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Exercício-prova
Cada  aluno  terá  um  complexo  octaédrico  ML6 para  desenvolver  este  exercício-prova.  Procure 

responder as questões de 1 a X, de forma mais completa possível, descrevendo cada passo efetuado 

para se chegar à resposta. 

Pontuação:  15 pontos  cada  para  cada  uma das  questões  de 1  a  6,  e  10 pontos  para  a  questão  7,  

totalizando 100 pontos. 

1. Escreva a configuração eletrônica do íon metálico no estado fundamental. A partir da regra de 

Hund, determine qual é o termo espectroscópico do estado fundamental. 

2. Pegue o diagrama de Tanabe-Sugano correspondente ao íon metálico de seu complexo (cite a 

fonte). Escreva, em sequência crescente de energia, os termos espectroscópicos do íon livre. Verifique 

se há termos com a mesma multiplicidade de spin do termo do estado fundamental. 

3. Busque  o  valor  do  parâmetro  de  desdobramento  do  campo  ligante  (10Dq ou  ΔO)  de  seu 

complexo, e o parâmetro  B de Racah do íon metálico.  Calcule a energia de estabilização do campo 

ligante do complexo (se houver possibilidade de configurações de spin alto e spin baixo, calcule ambos 

os valores). Cite a(s) referência(s) consultada(s). 

4. Com base no diagrama de Tanabe-Sugano da questão (1) e os parâmetros da questão (2), calcule 

quando houver,  valores do número de onda  para cada transição permitida por  spin (assuma o estado 

fundamental como o estado inicial). Calcule também os valores de número de onda de 3 das transições 

proibidas por spin de menores energias. 

5. Converta os números de ondas da questão (3) para comprimento de onda em nanômetros. Diga, 

para  cada  valor  calculado,  se  corresponde  à  luz  ultravioleta,  visível  (especifique  a  cor)  ou 

infravermelha. 

6. Devido ao efeito nefelauxético,  o valor do parâmetro  B no complexo difere do íon metálico 

livre. Discuta como isto poderá alterar as energias das transições eletrônicas, em relação aos que foram 

calculados na questão (4). 

7. Procure na literatura o espectro eletrônico do complexo, os valores de número de onda ou de 

comprimento de onda dos máximos das bandas de absorção. Compara os valores calculados com os 

valores do espectro real e comente as eventuais discrepâncias. 
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