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Substâncias Inorgânicas e suas características:  
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Além das quatro funções inorgânicas estudadas até agora, 

existem outros grupos de compostos inorgânicos: 

 

- Hidretos 

- Carbetos 

- Nitretos 
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HIDRETOS: 

São compostos binários de hidrogênio. 

 

Exemplos: 

NaH = hidreto de sódio 

CaH2 = hidreto de cálcio 

CH4 = metano 

NH3 = amoníaco 
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Os hidretos se subdividem em: 

 

- Hidretos iônicos; 

- Hidretos moleculares; 

- Hidretos metálicos. 
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* Hidretos iônicos: são formados pelos metais alcalinos (1A)e 

alcalinos terrosos (2A).  São sólidos, cristalinos e apresentam o 

hidrogênio com o nox = -1. 

 

* Hidretos moleculares: são formados por semimetais e 

ametais. Geralmente são líquidos ou gasosos e apresentam o 

hidrogênio com o nox = +1. 

 

* Hidretos metálicos: são formados por metais de transição (B). 
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Exemplos: 

 

NaH = hidreto de sódio (hidreto iônico) 

CH4 = metano (hidreto molecular) 

NH3 = amoníaco (hidreto molecular) 

HCl = cloridreto (hidreto molecular) 
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CARBETOS: 

 

São compostos binários do carbono. 

 

Exemplos: 

CaC2 = carbeto de cálcio 

Al4C3 = carbeto de alumínio 

SiC = carbeto de silício 
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Os carbetos se subdividem em: 

 

- Carbetos iônicos; 

-  Carbetos moleculares; 

- Carbetos metálicos. 
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* Carbetos iônicos: formados por metais eletropositivos (1A, 

2A e 3A). Em reação com a água podem formar metano ou 

acetileno. 

 

* Carbetos moleculares: exemplo: SiC. Possui estrutura 

covalente e dureza elevada. 

 

* Carbetos metálicos: formados por metais de transição (B). 
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NITRETOS: 

 

São compostos binários do nitrogênio. 

 

Exemplos: 

Li3N = nitreto de lítio 

Mg3N2 = nitreto de magnésio 
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Os nitretos se subdividem em: 

 

- Nitretos iônicos; 

-  Nitretos moleculares. 
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* Nitretos iônicos: formados por metais eletropositivos (1A, 

2A e 3A). São sólidos, cristalinos e reagem com a água 

liberando NH3. O nitrogênio possui nox = -3. 

 

* Nitretos moleculares: são compostos covalentes formados 

por ametais ou semimetais.  
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Exercício: 

1. Dê a função química a que pertence cada composto abaixo: 

a) NaOH                                    g) CaCO3 

b) SO3                                       h) HCl 

c) ZnO                                       i) CO 

d) CH4                                       j) Li3N 

e) H2SO4                                    k) Fe(OH)2 

f) SiC                                        l) Fe3O4 
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