
Professor: TOSTES CLASSIFICAÇÃO  DAS  
REAÇÕES  INORGÂNICAS

TOSTES: O DINOSSAURO DA QUÍMICA
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OBJETIVOS
Saber reconhecer e classificar as reações 
químicas inorgânicas 

Podemos classificar as reações químicas
inorgânicas em 5 tipos, a saber:

1) Reação de Síntese

2) Reação de Decomposição

3) Reação de Simples Troca

4) Reação de Dupla Troca

5) Reação de Combustão 
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Reação de Síntese ou de Formação ou de Adição: é aquela
onde, a partir de várias substâncias do 1º Membro (antes da
seta) formamos uma única substância no 2º Membro ( depois da
seta)
Esquema : A  + BC + D + ...     FG

Exs: 1) H2 +  ½ O2  H2O (ST)  2) N2 + 3 H2  2 NH3 (ST)  3) C + O2  CO2     (ST)

4)  HCl +  NH3  NH4Cl  (SP)    5) SO2 + ½ O2  SO3    (SP)
A reação de Síntese poderá ser total (ST), quando os reagentes (1º Membro)
forem substâncias simples, ou parcial (SP), quando não forem, ou seja, existir pelo
uma substância composta no 2º Membro.

 Reação de Decomposição ou Análise: é aquela onde, a
partir de uma substância do 1º Membro (antes da seta)
formamos uma várias substâncias no 2º Membro ( depois da
seta)

Esquema :  AB  CD + E + ... 
 Conforme o agente que provoca a reação as reações decomposição podem 
receber o nome de pirólise (pelo aquecimento , símbolo ), fotólise (pelas ondas 
eletromagnéticas como luz, RX, símbolo ) ou eletrólise (pela corrente elétrica, 
símbolo CE ou )  
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EXEMPLOS: a) de pirólise

EX2) Reação de decomposição do bicarbonato de sódio ( NaHCO3) que 
ocorre nas receitas de massas e bolos

EX1) Reação de decomposição da azida de sódio (NaN3) 
que ocorre dentro dos airbags
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EX 4) Decomposição do dicromato de amôneo

EX 3) Decomposição
do nitrato  cúprico



6

b) de fotólise

1) Reação decomposição da água oxigenada (H2O2)

c) de eletrólise

1) Decomposição da água



EX2) Eletrólise ígnea do sal de cozinha (NaCl)

NaCl(fundido)   Na(l) + ½ Cl2(g)CE
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 Reação de Simples Troca ou de Deslocamento: é
aquela onde, uma substância simples reage com uma
substância composta e quem está na forma simples
desloca e ocupa o lugar de um dos elementos da
substância composta

Esquema :  

EXEMPLOS:

1) 

2)   
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Reação de Dupla Troca : é aquela onde, uma substância
composta reage com outra substância composta havendo
uma troca simultânea do primeiro grupamento de cada
uma das substâncias compostas
Esquema : AB +  CD  AD + CB

OBS: as substâncias AB e CD pertencem às funções ácido, base e sal
EXEMPLOS:  EX1) 

EX2)  
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Reação de Combustão ou de Queima : é aquela onde
colocamos para reagir um combustível ( substância que
pega fogo ) e um comburente ( substância que faz o fogo
continuar ocorrendo). Apesar de existirem um número muito
grande de combustíveis só existe uma substância que age
como comburente que é o Oxigênio (O2). Então teremos
nessa reação:

Combustível + O2  Reação de Combustão
EXEMPLOS :

1)  1 C2H4 + 3 O2  2 CO2 + 2 H2O    ( COMBUSTÃO DO ETENO )

2)  1 CH3OH  +  3/2 O2  1 CO2 +  2 H2O    ( COMBUSTÃO DO METANOL )

3) 1 S  + 1 O2  1 SO2 ( COMBUSTÃO DO ENXOFRE )

4)  H2 +  ½ O2  H2O  ( COMBUSTÃO DO HIDROGÊNIO )
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EX 1) Dada as reações :

I- CuCl2 + H2SO4  CuSO4 + 2 HCl
II- CuSO4 + 2 NaOH  Cu(OH)2 + Na2SO4

III- Cu(OH)2  CuO + H2O

A classificação da reação equacionada e o nome do composto 
assinalado em negrito são:

a. em I, dupla troca e sulfato de cobre I.
b. em II, síntese e óxido cúprico.
c. em II, dupla troca e hidróxido cúprico.
d. em III, análise e óxido cuproso.
e. em I, simples troca e sulfato de cobre II.    

LETRA   c
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EX 2 ) Das reações químicas que ocorrem:
I. nos flashes fotográficos descartáveis;
II. com o fermento químico para fazer bolos;
III. no ataque de ácido clorídrico ao ferro;
IV. na formação de hidróxido de alumínio usado no tratamento de água;
V. na câmara de gás;
representadas, respectivamente, pelas equações:
I. 2 Mg + O2 →2 MgO
II. NH4HCO3 → CO2+ NH3 + H2O
III. Fe + 2 HCℓ → FeCℓ2+ H2

IV. Aℓ2(SO4)3+ 6 NaOH → 2 Aℓ(OH)3+ 3 Na2SO4

V. H2SO4+ 2 KCN → K2SO4 + 2 HCN
Assinale a alternativa que corresponde a reações de decomposição:

a) apenas I e III.
b) apenas II e IV.
c) apenas I.
d) apenas II.

e) apenas V.                                             LETRA    d
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EX 3)

RESOLUÇÃO: Podemos verificar que a reação
apresentada é uma reação de decomposição. Como o fator
que provoca a decomposição é a luz temos então um caso
de fotólise.

LETRA c
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EX 4)

RESOLUÇÃO:  Temos então Reações de :

I – Simples Troca ou Deslocamento

II – Dupla Troca

III – Decomposição ou Análise

IV – Síntese                                  LETRA   c
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EX 5 ) As reações químicas a seguir representam a
formação de chuvas ácidas, causadas pela presença
de SO3(g) na atmosfera e o ataque do produto
formado às fachadas e estátuas de mármore, cujo
componente principal é o CaCO3. Essas reações
podem ser classificadas, respectivamente, como de:

a) análise e deslocamento.
b) síntese e dupla troca.
c) deslocamento e dupla troca.
d) síntese e decomposição.

RESOLUÇÃO :        LETRA  b

SO3(g)  +  H2O(l)   H2SO4 (aq)

H2SO4(aq)  +  CaCO3 (s)   CaSO4 (s)  +  H2O (l)  +  CO2 (g)
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REAÇÃO DE COMBUSTÃO: Reação de Combustão é toda reação 
química em que um combustível (material que pega fogo) reage 
com um comburente (material que faz o fogo continuar a ocorrer) -
um material gasoso que contenha o gás oxigênio (O2), como o ar. 

Essa reação é sempre exotérmica, ou seja, libera energia na forma 
de calor.
Veja alguns exemplos:
 Queima de combustíveis, como gasolina e etanol, para 
movimentar os veículos;
 Queima de combustíveis em indústrias;
 Queima do gás de cozinha para cozinhar alimentos;
 Queima de uma fogueira;
 As células do nosso corpo realizam combustão para 
digerirem os alimentos e produzirem energia que será 
consumida pelo organismo ( Reação de oxidação) .

OBJETIVOS
Saber reconhecer uma reação de combustão
 Saber balancear uma reação de combustão de um combustível 
orgânico



16

Existem dois tipos básicos de reações de combustão de compostos
orgânicos, que são a combustão completa e a incompleta. Iremos
nos preocupar por enquanto com a combustão completa. Composto
orgânico é aquele que possui carbono e hidrogênio na sua estrutura
(molécula).

Exs: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C2H2, C6H12O6, C12H22O11, C2H6O, 
C3H6O,etc
CH4 = GNV(Gás Natural Veicular ) ou metano
C2H6 = etano
C3H8 = propano ( componente do GLP = Gás Liquefeito de Petróleo )
C4H10 = butano ( componente do GLP = Gás Liquefeito de Petróleo )
C2H2 = acetileno ( gás usado pelo soldador )
C6H12O6 = glicose ( componente do mel de abelha )
C12H22O11 = sacarose ( açúcar de cana )
C2H6O = etanol ou álcool etílico
C3H6O = acetona 
OBS: Combustão completa de composto orgânico  gera como 
produto  CO2 e H2O. Na combustão incompleta podemos ter vários 
produtos e então tem que vir dada toda a equação. 
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Combustão completa do metano: CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(g) + calor
Combustão completa do butano: 2 C4H10(g) + 13 O2(g) → 8 CO2(g) + 10 H2O(g) + calor

Combustão do enxofre : S(s) + 3/2 O2(g) → SO3(g)  + calor
Combustão do hidrogênio :  H2(g) +  ½ O2(g)   H2O(g) + calor
Combustão incompleta do carvão:  Cgraf. + ½ O2(g)  CO(g) + calor
Combustão incompleta do metano:  CH4(g) + O2(g)  C(fuligem) + 2 H2O(g) + calor

Comb.completa Comb. incompleta
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Por exemplo, para que um carro se movimente é
necessário que ele tenha algum combustível, como, por
exemplo, o etanol. Esse combustível é consumido em uma
reação que pode ser representada da seguinte forma:

Essa é uma reação de combustão, pois temos o
combustível que foi consumido, que é o etanol. Note
também que a reação só ocorre em presença de oxigênio
(O2(g)) que está no ar atmosférico, e é injetado no motor. O
nitrogênio (N2(g)) não participa da queima mas pode reagir
com o O2 dentro do escapamento produzindo NO.
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BALANCEAMENTO DE UMA REAÇÃO DE COMBUSTÃO
Balancear uma reação significa igualar o no de átomos de cada elemento do
1º Membro (antes da seta, ou seja, dos Reagentes) com os mesmos do 2º
Membro (depois da seta, ou seja, dos Produtos da reação).
 Para que isso ocorra devemos colocar valores numéricos antes de cada
substância (denominados Coeficientes) que irão multiplicar todos os átomos de
cada elemento da substância ( o Coeficiente indica o no de mols da substância)

PROCEDIMENTO PARA O BALANCEAMENTO
 Coloque coeficiente 1 para o combustível (substância do 1º Membro que vem antes
do oxigênio,O2)
 Conte o no de átomos de carbono do combustível e acerte esse no de átomos no
CO2 do 2º Membro.
Conte o no de átomos de hidrogênio do combustível e acerte esse no de átomos no
H2O do 2º Membro.
Acerte por último o no de átomos de oxigênio do 2º Membro com o oxigênio do O2,
lembrando que pode haver átomos de oxigênio no combustível e que devem ser
levados em conta no acerto
 Caso o coeficiente do O2 dê fracionário deve ficar assim, ou seja, a não ser que
seja exigido a reação de combustão sempre é balanceada para 1 mol de combustível,
ou seja, coeficiente 1 no combustível.
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EXEMPLO 1: Balanceie a reação de
combustão completa do álcool etílico (C2H6O)

C2H6O  +  O2  CO2 +  H2O

 Colocamos coeficiente 1 para o C2H6O
 Colocamos 2 para o CO2

 Colocamos 3 para o H2O
Colocamos 3 para o O2

Então ficamos  com :

1 C2H6O  + 3 O2  2 CO2 + 3 H2O
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EXEMPLO 2: Balanceie a reação de combustão
incompleta do álcool etílico (C2H6O)

C2H6O  +  O2  CO +  H2O

 Colocamos coeficiente 1 para o C2H6O
 Colocamos 2 para o CO
 Colocamos 3 para o H2O
Colocamos 2 para o O2

Então ficamos  com :

1 C2H6O  + 2 O2  2 CO2 + 3 H2O
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EX 1) Observe a imagem a seguir:

Ela corresponde ao “triângulo do fogo”, mas repare que nela 
não constam os componentes necessários para que a 
combustão aconteça. Marque a alternativa que traz os três 
fatores essenciais para a ocorrência da reação.

a) ar, comburente e calor
b) oxigênio, combustível e água
c) comburente, combustível e calor
d) comburente, oxigênio e fonte de ignição
e) combustível, madeira e fonte de ignição     LETRA  d
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EX 2) A reação da queima do hexano (C6H14) em 
oxigênio, formando dióxido de carbono e água é 
representada pela equação:

X C6H14 + Y O2  Z CO2 + W H2O 
onde os coeficientes X, Y, Z e W são 
respectivamente:

a. 2, 19, 12, 14
b. 2, 19, 12, 16
c. 1, 19, 6, 7
d. 1, 14, 6, 10
e. 2, 17, 12, 12

RESOLUÇÃO: LETRA   a
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EX 3) Um dos principais componentes da gasolina é o
isoctano, cuja fórmula molecular é C8H18.

Equacione as três reações de combustão representadas
na ilustração, utilizando 1 mol do combustível mencionado
no texto.
RESOLUÇÃO:

C8H18 + 25/2 O2  8 CO2 + 9 H2O

C8H18 + 17/2 O2  8 CO + 9 H2O

C8H18 + 9/2 O2  8 C + 9 H2O
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EX 4) As frequentes queimadas na Amazônia são
extremamente prejudiciais ao meio ambiente, porque, além
de destruírem a floresta e seus ecossistemas, liberam
grandes quantidades de calor e gases que contribuem para
o aumento do efeito estufa do planeta. Pelo exposto acima:

(I) As queimadas são reações químicas, onde o oxigênio reage
com a madeira, produzindo gás carbônico e liberando energia na
forma de calor;
(II) As queimadas são reações endotérmicas rápidas, pois o
calor liberado é acompanhado de chama de alta temperatura;
(III) Durante a combustão da madeira, há formação de carvão
vegetal e liberação de grandes quantidades de gás carbônico
para a atmosfera. Podemos considerar como explicações
corretas:

(A) II e III. (B) I e III. (C) I e II. (D) I, II e III. LETRA B
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EX 5) Um combustível é composto de Gasolina 
contendo 80% de isooctano (C8H18)  com 20% de 
etanol (C2H6O). Quantos mols de O2 são necessários  
para queimar 100 mols dessa Gasolina, admitindo 
combustão completa?

RESOLUÇÃO: Em 100 mols dessa gasolina temos 80 mols 
de isooctano e 20 mols de etanol. Então:

80   C8H18 +  1360  O2  640  CO2 + 1440  H2O

20   C2H6O  +  40 O2  40  CO2 + 20 H2O

RESPOSTA:  1400 mols de O2
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EX 6) Na Tabela abaixo temos exemplos de alguns 
compostos combustíveis:

Qual deles contribui mais para o efeito estufa ao ser queimado, 
considerando combustão completa, e admitindo 1 mol de cada 
composto ao ser queimado?

RESOLUÇÃO:

R:  o  C8H18
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