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Compostos de
Coordenação.

Introdução - Complexos

Estão presentes na maioria dos processos químicos

Os íons dos metais de transição formam compostos de coordenação estáveis

Em solução, os íons metálicos são coordenados por água ou por outros
ligantes.

[Cu(H2O)6]2+ +   4 NH3  [Cu(H2O)2(NH3)4]2+ +   4 H2O

Os nomes dos compostos de coordenação inicialmente eram dados em
homenagem aos cientistas inventores.
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• Sabemos que os ácidos de Lewis são receptores de pares de
elétrons.

• Complexos de coordenação: compostos metálicos formados através
de interações ácido-base de Lewis.

• Complexos: têm um íon metálico (pode ser no estado de oxidação
zero) ligado a um número de ligantes.  Íons complexos são
carregados.  Exemplo, [Ag(NH3)2]+.

• Ligantes são bases de Lewis.

• Os colchetes envolvem o íon metálico e os ligantes.

Introdução
O trabalho de Werner

CoCl3 +  NH3  complexos
3 AgNO3 + CoCl3. 6 NH3 3 AgCl                [Co(NH3)6]3+ 3 Cl-

2 AgNO3 + CoCl3. 5 NH3 2 AgCl             [Co(NH3)5]Cl2+ 2 Cl-
AgNO3 + CoCl3. 4 NH3 1 AgCl                 [Co(NH3)4]Cl2+ Cl-

Valência primária carga do íon complexo
Valência secundária número de átomos coordenados ao átomo central

(número de coordenação)
As valências secundárias eram dispostas em lugares fixos no espaço
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Complexos metálicos

Cargas, números de coordenação e geometrias

– Alguns íons metálicos têm número de coordenação constante
(por exemplo, Cr3+ e Co3+ têm números de coordenação 6).

– O tamanho do ligante afeta o número de coordenação (por
exemplo, o [FeF6]3- se forma mas somente o [FeCl4]- é estável).

– A quantidade de carga transferida do ligante para o metal afeta
o número de coordenação (por exemplo, [Ni(NH3)6]2+ se forma,
mas somente o [Ni(CN)4]2- é estável).

• Complexos tetracoordenados são tetraédricos ou quadráticos
planos (normalmente encontrados para íons metálicos d8).

• Complexos hexacoordenados são octaédricos.
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Número Atômico Efetivo (NAE)

complexos espécies Número
de
elétrons

NAE Gás
nobre

[Co(CN)6]3- Co3+

6 CN-
24
12

36 Kr

[PtCl6]2- Pt+4

6 Cl-
74
12

86 Rn

complexos espécies Número
de
elétrons

NAE

[Cr(NH3)6]3+ Cr3+

6 NH3

21
12

33

[Ni(NH3)6]2+ Ni2+

6 NH3

26
12

38

[CoCl4]2- Co2+

4 Cl-
25
8

33

Os complexos adquirem estabilidade quando o NAE iguala-se ao número
atômico de um gás nobre

Complexos que não obedecem ao NAE

Complexos que obedecem a regra do NAE

O Efeito Quelato

Estruturas anelares envolvendo o átomo central e os ligantes
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• Ligantes monodentados ligam-se através de apenas um átomo
doador.
– Conseqüentemente, eles ocupam somente um sítio de

coordenação.
• Ligantes polidentados (ou agentes quelantes) ligam-se através de

mais de um átomo doador por ligante.
– Exemplo, etilenodiamina (en), H2NCH2CH2NH2.

• O [Co(en)3]3+ octaédrico é um complexo de en típico.
• Efeito Quelato: complexos mais estáveis são formados com

agentes quelantes do que com o número equivalente de ligantes
monodentados.

Ligantes com mais de um
átomo doador

Ligantes com mais de um
átomo doador
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Ligantes com mais de um
átomo doador

• Agentes sequestradores são agentes quelantes que são usados para
a remoção de íons metálicos não necessários.

• Na medicina, os agentes seqüestradores são usados para a remoção
seletiva de íons metálicos tóxicos (por exemplo, Hg2+ e Pb2+),
enquanto os metais biologicamente importantes são deixados.

Ligantes com mais de um
átomo doador
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• Um agente quelante muito importante é o
etilenodiaminotetraacetato (EDTA4-).

• O EDTA ocupa 6 sítios de coordenação, por exemplo, [CoEDTA]-

é um complexo octaédrico Co3+.

• O EDTA é usado em produtos de consumo para complexar os íons
metálico que catalisam reações de decomposição.

Ligantes com mais de um
átomo doador

Ligantes com mais de um
átomo doador
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Fórmula e Nomes de Alguns Ligantes

Espécie Nome da espécie Nome do ligante
H2O Água aquo
NH3 Amônia amin ou amino

CO monóxido de
carbono carbonil

NO monóxido de
nitrogênio nitrosil

O2 oxigênio dioxigênio
N2 nitrogênio dinitrogênio
H2 hidrogênio hidro

F- Fluoreto fluoro
Cl- Cloreto Cloro
OH- hidróxido hidroxio
I- Iodeto Iodo
CN- Cianeto Ciano

Fórmula e Nomes de Alguns
Compostos de Coordenação

Fórmula Nomes

[Ag(NH3)2] Diaminprata(I)

[Co(NH3)6]3+ Hexamincobalto(III)

[Mn(CO)6]+ Hexacarbonilmanganês(I)

[Ni(CO)4] Tetracarbonilniquel(0)

[Mn(CO)5]- Pentacarbonilmanganato(-I)

[Fe(SCN)6]3- Hexatiocianatoferrato(III)

cis-[Pt(NH3)2Cl2]+2 cis-diaminadicloroplatina(II)

[Co(NH3)6]Cl3 Cloreto de hexaminocobalto

K2[PtCl6] Hexacloroplatinato(IV) de potássio
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• Regras:
– Para os sais, dê nome primeiramente ao ânion antes do cátion

precedido da preposição “de”. Exemplo em [Co(NH3)5Cl]Cl2
damos nome ao Cl- antes do [Co(NH3)5Cl]2+.

– Dentro do íon complexo, os ligantes recebem os nomes (em
ordem alfabética) antes do metal. Exemplo: o [Co(NH3)5Cl]2+ é
pentaaminoclorocobalto(II). Observe que a parte penta é uma
indicação do número de grupos NH3 e conseqüentemente não é
considerada na ordem alfabética dos ligantes.

– Os ligantes aniônicos terminam em o e os ligantes neutros são
simplesmente o nome da molécula. Exceções: H2O (aqua) e
NH3 (amino).

Nomenclatura de química
de coordenação

• Regras:

– Prefixos gregos são usados para indicar o número de ligantes
(di-, tri-, tetra-, penta- e hexa-). Exceção: se o nome do ligante
já tiver um prefixo grego. Coloque então o nome do ligante
entre parênteses e use bis-, tris-, tetrakis-, pentakis- e hexakis.

• Exemplo [Co(en)3]Cl3 é o cloreto de tris(etilenodiamino)
cobalto(III).

– Se o complexo é um ânion, o nome termina em –ato.

– O estado de oxidação do metal é dado em números romanos
entre parênteses no final do nome do complexo.

Nomenclatura de química
de coordenação
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Ligações nos Compostos de
Coordenação

Teoria da ligação de valência (TLV)

Teoria do campo cristalino (TCC)

Teoria do campo ligante (TCL)

Teoria da Ligação de Valência (TLV)

Interação entre orbitais de valência das espécies consideradas

Inicialmente era usada para explicar a existência de moléculas simples

Linus Pauling usou para complexos

Interação metal – ligante através de interação ácido - base de Lewis.

Esse modelo mostra porque os ligantes se dirigem para posições fixas no
espaço

Limitações da teoria da ligação de valência
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Molécula do [CoF6]3-

Co3+

Molécula do [Co(NH3)6]3+

Co3+
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Molécula do [PtCl4]2-

Pt2+

Molécula do [NiCl4]2-

Ni2+
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Teoria do Campo Cristalino (TCC)

A estabilidade do complexo é devido a interação metal-ligante, que é de
natureza eletrostática

Os ligantes são cargas pontuais negativas
Analisa os efeitos causados pelos ligantes nos orbitais d do átomo central
Explica espectros de ultravioleta e visível, propriedades magnéticas e aspectos

termodinâmicos

Medidas dos valores de 10 Dq (UV-vis)

Espectro UV-vis do [Ti(H2O)6]3+
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Fatores que afetam o Valor de 10 Dq

Efeito da carga do íon central

Efeito da simetria do campo cristalino

Efeito da natureza do ligante (I-<Br-<SCN-<Cl-<NO3
-<F-<OH-<Ox2-

<H2O<NCS<CH3CN<NH3<en<dipy<phen<NO2
-<CN-<CO)

Número quântico principal do orbital d de valência

Energia de Estabilização do Campo
Cristalino - EECC

 EECC = Dq + P
P energia de emparelhamento

(repulsão entre elétrons e
trabalho para inverter spin)

Dq > P spin baixo
Dq < P spin alto

Ligantes de campo forte spin
baixo Ligantes de campo fraco spin

alto
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Energia de Estabilização de Campo cristalino em
compostos Octaédricos

Espécies Campo Fraco Campo forte
Configuração EECC Configuração EECC

d0 Sc3+ T2g
0 eg

0 0 Dq T2g
0 eg

0 0 Dq
d1 Ti3+ T2g

1 eg
0 -4 Dq T2g

1 eg
0 -4 Dq

d2 V3+ T2g
2 eg

0 -8 Dq T2g
2 eg

0 -8 Dq
d3 Cr3+ T2g

3 eg
0 -12 Dq T2g

3 eg
0 -12 Dq

d4 Mn3+ T2g
3 eg

1 -6 Dq T2g
4 eg

0 -16 Dq
d5 Fe3+ T2g

3 eg
2 0 Dq T2g

5 eg
0 -20Dq

d6 Co3+ T2g
4 eg

2 -4 Dq T2g
6 eg

0 -24Dq
d7 Rh2+ T2g

5 eg
2 -8 Dq T2g

6 eg
1 -18Dq

d8 Ni2+ T2g
6 eg

2 -12 Dq T2g
6 eg

2 -12Dq
d9 Cu2+ T2g

6 eg
3 -6 Dq T2g

6 eg
3 -6Dq

d10 Zn2+ T2g
6 eg

4 0 Dq T2g
6 eg

4 0Dq

Evidências da Validade da TCC

Composto ΔHred em KJ/mol Configuração (spin alto) EECC

CaCl2 2258 d0 – t2g
0, eg

0 0 Dq

ScCl2 2380 d1 – t2g
1, eg

0 -4 Dq

TiCl2 2501 d2 – t2g
2, eg

0 -8 Dq

VCl2 2579 d3 – t2g
3, eg

0 -12 Dq

CrCl2 2586 d4 – t2g
3, eg

1 -6 Dq

MnCl2 2537 d5 – t2g
3, eg

2 0 Dq

FeCl2 2531 d6 – t2g
4, eg

2 -4 Dq

CoCl2 2691 d7 – t2g
5, eg

2 -8 Dq

NiCl2 2772 d8 – t2g
6, eg

2 -12 Dq

CuCl2 2811 d9 – t2g
6, eg

3 -6 Dq

ZnCl2 2734 d10 – t2g
6, eg

4 0 Dq
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Efeito do Campo cristalino Em Compostos
Tetraédricos

Os ligantes se localizam entre os orbitais t2 do metal (vértices do cubo)
Os valores de 10 Dq são sempre menores do que as energias de

emparelhamentos (P)
Compostos tetraédricos são sempre de spin alto

10 Dq(td) ~ 4/9 (10Dq(oh))

Ocorrência de complexos tetraédricos

Ligantes volumosos (efeito estérico)

ligantes de campo fraco com EECC pouco importante

Metal com baixo estado de oxidação

Quando não há EECC (d0, d5 ou d10)
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Compostos de Simetria Tetragonal e
Efeito Jahn-Teller

Configurações Eletrônicas do efeito Jahn-Teller

Configuração d efeito Jahn-Teller Condição de existência

d0 Não existe nenhuma

d1 existe Com qualquer ligante

d2 existe Com qualquer ligante

d3 Não existe nenhuma

d4 existe Com qualquer ligante

d5 existe Spin baixo

d6 existe Spin alto

d7 existe Com qualquer ligante

d8 Não existe nenhuma

d9 existe Com qualquer ligante

d10 Não existe nenhuma
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Efeito do Campo Cristalino em Compostos
Quadrado Planares

Casos extremos de distorções tetragonais
Formados por íons d8 e ligantes fortes ou íons d4 com ligantes fracos
Orbitais dx2-y2 são repelidos por 4 ligantes, dz2 apenas por 2 ligantes

Teoria do Campo ligante (TCL) -
Orbitais Ligantes e Antiligantes

Combinação linear de orbitais atômicos com simetria adequada
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Orbitais Moleculares em Compostos de
Coordenação

Orbitais atômicos e moleculares se envolvem para formar ligações
Para interagir, os orbitais moleculares devem ser de mesma simetria

Orbitais Moleculares em Alguns
Compostos Octaédricos
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Diagrama de Orbital Molecular Para o
[CoF6]3-

Diagrama de Orbital Molecular Para o
[Co(NH3)6]3+

T2g LUMO
eg HOMO
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Principio da eletroneutralidade e
ligações retrodoativas

Esperar-se-ia uma alta carga negativa ao redor do átomo central

Um composto de coordenação é tanto mais estável quanto mais próxima de
zero for a carga formal do átomo central

Os elétrons ficam mais próximos dos ligantes, por estes serem mais
eletronegativos

Em compostos de coordenação com ligantes aceptores pi (CO, CN-, NO), o
metal transfere densidade eletrônica de orbitais d para orbitais vazios do
ligante.

Teoria do Orbital Molecular e os
Ligantes aceptores e doadores π (pi)

Ligação entre orbitais d do metal e orbitais p ou d do átomo ligante.
Pode também se ligar com orbitais pi antiligantes do ligante
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Diagrama de energia de OM π do
[CoF6]3-

Diagrama de energia de OM π do
[Mn(CO)6]+
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 The Chelate Effect
 Two donor atoms linked together = a chelate (claw)
 Chelate ligands form much more stable metal complexes than

monodentate related ligands (up to 105 times as stable)
Ni2+ +   L   Formation Constants:

L  = NH3 en trien 2,3,2
log β 8.12 13.54 13.8 16.4

c) Thermodynamic Reasons for the Chelate Effect = Entropy

H2N NH2

en

H2N
NH

NH
NH2

trien

H2N
NH NH

NH2
2,3,2

+ 2

H2N

H2N

M

H2N

H2N

+M

NH3

NH3

NH3

2 particles 3 particles

d) Kinetics and the Chelate Effect
 Chelate complex formation

∆G ∆H ∆S ∆(∆G) ∆(∆H) ∆(∆S)

Ni(NH3)2
2+ -6.93 -7.8 -3

Ni(NH3)4
2+ -11.08 -15.6 -15

Ni(NH3)6
2+ -12.39 -24 -39

Ni(en)2+ -10.3 -9.8 +4 -3.1 -1.2 +7

Ni(en)2
2+ -18.47 -18.3 +3 -7.4 -2.7 +18

~1.3/ring

(small)

Largest

Effect

M
OH2

OH2

+ L L
k1

k -1

M
OH2

L L

A B AB

k -2

k2

M
L

L

C
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ii. The Steady-State Approximation yields:

Or rewriting with formation (kf) and dissociation (kd) constants:

iii.Assuming a chelate effect, k2 >>k-1

iv.kf is not the source of the chelate effect.  It is the same as
other ligands
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v. kd must be the source of the chelate effect (dissociation is
slow!)

k-1 is the same as for monodentate ligands

k-2 (ring opening) is the same as for monodentate ligands:

Data for k2 (ring closing)

Ni(trien)(H2O)2
2+ H+

Ni(Htrien)(H2O)2
3+

15 s-1
4 s-1

H+

2 s-1

H+

2 s-1

H+

Ni(H2O)6
2+ + H4trien4+

N

N

NH3
+

N

M

Pt

N

Cl

N

N

NH2
Pt

N

N

N

N

ka ka = 0.73 s-1

Pt(NH3)3Cl+
NH3

kb
Pt(NH3)4

+2

+ 2+

kb = 5.4 x 10-4 M-1s-1
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k2, the formation of the second M—L bond, has been shown to be
extremely large compared to a second monodentate ligand
binding.  This is due to the large “effective concentration” of the
second donor atom of a chelate

If k2 is large, kd must be small;
Very fast bond reformation after  the first donor dissociates is

the source of the chelate effect

vi. Data

M NH3

NH3

M NH2

NH2

chelate monodentate

M+ L kf kd

Fe2+ HCO2
- 7 x 103 10

Fe2+ C2O4
2- 2 x 104 3 x 10-3

2) The Macrocycle Effect
 Macrocyclic chelate complexes are up 107 times more stable than non-cyclic

chelates with the same number of donors
Ni(trien)2+ +    H+ Ni2+ +   H4trien4+ t½ =  2 seconds
Ni(cyclam)2+ +    H+ Ni2+ +   H4cyclam4+ t½ =  2 years

b) Connecting all of the donors (having no end group) makes k-2 important
 Breaking the first M—L bond requires major ligand deformation
 The increase in Ea required greatly slows down k-2

c) A macrocycle is still a chelate, so it still has the k2 chelate effect going

d) The result is a very stable complex as kd becomes miniscule

N

N N

N

M
N

M

N

N

N

N
M

N

N

NN

N

NH2

N

M

chelate macrocycle
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3) The Cryptate Effect
 Additional connections between donor atoms in a macrocycle

further enhance complex stability by making dissociation even
more difficult

 Data
Cu(H2O)6

2+ water substitution  t½ =  1.4 x 10-9 s
Cu(Me4Cyclam) in 1 M H+ t½ =  2 s
Cu(Bcyclam)Cl+ in 1 M H+ t½ >  6 years = 1.9 x 108 s

d) Usefulness of such stable complexes
 Oxidation catalysis in harsh aqueous conditions (H+ or OH-)
 MRI Contrast agents that must not dissociate toxic Gd3+

HN

M

HN

HN

HNNH

NH

a)

N
M

N

N

N

R

R

b)

C. Rigidity Effects
 More rigid ligands (assuming complementarity) make more stable complexes
 Data

M L t½ difference

Cu2+ en 0.006 s

Cu2+ bipy 0.025 s x 3

Cu2+ spartiene 295 min x 106

Ni2+ dien 0.07 s

Ni2+ tach 7 min x (6 x 103)

Ni2+ TRI 90 days x 108

N N

NH2 NH2

NH2

spartiene

tach

en

H2N NH2
N N

bipy

H2N
NH

NH2

dien

NN

N

TRI
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COMPOSTOS
ORGANOMETÁLICOS

COMPOSTOS
ORGANOMETÁLICOS

Definição:
“Ligação carbono-metal que tem que ser iônica ou
covalente, localizada ou deslocalizada, entre um
ou mais átomos de carbono de um grupo orgânico
ou molécula e um átomo metálico do grupo
principal, de transição, lantanídeo ou actinídeo.".
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COMPOSTOS ORGANOMETÁLICOS

Umadefinição mais refinada:
"A química de organometálicos trata dos compostos nos
quais um grupo orgânico se encontra ligado, através de um
carbono, a um átomo menos eletronegativo do que o
carbono".

Observação:
Compostos contendo P, S, Se, B, Si e As não seriam
incluídos na categoria acima, mas fariam parte de uma
"Química de Organometalóides".

 Histórico:
COMPOSTOS ORGANOMETÁLICOS

1827 - Zeise

1849 - Frankland

K+[C2H4PtCl3]-
Complexo de etileno com platina (a
estrutura desses compostos e sua
aplicação só se deu após 1950).

Síntese de compostos organo-zinco.

1870 - 1950 Grignard,
Schlenck,Kipping,

Gilman, Zigler,
Nesmeyanov

Compostos de elementos de não
transição contendo ligações s
metal-carbono. Aplicações em
Síntese.
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 Histórico (continuação):
COMPOSTOS ORGANOMETÁLICOS

1930 Mond, Hiber

1951 Kealy, Pauson, Miller,
Tebboth, Tremaine, Fisher,

Wilkinson

Descoberta das carbonilas de ferro e
níquel.

Ferroceno → início da era moderna da
química de organometálicos.
Determinação de estruturas e
informações sobre ligações nesses
compostos.

 A LIGAÇÃO:
 Compostos organometálicos dos blocos s e p:

 Descrita adequadamente por ligações σ.
 Compostos organometálicos do bloco d:

 Descrita adequadamente por ligações σ, π e até δ.
 Diferentemente dos compostos de coordenação,

os compostos organometálicos de metais d têm
relativamente poucas configurações eletrônicas
estáveis, tendo um total de 16 ou 18 elétrons de
valência em torno do átomo metálico.
 Esta restrição de configurações eletrônicas decorre da

força das interações ligantes π .

COMPOSTOS ORGANOMETÁLICOS
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 A LIGAÇÃO – Regra dos 18 elétrons:
 Na maioria dos compostos organometálicos, o

metal de transição tende a adquirir a
configuração de um gás nobre, aceitando e-

do ligante para completar 18 e- na camada de
valência [(n-1)d10ns2np6]. (Sidgwick, 1920)

COMPOSTOS ORGANOMETÁLICOS

Cr
Fe
Ni
Mn
Co

6
8

10
7
9

2 x 6
2 x 5
2 x 4
2 x 5
2 x 4

6 + 12 = 18
8 + 10 = 18
10 + 8 = 18

7 + 10 + 1 = 18
9 + 8 + 1 = 18

Fe(CO)5
Ni(CO)4
(CO)6Mn-Mn(CO)5
(CO)4Co-Co(CO)4

Cr(CO)6

no de e- contribuição do
CO

 CO é um ligante de campo forte, mesmo
sendo um mau doador σ, pois usa seus
orbitais π* como bons receptores π.

 Orbitais t2g do metal deixam de ser não-
ligantes, como eram na ausência de
ligações π e passam a ser ligantes.

 Diagrama mostra :
 6 OML das interações σ ligante-metal.

12 e-

 3 OML das interações π. 06 e-

 TOTAL 18 e-

 Compostos com esta configuração são
extremamente estáveis, ex. Cr(CO)6.
 Grande separação HOMO-LUMO

evidenciada pela ausência de cor do
composto → Δo tão grande que desloca
transições para o UV.

COMPOSTOS ORGANOMETÁLICOS

Níveis de energia dos orbitais d
de um complexo octaédrico, com

ligante de campo forte.
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 Outra geometria comum é a quadrado planar que ocorre
com ligantes de campo forte e um íon metálico d8.

 Estabilidade desta geometria é alcançada com 16
elétrons (8 provenientes dos ligantes e 8 provenientes do
metal → esta geometria é comum para metais dos
grupos 9 e 10 da Tabela Periódica).

COMPOSTOS ORGANOMETÁLICOS

Validade da Regra dos 16/18 elétrons para os compostos organometálicos
de metais d

Geralmente menos de 18
elétrons Geralmente com 18 elétrons 16 ou 18 elétrons

Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni

Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd

La Hf Ta W Re Os Ir Pt

 Contagem de elétrons:
 Método do Ligante

Neutro (Método
Covalente):

 Todos os ligantes são
tratados como neutros e
são classificados de acordo
com o número de elétrons
que se considera que eles
estão doando.

COMPOSTOS ORGANOMETÁLICOS

•O número de elétrons que o metal
fornece é o número do seu grupo.

•O número de elétrons fornecidos pelo
ligante é fornecida pela tabela ao lado.

•A contagem total de elétrons é a soma
do número de elétrons do átomo

metálico com o número de elétrons
fornecidos pelo ligante.
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 Contagem de elétrons (continuação):
 Método da Doação de Pares de Elétrons (Método Iônico):
 Os ligantes doam elétrons aos pares, fazendo com que alguns ligantes

sejam tratados como neutros e outros como carregados.

COMPOSTOS ORGANOMETÁLICOS

•O número de oxidação do
átomo metálico é a carga total
do complexo menos as cargas

dos ligantes.
•O número de elétrons que o
metal fornece é o número do

seu grupo menos o número de
oxidação.

•A contagem total de elétrons é
a soma do número de elétrons

do átomo metálico com o
número de elétrons fornecidos

pelo ligante.

 Exemplos:
 Pelo Método do Ligante Neutro, indique a

contagem de elétrons do [Cr(η5-C5H5)(η6-C6H6)]:
 Cr (grupo 6) → 6 elétrons
 η5-C5H5 → 5 elétrons  e η6-C6H6 → 6 elétrons
 Total: 17 elétrons (Não é estável)

 Pelo Método da Doação de Pares de Elétrons,
indique a contagem de elétrons do [Cr(η5-
C5H5)(η6-C6H6)]:
 η5-C5H5 é tratado como (C5H5)-1 → 6 elétrons
 η6-C6H6 → 6 elétrons
 Cr (grupo 6) (nox=+1 pela neutralidade) → (6 – 1) = 5

elétrons
 Total: 17 elétrons (Não é estável)

COMPOSTOS ORGANOMETÁLICOS
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 Alguns Ligantes:
 Monóxido de Carbono

(Carbonila):
 Ligante mais comum da

química organometálica.
 Estabiliza baixos estados de

oxidação.
 O diagrama de OM para o

CO indica que o HOMO tem
simetria σ, enquanto os
LUMO são orbitais π*.

COMPOSTOS ORGANOMETÁLICOS

 O orbital 3σ do CO é um lobo que se
projeta para fora do Carbono, podendo
atuar como um doador muito fraco.

 Os orbitais 2π do CO tem simetria
semelhante aos orbitais d do metal,
sobrepondo-se a estes.

 A interação π conduz a deslocalização
dos elétrons dos orbitais d ocupados
no átomo metálico para os orbitais π*

vazios dos ligantes CO, de forma que
o ligante também atua como um
receptor π.

 Quanto mais forte a ligação metal-
carbono, mais fraca a ligação CΞO.

COMPOSTOS ORGANOMETÁLICOS

Ligação
σ

Retroligação
π
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 O CO se caracteriza por ser um ligante muito versátil pois
além da ligação descrita anteriormente, tem capacidade de
formar ligações em ponte com dois ou três átomos
metálicos, ou mesmo sua tripla ligação se ligar a outro metal
lateralmente.

COMPOSTOS ORGANOMETÁLICOS

 Fosfinas:
 Não se enquadra exatamente em

compostos organometálicos.
 Apresenta similaridades com a ligação

do CO.
 Combinação de doação σ do átomo de

P com retrodoação π do átomo
metálico.

 A fosfina (PH3) é altamente tóxica, por
isso normalmente são usadas fosfinas

substituídas.

COMPOSTOS ORGANOMETÁLICOS

Representação
qualitativa dos orbitais

de uma fosfina PR3
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COMPOSTOS ORGANOMETÁLICOS

Interação de um complexo contendo
carbonila e fosfina

Ni(CO)3L (L= fosfina) (PMe3 (1982 cm-1) < PPh3 (1990 cm-1)< PPhCl2 (2016 cm-1)

COMPOSTOS ORGANOMETÁLICOS

Ângulo de Tolman formado entre a ligação metal-PR3, com
distância de 2,28 Ǻ do centro metálico.

TOLMAN, C. A., Steric effects of phosphorus ligands in organometallic
chemistry and homogeneous catalysis. Chemical Reviews, v. 77, p.313-348,

1977.
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COMPOSTOS ORGANOMETÁLICOS
 Di-hidrogênio:

 Compostos organometálicos com H2 só
foram identificados corretamente em 1984.
 O hidrogênio liga-se lateralmente ao

átomo metálico.
 A ligação é formada por dois

componentes, uma doação σ de um
elétron da ligação do H2 para o átomo

metálico e uma retrodoação π do metal
para o orbital antiligante σ* do H2.

 Se a retroligação π aumentar, a força da
ligação H-H diminui, tendendo para um di-

hidreto.

Doação σ

Retrodoação π

COMPOSTOS ORGANOMETÁLICOS
 η1-alquil, η1-alquenil , η1-alquinil e η1-aril:

 A ligação metal-ligante dos η1-hidrocarbonetos é uma interação σ.
 Simples interação covalente σ entre o metal e o átomo de carbono

do fragmento orgânico.

 η2-alqueno e η2-alquino:
 Interação σ da ligação múltipla para o

átomo metálico e retroalimentação π
do átomo metálico para o orbital π* no

alqueno ou alquino.
 Modelo Dewar-Chatt-Duncanson.

 Quando a retroligação π se fortalece a
ligação C=C se enfraquece.
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Reações Fundamentais
 A grande maioria das transformações em

catálise homogênea utilizam como catalisadores
complexos de metais de transição. A grande
aplicação destes metais em catálise homogênea
deve-se à presença de orbitais d semi
preenchidos, resultando em uma série de
propriedades interessantes.

 Quais são estas propriedades?
 Por exemplo: grande variedade de NOX,

números de coordenação, versatilidade na
interação com moléculas (ligantes)

Adição oxidativa

Definição formal:

(1) Aumenta o número de oxidação em 2 unidades
(2) Aumenta o número de coordenação e duas unidades

Reações Fundamentais
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Requisitos para o complexo metálico

(1) Centro metálico deve ser d2 ou maior
(2) Centro metálico deve ser coordenativamente insaturado

Alguns exemplos
Metais de transição:

Non-transition Metal Examples:
Me—Br + Mg               Me—Mg—Br
PF3 + F2                    PF5
SnCl2 + Cl2                SnCl4

Intramolecular Oxidative Addition

Note: Example of an Orthometallation Reaction
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Bimolecular Example
LnM—MLn' + X—Y LnM—X + Ln'M—Y

e.g.

Carbon-Hydrogen Bond Activation

Note: Reaction proceeds faster for C6H6 versus CH4 but Ph—H bond stronger then CH3—H bond
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Kinetic Rate Laws for Oxidative Addition Reactions
(1) d8 Square planar Complexes

e.g. Oxidative addition of XY to IrCl(CO)(PPh3)2 (Vaska's complex)

RATE = k2[Ir(I)][XY]
• Simple 2nd Order Kinetics
• Characteristic of Coordinatively Unsaturated systems

(2) d8 Trigonal Bipyramidal Complexes

e.g. Oxidative addition of XY to IrH(CO)(PPh3)3

• Characteristic of Coordinatively Saturated complexes
• consistent with the following scheme;

• consistent with the following scheme;

Note: Reaction is retarded by extra phosphine
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Oxidative Addition

 Electron-withdrawing groups on aromatic
rings accelerate the rate of reaction

 Reactivity is inversely proportional to C-X bond strength

fast slow

Oxidative Addition

 Electron-withdrawing groups on aromatic
rings accelerate the rate of reaction

 Reactivity is inversely proportional to C-X
bond strength

fast slow
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Reactivity trends in OA

 Electron donating ligands accelerate
oxidative addition

 Transition metal is becoming electron deficient
 Electron donating ligands help to stabilize the transition metal

slow medium fast

Oxidative Addition
 Monodentate ligands

 Bidentate ligands
Can accelerate oxidative addition
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Groups that do oxidative
addition
 1) Carbon-Halogen bonds

 3) Boranes

 2) H2

Migratory insertions
 Two types
 α ,β-migratory insertions

Oxidation state of the metal remains the same
α ,α-migratory insertions

Oxidation state of the metal changes
Ligands must be cis
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Migratory insertions

 Hydrometallation (α ,β-migratory insertion)

 Carbometallation (α ,β-migratory insertion)

Transmetallation
 Ligand substitution on the metal

 Exchange of metal on the organic
fragment
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Reductive Elimination

 Unimolecular decomposition pathway
Loss of two cis ligands
Metal becomes reduced

Note: para substitution is maintained

β-Hydride elimination

Pd and β-H must be syn

Pd
RL

X L

- L

+ L
Pd

RL

X H

R
Pd

HX

L
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Nucleophilic attack on a ligand

 Mechanism

Monodentate ligands
 Bonds to the transition metal once

 Simple phosphine ligands  N-heterocyclic carbenes
 Very electron rich

R = Bu, Cy, tBu, Ph

• Cone angle
– Describes how much space the ligand occupies

– Large θ means a large ligand

θ
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Bidentate ligands
 Bonds to the transition metal twice
Bisphosphine ligands

 Bite angle
Describes the space the ligand occupies

DPPE DPPP DPPM

M
Ph2P

Ph2P
n

θ

P

o-difenilfosfina anisol

P

o-(difenilfosfina)-N,N-dimetilanilina

N

P

2-(difenilfosfina)piridina

OCH3 N(CH3)2

P-O P-N P-N'
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-15-10-550 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 ppm

Ru

X

P

Ph

Ph

d

X = (CH3)2N-C; N; CH3O-C

d sp3

d sp3

31P

31P

Trend

Complexes Ep / V

1a RuCl2(CO)(P-N)(PPh3)] 1.62

2a RuCl2(CO)(P-Py’)(PPh3)] 1.51*

3a RuCl2(CO)(P-O)(PPh3)] 1.57

1b RuCl2(CO)(P-N)(P-ptol3)] 1.52

2b RuCl2(CO)(P-Py)(P-ptol3)] 1.47*

3b RuCl2(CO)(P-O)(P-ptol3)] 1.55

Table 3. E1/2 values for the complexes cis,trans-[RuCl2(CO)(PPh2-X)(PR3)]
CH3CN 0.100 M Bu4N

+ClO4
- (TBAP) Pt vs Ag/AgCl. In this conditions

E1/2(Fc+/Fc) = 0.423 V. * The processes are reversible and the E1/2 are presented.

Question
 Identify the reaction taking place

Pd(PPh3)2

Br Br
Pd

PPh3

PPh3


