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Nomes e Fórmulas de Compostos Iônicos 

  Íons positivos (cátions) 

 

•  Os cátions formados de átomos de um metal têm o mesmo 

nome do metal. 

Exs.:  Na+ íon sódio      Zn2+ íon zinco       Al3+ íon alumínio 

 

• Se um metal pode formar cátions de diferentes cargas, a 

carga positiva é indicada em algarismo romano entre 

parênteses depois do nome do metal. 

   Exs.: 

Fe2+ íon ferro(II)        Fe3+ íon ferro(III) 

Cu+ íon cobre(I)          Cu2+ íon cobre(II) 

A maioria dos metais com carga variável são metais de 

transição. 
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Nomes e Fórmulas de Compostos Iônicos 

  Íons positivos (cátions) 

 

• Outro método usado para distinguir dois íons de um metal 

com cargas diferentes é por meio das terminações oso 

(usada para a carga mais baixa) e ico (usada para a carga 

mais elevada). Elas são adicionadas à raiz dos nomes 

latinos dos elementos. 

 

Fe2+ íon ferroso   Fe3+ íon férrico 

Cu+ íon cuproso   Cu2+ íon cúprico 

 

• Cátions formados por átomos não metálicos têm nomes 

terminados em ônio. 

NH4
+ íon amônio   H3O

+ íon hidrônio 
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Nomes e Fórmulas de Compostos Iônicos 

  Íons negativos (ânions) 

 

• Ânions monoatômicos têm nomes formados pela 

substituição da terminação do nome do elemento por eto. 

H- íon hidreto              Cl- íon cloreto              N3- íon nitreto 

 

• Alguns ânions poliatômicos simples também têm seus 

nomes terminados em eto. 

CN- íon cianeto 

 

• Os monoânions do oxigênio e o ânion poliatômico OH- não 

seguem as regras acima. 

O2- íon óxido            O2
2- íon peróxido        OH- íon hidróxido 
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Nomes e Fórmulas de Compostos Iônicos 

  Íons negativos (ânions) 

 

• Oxiânions (ânions poliatômicos contendo oxigênio): têm 

seus nomes terminados em ato, que é usado para a 

maioria dos oxiânions comuns de um elemento ou em ito, 

que é usado para oxiânions que têm um átomo de oxigênio 

a menos.  

 

NO3
- íon nitrato   NO2

- íon nitrito 

 

SO4
2- íon sulfato   SO3

2- íon sulfito 
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Nomes e Fórmulas de Compostos Iônicos 

  Íons negativos (ânions) 
 

• Uso de prefixos (per e hipo): o prefixo per indica um 

oxigênio a mais que o do oxiânion terminado em ato; o 

prefixo hipo indica um oxigênio a menos que o do oxiânion 

terminado em ito.  

 

ClO4
-: íon perclorato (um átomo de O a mais do que o 

clorato) 

ClO3
-: íon clorato 

ClO2
-: íon clorito (um átomo de O a menos do que o 

clorato) 

ClO-: íon hipoclorito (um átomo de O a menos do que o 

clorito) 
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Nomes e Fórmulas de Compostos Iônicos 

  Íons negativos (ânions) 

 

• Ânions derivados da adição de H+ a um oxiânion: têm seu 

nome formado pela adição da palavra hidrogeno ou 

dihidrogeno como um prefixo.  

 

CO3
2- íon carbonato    HCO3

- íon hidrogenocarbonato 

 

PO4
3- íon fosfato     H2PO4

- íon dihidrogenofosfato 
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Nomes e Fórmulas de Compostos Iônicos 

 Os nomes dos compostos iônicos consistem do nome do ânion 

seguido da preposição “de” e do nome do cátion. 

 

CaCl2: cloreto de cálcio 

Al(NO3)2: nitrato de alumínio 

Cu(ClO4)2 :  perclorato de cobre(II) ou perclorato cúprico 
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Ionização do Cl (ametal) 

Átomo de Cl Íon de Cl- 


