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Os compostos binários são aqueles formados por dois 
elementos químicos. Saiba mais! 
 
Os compostos binários são aqueles em que a molécula é 
formada por dois elementos químicos diferentes. Um 
composto binário pode estar representando um ácido, um 
sal ou um óxido. 
 
No caso dos óxidos, o composto binário apresenta como 
elemento mais eletronegativo o oxigênio. Já no caso das 
bases, não é possível ter uma molécula binária. 
 
Os ácidos binários são hidrácidos, que não apresentam 
oxigênio na molécula. Como exemplo temos o ácido 
clorídrico (HCl), o ácido fluorídrico (HF) e o ácido 
bromídrico (HBr). 
 
Nos sais, os exemplos de compostos binários são os 
cloretos, fluoretos, brometos e iodetos. Os hidretos são 
compostos binários que contém o elemento hidrogênio, 
como o hidreto de sódio (NaH) e o hidreto de potássio 
(KH). 
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Os compostos binários utilizam muito a teoria da doação 
e recepção de elétrons. Muitos dos compostos binários 
são caracterizados por uma uma ou mais ligações de 
natureza iônica, quando acontece doação e recebimento 
de elétrons. 
 
Os compostos binários são simples de representar. Eles se 
apresentam basicamente em óxidos, combinações com 
oxigênio; hidretos, combinações com hidrogênio; sais 
binários, combinações de um metal com um não-metal; e 
combinações entre dois não-metais. 
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São Formados por metais (cátions) e ametais (ânions). 
 
Fórmula Geral: CxAy 

 

Onde:  
 
C = cátion  
A = ânion 
 
Nomenclatura: “nome do ânion” de “nome do cátion” 
 
Exemplos: 
 
KBr  Brometo de Potássio 
 
CaO  Óxido de Cálcio 
 
Ag2S  Sulfeto de Prata 
 
FeI3  Iodeto de Ferro (III) 
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São geralmente formados por metais. Os nomes dos 
cátions são os nomes dos elementos químicos. É 
importante saber as cargas dos íons das seguintes 
famílias. 
 
• Família 1 ou 1A: carga do cátion = 1+ 
 
Li1+ = lítio   Na1+ =  sódio 
K1+ = potássio   Rb1+ = rubídio 
Cs1+ = césio   Fr1+ = frâncio 
 
• Família 2 ou 2A: carga do cátion = 2+ 
 
Be2+ = berílio   Mg2+ = magnésio 
Ca2+ = cálcio   Sr2+ = estrôncio 
Ba2+ = bário   Ra2+ = rádio 
 
• Família 13 ou 3A: carga do cátion = 3+ 
 
Aℓ3+ = alumínio   Ga3+ = gálio 
 
• Outros cátions importantes 
 
Ag1+ = prata   Zn2+ = zinco 
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• Famílias 14 ou 4A e metais de transição: a carga do íon 
é indicada com algarismo romanos 
 
1+ = (I)  2+ = (II)  3+ = (III) 
 
4+ = (IV)  5+ = (V)  6+ = (VI) 
 
Exemplos: 
 
Cu1+ = cobre (I)  Cu2+ = cobre (II) 
 
Au1+ = ouro (I)  Au3+ = ouro (III) 
 
Fe2+ = ferro (II)  Fe3+ = ferro (III) 
 
Pb2+ = chumbo (II) Pb4+ = chumbo (IV) 
 
Sn2+ = estanho (II)  Sn4+ = estanho (IV) 
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São formados geralmente por ametais. Os nomes 
 
•Família 17 ou 7A: carga do cátion = 1- 
 
F1- = fluoreto  Cℓ1- =  cloreto 
Br1- = brometo  I1- = iodeto 
 
• Família 16 ou 6A: carga do cátion = 2- 
 
O2- = óxido  S2- = sulfeto 
Se2- = seleneto  Te2- = telureto 
 
 
• Família 15 ou 5A: carga do cátion = 3- 
 
N3- = nitreto   P3- = fosfeto 
 
 
• Outros ânions importantes 
 
H1- = hidreto   (C2)2- = carbeto 
 
(O2)2- = peróxido   
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A partir da fórmula, lemos de “trás pra frente”.  
 
CxAy  “nome do ânion” de “nome do cátion” 
 
 
Exemplos: 
 
KBr  Brometo de Potássio 
 
CaO  Óxido de Cálcio 
 
Ag2S  Sulfeto de Prata 
 
FeI3  Iodeto de Ferro (III) 
 
PbF4  fluoreto de chumbo (IV) 
 
Au2S3  sulfeto de ouro (III) 
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A partir do nome, determinamos o cátion e o ânion e 
adicionamos os íons, o quanto forem necessário para que 
as cargas se anulem. Lembrando que na fórmula, primeiro 
colocamos o cátion e depois o ânion. 
 
Exemplo: Cloreto de Sódio 
 
1° Passo: determinação dos íons 
 
Cloreto = Cℓ1-  Sódio = Na1+ 
 
2° Passo: colocamos primeiro o cátion e depois o ânion 
até se anularem (a soma das cargas darem zero): 
 
Na1+ Cℓ1-  ( + 1 – 1 = 0) 
 
3º Passo: retiramos as cargas e temos a fórmula: 
 
NaCℓ 
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Exemplo: Brometo de Magnésio 
 
1º Passo: determinação dos íons 
 
Brometo = Br1-  Magnésio = Mg2+ 
 
2º Passo: colocamos primeiro o cátion e depois o ânion 
até se anularem (a soma das cargas darem zero): 
 
Mg2+ Br1- Br1- ( + 2 – 1 – 1 = 0) 
 
3º Passo: retiramos as cargas e temos a fórmula: 
 
MgBrBr 
 
4º Passo: como repetimos o bromo, colocamos o índice de 
atomicidade 2 depois do bromo para indicar que 
precisamos de 2 ânions brometo para anular 1 cátion 
magnésio e chegamos na fórmula: 
 
MgBrBr  MgBr2 
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Exemplo: Nitreto de Potássio 
 
1º Passo: determinação dos íons 
 
Nitreto = N3-  Potássio = K1+ 
 
2º Passo: colocamos primeiro o cátion e depois o ânion 
até se anularem (a soma das cargas darem zero): 
 
K1+ K1+ K1+ N3-  ( + 1 + 1 + 1 – 3 = 0) 
 
3º Passo: retiramos as cargas e temos a fórmula: 
 
K K K N 
 
4º Passo: como repetimos o potássio, colocamos o índice 
de atomicidade 3 depois do potássio para indicar que 
precisamos de 3 cátions potássio para anular um ânion 
nitreto e chegamos na fórmula: 
 
K K K N  K3N 
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Exemplo: Sulfeto de Ferro (III) 
 
1º Passo: determinação dos íons 
 
Sulfeto = S2-  Ferro (III) = Fe3+ 
 
2º Passo: colocamos primeiro o cátion e depois o ânion 
até se anularem (a soma das cargas darem zero): 
 
Fe3+ Fe3+ S2- S2- S2-  ( + 3 + 3 – 2 – 2 – 2 = 0) 
 
3º Passo: retiramos as cargas e temos a fórmula: 
 
Fe Fe S S S 
 
4º Passo: como repetimos o ferro e o sulfeto, colocamos o 
índice de atomicidade 2 depois do átomo de ferro para 
indicar que precisamos de 2 cátions ferro e colocamos o 
índice de atomicidade 3 depois do átomo de enxofre para 
indicar que precisamos de 3 íons sulfeto e chegamos na 
fórmula: 
 
Fe Fe S S S  Fe2S3 

Página 15 www.aulasdequimica.com.br       /dino.quimica             @andersondino 



79 

www.aulasdequimica.com.br       /dino.quimica             @andersondino Página 16 



79 

Página 17 

Nome Fórmula Iônica 

Cloreto de Lítio 

Fluoreto de Sódio 

Brometo de Potássio 

Cloreto de Berílio 

Sulfeto de Cálcio 

Iodeto de Alumínio 

Seleneto de Bário 

Brometo de Cobalto (III) 

Sulfeto de Níquel (II) 

Óxido de Vanádio (III) 

Óxido de Estanho (IV) 

Nitreto de Magnésio 

Brometo de Cobre (II) 

Iodeto de Ouro (III) 

Sulfeto de Prata 

Óxido de Tungstênio (IV) 

Fluoreto de Paládio (II) 

Sulfeto de Chumbo (II) 

Fosfeto de Alumínio 

Hidreto de Magnésio 

Hidreto de Alumínio 

Cloreto de Platina (IV) 

Óxido de Prata 

Seleneto de Cobre (I) 

Óxido de Cromo (VI) 

Peróxido de Rubídio 

Peróxido de Berílio 

Peróxido de Estrôncio 

Peróxido de Césio 

Escreva as fórmulas dos seguintes compostos binários iônicos: 
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Escreva os nomes dos seguintes compostos binários iônicos: 

Fórmula Iônica Nome 

AℓF3 

NaBr 

CaI2 

BaCℓ2 

InCℓ3 

CaO 

K2O 

CsF 

NiCℓ4 

ZnF2 

PbO2 

AgBr 

PtSe2 

Fe2O3 

CoBr3 

WI6 

SnCℓ2 

PdBr2 

FeI2 

CaH2 

Au2O3 

Cr2O3 

OsF6 

PtI4 

Li2O2 

K2O2 

RaO2 

GaH3 

V2S3 
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Nome Fórmula Iônica 

Cloreto de Lítio  

Fluoreto de Sódio  

Brometo de Potássio  

Cloreto de Berílio  

Sulfeto de Cálcio  

Iodeto de Alumínio  

Seleneto de Bário  

Brometo de Cobalto (III)  

Sulfeto de Níquel (II)  

Óxido de Vanádio (III)  

Óxido de Estanho (IV)  

Nitreto de Magnésio  

Brometo de Cobre (II)  

Iodeto de Ouro (III)  

Sulfeto de Prata  

Óxido de Tungstênio (IV)  

Fluoreto de Paládio (II)  

Sulfeto de Chumbo (II)  

Fosfeto de Alumínio  

Hidreto de Magnésio  

Hidreto de Alumínio  

Cloreto de Platina (IV)  

Óxido de Prata  

Seleneto de Cobre (I)  

Óxido de Cromo (VI)  

Peróxido de Rubídio  

Peróxido de Berílio  

Peróxido de Estrôncio  

Peróxido de Césio  
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Fórmula Iônica Nome 

AℓF3  

NaBr  

CaI2  

BaCℓ2  

InCℓ3  

CaO  

K2O  

CsF  

NiCℓ4  

ZnF2  

PbO2  

AgBr  

PtSe2  

Fe2O3  

CoBr3  

WI6  

SnCℓ2  

PdBr2  

FeI2  

CaH2  

Au2O3  

Cr2O3  

OsF6  

PtI4  

Li2O2  

K2O2  

RaO2  

GaH3  

V2S3  
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O site aulasdequimica.com.br 

surgiu da necessidade de 

compartilhar informações, 

curiosidades e exercícios com 

meus alunos e colegas. Hoje ele 

está com todo conteúdo aberto 

para quem se interessar e 

precisar do Ensino de Química. 

Ajude a manter essa ferramenta 

no ar. Acesse: 

 

http://aulasdequimica.com.br/

doacoes 
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