
Tipos de Reações Químicas 

Propósito 

Observar reações químicas para identificar seus tipos; Praticar a escrita das reações em fórmula 

Equipamentos 

Luvas 

2 copo de béquer pequenos 

2 conta-gotas 

Pinça de cadinho 

Bico de Bunsen 

Espátula 

Óculos de Segurança 

Materiais 

Granalha de Zinco (Zn) 

Solução de sulfato de cobre II (CU2SO4) 

Fita de magnésio (Mg) 

Solução de sulfato de sódio (FeSO4) 

Solução de iodeto de potássio (KI) 

Solução de nitrato de chumbo II (Pb(NO3)2) 

Segurança 

o Leia todas as instruções antes de começar o procedimento. 

o Seja cuidadoso ao lidar com os compostos químicos. 

o Muitos dos produtos químicos desse experimento podem ser tóxicos. Você deve usar óculos de 

segurança e luvas durante todo o tempo. 

o NÃO olhe diretamente para a fita de magnésio em combustão. 

o Quando aquecer os tubos de ensaio, mantenha-os levemente inclinados com o bocal na direção 

oposta do seu rosto. NÃO olhe dentro dos tubos. 

o NÃO misture elementos além das instruções do procedimento. 

o NÃO brinque com fósforos.  

o Antes de mover-se para a próxima estação, deixe a bancada do laboratório limpa e organizada para 

o próximo grupo. 

Procedimento 

PARTE A – BANCADA 1 

Reação de Simples Troca 

1.Obtenha um copo de béquer pequeno. 

2.Coloque um pequeno pedaço de zinco no béquer. Anote suas observações. 

3.Use a pipeta para derramar solução de sulfato de cobre II sobre o zinco no béquer.  

4.Observe o zinco e a solução. Depois de alguns minutos, anote suas observações. 

5.Coloque o béquer e a pipeta na pia. 

PARTE B – BANCADA 2 



Reação de Síntese 

1.Pegue um pedaço de magnésio. Anote suas observações sobre o metal. 

2.Peça ao seu professor para ligar e ajustar o bico de Bunsen numa chama azul. 

3.Usando a pinça de cadinho, prenda com firmeza o pedaço de magnésio e coloque-o direto na chama. 
U a vez que o ag ésio te ha ace dido , deixe-o sobre a bancada. NÃO olhe durante um período 
prolongado para a luz. 

4.Observe as propriedades desse produto e anote-as. 

PARTE C – BANCADA 3 

Reação de Decomposição 

1.Coloque o tubo de ensaio na garra metálica. 

2.Usando a espátula de metal, pegue uma ponta de espátula de sulfato de ferro e coloque dentro do tubo 
de ensaio. Anote suas observações sobre a aparência do sulfato de ferro. 

3.Peça ao seu professor para ligar e ajustar o bico de Bunsen. 

4.Mantenha o tubo de ensaio acima da chama durante 4 minutos. Anote suas observações. 

PARTE C – BANCADA 4 

Reação de Dupla Troca 

1.Adicione algumas gotas de iodeto de potássio em um béquer pequeno. Anote suas observações. 

2.Usando uma segunda pipeta, adicione algumas gotas de nitrato de chumbo ao iodeto de potássio. Anote 
suas observações do que aconteceu. 

3.Coloque a pipeta e o béquer na pia. 

Resultados 

 Descreva o que você observou e a fórmula da reação química formada para cada parte do 

experimento. 
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Análise 

 Consultando algum material didático, explique os quatro tipos de reações químicas. Observe o seu 

experimento e relacione com os tipos de reações. 
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