
ÓXIDOS 

Son compostos binarios formados por osíxeno (O) con estado de oxidación -2 e por 

outro elemento con estado de oxidación positivo. Para formulalos seguen as seguintes 

regras: 

• Os estados de oxidación intercambíanse e escríbense como subíndices sen o 

signo. Cando o subíndice é 1 non se escribe nada. 

Por exemplo: 

 

Fe(+3) e O(-2) → Fe2O3 

 

N(+5) e O(-2) → N2O5 

 

Li(+1) e O(-2) → Li2O 

 

• Se é posible, simplifícanse os subíndices. Por exemplo: 

 

Fe(+2) e O(-2) → Fe2O2 → FeO 

 

S(+6) e O(-2) → S2O6 → SO3 

 

Os óxidos pódense nomear usando prefixos multiplicadores ou indicando o estado de 

oxidación do elemento que acompaña ao osíxeno: 

 

• Con prefixos multiplicadores: noméanse coa palabra "óxido" seguida da palabra 

"de" e o nome do elemento que acompaña ao osíxeno. Tanto a palabra "óxido" 

como o nome do elemento que acompaña ao osíxeno van precedidos de prefixos 

numerais (mono-: 1; di-: 2; tri-: 3; tetra-: 4; penta-: 5; hexa-: 6; hepta-: 7) que 

indican o subíndice de cada elemento. 

O prefixo mono- pode omitirse. 

 

Fe2O3: trióxido de diferro  N2O5: pentaóxido de dinitróxeno 

 

Li2O: óxido de dilitio   FeO: monóxido de ferro 

 

SO3: trióxido de xofre 

 

• Indicando o estado de oxidación do elemento que acompaña ao osíxeno: 

noméanse coa palabra "óxido" seguida da palabra "de" e o nome do elemento 

que acompaña ao osíxeno, poñendo o seu estado de oxidación entre paréntese e 

en números romanos. 

O estado de oxidación omítese se é único 

+3     -2                                                                            +5   -2 

Fe2O3: óxido de ferro(III)  N2O5: óxido de nitróxeno(V) 

 

+1    -2                                                                             +2  -2 

Li2O: óxido de litio   FeO: óxido de ferro(II) 

 

+6 -2 

SO3: óxido de xofre(VI) 

(en vermello os estados de oxidación de cada elemento) 



Como sabes, se temos a fórmula, o estado de oxidación do elemento que acompaña ao 

osíxeno? 

 

A suma dos estados de oxidación nun composto binario neutro dá 0. 

 

Por exemplo: 

 

CoO: x+(-2)=0 → x=+2 → o cobalto actúa con +2 → monóxido de cobalto ou óxido de 

cobalto(II) 

 

Cu2O: 2∙x+(-2)=0 → x=+1 → o cobre actúa con +1 → óxido de dicobre ou óxido de 

cobre(I) 

 

Al2O3: 2∙x+3∙(-2)=0 → x=+3 → o aluminio actúa con +3 → trióxido de dialuminio ou 

óxido de aluminio (omítese o estado de oxidación porque é único) 

 

 

Calquera óxido pode denominarse usando prefixos multiplicadores ou indicando o 

estado de oxidación entre paréntese, pero normalmente os óxidos metálicos (nos que 

o osíxeno se combina cun metal) denomínanse indicando o estado de oxidación entre 

paréntese e os óxidos non metálicos (nos que o osíxeno se combina cun non metal) 

denomínanse mediante prefixos multiplicadores. 

 

 

 

 

As combinacións de halóxenos (grupo 17: F, Cl, Br, I) con osíxeno formúlanse 

escribindo primeiro osíxeno e logo halóxeno e noméanse de xeito diferente, só 

empregando prefixos multiplicadores e seguindo a seguinte estrutura: 

 

prefixo numeral que indica o número de átomos de halóxeno 

+ 

raíz halóxena rematada en “–uro” 

+ 

“de” 

+ 

prefixo numeral que indica o número de átomos de osíxeno 

+ 

“osíxeno” 

 

O prefixo mono- pode omitirse. 

+2 -1                                                                                                  -2   +1 

OF2: difluoruro de osíxeno   OCl2: dicloruro de osíxeno 

-2    +3                                                                                              -2    +5 

O3Br2: dibromuro de triosíxeno  O5I2: diioduro de pentaosíxeno 

 

En OF2, o flúor ten estado de oxidación -1 e o osíxeno ten estado de oxidación +2. En 

compostos de O con Cl, Br ou I, O ten un estado de oxidación -2 e o outro elemento 

ten un estado de oxidación positivo (como no resto de óxidos). 

 



 

 

Cando se queira nomear o estado de oxidación, tamén se pode expresar cun número 

indo-árabe seguido do signo +; dise que o número de carga está a expresarse: 

 

+3     -2                                                                            +5   -2 

Fe2O3: óxido de ferro(3+)  N2O5: óxido de nitróxeno(5+) 

 

+1    -2                                                                             +2  -2 

Li2O: óxido de litio   FeO: óxido de ferro(2+) 

 

+6 -2                                                                                 +2  -2 

SO3: óxido de xofre(6+)  CoO: óxido de cobalto(2+) 

 

  +1    -2                                                                           +3    -2 

Cu2O: óxido de cobre(1+)  Al2O3: óxido de aluminio 

 

 

 

Na nomenclatura con prefixos multiplicadores, o prefixo mono- non só pode omitirse, 

adoita facerse. Este prefixo normalmente só se pon antes da palabra "óxido" (non 

diante do nome do outro elemento) cando os subíndices son 1 e hai algún outro óxido 

co mesmo elemento. Por exemplo: 

+2 -2 

CO é o monóxido de carbono. 

Escribimos o prefixo mono- antes da palabra "óxido" porque os subíndices de C e O 

son 1 e porque hai outro óxido de C: 

+4  -2 

CO2 (dióxido de carbono) 

 

 
 

 


