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REAÇÕES DE DUPLA TROCA

ESQUEMA :  

AB e CD podem ser ácido, base ou sal
Ocorrência da reação de dupla troca

Uma reação de dupla troca irá ocorrer se, no 2º Membro da reação:

a) Formar um produto muito volátil gasoso (CO2, NH3, Cl2,....)
b) Formar um produto insolúvel ( sal ou base)
c) Formar um produto molecular (pouco ionizado) ou mais fraco 
que o correspondente (mesma função) do 1º Membro
( ácido mais fraco, base mais fraca ou H2O)
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Tipo de sal Solubilidade Exceçoes

Todo sal da coluna 1ª e do 
NH4

+
Solúvel ------X-------X-------X-------

NO3
- = nitratos

ClO3
- = cloratos

CH3COO- = acetatos

Solúveis ------X-------X-------X-------

Cl- = cloretos
Br- = brometos
I- = iodetos

Solúveis do Ag, do Pb e do Hg

SO4
2- = sulfatos Solúveis do Ca, do Sr, do Ba e do Pb

CO3
2- = carbonatos

PO4
3- = fosfatos

Insolúveis Metais alcalinos e do NH4+

S2- = sulfetos Insolúveis Metais alcalinos, alcalinos 
terrosos e do NH4

+

Outros ânions Insolúveis Metais alcalinos e do NH4
+
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EXEMPLOS DE CASOS QUE OCORREM  E QUE NÃO OCORREM

Vejam um caso interessante:
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EXERCÍCIOS:
1) (Fuvest-SP) Considere soluções aquosas de nitrato de sódio 
(NaNO3), nitrato de chumbo II (Pb(NO3)2) e cloreto de potássio 
(KCℓ). 

Misturando-se essas soluções duas a duas, obtém-se os seguintes resultados: 
I) NaNO3 + Pb(NO3)2 → não há ppt. 
II) NaNO3 + KCℓ → não há ppt. 
III) Pb(NO3)2 + KCℓ → forma-se ppt. 
a) Escreva a reação do precipitação. 
b) Qual substância constitui o precipitado? Justifique a sua resposta 
escrevendo a equação iônica, baseando-se somente nas informações dadas. 
RESOLUÇÃO:
NaNO3 + KCℓ não há precipitação 
Conclusão: NaCℓ e KNO3 são solúveis 
Pb(NO3)2 + KCℓ forma-se precipitação 
Conclusão: PbCℓ2 e/ou KNO3 é (são) insolúveis 
Conclusão anterior: KNO3 é solúvel, portanto PbCℓ2 é insolúvel. 
Com isso ficamos com: 
PbCℓ2(aq) + 2KCℓ(aq)  PbCℓ2(s) + 2KNO3(aq) 

Precipitado
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EX 2) (Mackenzie-SP) Dispõe-se de 5 tubos de ensaio, contendo 
respectivamente: 
I. H2O 
II. solução aquosa de NaCℓ 
III. solução aquosa de NaNO3

IV. solução aquosa de Na2CO3

V. solução aquosa de Na2SO4

Adicionando-se HCℓ (gota a gota) a cada um dos tubos, observa-se que somente em 
um deles ocorre efervescência. Essa efervescência é consequência da reação do HCℓ 
com: 
a) a solução IV. 
b) a solução III. 
c) a solução V. 
d) a água pura. 
e) a solução II. 

RESOLUÇÃO:      LETRA    a
Na2CO3 (aq)  +  2 HCl(aq)   2 NaCl(aq)  + H2O + CO2(g)
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EX 3) (Fuvest-SP) Para realizar um experimento, em que é produzido 
CO2 pela reação de um carbonato com ácido clorídrico, foi sugerida a 
aparelhagem da figura a seguir. 
Com essa aparelhagem, 

I. não será adequado usar carbonatos solúveis em água. 
II. o experimento não funcionará porque o ácido clorídrico deve ser adicionado 
diretamente sobre o carbonato. 
II. parte do CO2 desprendido ficará dissolvido na água. 
IV. o gás recolhido conterá vapor d’água. 
Dessas afirmações, são corretas, apenas: 
a) I, II e III    b) I, III e IV    c) II e IV    d) II e III    e) III e IV 
RESOLUÇÃO:      LETRA b
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EX 4) (Vunesp) Quando se coloca ácido clorídrico sobre
uma concha do mar, ela é totalmente dissolvida e há
desprendimento de um gás. Este gás é o mesmo exalado
na respiração animal. Portanto, o sal insolúvel que
constitui a carapaça da concha do mar é:

a) CaCO3

b) CaSO4

c) CaF2

d) Ca(NO3)2

e) Ca(OH)2

RESOLUÇÃO: LETRA a

HCl + CaCO3  CaCl2 + H2O + CO2
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