
Reações de identificação dos 
cátions dos grupos 1 e 2 

Na, K e NH4
+ 

 

São os maiores cátions do período que 
pertencem, possuem carga pequena e estrutura 
de gás nobre. 
 
O íon amônio está incluído porque apresenta 
propriedades químicas semelhantes. 



Propriedades dos cátions do bloco s 

Sódio:  
 
Os sais de sódio são tipicamente 
brancos e solúveis em água. Em 
solução aquosa são quimicamente 
inertes e  não são reduzidos a seus 
íons metálicos. Os sais de sódio 
frequentemente cristalizam como 
hidratos. 



Propriedades dos cátions do bloco s 

Potássio:  
 
As propriedades gerais dos sais de 
potássio são similares às do sódio. São 
tipicamente brancos e solúveis em 
água.  



Amônio:   
 
Seus sais possuem propriedades 
semelhantes às dos metais alcalinos e 
são de coloração branca e solúveis em 
água.  



Reações características 
Íon  Na+: 
Reação com Acetato de zinco e uranila 
(ZnUO2(CH3COO)4: 
 
Na+ (aq) + Zn2+ (aq) + 3 UO2

2+ (aq) + 8 C2H3O2
- (aq) 

+  HC2H3O2 (aq) +  9 H2O  (l)  =  
NaZn(UO2)3(C2H3O2)9.9H2O (s) + H+

(aq) 

 
•A adição de gotas de álcool etílico favorece a 
precipitação porque diminui a solubilidade do 
precipitado. 
•Vários íons interferem nesse teste. 



Reações características 

Íon  K+: 
 
Reação com Cobaltonitrito de sódio: 
 
3K+

(aq) +  [Co(NO2)6]3-
(aq) =  K3[Co(NO2)6](s) 

 
A composição do ppt amarelo formado varia 
entre K2Na[Co(NO2)6] e K3[Co(NO2)6], 
dependendo da concentração dos íons sódio e 
da temperatura da solução. 



Reações características 

Íon  K+: 
 
Reação com íons prata: 
 
2K+

(aq) +  Ag+
(aq) +  [Co(NO2)6]3-

(aq) =  
K2Ag[Co(NO2)6](s) 

 
• Devem estar ausentes íons que precipitam ou 

complexam o íon prata. 
• A precipitação é rápida em soluções 

concentradas e lentas em soluções diluídas. 



Reações características 

Íon  K+: 
Reação com ácido perclórico: 
 
                    K+

(aq)  +  ClO4
-
(aq) =  KClO4(s) 

 
Forma-se um precipitado branco e cristalino, 
indicando a presença de potássio. Íons NH4

+ não 
interferem neste teste. O mesmo resultado pode 
ser obtido utilizando solução de perclorato de 
sódio. 



Reação de NH4
+ 

Íon  NH4
+: 

 
Reação com Cobaltonitrito de sódio: 
 
3NH4

+ + [Co(NO2)6]3- = (NH4)3[Co(NO2)6](s) 

 
Forma-se um precipitado idêntico ao formado 
com o K+. Geralmente utiliza-se solução de cloreto 
de amônio para fazer o teste. 



Reação com base forte 
Íon  NH4

+: 
 
NH4

+ + OH- = NH3 + H2O 
•A reação procede melhor sob aquecimento. 
•Há várias alternativas para detectar o gás NH3 
desprendido. A mais usual e conclusiva utiliza um 
bastão de vidro umedecido com HCl conc. Em 
contato com o vapor de amônia. Observam-se 
fumos brancos de micropartículas de cloreto de 
amônio: 
                  HCl(g) + NH3(g) = NH4Cl(s) 

 



Quadro comparativo dos 
procedimentos reacionais 

Reagente Na+ K+ NH4
+ 

Teste de 
chama 

amarelo violeta incolor 

Na3[Co(NO2)6] Não ppt K2NaCo(NO2)6 

Ppt amarelo 
 

Não ppt 

Zn(UO2)3. 
(C2H3O2)8 

NaZn(UO2)3(C2H3O2)9 Não ppt Não ppt 

NaOH Não reage Não reage Desprende 
NH3 



Comentários das reações 

Íon  K+: 
  
A finalidade de se fazer a precipitação de K+ com 
cobaltonitrito de sódio num meio tamponado 
HAc/NaAc é para evitar a decomposição do 
reagente em meio fortemente ácido: 
 
3 NO2

-  (aq) +  2H+  (aq) =  2 NO (g) +  H2O (l) +  NO3
- (aq) 

 
2 NO (g) +  O2(g) =  2 NO2(g) (Gás marrom) 



Observações das reações 

Íon  K+: 
  
Em meio ácido, o Co(III) é reduzido a Co(II) 
tornando a solução rosada, e num meio 
fortemente básico ocorre precipitação de 
Co(OH)3, de coloração preta. 



Observações das reações 

Íon  K+: 
  
Íons amônio também reagem com cobaltonitrito 
formando um precipitado amarelo, 
(NH4)3[Co(NO2)6](s), de aparência idêntica ao ppt 
ao sal de K+. Assim, deve-se eliminar NH4

+ da 
solução (tipicamente por aquecimento). 



Reações de Ca, Ba, Sr e Mg 
Produtos de solubilidade em água de alguns compostos de Mg, Ca, Sr e Ba, a 25oC.   

Ânions Mg2+ Ca2+ Sr2+ Ba2+ 

OH- 5,9x10-12 - - - 

CO3
2- 1,0x10-5 4,8x10-9 7,0x10-10 4,9x10-9 

C2O4
2- 8,6x10-5 2,3x10-9 5,6x10-8 2,3x10-8 

SO4
2- - 6,1x10-5 2,8x10-7 1,0x10-10 

CrO4
2- - 7,1x10-4 3,6x10-6 1,2x10-10 

C2O4
2- = íon oxalato  



Reações de Mg 
1- Reação com base forte 

Mg2+ 
(aq) + 2OH-

(aq) = Mg(OH)2 (s) 

Este precipitado dissolve-se na presença de sais de amônio. 
 
A adição de sais de amônio resulta num aumento da concentração de íons NH4

+ 

que ocasiona um deslocamento do equilíbrio da dissociação da amônia no 
sentido da formação de amônia não dissociada (NH4

+): 
 
 
 
 
Esse deslocamento de equilíbrio implica numa diminuição da concentração de 
íons OH-. Quando a concentração desses íons for reduzida a um valor tal que o 
produto de solubilidade do Mg(OH)2 não for atingido, deve haver dissolução 
completa do precipitado. 

NH3(g) + H2O(l) = NH4
+

(aq) + OH-
(aq) 



Reações de Mg 
2- Reação com hidróxido de amônio 

NH3(g) + H2O(l) = NH4
+

(aq) + OH-
(aq) 

Mg2+ 
(aq) + 2OH- 

(aq) = Mg(OH)2 (s) 

O precipitado gelatinoso de hidróxido de magnésio 
dissolve-se na presença de cloreto de amônio, pelo 
mesmo motivo explicado no item 1. 



Reações de Ca, Ba, Sr e Mg 

3- Reação com carbonato de amônio 

5 Mg2+
(aq) +  5CO3

2-
(aq) +  6H2O(l)  =   

4 MgCO3.Mg(OH)2.5H2 (s)  +  CO2 (g) 

Tratando-se o precipitado com solução de ácido acético 6 mol/L, ocorre dissolução do 
precipitado. Isso ocorre pela diminuição da concentração dos íons carbonato pela reação 
com os íons hidrogênio do ácido acético. 

CO3
2-

(aq) +  H+
(aq) =  HCO3

-
(aq) 

HCO3
-
(aq) +  H+ (aq) =  H2CO3(g)  =  CO2 (g)  +  H2O (l) 

O aumento da concentração de H+ desloca os equilíbrios para a direita, diminuindo a  
concentração de CO3

2-. 
Tratando-se o precipitado com solução de cloreto de amônio, ocorre dissolução do precipitado, 
de acordo com a equação: 

CO3
2-

(aq) +  NH4
+

(aq) =  HCO3
-
(aq) + NH3 (g) 



Reações de Ca, Ba e Sr 
1- Reação com carbonato de amônio 

Soluções contendo íons divalentes de Ca, Sr e Ba quando tratadas com solução de 
carbonato de amônio dão origem a precipitados brancos. 

Ca2+
(aq) + CO3

2-
(aq) =  CaCO3 (s) 

 
Sr2+

(aq) + CO3
2-

(aq)  =  SrCO3 (s) 

 
Ba2+

(aq) + CO3
2-

(aq)  =  BaCO3 (s) 

Tratando-se, separadamente, os precipitados com cloreto de amônio e ácido acético, os 
precipitados permanecem inalterados com cloreto de amônio e dissolvem-se em presença 
de ácido acético. 

MCO3(s)  =  M2+
(aq) +  CO3

2- 
(aq) 

 
CO3

2-
(aq) +  H+

(aq) =  HCO3
-
(aq) 

 
HCO3

-
(aq) +  H+

(aq)  =  H2CO3 (g) =  H2O(l) +  CO2(g) 



Reações de Ca, Ba e Sr 
2- Reação com oxalato de amônio 

Soluções neutras de oxalato de amônio ou de sódio, formam 
precipitados com os íons dos metais dos blocos 1 e 2. Os 
precipitados dissolvem-se em soluções de ácidos fortes (HCl), 
devido à formação dos íons HC2O4

-. 

MC2O4 (s) = M2+
(aq) +  C2O4

2-
(aq) 

 
C2O4

2-
(aq) +  H+

(aq) =  HC2O4
-
(aq) 

Um ácido fraco, como o ácido acético não é suficiente para 
deslocar o equilíbrio e não consegue dissolver o precipitado no 
caso do cálcio (CaC2O4). 


