
Ácido, Base, Sal e ÓxidoÁcido, Base, Sal e ÓxidoÁcido, Base, Sal e ÓxidoÁcido, Base, Sal e Óxido



� FunçãoFunçãoFunçãoFunção químicaquímicaquímicaquímica correspondecorrespondecorrespondecorresponde aaaa umumumum conjuntoconjuntoconjuntoconjunto dededede
substânciassubstânciassubstânciassubstâncias quequequeque apresentamapresentamapresentamapresentam propriedadespropriedadespropriedadespropriedades
químicasquímicasquímicasquímicas semelhantessemelhantessemelhantessemelhantes....
AsAsAsAs substânciassubstânciassubstânciassubstâncias inorgânicasinorgânicasinorgânicasinorgânicas podempodempodempodem serserserser
classificadasclassificadasclassificadasclassificadas emememem quatroquatroquatroquatro funçõesfunçõesfunçõesfunções::::

� ÁcidosÁcidosÁcidosÁcidos
� BasesBasesBasesBases
� SaisSaisSaisSais
� ÓxidosÓxidosÓxidosÓxidos



ÁcidosÁcidosÁcidosÁcidos dededede ArrheniusArrheniusArrheniusArrhenius:::: sãosãosãosão substânciassubstânciassubstânciassubstâncias
compostascompostascompostascompostas quequequeque emememem soluçãosoluçãosoluçãosolução aquosaaquosaaquosaaquosa liberamliberamliberamliberam
comocomocomocomo cátioncátioncátioncátion oooo HidrogênioHidrogênioHidrogênioHidrogênio
(((( HHHH++++))))....

EquaçãoEquaçãoEquaçãoEquação dededede IonizaçãoIonizaçãoIonizaçãoIonização dosdosdosdos ácidosácidosácidosácidos

HClHClHClHCl HHHH++++ ++++ ClClClCl----



� ApresentamApresentamApresentamApresentam saborsaborsaborsabor azedoazedoazedoazedo;;;;
�DesidratamDesidratamDesidratamDesidratam aaaa matériamatériamatériamatéria orgânicaorgânicaorgânicaorgânica;;;;
�DeixamDeixamDeixamDeixam incolorincolorincolorincolor aaaa soluçãosoluçãosoluçãosolução alcoólicaalcoólicaalcoólicaalcoólica dededede
fenolftaleínafenolftaleínafenolftaleínafenolftaleína;;;;

�NeutralizamNeutralizamNeutralizamNeutralizam basesbasesbasesbases formandoformandoformandoformando salsalsalsal eeee águaáguaáguaágua;;;;



Quanto a presença ou ausência de OxigênioQuanto a presença ou ausência de OxigênioQuanto a presença ou ausência de OxigênioQuanto a presença ou ausência de Oxigênio

� Hidrácidos     (HCl, HHidrácidos     (HCl, HHidrácidos     (HCl, HHidrácidos     (HCl, H2222S, HBr)S, HBr)S, HBr)S, HBr)� Hidrácidos     (HCl, HHidrácidos     (HCl, HHidrácidos     (HCl, HHidrácidos     (HCl, H2222S, HBr)S, HBr)S, HBr)S, HBr)
� Oxiácidos     (HOxiácidos     (HOxiácidos     (HOxiácidos     (H2222SOSOSOSO4444, H, H, H, H3333POPOPOPO4444, HClO, HClO, HClO, HClO4444))))



HidrácidosHidrácidosHidrácidosHidrácidos
Seguem a seguinte regra:Seguem a seguinte regra:Seguem a seguinte regra:Seguem a seguinte regra:

Ácido  Ácido  Ácido  Ácido  + ídrico+ ídrico+ ídrico+ ídrico
Radical do ElementoRadical do ElementoRadical do ElementoRadical do Elemento

OxiácidosOxiácidosOxiácidosOxiácidos
Seguem a seguinte regra:Seguem a seguinte regra:

ico (+ oxigênio)ico (+ oxigênio)
Ácido _____________ +  Ácido _____________ +  

Radical do Elemento Radical do Elemento oso (oso (-- oxigênio)oxigênio)



Sufixo do ácido          Sufixo do ânion
ídrico eto
ico ato

Nomenclatura OficialNomenclatura Oficial

ico ato
oso                    ito



1) 1) 1) 1) HHHH2222SOSOSOSO4444–––– Ác. SulfúricoÁc. SulfúricoÁc. SulfúricoÁc. Sulfúrico(ácido ou solução de bateria)(ácido ou solução de bateria)(ácido ou solução de bateria)(ácido ou solução de bateria)

ÉÉ umum líquidolíquido incolorincolor ee oleosooleoso dede densidadedensidade 11,,8585
g/cmg/cm33,, éé umum ácidoácido forteforte queque reagereage comcom metaismetais
originandooriginando sulfatossulfatos..originandooriginando sulfatossulfatos..

PodePode serser obtidoobtido aa partirpartir dada seguinteseguinte reaçãoreação::

SOSO33 + + HH22OO →→→→→→→→ HH22SOSO44



2) HCl 2) HCl 2) HCl 2) HCl –––– Ác. Clorídrico Ác. Clorídrico Ác. Clorídrico Ác. Clorídrico (ácido muriático)(ácido muriático)(ácido muriático)(ácido muriático)

SoluçãoSolução dede hidretohidreto dede clorocloro emem águaágua..
ApresentaApresenta forteforte odor,odor, alémalém dede serser sufocantesufocante.. ÉÉ
utilizadoutilizado nana limpezalimpeza dede peçaspeças metálicasmetálicas ee dede
superfíciessuperfícies dede mármoremármore.. ÉÉ encontradoencontrado nono sucosuco
gástricogástrico humanohumano..

3) HNO3) HNO33 –– ÁcÁc. Nítrico . Nítrico 3) HNO3) HNO33 –– ÁcÁc. Nítrico . Nítrico 

LíquidoLíquido incolorincolor fumegantefumegante aoao arar queque atacaataca
violentamenteviolentamente osos tecidostecidos animaisanimais ee vegetaisvegetais ,,
produzindoproduzindo manchasmanchas amareladasamareladas nana pelepele.. ÉÉ muitomuito
usadousado emem químicaquímica orgânicaorgânica parapara aa produçãoprodução dede
nitrocompostosnitrocompostos..



ÉÉÉÉ umumumum líquidolíquidolíquidolíquido xaroposoxaroposoxaroposoxaroposo obtidoobtidoobtidoobtido pelapelapelapela oxidaçãooxidaçãooxidaçãooxidação dodododo
fósforofósforofósforofósforo vermelhovermelhovermelhovermelho comcomcomcom ácidoácidoácidoácido nítriconítriconítriconítrico concentradoconcentradoconcentradoconcentrado....

ÉÉÉÉ umumumum ácidoácidoácidoácido moderadomoderadomoderadomoderado usadousadousadousado nananana indústriaindústriaindústriaindústria dededede vidros,vidros,vidros,vidros,
preparopreparopreparopreparo dededede águaságuaságuaságuas mineraismineraismineraisminerais eeee nosnosnosnos refrigerantesrefrigerantesrefrigerantesrefrigerantes dededede
“cola”“cola”“cola”“cola”.... SeusSeusSeusSeus fosfatosfosfatosfosfatosfosfatos sãosãosãosão usadosusadosusadosusados comocomocomocomo aduboaduboaduboadubo....“cola”“cola”“cola”“cola”.... SeusSeusSeusSeus fosfatosfosfatosfosfatosfosfatos sãosãosãosão usadosusadosusadosusados comocomocomocomo aduboaduboaduboadubo....



DeDeDeDe acordoacordoacordoacordo comcomcomcom Arrhenius,Arrhenius,Arrhenius,Arrhenius, basebasebasebase ouououou
hidróxidohidróxidohidróxidohidróxido éééé todatodatodatoda substânciasubstânciasubstânciasubstância que,que,que,que,
dissolvidadissolvidadissolvidadissolvida emememem água,água,água,água, dissociadissociadissociadissocia----sesesese
fornecendofornecendofornecendofornecendo comocomocomocomo ânionânionânionânion exclusivamenteexclusivamenteexclusivamenteexclusivamentefornecendofornecendofornecendofornecendo comocomocomocomo ânionânionânionânion exclusivamenteexclusivamenteexclusivamenteexclusivamente
OHOHOHOH---- (hidroxila(hidroxila(hidroxila(hidroxila ouououou oxidrila)oxidrila)oxidrila)oxidrila)....

Ca(OH)Ca(OH)22 →→→→→→→→ CaCa2+2+ + 2OH+ 2OH--

Al(OH)Al(OH) 33 →→→→→→→→ AlAl 3+3+ + 3OH+ 3OH--



��Apresentam sabor cáustico;Apresentam sabor cáustico;Apresentam sabor cáustico;Apresentam sabor cáustico;Apresentam sabor cáustico;Apresentam sabor cáustico;Apresentam sabor cáustico;Apresentam sabor cáustico;
�� Estriam a matéria orgânica;Estriam a matéria orgânica;Estriam a matéria orgânica;Estriam a matéria orgânica;Estriam a matéria orgânica;Estriam a matéria orgânica;Estriam a matéria orgânica;Estriam a matéria orgânica;
��Deixam vermelha a solução alcoólica de Deixam vermelha a solução alcoólica de Deixam vermelha a solução alcoólica de Deixam vermelha a solução alcoólica de Deixam vermelha a solução alcoólica de Deixam vermelha a solução alcoólica de Deixam vermelha a solução alcoólica de Deixam vermelha a solução alcoólica de 
fenolftaleína;fenolftaleína;fenolftaleína;fenolftaleína;fenolftaleína;fenolftaleína;fenolftaleína;fenolftaleína;fenolftaleína;fenolftaleína;fenolftaleína;fenolftaleína;fenolftaleína;fenolftaleína;fenolftaleína;fenolftaleína;

��Neutralizam ácidos formando sal e água;Neutralizam ácidos formando sal e água;Neutralizam ácidos formando sal e água;Neutralizam ácidos formando sal e água;Neutralizam ácidos formando sal e água;Neutralizam ácidos formando sal e água;Neutralizam ácidos formando sal e água;Neutralizam ácidos formando sal e água;



Hidróxido de _________________ Hidróxido de _________________ Hidróxido de _________________ Hidróxido de _________________ 
Nome do ElementoNome do ElementoNome do ElementoNome do Elemento

NaOH hidróxido de sódio

Al(OH) 3 hidróxido de alumínio



� Quanto ao Número de HidroxilasQuanto ao Número de HidroxilasQuanto ao Número de HidroxilasQuanto ao Número de Hidroxilas

----Monobases: Monobases: Monobases: Monobases: NaOH; kOHNaOH; kOHNaOH; kOHNaOH; kOH
- Dibases:   Ca(OH)Dibases:   Ca(OH)Dibases:   Ca(OH)Dibases:   Ca(OH)2222; Mg(OH); Mg(OH); Mg(OH); Mg(OH)2222
---- Tribases:  Al(OH)Tribases:  Al(OH)Tribases:  Al(OH)Tribases:  Al(OH)3333; Fe(OH); Fe(OH); Fe(OH); Fe(OH)3333---- Tribases:  Al(OH)Tribases:  Al(OH)Tribases:  Al(OH)Tribases:  Al(OH)3333; Fe(OH); Fe(OH); Fe(OH); Fe(OH)3333
---- Tetrabases: Pb(OH)Tetrabases: Pb(OH)Tetrabases: Pb(OH)Tetrabases: Pb(OH)4444; Sn(OH); Sn(OH); Sn(OH); Sn(OH)4444



1)1)1)1)1)1)1)1) NaOH NaOH NaOH NaOH NaOH NaOH NaOH NaOH –––––––– Hidróxido de sódio (Hidróxido de sódio (Hidróxido de sódio (Hidróxido de sódio (Hidróxido de sódio (Hidróxido de sódio (Hidróxido de sódio (Hidróxido de sódio (Soda cáusticaSoda cáusticaSoda cáusticaSoda cáusticaSoda cáusticaSoda cáusticaSoda cáusticaSoda cáustica))))))))

ÉÉÉÉÉÉÉÉ umumumumumumumum sólidosólidosólidosólidosólidosólidosólidosólido brancobrancobrancobrancobrancobrancobrancobranco floculadofloculadofloculadofloculadofloculadofloculadofloculadofloculado muitomuitomuitomuitomuitomuitomuitomuito solúvelsolúvelsolúvelsolúvelsolúvelsolúvelsolúvelsolúvel
emememememememem águaáguaáguaáguaáguaáguaáguaágua alémalémalémalémalémalémalémalém dededededededede extremamenteextremamenteextremamenteextremamenteextremamenteextremamenteextremamenteextremamente cáusticocáusticocáusticocáusticocáusticocáusticocáusticocáustico........
ÉÉÉÉÉÉÉÉ usadousadousadousadousadousadousadousado nananananananana desidrataçãodesidrataçãodesidrataçãodesidrataçãodesidrataçãodesidrataçãodesidrataçãodesidratação dededededededede gorduras,gorduras,gorduras,gorduras,gorduras,gorduras,gorduras,gorduras, nonononononononoÉÉÉÉÉÉÉÉ usadousadousadousadousadousadousadousado nananananananana desidrataçãodesidrataçãodesidrataçãodesidrataçãodesidrataçãodesidrataçãodesidrataçãodesidratação dededededededede gorduras,gorduras,gorduras,gorduras,gorduras,gorduras,gorduras,gorduras, nononononononono
branqueamentobranqueamentobranqueamentobranqueamentobranqueamentobranqueamentobranqueamentobranqueamento dededededededede fibrasfibrasfibrasfibrasfibrasfibrasfibrasfibras (celulose)(celulose)(celulose)(celulose)(celulose)(celulose)(celulose)(celulose) eeeeeeee nananananananana
fabricaçãofabricaçãofabricaçãofabricaçãofabricaçãofabricaçãofabricaçãofabricação dededededededede sabão,sabão,sabão,sabão,sabão,sabão,sabão,sabão, detergentedetergentedetergentedetergentedetergentedetergentedetergentedetergente eeeeeeee comocomocomocomocomocomocomocomo
desentupidordesentupidordesentupidordesentupidordesentupidordesentupidordesentupidordesentupidor dededededededede ralosralosralosralosralosralosralosralos eeeeeeee esgotosesgotosesgotosesgotosesgotosesgotosesgotosesgotos........



É uma suspensão aquosa de aparência É uma suspensão aquosa de aparência É uma suspensão aquosa de aparência É uma suspensão aquosa de aparência É uma suspensão aquosa de aparência É uma suspensão aquosa de aparência É uma suspensão aquosa de aparência É uma suspensão aquosa de aparência 
leitosa, obtida a partir do leitosa, obtida a partir do leitosa, obtida a partir do leitosa, obtida a partir do leitosa, obtida a partir do leitosa, obtida a partir do leitosa, obtida a partir do leitosa, obtida a partir do CaOCaOCaOCaOCaOCaOCaOCaO (cal virgem(cal virgem(cal virgem(cal virgem(cal virgem(cal virgem(cal virgem(cal virgem).).).).).).).).

É usada na caiação de paredes e muros, na É usada na caiação de paredes e muros, na É usada na caiação de paredes e muros, na É usada na caiação de paredes e muros, na É usada na caiação de paredes e muros, na É usada na caiação de paredes e muros, na É usada na caiação de paredes e muros, na É usada na caiação de paredes e muros, na 
neutralização de solos ácidos e na neutralização de solos ácidos e na neutralização de solos ácidos e na neutralização de solos ácidos e na neutralização de solos ácidos e na neutralização de solos ácidos e na neutralização de solos ácidos e na neutralização de solos ácidos e na neutralização de solos ácidos e na neutralização de solos ácidos e na neutralização de solos ácidos e na neutralização de solos ácidos e na neutralização de solos ácidos e na neutralização de solos ácidos e na neutralização de solos ácidos e na neutralização de solos ácidos e na 
fabricação de doces.fabricação de doces.fabricação de doces.fabricação de doces.fabricação de doces.fabricação de doces.fabricação de doces.fabricação de doces.

CaOCaO + + HH22OO →→→→→→→→ Ca(OH)Ca(OH)22

Cal 
Virgem

Cal 
Apagada



É uma suspensão leitosa, obtida a partir do É uma suspensão leitosa, obtida a partir do É uma suspensão leitosa, obtida a partir do É uma suspensão leitosa, obtida a partir do É uma suspensão leitosa, obtida a partir do É uma suspensão leitosa, obtida a partir do É uma suspensão leitosa, obtida a partir do É uma suspensão leitosa, obtida a partir do 
MgOMgOMgOMgOMgOMgOMgOMgO........

É usada como antiácido estomacal e É usada como antiácido estomacal e É usada como antiácido estomacal e É usada como antiácido estomacal e É usada como antiácido estomacal e É usada como antiácido estomacal e É usada como antiácido estomacal e É usada como antiácido estomacal e É usada como antiácido estomacal e É usada como antiácido estomacal e É usada como antiácido estomacal e É usada como antiácido estomacal e É usada como antiácido estomacal e É usada como antiácido estomacal e É usada como antiácido estomacal e É usada como antiácido estomacal e 
também como laxante.também como laxante.também como laxante.também como laxante.também como laxante.também como laxante.também como laxante.também como laxante.

MgMg(OH)(OH)22 + 2+ 2HClHCl →→→→→→→→ MgClMgCl2 2 + 2H+ 2H22OO



ÉÉÉÉÉÉÉÉ umaumaumaumaumaumaumauma suspensãosuspensãosuspensãosuspensãosuspensãosuspensãosuspensãosuspensão gelatinosagelatinosagelatinosagelatinosagelatinosagelatinosagelatinosagelatinosa quequequequequequequeque podepodepodepodepodepodepodepode
adsorveradsorveradsorveradsorveradsorveradsorveradsorveradsorver moléculasmoléculasmoléculasmoléculasmoléculasmoléculasmoléculasmoléculas orgânicasorgânicasorgânicasorgânicasorgânicasorgânicasorgânicasorgânicas quequequequequequequeque porporporporporporporpor
venturaventuraventuraventuraventuraventuraventuraventura estejamestejamestejamestejamestejamestejamestejamestejam emememememememem soluçãosoluçãosoluçãosoluçãosoluçãosoluçãosoluçãosolução aquosaaquosaaquosaaquosaaquosaaquosaaquosaaquosa (no(no(no(no(no(no(no(no
tratamentotratamentotratamentotratamentotratamentotratamentotratamentotratamento dadadadadadadada águaáguaáguaáguaáguaáguaáguaágua))))))))........

ÉÉÉÉÉÉÉÉ usadausadausadausadausadausadausadausada comocomocomocomocomocomocomocomo antiácidoantiácidoantiácidoantiácidoantiácidoantiácidoantiácidoantiácido estomacal,estomacal,estomacal,estomacal,estomacal,estomacal,estomacal,estomacal, paraparaparaparaparaparaparapara
tingimentostingimentostingimentostingimentostingimentostingimentostingimentostingimentos eeeeeeee nananananananana preparaçãopreparaçãopreparaçãopreparaçãopreparaçãopreparaçãopreparaçãopreparação dededededededede lacaslacaslacaslacaslacaslacaslacaslacas (resina(resina(resina(resina(resina(resina(resina(resina
ouououououououou verniz)verniz)verniz)verniz)verniz)verniz)verniz)verniz) paraparaparaparaparaparaparapara pinturapinturapinturapinturapinturapinturapinturapintura artísticaartísticaartísticaartísticaartísticaartísticaartísticaartística........



Sal é todo composto que em água dissocia Sal é todo composto que em água dissocia Sal é todo composto que em água dissocia Sal é todo composto que em água dissocia Sal é todo composto que em água dissocia Sal é todo composto que em água dissocia Sal é todo composto que em água dissocia Sal é todo composto que em água dissocia 
liberando um cátion liberando um cátion liberando um cátion liberando um cátion liberando um cátion liberando um cátion liberando um cátion liberando um cátion ≠≠≠≠≠≠≠≠ de Hde Hde Hde Hde Hde Hde Hde H++++++++ e um ânion e um ânion e um ânion e um ânion e um ânion e um ânion e um ânion e um ânion ≠≠≠≠≠≠≠≠ de de de de de de de de 
OHOHOHOHOHOHOHOH--------........
A reação de um ácido com uma base recebe o A reação de um ácido com uma base recebe o A reação de um ácido com uma base recebe o A reação de um ácido com uma base recebe o A reação de um ácido com uma base recebe o A reação de um ácido com uma base recebe o A reação de um ácido com uma base recebe o A reação de um ácido com uma base recebe o 
nome de neutralização ou nome de neutralização ou nome de neutralização ou nome de neutralização ou nome de neutralização ou nome de neutralização ou nome de neutralização ou nome de neutralização ou salificaçãosalificaçãosalificaçãosalificaçãosalificaçãosalificaçãosalificaçãosalificação........

Ácido + Base Ácido + Base ↔↔↔↔↔↔↔↔ Sal + ÁguaSal + Água

HHClCl +   +   NaNaOHOH ↔↔↔↔↔↔↔↔ NaClNaCl +   +   HH22OO

SalificaçãoSalificação

NeutralizaçãoNeutralização



Obedece :Obedece :Obedece :Obedece :
(nome do ânion)(nome do ânion)(nome do ânion)(nome do ânion) de de de de (nome do cátion)(nome do cátion)(nome do cátion)(nome do cátion)

HH22SOSO44 + + CaCa(OH)(OH)22 ↔↔↔↔↔↔↔↔ CaSOCaSO + + 22 HH OOHH22SOSO44 + + CaCa(OH)(OH)22 ↔↔↔↔↔↔↔↔ CaSOCaSO44 + + 22 HH22OO

Sulfato de cálcio (gesso)Sulfato de cálcio (gesso)



1)1)1)1)1)1)1)1) NaHCONaHCONaHCONaHCONaHCONaHCONaHCONaHCO33333333 –––––––– Bicarbonato de sódio  (Bicarbonato de sódio  (Bicarbonato de sódio  (Bicarbonato de sódio  (Bicarbonato de sódio  (Bicarbonato de sódio  (Bicarbonato de sódio  (Bicarbonato de sódio  (ENO,ENO,ENO,ENO,ENO,ENO,ENO,ENO,SonrisalSonrisalSonrisalSonrisalSonrisalSonrisalSonrisalSonrisal))))))))

ÉÉ umum pópó brancobranco queque perdeperde COCO 22 comcom facilidadefacilidade
(efervescência)(efervescência)..

ÉÉ usadousado comocomo antiácidoantiácido estomacalestomacal ,, fermentofermento
químicoquímico ee nosnos extintoresextintores dede incêndioincêndio..

NaHCONaHCO33 + + HH22OO →→→→→→→→ NaOHNaOH + H+ H22O+ O+ COCO22
↑↑↑↑↑↑↑↑

HH22COCO33



É um sólido branco que por aquecimento perde É um sólido branco que por aquecimento perde É um sólido branco que por aquecimento perde É um sólido branco que por aquecimento perde É um sólido branco que por aquecimento perde É um sólido branco que por aquecimento perde É um sólido branco que por aquecimento perde É um sólido branco que por aquecimento perde 
CO2 e produz CO2 e produz CO2 e produz CO2 e produz CO2 e produz CO2 e produz CO2 e produz CO2 e produz CaOCaOCaOCaOCaOCaOCaOCaO (calcinação(calcinação(calcinação(calcinação(calcinação(calcinação(calcinação(calcinação).).).).).).).).

É usado na fabricação de cimentos, como É usado na fabricação de cimentos, como É usado na fabricação de cimentos, como É usado na fabricação de cimentos, como É usado na fabricação de cimentos, como É usado na fabricação de cimentos, como É usado na fabricação de cimentos, como É usado na fabricação de cimentos, como É usado na fabricação de cimentos, como É usado na fabricação de cimentos, como É usado na fabricação de cimentos, como É usado na fabricação de cimentos, como É usado na fabricação de cimentos, como É usado na fabricação de cimentos, como É usado na fabricação de cimentos, como É usado na fabricação de cimentos, como 
corretivo do corretivo do corretivo do corretivo do corretivo do corretivo do corretivo do corretivo do solo.solo.solo.solo.solo.solo.solo.solo.

CaCOCaCO33 →→→→→→→→ CaOCaO + CO+ CO22
↑↑↑↑↑↑↑↑



É É É É É É É É um sólido cristalizado no sistema cúbico, um sólido cristalizado no sistema cúbico, um sólido cristalizado no sistema cúbico, um sólido cristalizado no sistema cúbico, um sólido cristalizado no sistema cúbico, um sólido cristalizado no sistema cúbico, um sólido cristalizado no sistema cúbico, um sólido cristalizado no sistema cúbico, 
além de ser um ótimo oxidante para reações além de ser um ótimo oxidante para reações além de ser um ótimo oxidante para reações além de ser um ótimo oxidante para reações além de ser um ótimo oxidante para reações além de ser um ótimo oxidante para reações além de ser um ótimo oxidante para reações além de ser um ótimo oxidante para reações 
químicas.químicas.químicas.químicas.químicas.químicas.químicas.químicas.químicas.químicas.químicas.químicas.químicas.químicas.químicas.químicas.
É usado na fabricação de fertilizantes e É usado na fabricação de fertilizantes e É usado na fabricação de fertilizantes e É usado na fabricação de fertilizantes e É usado na fabricação de fertilizantes e É usado na fabricação de fertilizantes e É usado na fabricação de fertilizantes e É usado na fabricação de fertilizantes e 
explosivos.explosivos.explosivos.explosivos.explosivos.explosivos.explosivos.explosivos.



É um sólido granulado obtido do líquido É um sólido granulado obtido do líquido É um sólido granulado obtido do líquido É um sólido granulado obtido do líquido É um sólido granulado obtido do líquido É um sólido granulado obtido do líquido É um sólido granulado obtido do líquido É um sólido granulado obtido do líquido 
amoniacal das fábricas de gás.amoniacal das fábricas de gás.amoniacal das fábricas de gás.amoniacal das fábricas de gás.amoniacal das fábricas de gás.amoniacal das fábricas de gás.amoniacal das fábricas de gás.amoniacal das fábricas de gás.
É usado na fabricação de fabricação de É usado na fabricação de fabricação de É usado na fabricação de fabricação de É usado na fabricação de fabricação de É usado na fabricação de fabricação de É usado na fabricação de fabricação de É usado na fabricação de fabricação de É usado na fabricação de fabricação de 
pilhas secas, na soldagem , na galvanização pilhas secas, na soldagem , na galvanização pilhas secas, na soldagem , na galvanização pilhas secas, na soldagem , na galvanização pilhas secas, na soldagem , na galvanização pilhas secas, na soldagem , na galvanização pilhas secas, na soldagem , na galvanização pilhas secas, na soldagem , na galvanização 
do ferro e na fabricação de tecidos.do ferro e na fabricação de tecidos.do ferro e na fabricação de tecidos.do ferro e na fabricação de tecidos.do ferro e na fabricação de tecidos.do ferro e na fabricação de tecidos.do ferro e na fabricação de tecidos.do ferro e na fabricação de tecidos.do ferro e na fabricação de tecidos.do ferro e na fabricação de tecidos.do ferro e na fabricação de tecidos.do ferro e na fabricação de tecidos.do ferro e na fabricação de tecidos.do ferro e na fabricação de tecidos.do ferro e na fabricação de tecidos.do ferro e na fabricação de tecidos.



ÓxidoÓxidoÓxidoÓxidoÓxidoÓxidoÓxidoÓxido éééééééé todotodotodotodotodotodotodotodo compostocompostocompostocompostocompostocompostocompostocomposto bináriobináriobináriobináriobináriobináriobináriobinário
oxigenado,oxigenado,oxigenado,oxigenado,oxigenado,oxigenado,oxigenado,oxigenado, nononononononono qualqualqualqualqualqualqualqual oooooooo oxigêniooxigêniooxigêniooxigêniooxigêniooxigêniooxigêniooxigênio éééééééé oooooooo
elementoelementoelementoelementoelementoelementoelementoelemento maismaismaismaismaismaismaismais eletronegativoeletronegativoeletronegativoeletronegativoeletronegativoeletronegativoeletronegativoeletronegativo........

Exemplos:Exemplos:
COCO22, H, H22O, MnO, Mn22OO7, 7, FeFe22OO33



Regra geralRegra geralRegra geralRegra geralRegra geralRegra geralRegra geralRegra geral:::::::: (Prefixo) + (Prefixo) + óxidoóxido dede (prefixo) + elemento(prefixo) + elemento

--monóxido de monocarbonomonóxido de monocarbono
--pentóxido de dinitrogêniopentóxido de dinitrogênio
--trióxido de difosforotrióxido de difosforo
--monóxido de dihidrogêniomonóxido de dihidrogênio

CO CO 
NN22OO55
PP22OO33
HH22OO

Para metais:Para metais:

--óxido de sódioóxido de sódio
--óxido de alumínioóxido de alumínio
--óxido de ferro II óxido de ferro II (óxido ferroso)(óxido ferroso)
--óxido de ferro III óxido de ferro III (óxido férrico)(óxido férrico)

NaNa22O O 
AlAl 22OO33
FeOFeO
FeFe22OO33



Óxidos Básicos (metálicosÓxidos Básicos (metálicos))

SãoSão formadosformados porpor metaismetais alcalinosalcalinos ee alcalinosalcalinos
terrososterrosos ee reagemreagem comcom águaágua formandoformando basesbases ee comcom
ácidosácidos formandoformando salsal ee águaágua..

Óxido básico + HÓxido básico + H 22O O →→→→→→→→ basebase

2NaO + H2O →→→→ 2NaOH

Óxido básico + ácido Óxido básico + ácido →→→→→→→→ sal +  sal +  HH22OO

MgO + 2HCl →→→→ MgCl2 + H2O



SãoSãoSãoSãoSãoSãoSãoSão formadosformadosformadosformadosformadosformadosformadosformados porporporporporporporpor ametaisametaisametaisametaisametaisametaisametaisametais eeeeeeee reagemreagemreagemreagemreagemreagemreagemreagem comcomcomcomcomcomcomcom águaáguaáguaáguaáguaáguaáguaágua
formandoformandoformandoformandoformandoformandoformandoformando ácidosácidosácidosácidosácidosácidosácidosácidos eeeeeeee comcomcomcomcomcomcomcom basesbasesbasesbasesbasesbasesbasesbases formandoformandoformandoformandoformandoformandoformandoformando salsalsalsalsalsalsalsal eeeeeeee
águaáguaáguaáguaáguaáguaáguaágua........

Óxido ácido + HÓxido ácido + H 22O O →→→→→→→→ ácidoácido

COCO + H+ H O O →→→→→→→→ HH COCOCOCO22 + H+ H22O O →→→→→→→→ HH22COCO33

Óxido ácido + base Óxido ácido + base →→→→→→→→ sal +  sal +  HH22OO

CO2 + Ca(OH)2 →→→→ CaCO3 + H2O



1)1)1)1)1)1)1)1) ZnOZnOZnOZnOZnOZnOZnOZnO –––––––– óxido de Zincoóxido de Zincoóxido de Zincoóxido de Zincoóxido de Zincoóxido de Zincoóxido de Zincoóxido de Zinco ((((((((HipoglósHipoglósHipoglósHipoglósHipoglósHipoglósHipoglósHipoglós))))))))
É um sólido branco usado na fabricação de cremes É um sólido branco usado na fabricação de cremes É um sólido branco usado na fabricação de cremes É um sólido branco usado na fabricação de cremes É um sólido branco usado na fabricação de cremes É um sólido branco usado na fabricação de cremes É um sólido branco usado na fabricação de cremes É um sólido branco usado na fabricação de cremes 
dermatológicos, na indústria de tintas e na dermatológicos, na indústria de tintas e na dermatológicos, na indústria de tintas e na dermatológicos, na indústria de tintas e na dermatológicos, na indústria de tintas e na dermatológicos, na indústria de tintas e na dermatológicos, na indústria de tintas e na dermatológicos, na indústria de tintas e na 
galvanização do ferro.galvanização do ferro.galvanização do ferro.galvanização do ferro.galvanização do ferro.galvanização do ferro.galvanização do ferro.galvanização do ferro.

2) Al2) Al2) Al2) Al2) Al2) Al2) Al2) Al22222222OOOOOOOO33333333 –––––––– óxido de Alumínioóxido de Alumínioóxido de Alumínioóxido de Alumínioóxido de Alumínioóxido de Alumínioóxido de Alumínioóxido de Alumínio ((((((((Bauxita, AluminaBauxita, AluminaBauxita, AluminaBauxita, AluminaBauxita, AluminaBauxita, AluminaBauxita, AluminaBauxita, Alumina))))))))
É um sólido muito duro (dureza 9) de onde é É um sólido muito duro (dureza 9) de onde é É um sólido muito duro (dureza 9) de onde é É um sólido muito duro (dureza 9) de onde é É um sólido muito duro (dureza 9) de onde é É um sólido muito duro (dureza 9) de onde é É um sólido muito duro (dureza 9) de onde é É um sólido muito duro (dureza 9) de onde é É um sólido muito duro (dureza 9) de onde é É um sólido muito duro (dureza 9) de onde é É um sólido muito duro (dureza 9) de onde é É um sólido muito duro (dureza 9) de onde é É um sólido muito duro (dureza 9) de onde é É um sólido muito duro (dureza 9) de onde é É um sólido muito duro (dureza 9) de onde é É um sólido muito duro (dureza 9) de onde é 
extraído por eletrólise o alumínio metálico. extraído por eletrólise o alumínio metálico. extraído por eletrólise o alumínio metálico. extraído por eletrólise o alumínio metálico. extraído por eletrólise o alumínio metálico. extraído por eletrólise o alumínio metálico. extraído por eletrólise o alumínio metálico. extraído por eletrólise o alumínio metálico. 
Na forma cristalizada é encontrado nas safiras e Na forma cristalizada é encontrado nas safiras e Na forma cristalizada é encontrado nas safiras e Na forma cristalizada é encontrado nas safiras e Na forma cristalizada é encontrado nas safiras e Na forma cristalizada é encontrado nas safiras e Na forma cristalizada é encontrado nas safiras e Na forma cristalizada é encontrado nas safiras e 
nos rubis.nos rubis.nos rubis.nos rubis.nos rubis.nos rubis.nos rubis.nos rubis.



ÉÉÉÉÉÉÉÉ umaumaumaumaumaumaumauma soluçãosoluçãosoluçãosoluçãosoluçãosoluçãosoluçãosolução aquosaaquosaaquosaaquosaaquosaaquosaaquosaaquosa quequequequequequequeque sesesesesesesese decompõedecompõedecompõedecompõedecompõedecompõedecompõedecompõe
facilmentefacilmentefacilmentefacilmentefacilmentefacilmentefacilmentefacilmente emememememememem presençapresençapresençapresençapresençapresençapresençapresença dededededededede luzluzluzluzluzluzluzluz ((((((((fotólisefotólisefotólisefotólisefotólisefotólisefotólisefotólise))))))))........
É utilizada como agente oxidante e bactericida.É utilizada como agente oxidante e bactericida.É utilizada como agente oxidante e bactericida.É utilizada como agente oxidante e bactericida.É utilizada como agente oxidante e bactericida.É utilizada como agente oxidante e bactericida.É utilizada como agente oxidante e bactericida.É utilizada como agente oxidante e bactericida.

4) Fe4) Fe33OO4 4 –– TetróxidoTetróxido de de triferrotriferro ((magnetita, imãmagnetita, imã))
ÉÉ umum sólidosólido escuroescuro queque apresentaapresenta

característicascaracterísticas ferroferro magnéticasmagnéticas..

É utilizado na fabricação de caixas de som e É utilizado na fabricação de caixas de som e 
aparelhos eletrônicos em geralaparelhos eletrônicos em geral..


