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BASES 
 

Existem muitas bases fracas e inofensivas no nosso cotidiano.  
Exemplos:  
- sabonete; 
- compostos utilizados como medicamentos, como o hidróxido 
de magnésio e o hidróxido de alumínio.  
 
Existem muitas bases fortes e corrosivas no nosso cotidiano. 
Exemplo:  
- hidróxido de sódio;  
- hidróxido de amônio. 
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As bases possuem sabor amargo ou cáustico 
(adstringente – que “amarra” a boca). 
 
Na maioria das vezes são tóxicas e corrosivas e reagem 
com metais. 
 
 
* As substâncias básicas são denominadas alcalinas. 
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BASES OU HIDRÓXIDOS:  

 

Segundo Arrhenius, bases são os compostos que, em 

solução aquosa, sofrem dissociação iônica liberando como 

íon negativo apenas o ânion hidróxido (OH-), também 

chamado de oxidrila ou hidroxila. 

 

* Ou seja, o OH- será o responsável pelas propriedades 

comuns a todas as bases. 
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Exemplos: 

 

  NaOH               Na+ +    OH- 

Ca(OH)2           Ca+2  +  2 OH- 

Al(OH)3             Al+3  +  3 OH- 

H2O 

H2O 

H2O 
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Classificação das bases 

 

1. De acordo com o número de hidroxilas; 

 

2. De acordo com a solubilidade; 

 

3. De acordo com o grau de ionização. 
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1. De acordo com o número de hidroxilas: 

 

MONOBASES: apresenta apenas uma OH-. 

 

DIBASES: apresenta duas OH-. 

 

TRIBASES: apresenta três OH-. 

 

TETRABASES: apresenta quatro OH-. 
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Exemplos: 

NaOH - monobase 

Ca(OH)2 - disabe 

Mg(OH)2 - dibase 

Al(OH)3 - tribase 

Pb(OH)4 - tetrabase 
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OBS: 

 

As bases também podem ser chamadas de: 

- Monopróticas; 

- Dipróticas; 

- Triprótica; 

- Tetraprótica. 
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OBS: 

 

Quando uma base possui duas ou mais hidroxilas, ela é 

denominada polibase e as dissociações iônicas ocorrem em 

etapas sucessivas. 
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2. De acordo com a solubilidade em água: 

 

Solúveis: metais alcalinos (1 A) e NH4OH 

 

Pouco solúveis: metais alcalinos terrosos (2 A) 

 

Insolúveis: demais bases 

 

* Be(OH)2 e Mg(OH)2 são praticamente insolúveis. 
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3. De acordo com o grau de ionização: 

 

                 Número de moléculas dissociadas 

                 Número de moléculas dissolvidas 

 

O Grau de ionização varia entre 0 e 1 (ou 0 e 100%): 

Próximo de 0: substância pouco ionizada  

Próximo de 1: substância muito ionizada  

ᴕ  
 

= 
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Forte:      > 50% 

Moderada:  5% <     < 50%HF 

Fraca:     < 5% 

 

 

                          0%                      100% 

                              Força das bases 

ᴕ 

ᴕ 

ᴕ 

ᴕ 
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Forte: metais alcalinos (1 A)  

Moderada: metais alcalinos terrosos (2 A) 

Fraca: demais bases 

 

Exemplos:  

NaOH – forte                                   Al(OH)3 - fraca 

LiOH – forte                                     NH4OH - fraca 

Mg(OH)2 - moderada 
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Regra geral: 

                                      M(OH)x 

 

       M+x   (OH)-1
x 

 

 

  Cátion: metal ou amônia 

  Ânion: OH- 



Substâncias Inorgânicas e suas características:  
Ácidos, Bases, Sais e Óxidos. Reações de Neutralização 

Nomenclatura das bases: 

 

Hidróxido de ---------------------  

 

 

Hidróxido ---------------------- ICO / OSO 

 

                                         MAIOR nox 

nome do elemento 

nome do elemento MENOR nox 
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Exemplos: 

 

NaOH – hidróxido de sódio 

Mg(OH)2 – hidróxido de magnésio 

NH4OH – hidróxido de amônio 

Fe(OH)2 – hidróxido ferroso 

Fe(OH)3 – hidróxido férrico 
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OBS: 

 

Fe(OH)2 – hidróxido ferroso ou hidróxido de ferro II 

 

Fe(OH)3 – hidróxido férrico ou hidróxido de ferro III 
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Exercícios: 

1. Classifique as bases, quanto à força, número de OH1-e a 

solubilidade em água.  

 

a) CsOH  

b) Sr(OH)2  

c) Sn(OH)4  

d) NH4OH  
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a) CsOH 

forte - monobase – solúvel  

 

 

b) Sr(OH)2  

forte – dibase – pouco solúvel  
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c) Sn(OH)4 

fraca – tetrabase – insolúvel  

  

 

d) NH4OH  

fraca – monobase – solúvel  
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2. (UMC-SP) A equação que representa corretamente a 

dissociação iônica de uma substância de fórmula M(OH)x é:  

 

a) M(OH)x              M
1+  +  x OH1- 

b) M(OH)x                    x M1+  +  x OH1- 

c) M(OH)x              M
x+  +  x OH1- 

d) M(OH)x              M
X+  +  x OHX

1-  
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3. (PUC-SP) Qual dos pares de reagentes abaixo indica, 

respectivamente, um ácido fraco e uma base forte?  

 

a) ácido clorídrico (muriático) e hidróxido de potássio.  

b) ácido clorídrico e hidróxido de sódio (soda cáustica).  

c) ácido clorídrico e amônia.  

d) ácido acético e hidróxido de potássio.  

e) ácido acético e amônia.  
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4. (Fuvest-SP) Assinale a alternativa que apresenta dois 

produtos caseiros com propriedades alcalinas:  

 

a) detergente e vinagre.  

b) sal e coalhada.  

c) leite de magnésia e sabão.  

d) bicarbonato e açúcar.  

e) coca-cola e água de cal. 
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5. (UFSM-RS) Associe os compostos da (coluna I) a suas 

respectivas aplicações na prática (coluna II):   

Coluna (I)                                Coluna (II)  

 
1. H2SO4                             a) Como explosivo  
2. H2CO3                             b) Na fabricação de sabões  
3. NaOH                             c) Na marcação de vidros  
4. Mg(OH)2                         d) Em águas minerais gaseificadas  
                                          e) Como fertilizante  
                                          f) Como antiácido estomacal  
                                          g) Em baterias de carros  

HNO3 

 HF 

 NH4OH 
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A associação correta é: 

  

a) 1a - 2f - 3c - 4b.  

b) 1g - 2d - 3b - 4f.  

c) 1e - 2a - 3g - 4b.  

d) 1g - 2a - 3e - 4f.  

e) 1c - 2b - 3g - 4a.  


