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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. Considere os seguintes dados: 

Complexo Kn Complexo Kn

[Cd(NH3)]2+ 447 [Cd(CN)]+ 3,0×105

[Cd(NH3)2]2+ 126 [Cd(CN)2] 1,3×105

[Cd(NH3)3]2+ 28 [Cd(CN)3]– 4,2×104

[Cd(NH3)4]2+ 8,5 [Cd(CN)4]2– 4,4×103

a) Calcule  os  valores  de  K1/K2,  K2/K3 e  K3/K4 para  os  amincomplexos.   b) Idem,  para  os
cianocomplexos. c) Por que os valores calculados de Kn/Kn+1 são relativamente próximos entre si?
Justifique com base em argumentos estatísticos. d) Por que, no caso do cádmio(II), o parâmetro de
desdobramento  de  campo  ligante  (ΔO)  não  é  um  argumento  aceitável  para  explicar  a  grande
diferença nas constantes de estabilidade entre o ligante amônia e o ligante cianeto? e) Então, porque
os complexos de cianeto são muito mais estáveis do que de amônia? 

3. 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. 

4. Considere os seguintes complexos de fenantrolina: 

Ligante Metal Co2+ Ni2+ Cu2+ Zn2+

fenantrolina

log K1 7,08 8,6 9,08 6,4

log K2 6,64 8,1 6,7 5,8

log K3 6,1 7,6 5,2 4,9

2-metil-fenantrolina

log K1 5,1 5,95 7,40 4,96

log K2 4,9 5,9 6,45 4,40

log K3 3,9 4,9 — 3,34

2,9-dimetil-fenantrolina

log K1 4,2 5,0 5,2 4,1

log K2 2,8 3,5 5,8 3,8

log K3 — — — —
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a) Racionalize os dados da tabela para diferentes metais, através da série de Irwing-Willians. b) Por
que não são conhecidos complexos com três 2,9-dimetil-fenantrolinas?  c) Por que o cobre(II) é o
único metal que não forma complexo com três moléculas de 1-metil-fenantrolina? Que geometria
seria esperada para o complexo de cobre contendo dois 1-metil-fenantrolinas?

5. Considere os seguintes dados de constantes de formação de complexos de fenantrolina (phen):

Metal Fe2+ Fe3+ Co2+

Complexo log βn log Kn log βn log Kn log βn log Kn

[M(phen)]2+ 5,85 5,85 6,5 6,5 7,08 7,08

[M(phen)2]2+ 11,15 5,3 11,4 4,9 13,72 6,64

[M(phen)3]2+ 21,0 9,9 14,1 2,7 19,8 6,1

O valor de K3 para [FeII(phen)3]2+ é anormalmente alto ao que seria esperado, se comparado com os
complexos de Fe3+ e Co2+. Que hipótese poderia explicar tal comportamento? 

6. Complexos de zinco(II) com etilenodiamina (en = H2N–CH2CH2–NH2) possuem os seguintes
valores de constantes de equilíbrio de formação: log K1 = 5,92, log K2 = 5,15 e log K3 = 1,86. Para
justificar a diferença muito grande entre os valores de  K2 e  K3, levantou-se a hipótese do zinco
poder ser tetracoordenado (geometria tetraédrica) ou hexacoordenado (geometria octaédrica). Como
as diferentes geometrias poderiam explicar os valores das constantes de equilíbrio? 

7. 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). 

8. Explique  a  razão  dos  valores  das  contantes  de
equilíbrio de formação de complexo seguir a tendência
mostrada no gráfico abaixo (série de Irwing-Willians).
Por  que  os  complexos  de  cobre  possuem  valores
anormalmente altos?

acac = CH3(CO)CH(CO)CH3
–

en = NH2CH2CH2NH2

ox = O2CCO2
2–
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