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CQ832 – Química Inorgânica Avançada I

Lista de Exercícios 5 – Complexos: estrutura

1. A partir de um complexo octaédrico, imagine que um dos ligantes seja afastado do metal. Faça um
diagrama esquemático  dos  níveis  de  energias  dos  orbitais  d do  metal,  correlacionando  em um
extremo um complexo ML6 Oh, na posição intermediária um complexo ML6 C4v, e no outro extremo
um complexo ML5 C4v. 

2. Faça uma representação pictórica das CLOA-AS dos orbitais σ do ligante, para complexos ML5 C4v.
Indique com qual orbital de valência do metal cada uma das CLOA-AS pode interagir, para formar
OM. 

3. Para complexos  tetraédricos  de configurações  3d0 a  3d10 faça uma tabela  contendo número de
elétrons t2, elétrons e e elétrons desemparelhados, e a energia de estabilização do campo ligante. Por
que neste caso não precisamos levar em conta a configuração de campo forte?

4. Se  for  considerado  apenas  o  efeito  do  campo  cristalino,  esperar-se-ia  que  os  íons  negativos
produzissem um campo mais forte do que as moléculas neutras. a) Por que o OH– tem um campo
ligante mais fraco do que o H2O? b) Por que o CO tem um campo ligante tão forte?

5. Faça um gráfico dos valores de entalpias de hidratação dos cátions divalentes a seguir, e verifique se
há correlação com a Teoria do Campo Ligante. 

Ca2+ Cr2+ Mn2+ Fe2+ Co2+ Ni2+ Cu2+ Zn2+

ΔhidH / kJ mol-1 -1577 -1904 -1841 -1946 -1996 -2105 -2100 -2046

6. A hipótese assumida de que os complexos hexacoordenados de metais divalentes da série 3d são
octaédricos não é totalmente verdadeira. O CrCl2 tem quatro átomos de cloro à 239 pm do crômio, e
dois  à  290  pm.  A mesma  tendência  observa-se  para  haletos  de  cobre,  com quatro  átomos  de
halogênios com menor distância M-L, e dois átomos com maior distância M-L:  dmenor(CuF2)=193
pm;  dmaior(CuF2)=227  pm;  dmenor(CuCl2)=230  pm;  dmaior(CuCl2)=295  pm;  dmenor(CuBr2)=240  pm;
dmaior(CuBr2)=318 pm.  a) Explique o motivo da geometria dos haletos de crômio e de cobre não
serem octaedros perfeitos. b) Qual efeito terá esta distorção sobre os dados termoquímicos? 

7. Esquematize um diagrama de orbitais  moleculares  para o complexo octaédrico [Ni(NH3)6]2+.  a)
Identifique a região do diagrama considerada pela teoria do campo ligante. b) Identifique a região
do diagrama considerada pela teoria da ligação da valência. Por que a configuração d8 constitui um
problema para a teoria da ligação da valência para um complexo octaédrico? c) Esboce os efeitos de
um ligante doador π sobre o nível de energia de eg

* em um complexo octaédrico. 

8. A teoria do campo cristalino considera que os elétrons d do metal, ao sofrerem repulsão dos elétrons
dos ligantes, são desestabilizados (isto é, têm suas energias aumentadas). Qual seria então a origem
da estabilidade dos complexos em relação aos íons livres? 

9. Apesar da Teoria da Ligação de Valência ter aplicação muito limitada para complexos do bloco d,
permite racionalizar a estrutura de muitos compostos organometálicos. Esquematize as distribuições
eletrônicas para os seguintes complexos, segundo a TLV: Ti(CO)6

2–; V(CO)6; Re2(CO)6; Ru(CO)5;
Co2(CO)8.  
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