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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. 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. Considere os seguintes complexos de fenatrolina e derivados: 

Ligante Metal Co2+ Ni2+ Cu2+ Zn2+

fenatrolina

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

3-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

3,6-dimetil-fenantrolina

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

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

log K3 — — — —

a) Verifique  se  há,  para  os  diferentes  metais,  correlação  com  a  série  de  Irwing-
Willians. b) Por que não são conhecidos complexos com três 3,6-dimetil-fenantrolinas?
c) Por que o cobre(II)  é  o único metal  que não forma complexo com três 3-metil-
fenantrolinas? Que geometria seria esperada para o complexo de cobre contendo dois
destes ligantes?
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4. 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? 

5. 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). 

6. 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. 

7. 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? 

8. 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 

9. 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 da  fosfina.  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. 

10. Dadas  as  constantes  de  velocidade para  a  reação de  substituição  da  água  do
[Co(NH3)5(H2O)]3+ por  ânions  realizada  a  45°C,  responda  às  perguntas.  a) Qual  é  o
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mecanismo que melhor explica os dados experimentais, a ou d? Por quê? b) Qual é a
etapa  determinante  da  velocidade  dessa  reação?  Escreva  a  respectiva  equação
química. Reação: [Co(NH3)5H2O]3++Lz− → [Co(NH3)5L]3−z+H2O 

Lz− k/s−1 log (k/s−1)

NCS− 1,6×10−5 −4,80

Cl− 2,1×10−5 −4,60

SO4
2− 2,2×10−5 −4,62

11. As constantes de velocidade a 25°C para aquação de complexos de fórmula geral
[CoLCl(en)3]z+ são  dadas  na  tabela  abaixo.  Esses  dados  são  consistentes  com
mecanismo a ou d? Explique. Reação: cis-[CoLCl(en)2]z++H2O → cis-[Co(H2O)Cl(en)2]2++L 

L k/s−1 log (k/s−1)

OH− 1,2×10−2 −1,92

Cl− 2,4×10−4 −3,62

NH3 5×10−7 −6,30

12. 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–.  

13. 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. 

14. Se forem dados os seguintes reagentes: PPh3 (trifenilfosfina), NH3 e K2[PtCl4], qual
rota  sintética  seria  adequada  para  obter:  a) cis-[PtCl2(NH3)(PPh3)];  e  b) trans-
[PtCl2(NH3)(PPh3 )]?

15. 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 explicar isto? Dica: considere que há duas reações paralelas, ambas de
mecanismo tipo a. 
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