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Cada  aluno  terá  um  complexo  octaédrico  ML6 para  desenvolver  este  exercício-prova.  Procure
responder as questões de forma mais completa possível, descrevendo cada passo efetuado. Preste
atenção no estado de oxidação do íon metálico central. 

1. Escreva a configuração eletrônica no estado fundamental  do íon metálico sem os ligantes.
Segundo a regra de Hund, qual é o termo espectroscópico do estado fundamental? Demonstre como
chegou à resposta. 

2. Qual é o valor do parâmetro B de Racah do íon metálico em fase gasosa? Caso não encontre o
valor  para íon  livre  na  literatura,  procure  as  energias  dos  níveis  atômicos  em
https://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/levels_form.html. Com base nas energias dos termos espec-
troscópicos e da relação E/B do eixo das ordenadas do diagrama de Tanabe-Sugano (vide questão 3),
calcule alguns valores de B e em seguida o seu valor médio. Cite as referências consultadas.

3. Encontre o diagrama de Tanabe-Sugano para o íon metálico de seu complexo (cite as fontes
consultadas). a) Quais são os termos espectroscópicos do íon livre (estado gasoso)? Calcule a energia
de cada termo usando o valor de B e da relação E/B (caso não tenha achado o valor de B e tenha o
calculado através dos níveis atômicos como diz a questão 2, não precisa fazer estes cálculos).  b)
Existem termos que possuem a mesma multiplicidade de  spin do estado fundamental?  Se  sim,
quais? 

4. a) Qual é o valor do parâmetro de desdobramento do campo ligante (10Dq ou ΔO) de seu com-
plexo (cite as fontes consultadas)?  b) Qual é o valor da energia de estabilização do campo ligante
(EECL)? Para complexos d4 a d7, calcule os valores de EECL para as configurações spin-baixo e spin-
alto. 

5. a) Calcule a relação ΔO/B do seu complexo e assinale sua posição na abscissa do diagrama de
Tanabe-Sugano.  b) Qual é o termo do estado fundamental? c) Qual configuração predomina: spin-
baixo ou  spin-alto? Justifique por meio de diagrama de Tanabe-Sugano (responda a questão (c)
somente se o complexos tiver configuração entre d4 a d7). 

6. a) A partir da marcação de ΔO/B na abscissa, trace uma reta perpendicular ao eixo. b) Assinale,
no diagrama de Tanabe-Sugano, os pontos da reta que interceptam as curvas correspondentes a di-
ferentes termos espectroscópicos. c) Selecione, dentre os pontos assinalados, os que correspondem
aos termos com a mesma multiplicidade de spin que o termo do estado fundamental (vide questão
5.b).  d) Caso na questão 6.c tenham sido selecionados menos do que cinco pontos,  selecione os
termos de multiplicidade de spin diferente, a partir do menos energético. Assegure-se de ter no total
cinco pontos selecionados para responder a questão seguinte. 

7. a) Determine  no  gráfico  a  relação  E/B para  cada  um  dos  cinco  pontos  selecionados  nas
questões 6.c e 6.d.  b) Calcule o valor de energia (número de onda) de cada um dos cinco pontos
selecionados. 

8. a) Converta os valores de número de onda (cm−1) da questão 7.b em frequência (terahertz),
comprimento onda (nanometro) e energia (attojoule e elétron-volt) das transições eletrônicas do es-
tado fundamenta  para  cada um dos  termos  espectroscópico  da questão  anterior.  b) Para  cada
transição,  especifique  se  a  radiação  eletromagnética  corresponde  à  luz  ultravioleta,  visível
(especifique a cor) ou infravermelha. 

Livros textos sugeridos: G.E.RODGERS; D.F. SCHRIVER & P.W. ATKINS; B. DOUGLAS & D. McDANIEL &
J. ALEXANDER.



Complexos

1 [CrCl6]3–

2 [Cr(H2O)6]3+

3 [Cr(NH3)6]3+

4 [Cr(en)3]3+

5 [Cr(CN)6]3–

6 [MnCl6]4–

7 [Mn(H2O)6]2+

8 [Mn(en)3]2+

9 [Mn(CN)6]4–

10 [FeCl6]3–

11 [Fe(H2O)6]3+

12 [Fe(CN)6]3–

13 [Fe(H2O)6]2+

14 [Fe(CN)6]4–

15 [Co(H2O)6]3+

16 [Co(NH3)6]3+

17 [Co(en)3]3+

18 [Co(CN)6]3–

19 [RhCl6]3–

20 [Rh(H2O)6]3+

21 [Rh(NH3)6]3+

22 [Rh(en)3]3+

23 [Rh(CN)6]3–

24 [IrCl6]3–

25 [Ir(NH3)6]3+

26 [Ir(en)3]3+

27 [CrCl6]4–

28 [Cr(H2O)6]2+

29 [Cr(en)3]2+
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