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1. Determine o estado de oxidação e a configuração eletrônica no estado fundamental do átomo do 
metal nos seguintes compostos de coordenação:  a) [Ni(CN)4]2–;  b) [Ni(CO)4];  c) [Fe(H2O)5(SCN)]2–;  d) 
K3[Fe(CN)6]; e) Na3[Fe(CN)5(NH3)];  f) [CrCl(H2O)5]Cl2; g) K2[OsO4(OH)2]. 
2. Faça  um  esboço  das  energias  dos  orbitais  d  com  base  na  Teoria  do  Campo  Cristalino  para 
complexos com geometria tetraédrica, octaédrica, bipirâmide de base quadrada (com um dos eixos de 
ligação alongado) e plana quadrada. Qual seria a origem física deste desdobramento de níveis de energias, 
segundo esta teoria? 

3. Descreva como varia a força do campo cristalino (Δ) em complexos de metais de transição em 
relação a: a) estado de oxidação do metal; b) posição do metal na Tabela Periódica; c) natureza do ligante 
(série espectroquímica); d) número de ligantes presentes. 
4. Discuta sucintamente os fatores que favorecem ou se opõem à configuração de spin baixo para um 
complexo de metal de transição. 

5. Escreva a configuração eletrônica (na forma t2g
n eg

m ou en t2
m), os valores de Energia de Estabilização 

do Campo Cristalino (EECC, em unidades Dq ou ΔO/ΔT) e o número de elétrons desemparelhados para: a) 
[Mn(SCN)6]4–;  b) [Mn(CN)6]4–;  c) [Fe(CN)6]4–;  d) [Co(NH3)6]3+;  e) [Cr(NH3)6]3+;  f) [Ru(NH3)6]3+;  g) 
[PtCl6]2–; h) [FeCl4]– (tetraédrico); i) [CoCl4]2– (tetraédrico).
6. a) Calcule a energia de estabilização do campo cristalino (E.E.C.C.) do complexo [CoF6]3–, dado 
que a energia de desdobramento do campo cristalino é  ΔO=13,2×103 cm–1.  b) Idem, para o complexo 
[Co(NH3)6]3+, dado que  ΔO=22,87×103 cm–1. c) A energia de emparelhamento de dois elétrons para o íon 
Co3+ é igual a 42,0×103 cm–1. Com base neste dado, preveja qual configuração (spin alto ou spin baixo) 
deverá prevalecer em cada complexo.

7. Considere os valores de entalpias de retículo cristalino dos seguintes óxidos metálicos: ΔH(CaO)= 
=–3460  kJ  mol–1;  ΔH(TiO)=–3878  kJ  mol–1;  ΔH(VO)=–3913  kJ  mol–1;  ΔH(MnO)=–3810  kJ  mol–1; 
ΔH(FeO)=–3921 kJ mol–1; ΔH(CoO)=–3988 kJ mol–1; ΔH(NiO)=–4071 kJ mol–1.  a) Por que é esperada 
uma  tendência  de  que  o  valor  das  entalpias  reticulares  diminuam  ao  longo  do  período  da  Tabela 
Periódica? b) Qual é a razão das aparentes irregularidades encontradas em alguns óxidos?
8. Explique o que é o efeito Jahn-Teller. Preveja as configurações eletrônicas do metal em que este 
efeito ocorre mais fortemente, e as em que este efeito não ocorre. 

9. O  complexo   [Cu(H2O)6]2+ não  é  um  octaedro  perfeito,  pois  duas  das  ligações  Cu–O  têm 
comprimento de 238 pm, e as demais têm 195 pm. As ligações mais longas ocorrem com duas moléculas 
de água em posição trans entre si. Procure explicar esta observação.  
10. Esboce um diagrama de energia de orbitais moleculares para complexos octaédricos, considerando 
apenas ligações σ. Identifique quais orbitais estarão preenchidos com elétrons dos ligantes, e em quais são 
colocados elétrons do metal. Qual a relação deste diagrama com a Teoria do Campo Cristalino e da Teoria 
do Campo Ligante?

11. Esboce qual seria o efeito das ligações π nos orbitais moleculares do complexo. Racionalize através 
deste diagrama as posições na série espectroquímica dos seguintes ligantes: fluoreto, água e carbonila. 
12. Segundo a Teoria do Campo Cristalino, o desdobramento de energia (força do campo cristalino) dos 
orbitais  d em campo octaédrico seria proporcional à  repulsão que os elétrons do metal sofrem pelos 
elétrons dos ligantes. Se isso fosse verdade, complexos com ligantes aniônicos deveriam ter um campo 
cristalino mais forte do que neutros ou catiônicos. Como explicar então o fato do CO (neutro) ter um 
campo mais forte que F– (ânion)? 
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