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CQ134 – Fundamentos de Química Inorgânica III - Exercícios

1. As reações  de  formações  sucessivas  de  complexos  de  níquel  com amônia  [Ni(H2O)5(NH3)]2+ a 
[Ni(NH3)6]2+ possuem os seguintes valores de constantes de equilíbrios: log  K1 = 2,72; log  K2 = 2,17; 
log K3 = 1,66; log K4 = 1,12; log K5 = 0,67; log K6 = 0,03. a) Escreva as equações químicas representado 
as reações correspondentes a cada contante Kn. b) Calcule os valores de K1 a K6. c) Escreva as equações 
químicas representado as reações correspondentes a cada contante de equilíbrio global βn. d) Calcule os 
valores de constantes de equilíbrios globais  β1 a  β6.  e) Por que ocorre uma variação nos valores das 
contantes de equilíbrio na seguinte ordem: K1 > K2 > K3 > K4 > K5 > K6?

2. Dados os valores de constantes de equilíbrio de formações globais de complexos de mercúrio(II) 
com cloreto: log β1 = 7,30; log β2 = 14,00; log β3 = 15,00; log β4 = 15,6. a) Calcule os valores de Kn (n=1 
a 4) e de log Kn. b) Sugira uma hipótese explicativa para uma diferença tão grande entre K2 e K3. 

3. Com base nos seguintes dados termodinâmicos:

Reação log β
∆G /

kJ mol–1
∆H /

kJ mol–1
–T∆S /

kJ mol–1
∆S /

J K–1 mol–1

Cd2+ + 4CH3NH2  [Cd(NH2CH3)4]2+ 6,50 –37,1 –59 +22 –73

Cd2+ + 2en  [Cd(en)2]2+ 9,98 –57,0 –55,6 –1,4 +5

Discuta o que é o efeito quelato e qual seria a sua possível origem (en=NH2CH2CH2NH2). 
4. Explique  a  razão  dos  valores  das  contantes  de 
equilíbrio  de  formação  de  complexo  seguirem  a 
tendência mostrada no gráfico abaixo (série de Irwing-
Willians).  Por  que  os  complexos  de  cobre  possuem 
valores  anormalmente altos?

acac=CH3COCHCOCH3
–

en=NH2CH2CH2NH2

ox=O2CCO2
2–

5. Defina o que é: a) ácido forte; b) base forte; c) bom eletrófilo; d) bom nucleófilo. 

6. De um modo geral, observa-se em reações de substituição em complexos de metais de transição d 
octaédricos que:  i) metais de estado de oxidação mais elevado são mais inertes do que metais de baixo 
estado de oxidação; ii) metais da série 3d são mais lábeis que da série 4d e 5d. Se uma etapa dissociativa  
for considerada como determinante para a velocidade de tal classe de reações, qual seria uma justificativa 
plausível para as observações levantadas? 

7. Descreva como um ligante T, em posição trans ao ligante Y (grupo de saída), interfere na velocidade 
de  reação  de  substituição  de  ligantes  em  complexos  quadrados  de  platina.  Dica:  esta  influência  é 
conhecido como efeito trans. 

8. Com base no efeito  trans,  preveja  qual  estereoisômero deve se formar preferencialmente ao se 
reagir o ligante CN– com cada um dos complexos a seguir, substituindo um cloreto: a) [PtCl3(OH)]+;  b) 
[PtCl3(NH3)]+; c) [PtCl3Br]+. Considere que não haverá a substituição de mais do que um ligante para cada 
reação. 
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