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1. Defina o que é: a) ácido forte; b) base forte; c) bom eletrófilo; d) bom nucleófilo. Procure nos
livros textos reações químicas que exemplifiquem cada item. 

2. De um modo geral,  observa-se  em reações  de  substituição  em complexos  octaédricos  de
metais de transição que:  i) metais de estados de oxidação mais elevados 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? 

3. Discuta as razões da diferença nas constantes de velocidade entre as duas reações: 

[Fe(H2O)6]2+(aq) + Cl–(aq) → [Fe(H2O)5Cl]+(aq) + H2O(l) k = 106 mol–1 L s–1

[Ru(H2O)6]2+(aq) + Cl–(aq) → [Ru(H2O)5Cl]+(aq) + H2O(l) k = 10–2 mol–1 L s–1 

4. As reações de Ni(CO)4, nas quais moléculas de fosfinas (PR3) substituem CO para formar
Ni(CO)3(PR3), ocorrem na mesma velocidade, independente do ligante de entrada. a) A reação é de
tipo d ou tipo a? b) Que tipo de reação deve ser a etapa limitante do mecanismo? Faça uma proposta
de mecanismo coerente com a observação experimental. 

5. 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. 

6. 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,  supondo que somente um cloreto seja
substituído: a) [PtCl3(OH)]2–; b) [PtCl3(NH3)]–; c) [PtCl3Br]2–.  

7. Considere as seguintes rotas sintéticas:  i) na primeira etapa reage-se [PtCl4]2– com NH3 para
formar  [PtCl3(NH3)]–;  na  etapa  seguinte,  reage-se  o  [PtCl3(NH3)]– com  NH3 para  formar
[PtCl2(NH3)2];  ii) na primeira etapa reage-se [Pt(NH3)4]2+ com HCl para formar [PtCl(NH3)3]+;  na
etapa seguinte, reage-se o [PtCl(NH3)3]+ com HCl para formar [PtCl2(NH3)2]. Os produtos obtidos
nas rotas (i) e (ii) são idênticas? Justifique com base no efeito trans. 

8. Se forem dados os seguintes reagentes: trifenilfosfina PPh3, NH3 e K2[PtCl4], como você faria
para obter: a) cis-[PtCl2(NH3)(PPh3 )]; e b) trans-[PtCl2(NH3)(PPh3 )]?

9. Os dados experimentais claramente indicam que o mecanismo de reação de substituição de
ligantes em complexos quadrados de platinas é do tipo a (associativo). Entretanto a respectiva lei de
velocidade  tem a  forma  de  dois  termos:  v =  (k1+k2[Y])[PtL3X].  Como racionalizar  isto?  Dica:
considere que há duas reações paralelas, ambas de mecanismo tipo a. 

10. As  constantes  de  velocidades  das  reações  trans-[Pt(py)2Cl2]  +  RC6H4SC6H4R'  →
trans-[Pt(py)2Cl(RC6H4SC6H4R')] + Cl–, medidas em metanol à 30°C, estão tabeladas a seguir. Com
estes dados, calcule o parâmetro de reatividade nucleofílica para cada ligante.  Qual é o melhor
nucleófilo desta série? 

R R' k2 / (10–3 mol–1 L s–1)

NH2 NH2 7,25

OH OH 2,72

CH3 CH3 1,84

NH2 NO2 0,78

NO2 NO2 0,096
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