições, mesmo por que as aulas foram realizadas conforme o calendário escolar do 
corrente ano letivo da unidade escolar, seguindo sem
local das coletas, temperatura da água, horário e volume de água coletado. Os dados 
coletados foram a notados em um caderno de campo. Sendo tabulados e apresentados em 
tabelas e gráficos. Por serem alunos do terceiro ano
tiveram fundamental importância para a revisão de conteúdos da área de ciências da 
natureza em especial ao conceito de ácidos e bases. A mediada do pH serviu também para 
os alunos vivenciarem a atividade de pesquisa, apli
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Todas as soluções ácidas são igualmente ácidas? E as soluções básicas (alcalinas), são 
todas igualmente básicas? A resposta a ambas as perguntas é não. O grau de acidez ou de 
basicidade (alcalinidade) de uma solução pode ser expressa por meio do pH, uma 

opriedade característica de cada solução. As águas superficiais possuem um pH entre 4 e 
9, sendo ligeiramente alcalinas em razão da presença de carbonatos (CO

). Naturalmente, nesse caso, o pH pode ter valores mais altos, chegando 
mais. Isso porque as algas, ao realizarem a fotossíntese, utilizam muito gás carbônico, que 
é a principal fonte natural de acidez da água. O pH também tem efeito importante nas 
condições de precipitação de elementos químicos, geralmente tóxico

se em pH específicos.se há mudança no pH da água, alguns desses íons podem 
ser liberados e contaminar as águas e, consequentemente, os seres vivos que nela habitam. 
As aulas são realizadas em sitio situado no assentamento carimã, foram realizadas seis 
aulas de campo sendo que em todas foram coletadas amostras d´água e feita as medições 
de temperatura e pH, data, horário das coletas e condições climáticas. Os alunos ao 
chegarem ao sitio, foram organizados em grupos para iniciares as atividades programadas, 
sendo estas realizadas ao longo de uma trilha predefinida pelos professores coordenadores 

PIBID. No termino da trilha se dá as margem de um rio que corta o 
sitio onde são realizadas três atividades no curso d’água, pois no local a uma queda d’água 
“cachoeira”, e são realizadas uma pratica de física, de matemática e a pratica de química, 
que é a medida do pH da água do rio. A medida do pH e temperatura foram realizada por 
um medidor de pH e termômetro digitais, foram realizadas em três pontos distintos um do 
outro. Efetuando uma média pondera entre as três coletas, sendo mantido uma regularidade 
nas medições, mesmo por que as aulas foram realizadas conforme o calendário escolar do 
corrente ano letivo da unidade escolar, seguindo sempre o mesmo protocolo em relação ao 
local das coletas, temperatura da água, horário e volume de água coletado. Os dados 
coletados foram a notados em um caderno de campo. Sendo tabulados e apresentados em 
tabelas e gráficos. Por serem alunos do terceiro ano do ensino médio, as aulas pratica 
tiveram fundamental importância para a revisão de conteúdos da área de ciências da 
natureza em especial ao conceito de ácidos e bases. A mediada do pH serviu também para 
os alunos vivenciarem a atividade de pesquisa, aplicação de métodos que podem garantir a 
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Todas as soluções ácidas são igualmente ácidas? E as soluções básicas (alcalinas), são 
todas igualmente básicas? A resposta a ambas as perguntas é não. O grau de acidez ou de 
basicidade (alcalinidade) de uma solução pode ser expressa por meio do pH, uma 

opriedade característica de cada solução. As águas superficiais possuem um pH entre 4 e 
9, sendo ligeiramente alcalinas em razão da presença de carbonatos (CO3

2-) e bicarbonatos 
). Naturalmente, nesse caso, o pH pode ter valores mais altos, chegando a 9 ou a até 

mais. Isso porque as algas, ao realizarem a fotossíntese, utilizam muito gás carbônico, que 
é a principal fonte natural de acidez da água. O pH também tem efeito importante nas 
condições de precipitação de elementos químicos, geralmente tóxicos. Alguns íons 

se em pH específicos.se há mudança no pH da água, alguns desses íons podem 
ser liberados e contaminar as águas e, consequentemente, os seres vivos que nela habitam. 

foram realizadas seis 
aulas de campo sendo que em todas foram coletadas amostras d´água e feita as medições 
de temperatura e pH, data, horário das coletas e condições climáticas. Os alunos ao 

atividades programadas, 
sendo estas realizadas ao longo de uma trilha predefinida pelos professores coordenadores 

No termino da trilha se dá as margem de um rio que corta o 
a uma queda d’água 

“cachoeira”, e são realizadas uma pratica de física, de matemática e a pratica de química, 
que é a medida do pH da água do rio. A medida do pH e temperatura foram realizada por 

três pontos distintos um do 
outro. Efetuando uma média pondera entre as três coletas, sendo mantido uma regularidade 
nas medições, mesmo por que as aulas foram realizadas conforme o calendário escolar do 

pre o mesmo protocolo em relação ao 
local das coletas, temperatura da água, horário e volume de água coletado. Os dados 
coletados foram a notados em um caderno de campo. Sendo tabulados e apresentados em 

do ensino médio, as aulas pratica 
tiveram fundamental importância para a revisão de conteúdos da área de ciências da 
natureza em especial ao conceito de ácidos e bases. A mediada do pH serviu também para 

cação de métodos que podem garantir a 
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veracidade dos fatos, a metodologia aplicada, o uso de equipamentos de medidas e 
conhecer seu funcionamento.
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