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RECOMENDAÇÕES AOS ALUNOS 

 

 

1. O uso da apostila é imprescindível a partir da primeira aula. 

2. O aluno deverá tomar conhecimento, a partir da primeira aula, das instalações do 

laboratório, bem como de suas normas de funcionamento. 

3. É obrigatório, por razões de segurança, o uso de avental durante as aulas. 

4. O material do laboratório deve ser usado sempre de maneira adequada e somente 

aqueles reagentes e soluções especificados. 

5. Não é permitido fumar, comer ou beber nos laboratórios. 

6. Todo o material usado deve ser lavado ao final de cada aula e organizado no local 

apropriado (mesas, bancadas ou armários). 

7. A bancada de trabalho deve ser limpa. 

8. Após o uso deixar os reagentes nos devidos lugares. 

9. Devem ser evitadas conversas em voz alta, e sobre assuntos alheios à aula. 

10. As normas de segurança relacionadas no texto "Segurança no Laboratório" devem 

ser lidas atentamente. 

 

 

ROTEIRO PARA A REDAÇÃO DE UM RELATÓRIO 

 

Esse roteiro tem como objetivo apresentar princípios gerais para a redação de 

um bom relatório. Escrever ajuda a formular idéias e permite um registro permanente 

delas, sendo um meio de comunicação importante. No caso específico de um relatório, é 

um modo pelo qual a compreensão sobre o experimento realizado é avaliada. 

Um relatório deve conter somente informações necessárias, sendo o mais 

objetivo possível. Além disso, deve ser limpo e de leitura fácil e rápida. 

A estrutura de um relatório geralmente contém os seguintes itens: 

1- Título. 

2- Objetivos da experiência. 

3- Introdução. 

4- Parte experimental. 

5- Resultados. 

6- Discussão dos resultados. 

7- Conclusão. 

8- Referências Bibliográficas. 
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A seguir estão apresentados alguns comentários sobre cada item separadamente 

para uma melhor compreensão de como expressá-los. 

 

1- Título 

A realização de um experimento envolve diversos assuntos, porém o título da 

experiência deve enfatizar o tema central de forma abrangente. 

 

2- Objetivos 

Os objetivos devem indicar claramente a finalidade com a qual a experiência 

foi realizada. 

 

3- Introdução 

A introdução deve conter de forma sucinta a apresentação do assunto, 

contemplando os fundamentos teóricos nos quais está baseada a experiência realizada, 

sua importância e interesse.  O ideal é escrever um resumo das idéias e dos princípios 

utilizados e não copiar diretamente o que está escrito nos livros.  Uma boa introdução 

não precisa conter mais do que uma página. 

 

4- Parte experimental 

Esse item contém a relação dos materiais utilizados e a descrição dos 

procedimentos adotados e sendo assim,  pode ser dividido em duas partes: 

(a) Reagentes e Materiais. 

(b) Procedimentos. 

No sub-item (a), devem ser listados os reagentes utilizados, a vidraria empregada ao 

longo do experimento e aparelhos comerciais tais como, balanças, medidores de pH, etc.  Ao 

citar aparelhos comerciais, indique a marca e o modelo de cada instrumento. No sub-item (b), a 

descrição dos procedimentos deve ser completa o suficiente para permitir a reprodução da 

experiência por qualquer pessoa de formação e treinamento similares. Caso o procedimento 

realizado estiver descrito na literatura (livro, periódico, apostila), não é necessário transcrever o 

mesmo para o relatório, basta citar a referência de forma apropriada. Por outro lado, quando 

forem realizadas alterações nos procedimentos experimentais existentes na literatura, as mesmas 

devem ser descritas. 
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5- Resultados 

Nessa etapa devem ser descritas fielmente as observações feitas durante a 

realização do experimento, utilizando os termos científicos adequados.  

As mudanças macroscópicas ocorridas durante o curso de uma reação 

(mudanças de cor, evolução de gás e formação de precipitados) devem ser  relatadas. No 

caso de sínteses de compostos é necessário citar os rendimentos teórico e prático. 

O tratamento dos dados numéricos obtidos e os cálculos realizados devem ser 

incluídos e apresentados em forma de tabelas ou gráficos.  

 

6- Discussão dos resultados 

A discussão dos resultados envolve a interpretação das observações realizadas 

e dos resultados obtidos e  sendo assim, essa é a parte mais importante do relatório. 

Os resultados qualitativos devem ser explicados com base nos conhecimentos 

teóricos, tais como, leis e propriedades físicas e químicas. Nesse caso, deve-se escrever 

as equações que representam as reações químicas que tenham ocorrido.  

Os resultados quantitativos devem ser analisados tanto em relação à precisão 

quanto à exatidão, destacando-se as peculiaridades dos sistemas estudados, limitações 

dos métodos empregados, erros operacionais e qualidade dos aparelhos de medida. 

Sempre que possível os resultados numéricos devem ser comparados com valores 

esperados ou encontrados na literatura, comentando-se eventuais diferenças. 

Vale a pena comentar que, um relatório pode ficar melhor estruturado unindo-

se os itens 5 e 6, para evitar fragmentação das idéias. 

 

7- Conclusão 

A conclusão deve ser uma apreciação global dos experimentos, avaliando se os 

objetivos propostos foram alcançados. 

 

8- Referências Bibliográficas 

As referências bibliográficas contém a relação de todas as fontes (livros, artigos 

científicos, apostilas) consultadas para a realização dos experimentos e a redação do 

relatório. Existem normas para a citação de referências bibliográficas que devem ser 

seguidas. Como sugestão são fornecidos alguns exemplos abaixo. 
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Livros -  sobrenome,  iniciais do(s) autor(es); título do livro (em itálico), número da 

edição, editora, local, ano de publicação (em negrito), página. 

Exemplo:  Nakamoto, K.; Infrared and Raman Spectra of Inorganic and  

Coordination Compounds, 4th Edit., Wiley Interscience, New 

York, 1986, p. 200. 

Artigos científicos - sobrenome,  iniciais do(s) autor(es); título do periódico (em 

itálico), ano de publicação (em negrito), volume (em itálico), página. 

Exemplo: Caruso, F.; Giomini, M.; Giuliani, A. M.; Rivarola, E.; J. 

Organomet. Chem., 1994, 83, 183. 
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PRÁTICA 01 

SÍNTESE DO [Co(NH3)6]Cl3 
 

 INTRODUÇÃO  
Os complexos de cobalto com aminas foram extensivamente estudados por 

Werner e foram muito importantes para o desenvolvimento das primeiras teorias sobre 

complexos. Os estados de oxidação mais comuns do cobalto são: +2 e +3. Entretanto, a 

espécie [Co(H2O)6]
3+ reage facilmente com a água , conforme mostrado nas equações 

abaixo:  

 

 
Assim, são relativamente raros e instáveis sais de cobalto(III) hidratados ou em 

solução aquosa. Por outro lado, complexos de cobalto(III) com diversos outros ligantes 

são mais estáveis que complexos de cobalto(II). Como exemplo podemos citar o íon 

[Co(NH3)6]
2+ que é facilmente oxidado quando exposto ao ar, produzindo o íon 

[Co(NH3)6]
3+. Além de estáveis, muitos complexos de cobalto(III) são inertes e podem 

ser sintetizados por métodos indiretos. Uma das principais técnicas consiste na 

utilização de sais contendo o íon [Co(H2O)6]
2+, que reage mais rapidamente (é menos 

inerte), com posterior oxidação do complexo formado. 

 

2 – Objetivos 

 

Preparação de cloreto de hexaaminocobalto(III) a partir de cloreto de cobalto(II) hexa-

hidratado. 

 

3 – Parte Experimental 

a) Materiais:  

- Bacia plástica (ou béquer grande) para banho de gelo. 

- Balança semianalítica. 

- Bomba de vácuo ou trompa de vácuo. 

- Béquer de 50 mL. 

- Espátula. 

- Frasco para guardar o produto de síntese. 
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- Balão volumétrico de 50 mL. 

- Barra magnética. 

- Bastão de vidro. 

- Béquer de 50 mL. 

- Chapa de aquecimento com agitação. 

- Erlenmeyer de 125 mL. 

- Funil de Büchner de 50 mL para filtração a pressão reduzida (2). 

- Kitasato de 125 mL e conecções adequadas para filtração a pressão reduzida. 

- Proveta de 10 mL. 

- Espátula. 

- Haste universal e garra. 

- Termômetro. 

- Vidro de relógio. 

b) Reagentes 

- Ácido clorídrico concentrado. 

- Água oxigenada a 30% m/m. 

- Amônia concentrada. 

- Carvão ativo. 

- Cloreto de amônio. 

- Cloreto de cobalto(II) hexa-hidratado. 

-Água destilada. 

- Etanol absoluto. 

- Éter etílico. 

 

Procedimento: 

1. Deixe um béquer com 50 mL de água destilada em um banho de gelo. A água gelada 

será usada no item 9 do procedimento e é suficiente para oito grupos. 

2. Meça 1 g de NH4Cl e dissolva em 5 mL de água destilada contida em um erlenmeyer 

de 125 mL.  

3. Aqueça lentamente a solução até ebulição e adicione 1,5 g de CoCl2.6H2O.  

4. Coloque 0,2 g de carvão ativo no erlenmeyer ainda quente. Resfrie-o com água 

corrente até a temperatura ambiente. 

5. Na capela, adicione 4 mL de solução concentrada de NH3 e resfrie a mistura em 

banho de gelo até aproximadamente 10 oC. 

6. Acrescente 3 mL de solução de H2O2 a 30% m/m, lentamente, em frações de 1 mL. 

Atenção, esta etapa do procedimento é muito perigosa e o peróxido de hidrogênio deve 

ser adicionado lentamente e com extremo cuidado. 

7. Aqueça a mistura contida no erlenmeyer, mantendo-a em ebulição por cinco minutos. 

Agite periodicamente a mistura com um bastão de vidro no caso de não haver agitadores 
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magnéticos disponíveis no laboratório. É importante manter a mistura sob agitação para 

evitar o superaquecimento.  

8. Esfrie o erlenmeyer em água corrente e transfira-o para um banho de gelo. Aguarde 

até que a temperatura esteja próxima a 0 oC.  

9. Observe a formação de um sólido alaranjado misturado ao carvão. Filtre o precipitado 

em um funil de Büchner sob pressão reduzida. Lave com 5 mL de água destilada gelada. 

10. Substitua o kitasato por um outro limpo. Adicione, lentamente, no próprio funil 40 

mL de água destilada quente (perto de 100 oC).  

11. Filtre a mistura a quente, sob pressão reduzida.  

12. Recolha o filtrado em um erlenmeyer e adicione 1 mL de HCl concentrado. Resfrie 

a solução em banho de gelo com agitação contínua.  

13. Filtre o precipitado obtido em funil de vidro com placa sinterizada sob pressão 

reduzida.  

14. Lave o sólido obtido com duas porções de 5 mL de álcool etílico absoluto e, em 

seguida, com duas porções de 5 mL de éter etílico.  

15. Deixe o sólido secar ao ar, pese-o e armazene-o em frasco apropriado. 

 

Questões para o relatório: 

 

1. Qual a função de NH4Cl nesta síntese? 

2. Escreva a equação da reação entre cloreto de hexaaquocobalto(II) e amônia. 

3. A síntese feita nesta prática seria viável utilizando-se O2 em vez de H2O2? Por que foi 

utilizado peróxido de hidrogênio? Explique. 

4. Por que o composto obtido foi lavado com etanol e éter etílico? 

5. Calcule o rendimento para a obtenção de [Co(NH3)6]Cl3. 
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PRÁTICA 02 

SÍNTESE DO COMPLEXO [CoCl(NH3)5]Cl2 

 

1 – Introdução 

O íon Co3+ apresenta configuração eletrônica [Ar] 3d6. Complexos de Co(III) em 

geral são octaédricos e de spin baixo, sendo, portanto, diamagnéticos. Nesse caso, o 

Efeito Jahn-Teller não é esperado, porém o complexo [CoCl(NH3)5]Cl2 apresenta-se 

levemente distorcido uma vez que os seis ligantes não são iguais. 

 

2 – Objetivos: 

Este complexo será preparado com o objetivo de utilizá-lo como material de 

partida para a preparação de outros compostos de coordenação. 

 

3 – Parte Experimental 

a) Materiais: Erlemeyer de 50 mL, provetas de 10 e 25 mL, agitador magnético, funil, 

suporte de ferro, anel, tela de amianto, garra. 

b) Reagentes: NH4Cl, NH4OH, CoCl2 . 6H2O, H2O2 a 30%, HCl, MeOH. 

 

Procedimento: Deve ser realizado na capela 

Em um erlenmeyer, dissolver 0,50 g de NH4Cl em 3 mL de NH4OH 

concentrado. Com agitação mecânica adicionar em pequenas porções 1,0 g de 

CoCl2.6H2O. Manter a agitação e adicionar lentamente, gota a gota, 1,0 mL de H2O2 a 

30%.  Quando toda a efervescência tiver cessado, adicionar lentamente 3,0 mL de HCl. 

Aumentar a temperatura para ~ 85ºC. Continuar a agitação mantendo a temperatura em 

~ 85ºC durante 20 minutos. Resfriar a solução até a temperatura ambiente e depois em 

banho de gelo. Em seguida, filtrar e lavar os cristais com MeOH e acetona. Pesar, 

calcular o rendimento da reação e guardar o composto obtido em frascos especialmente 

preparados para isto. 

 

QUESTÕES PARA O RELATÓRIO: 

1) Escreva a equação química que represente a reação ocorrida na prática. 

2) Qual é a função do peróxido de hidrogênio durante a síntese do complexo ? 
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3) Considerando a geometria do complexo, você prevê algum tipo de distorção na 

estrutura do mesmo? Justifique. 

4) Após a separação do produto, este é lavado com MeOH gelado e com acetona. Pode-

se substituir estes solventes por água destilada ? Por que ? 

5) Para o complexo preparado, calcule o valor de 10 Dq teórico e determine qual é a cor 

absorvida pelo complexo durante a transição eletrônica. 
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PRÁTICA 03 

SÍNTESE DOS ISÔMEROS [Co(ONO)(NH3)5]Cl2 E [Co(NO2)(NH3)5]Cl2 
 

1 – Introdução 

A isomeria de ligação pode ocorrer quando um ligante é capaz de se coordenar a 

um metal através de diferentes átomos doadores.  Por exemplo, o íon nitrito (NO2
-) pode 

se ligar ao metal através dos átomos de nitrogênio ou de oxigênio, formando duas 

estruturas possíveis para o complexo, como mostra a figura abaixo: 

 

 

 

 

 

Quando a ligação é realizada pelo átomo de nitrogênio, o ligante é denominado 

nitro (N-ligado), ao passo que, se a coordenação ocorre pelo átomo de oxigênio tem-se 

o nitrito (O-ligado). Nesta aula vamos proceder a síntese de dois complexos 

[Co(ONO)(NH3)5]Cl2 e [Co(NO2)(NH3)5]Cl2, que são isômeros de ligação, através de 

reações de substituição a partir do precursor [CoCl(NH3)5]Cl2. Apesar dos complexos 

de cobalto (III) serem caracteristicamente inertes, à temperatura elevada (80ºC), 

algumas reações de substituição podem ocorrer. 

                                                 NH3 

[CoCl(NH3)5]
2+  +  OH-     →     [Co(OH)(NH3)5]

2+  +  Cl-               (1) 

3 NO2
-  +  2 H+  →   H2O  + NO3

-  +  2 NO                                    (2) 

[Co(OH)(NH3)5]
2+  + 2 NO2  →   [Co(ONO)(NH3)5]

2+  +  HNO2      (3) 

 

Em torno de pH = 4, a solubilidade do complexo [Co(ONO)(NH3)5]Cl2 é baixa e 

assim o cloreto do nitrito-complexo precipita. O nitro-complexo é obtido por 

aquecimento da solução, conforme reação (4), e o equilíbrio tende bem para a direita em 

solução ácida. 

[Co(ONO)(NH3)5]
2+ →    [Co(NO2)(NH3)5]

2+                                   (4) 

 

N

O

O

M OM N

O

nitro (N-ligado) nitrito (O-ligado)
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2 – Objetivos 

Preparar dois isômeros de ligação derivados de um complexo de coordenação e 

utilizar a espectroscopia no infravermelho para distinguir-los. 

 

3 – Parte Experimental: 

a) Materiais: Béqueres de 50 mL; vidro de relógio; provetas de 10 e 25 mL; agitador 

magnético, barra magnética; pipetas; funil de placa sinterizada; trompa de água; 

kitasato. 

b) Reagentes: [CoCl(NH3)5]Cl2 previamente preparado; solução de NH4OH 3 mol/L; 

solução de HCl 3 mol/L; HCl concentrado; NaNO2; metanol. 

. PROCEDIMENTO: 

 

A) Preparação do Nitrito-Complexo [Co(ONO)(NH3)5]Cl2 

A1) Dissolver, a quente e em constante agitação, 0,5g de [CoCl(NH3)5]Cl2, 

previamente preparado, em 7 mL de solução aquosa de hidróxido de amônio 3 mol/L. 

Manter um vidro de relógio sobre o béquer no qual a amostra está sendo dissolvida.  

A2) Resfriar a solução e, com agitação constante, acidificar a mesma por adição 

de HCl 3 mol/L (gota a gota) até observar uma mudança de cor. 

A3) A seguir, adicionar 0,5 g de NaNO2 e se a solução permanecer clara por 

alguns minutos, acrescentar HCl conc., gota a gota, até o primeiro sinal de precipitado 

vermelho.  

A4) Resfriar a mistura em banho de gelo, filtrar os cristais rosa-salmão e lavá-

los com metanol. Secá-los à temperatura ambiente e calcular o rendimento da reação. 

 

B) Preparação do Nitro-Complexo [Co(NO2)(NH3)5]Cl2 

B1) Repetir os procedimentos A1, A2 e A3 acima. 

B2) Aquecer levemente a mistura, com agitação constante, até que o precipitado 

vermelho se dissolva. 

B3) Resfriar a solução e adicionar, cuidadosamente e sob agitação, 7,0 mL de 

HCl conc. 

B4) Resfriar a mistura em gelo e filtrar os cristais de cor amarelo-marrom. 

B5) Lavar os cristais com metanol, secá-los ao ar, à temperatura ambiente e 

calcular o rendimento da reação. 

 

QUESTÕES PARA O RELATÓRIO: 
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1) Você esperaria que os espectros de IV dos complexos permitissem distingui-los um 

do outro? 

2) O que você esperaria que acontecesse se o nitrito-complexo fosse aquecido? 

3) O que você pensa da estabilidade relativa dos dois complexos? 
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PRÁTICA 04 

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO [Ni(NH3)6]Cl2 
 

 

1 – Introdução 

O elemento níquel (Ni) possui configuração eletrônica [Ar] 3d8 4s2. O níquel 

pode assumir estados de oxidação que variam de 1- a 4+. Os estados de oxidação mais 

baixos (1- e zero) são encontrados em compostos organometálicos. O estado de 

oxidação mais comum é o 2+ e os complexos de Ni2+ são, em geral, hexacoordenados 

adotando uma geometria octaédrica. O cloreto de hexaminoníquel(II) é um sólido 

finamente cristalino de cor azul violeta. Esse complexo se decompõe por aquecimento 

liberando NH3(g), transformando-se em um sólido de cor verde (acontece o mesmo com 

sua solução aquosa). A obtenção do [Ni(NH3)6]Cl2 pode ser realizada através da reação 

entre soluções de amônia concentrada e de cloreto de níquel(II). 

 

2 – Objetivos 

Ilustrar a preparação de um composto utilizando técnicas de precipitação e 

filtração a vácuo, calcular o rendimento teórico e prático do processo e identificar os 

componentes por meio de reações características. 

 

3 – Parte Experimental 

a) Materiais: Béquer de 250 mL e de 50 mL; proveta de 20, 50 e 100 mL; bastão de 

vidro; funil de placa sinterizada e suporte para o funil; espátula; garrafas 

lavadeiras; balança; funil de placa sinterizada; kitassato; trompa de água, tubos de 

ensaio (6) e suporte, conta-gotas, pinça metálica e pinça de madeira, frasco porta-

amostra e etiquetas. 

b) Reagentes: NiCl2.6H2O p.a; NH4OH conc.; NH4Cl p.a.; Álcool etílico; Éter etílico; 

solução alcoólica de dimetilglioxima 1%; AgNO3 0,1 mol/L; papel de tornassol. 
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Procedimento 

A – Obtenção do complexo: 

Preparação de uma solução amoniacal de NH4Cl: medir 2,5 mL de NH4OH 

conc. e ir dissolvendo NH4Cl pouco a pouco até saturar a solução. Completar o volume 

para 5,0 mL com NH4OH conc.. Deixar em repouso até o momento do uso. 

Pesar 1,25 g de NiCl2.6H2O e dissolver em quantidade suficiente de água 

destilada (se necessário filtrar e receber o filtrado em béquer). 

Na capela, adicionar gradualmente 7,5 mL de solução concentrada de amônia, 

NH4OH. Neste ponto a solução deve ficar com a cor azul. Esfriar a solução em água 

corrente e adicionar 2,5 mL de solução amoniacal de NH4Cl previamente preparada e 

deixar em repouso por 15 minutos em banho de gelo. 

Filtrar os cristais obtidos utilizando filtração à vácuo. Lavá-los com uma porção 

de NH4OH conc., em seguida com álcool etílico e finalmente com éter etílico (usar 

aproximadamente 5 mL em cada porção). 

Secar os cristais o máximo possível no próprio funil deixando o sistema de 

vácuo funcionando. Depois de secos, pesar os cristais obtidos e anotar o resultado para 

cálculo do rendimento do complexo obtido. 

 

B – Caracterização do complexo: 

Dissolver em 5 mL de água destilada cerca de 250 mg do produto. Com a solução 

obtida fazer os seguintes testes: 

a) Caracterização do Ni2+: Aquecer cuidadosamente 10 gotas da solução, esfriar e 

verificar se o meio está  básico com papel de tornassol vermelho. Adicionar 3 gotas 

de solução alcoólica 1% de dimetilglioxima. Observar e anotar o resultado. 

Adicionar gotas de solução 3M de HNO3 à solução anterior até observar o 

desaparecimento do precipitado rosa. Adicionar solução de NH4OH conc. e 

observar. Repetir e observar. 

 

b) Caracterização do Cl –: À 5 gotas de solução adicionar 3 gotas de solução de AgNO3 

0,1 mol/L. Observar e anotar o resultado. Centrifugar (ou decantar), desprezar o 

sobrenadante e adicionar ao resíduo 10 gotas de NH4OH conc.. Observar e anotar o 

resultado.  

 

c) Caracterização do NH3: Pode ser feita de 2 modos: 

1º) Colocar 5 gotas da solução em um tubo de ensaio e aquecer cuidadosamente em 

banho-maria, e aproximar à boca do tubo uma tira de papel tornassol umidecida. 
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2º) Aquecer cuidadosamente num tubo de ensaio uma pequena porção do sal e 

aproximar-se à boca do tubo de ensaio uma tira de papel de tornassol vermelho 

umedecida em água destilada. Observar e anotar o resultado. Deixar resfriar e 

adicionar 1 gota de água destilada. Explicar suas observações usando equações 

químicas. 

OBS: Guardar o composto obtido em frascos especialmente preparados para isto. 

 

 

QUESTÕES PARA O RELATÓRIO 

1) Escrever todas as reações ocorridas na prática, conforme abaixo: 

a) Obtenção do [Ni(NH3)6]Cl2  

b) Decomposição do [Ni(NH3)6]Cl2 pelo aquecimento 

c) Caracterização de Ni2+ 

d) Caracterização do Cl – 

e) Caracterização do NH3 

2) Considerando que o NiCl2.6 H2O utilizado na reação de obtenção continha 15% de 

impurezas, qual o peso máximo de [Ni(NH3)6]Cl2 que poderá ser obtido? 

3) Quais as quantidades mínimas de NiCl2.6H2O 100% puro e NH4OH 15 mol/L 

necessárias para se obter exatamente 20,0 g do composto? 

4) Com base no espectro de TG/DTG do cloreto de hexaaquoniquel(II) e do cloreto de 

hexaminoníquel(II), identifique as perdas de massa e o resíduo após a análise 

térmica. 
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Curvas TG e DTG dos cloretos de hexaaquoníquel(II) e de hexaaminoníquel(II) sob 

atmosfera dinâmica de ar comprimido, razão de aquecimento de 10 ºC min -1. 
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PRÁTICA 05:  

SÍNTESE DO [Ni(en)3]Cl2.2H2O 
 

1- Introdução 

A reatividade dos complexos está intimamente ligada à sua labilidade. Isômeros 

cis ou trans são formados como resultado de efeitos cinéticos. Entretanto, efeitos 

termodinâmicos também podem orientar a formação do produto final de uma reação. 

Um efeito termodinâmico importante é denominado EFEITO QUELATO. Esse 

fenômeno normalmente se refere ao aumento de entropia do sistema, sendo então 

termodinamicamente favorável. O efeito quelato é observado para ligantes bidentados, 

isto é, que possuem dois átomos doadores. Desta forma, um ligante bidentado pode 

ocupar duas posições na esfera de coordenação do metal central. A etilenodiamina (en) 

(Figura abaixo) é um ligante bidentado que forma complexos do tipo [M(en)3]
2+ que são 

1010 vezes mais estáveis que os complexos simples [M(NH3)6]
2+, apesar das basicidades 

dos nitrogênios da etilenodiamina e da amônia serem semelhantes. 

 

 

      Etilenodiamina (en). 

Assim, a etilenodiamina desloca a amônia da esfera de coordenação do precursor 

[M(NH3)6]
2+ dando lugar ao produto desejado [M(en)3]

2+, de acordo com a reação 

abaixo representada:  

 

[Ni(NH3)6]
2+

(aq)  +  3 en(l)  →   [Ni(en)3]
2+

(aq)  +  6 NH3 (g)              K = 109,7 

 

2 – Objetivo 

Preparar o cloreto de tris(etilenodiamina)níquel(II) diidratado a partir do 

precursor cloreto de hexaminoníquel(II). 

 

3 – Parte Experimental 

 

a) Materiais: Béquer de 50 mL; provetas de 10 e 20 mL; bastão de vidro; espátula; 

balança; funil de placa sinterizada; kitassato; trompa de água, banho-maria, frasco 

porta-amostras e etiquetas. 

NH2H2N
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b) Reagentes: Solução de etilenodiamina 98 % p/p; cloreto de hexaaminoníquel(II) 

previamente preparado (aula anterior); acetona; etanol. 

 

 

Procedimento 

• Para a preparação do cloreto de tris(etilenodiamino)níquel(II) diidratado, 1,2 mL de 

etilenodiamina a 98% em massa é adicionada à solução de 1,0 g [Ni(NH3)6]Cl2 em 

7 mL de água. 

• A solução púrpura formada é evaporada a 1/3 do volume em banho-maria. 

• Uma gota de etilenodiamina é adicionada e a solução é resfriada em banho de gelo. 

Caso necessário, adicionar acetona (mantendo o banho de gelo) para aumentar a 

precipitação. 

• Os cristais de cor púrpura formados serão filtrados utilizando-se filtração a vácuo e 

lavados duas vezes com pequenas porções de etanol. 

• Secar os cristais o máximo possível no próprio funil, deixando o sistema de vácuo 

funcionando. 

• Mais produto pode ser recuperado, colocando o filtrado em um banho de gelo. 

 

OBS: Guardar o composto obtido em frascos especialmente preparados para isto. 

 

Decomposição térmica dos complexos [Ni(NH3)6]Cl2 e [Ni(en)3]Cl2.2H2O 

Como visto anteriormente, o processo de decomposição térmica feito de maneira 

controlada pode ser um auxiliar valioso na determinação da estequiometria de um 

produto.  

A presença e o número equivalente de moléculas de água de hidratação podem 

ser comprovados com facilidade pela decomposição térmica do produto por 

aquecimento em um bico de gás.  

O complexo [Ni(H2O)6]Cl2, aquecido na chama de um bico de gás, sofre 

desidratação completa e muda da cor verde para amarela (cor do sal anidro NiCl2) e os 

resultados obtidos nessa experiência são comparáveis aos obtidos através das curvas 

TG/DTG.  

As próximas páginas mostram as curvas TG/DTG do sal que se supunha ser 

NiCl2.6H2O. A análise dos resultados desta curva sugere a presença de apenas 5 

equivalente de moléculas de água de hidratação e a curvas TG/DTG para o complexo 

[Ni(NH3)6]Cl2.  
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Observe abaixo a cruva TG/DTG do complexo [Ni(en)3]Cl2.2H2O. Como NH3 

forma complexo menos estável que etilenodiamina (en = NH2CH2CH2NH2) e 

aparentemente não tem molécula de água de hidratação, os picos observados abaixo de 

300 ºC podem ser atribuídos à saída de moléculas de NH3. Para a etilenodiamina, um 

ligante bidentado, pode-se ver um pico abaixo de 200 ºC, atribuído à saída das 

moléculas de água. 

 

QUESTÕES PARA O RELATÓRIO 

 

1) Escrever a equação química balanceada que representa a reação de síntese. 

2) Calcular as quantidades necessárias de reagentes e solventes para se obter 2,0 g do 

composto, considerando o rendimento de 80 %. A etlenodiamina disponível no 

laboratório apresenta d = 0,9 g/mL e concentração = 98 % p/p. 

3) Considerando a equação de síntese e os produtos formados, qual seria uma maneira 

simples para verificar se a reação está ocorrendo? 

4) O aquecimento do material de partida da reação leva a sua decomposição. Porém o 

complexo preparado na aula de hoje é termicamente mais estável. Por quê? 

5) Atribua as possíveis perdas de massa para o composto [Ni(en)3]Cl2.2H2O através das 

curvas TG/DTG. 
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PRÁTICA 06 

SÍNTESE DO SULFATO DE TETRAMINOCOBRE(II) MONO-

HIDRATADO 
 

 

1 – Introdução: 

O elemento cobre (Cu) possui configuração eletrônica [Ar] 3d9 4s2. O cobre 

pode assumir os estados de oxidação 1+, 2+ e 3+, sendo o íon Cu2+ o mais comum e 

mais estável. O sulfato de tetraminocobre(II) mono-hidratado é um complexo catiônico 

que apresenta o íon metálico no estado de oxidação 2+, coordenado a quatro ligantes 

amônia (NH3). 

Ele pode ser usado para obtenção de um polimero de celulose chamdo rayon, 

ou seda artificial. 

 

2 – Objetivos 

Ilustrar a preparação de um composto de coordenação no laboratório e 

interpretar as alterações que ocorrem durante a sua preparação e avaliação da 

decomposição térmica do complexo obtido. 

Realizar a obtenção do Rayon utilizando o complexo obtido em aula. 

 

3 – Parte Experimental 

a) Materiais: Béquer de 50 mL, proveta de 10 mL, espátula, agitador magnético, barra 

magnética, kitasato para filtração a vácuo, funil de placa sinterizada, trompa de 

água, tubo de ensaio, suporte para tubo de ensaio, pinça de madeira, bico de 

Bunsen, frasco porta amostra e etiquetas. 

b) Reagentes: Sulfato de cobre penta-hidratado, solução de amônia concentrada, álcool 

etílico. 

 

Procedimento 1: 

Em um béquer de 50 mL, dissolver sob agitação, 1 g de sulfato de cobre 

pentahidratado em 6 mL de água destilada. Acrescente, a seguir, 2 mL de solução de 

amônia concentrada (esta operação deve ser feita na capela). Observe a mudança de cor 
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da solução e anote. Após a adição inicial de amônia forma-se um precipitado de cor azul 

pálido que a seguir se dissolve com adição de um excesso de amônia. 

Mantendo-se a solução sob agitação acrescente 7 mL de etanol e observe a 

formação de um precipitado. Deixe repousar o precipitado durante 5 minutos e filtre a 

vácuo com o auxílio de uma trompa d’água. Para assegurar um rendimento adequado 

remova criteriosamente todo o produto das paredes do béquer. A seguir lave o produto 3 

vezes com porções de 2 mL de etanol, colocando-o num frasco limpo e seco (que deve 

ser pesado previamente) e proceda a secagem com o auxílio de um dessecador. 

OBS: Guardar o composto obtido em frascos especialmente preparados para isto. 

 

Decomposição térmica do complexo [Cu(NH3)4]SO4.H2O 

a) Anotar a massa de um tubo de ensaio limpo e seco; 

b) Adicionar a este tubo de ensaio, cerca de 0,5 g de [Cu(NH3)4]SO4.H2O; 

c) Anotar a massa do tubo de ensaio com o composto. 

d) Calcular a diferença entre a massa do tubo de ensaio vazio e a do tubo de ensaio com 

a amostra, esta será a massa inicial do composto (mi). 

e) Aqueça o tubo de ensaio diretamente na chama redutora do bico de gás (janela de 

entrada de ar fechada, produzindo uma chama amarela – temperatura de 

aproximadamente 550 ºC) por cerca de 3 a 4 minutos, tomando cuidado para não 

projetar sólidos. Elimine, por aquecimento, produtos que tenham sido condensados 

na proximidade da boca do tubo. 

f) Deixar o tubo de ensaio esfriar até a temperatura ambiente; 

g) Medir a massa do tubo de ensaio acrescida do resíduo; 

h) Medir a massa do resíduo (mf). 

i) Guarde o resíduo em frasco apropriado. Não jogar na pia ou no lixo. 

j) Calcule a variação da massa em gramas (mi – mf) e em %. (Relatório) 

k) Comparar o resultado com os dados da Curva TG/DTG do composto 

[Cu(NH3)4]SO4.H2O. – Figura abaixo, obtido em atmosfera dinâmica de nitrogênio 

e razão de aquecimento de 10ºC min-1. (Relatório) 

l) Propor um mecanismo de decomposição. Quais são os compostos a 550 ºC e acima de 

960 oC? . (Relatório) 



23 

 

 

 

Dicas para analisar a curva TG: 

 

 

Obtenção do Rayon: 

O primeiro passo da síntese das fibras de rayon consiste na preparação da solução de 
íons tetraaminocobre(II). Para tal, dissolve-se carbonato de cobre (II) básico – 
CuCO3

.Cu(OH)2 – numa solução aquosa de amoníaco. 
CuCO3.Cu(OH)2.H2O(s) + 4NH3(aq) → CuCO3(s) + [Cu(NH3)4]2+(aq) + 2OH–(aq) + 

H2O(l) 
Este passo deve ser realizado numa capela, para evitar-se a inalação de vapores de 
amoníaco. 

De seguida, adiciona-se lentamento pedaços pequenos de algodão e vai-se mexendo 
com uma vareta de vidro. Deve-se adicionar algodão até que este deixe de dissolver. A 
solução ficará cada vez mais viscosa. Continua-se a mexer (evitando-se aprisionar 
bolhas de ar no líquido), até que se deixe de ter pedaços de algodão por dissolver. 

Recorrendo-se a uma seringa de plástico, aspira-se a solução viscosa. Encaixa-se a 
agulha hipodérmica à agulha e injeta-se o líquido de forma constante (por forma a 
obter-se fios) dentro de uma solução de ácido sulfúrico. Como resultado, um pequeno 
fio de rayon é formado dentro da solução ácida. À medida que o ácido neutraliza a 

http://www.fciencias.com/tag/tetraaminocobre/
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solução alcalina de tetraaminocobre (II), o complexo metálico é destruído e a fibra vai 
perdendo cor. 
Após alguns minutos, remove-se a fibra de rayon da solução ácida, lava-se com água 
corrente abundante e deixa-se secar sobre um papel de filtro. 

 

Questões para o relatório: 

 

1) Escrever a equação química que representa a reação ocorrida na prática. 

2) Qual é a identidade do sólido azul claro formado que se dissolve por adição de 

excesso de amônia? 

3) Por que é adicionado etanol no processo de síntese? 

4) Qual á a geometria do complexo formado? 

5) Responda aos itens j, k e l do procedimento: decomposição térmica do complexo 

[Cu(NH3)4]SO4.H2O.  

 

http://www.fciencias.com/tag/tetraaminocobre/
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PRÁTICA 07 

SÍNTESE DE COMPLEXOS DE FERRO (III) COM O ÂNION 

OXALATO. 
 

 

1 – Introdução: 

Além dos diversos usos dos compostos de coordenação (catalisadores, 

pigmentos, remédios, etc.), muitos complexos são utilizados como precursores de 

substâncias de interesse tecnológico. Por exemplo, a decomposição térmica de 

complexos contendo enxofre pode ser usada para produzir filmes finos de sulfetos 

metálicos. Complexos com ligantes contendo oxigênio podem ser usados na obtenção 

de óxidos metálicos, como ocorre com o oxalato de ferro(II) diidratado. Essa substância 

decompõe-se em altas temperaturas e em presença de ar produzindo magnetita. 

 

3 FeC2O4.2H2O + O2 → 6 CO2 + Fe3O + 6 H2O 

Equação 1 – Representação da decomposição térmica de oxalato de ferro(II) 

diidratado 

 

O processo pode ser controlado variando-se parâmetros como a velocidade de 

aquecimento e/ou os gases em contato com a amostra de modo a produzir, inclusive, 

nanopartículas magnéticas. Apesar de terem as mesma cor, o complexo de ferro(III) 

com o ânion com diferentes contraíons apresentam diferentes solubilidades. Seu sal de 

potássio tri-hidratado é um sólido verde que se decompõe na presença de luz 

produzindo oxalato de ferro(II) dihidratado, dióxido de carbono e oxalato de potássio. 

Essa reação encontra alguma aplicação em processos alternativos de fotografia. 

 

2 – Objetivos 

 Sintetizar trioxalatoferrato(III) de potássio e de amônio, estudar seu 

comportamento na presença de luz.  Ilustrar diferentes técnicas de separação de um 

composto de coordenação no laboratório durante a sua preparação e avaliação da 

decomposição térmica do complexo obtido.  

 

 

3 – Parte Experimental 
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 MATERIAL DE USO GERAL 

- Balança semianalítica. 

- Béquer de 50 mL. 

- trompa de vácuo. 

- Espátulas (3). 

- Frasco para guardar os produtos de síntese. 

- 3 Frascos âmbar para armazenar solução (frascos de 50mL) 

- 2 Lâmpadas de ultra-violeta. 

- Papel alumínio. 

- Pipeta de Pasteur ou conta-gotas. 

 

 MATERIAIS POR GRUPO 

- Bastão de vidro. 

- Béquer de 50 mL. 

- Chapa de aquecimento com agitação. 

- Peixinho (agotador magnético) 

- Erlenmeyer de 25 mL. 

- Espátula pequena. 

- Funil placa sinterizada para filtração a pressão reduzida. 

- Kitasato de 125 mL e conecções adequadas para filtração a pressão reduzida. 

- Pinça de madeira. 

- Proveta de 25 mL. 

- Termômetro. 

- Vidro de relógio. 

 

 REAGENTES 

- Ácido sulfúrico (solução de concentração 0,1 mol L-1) (20mL). 

- 100 mL de Solução de Peróxido de hidrogênio (0,3 %). 

- Cloreto de ferro(II) hexaidratado 

- Oxalato de amônio 

- Oxalato de potássio monoidratado. 

- 10 mL de Solução de ferricianeto de potássio 0,3Mol/L 
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SOLVENTES 

- Água destilada. 

- Etanol. 

 

Procedimento: 

Parte 1:  K3[Fe(ox)3].3H2O 

Em um béquer de 50 mL, aqueça 15 mL de água a 55 ºC e dissolva 6,1 g de 

oxalato de potássio monohidratado sob agitação. Em outro béquer dissolva 3,0 g de 

FeCl3·6H2O em 5 mL de água  e adicione a solução de ferro(III) à solução aquecida de 

oxalato de potássio e deixe em agitação por 15 minutos  

Resfrie a solução e coloque em banho de gelo. Se for necessário adicione 5 mL 

de etanol a reação.  Filtre os cristais verdes lavando com etanol e colocando-o num 

frasco limpo e seco (que deve ser pesado previamente) e proceda a secagem com o 

auxílio de um dessecador. 

OBS: Guardar o composto obtido em frascos especialmente preparados para isto: ao 

abrigo da luz (colocar papel alumínio) 

 

Parte 2: (NH4)3[Fe(ox)3].3H2O 

Em um béquer de 50 mL, aqueça 10 mL de água a 55 ºC e dissolva  4,1 g de 

oxalato de amônio monohidratado sob agitação. Em outro béquer dissolva 3,0 g de 

FeCl3.6H2O em 5 mL de água e adicione a solução de ferro(III) à solução aquecida de 

oxalato de potássio e deixe em agitação por 15 min.  

Resfrie a solução e coloque em banho de gelo e aguarde por 5 min.  Filtre os 

cristais brancos do ligante. Mantenha a solução verde em banho de gelo por mais uns 5 

min. Filtre novamente se houve formação de cristais. O complexo formado neste caso 

permanece em solução. Que deve ser armazenada em frasco ao abrigo da luz. 

 

Parte 3: solução sensibilizadora de papel para fotografia 

Solução 1: Pesar 0,147 g de K3[Fe(ox)3].3H2O e solubilizar em 5 mL da solução ácida 

de H2SO4. Colocar em um frasco escuro. 

Ao abrigo da luz, ( apagar as lâmpadas e longe da janela) Adicionar 5 mL de solução de 

ferricianeto de potássio 0,3 mol/L a solução 1.  Com um pincel use esta mistura para 
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pintar o papel “aquarela 300 g”. Seque com um secador, pelo lado contrário do que foi 

pintado e ao abrigo da luz. 

Coloque o negativo sobre o papel, prenda entre chapas de vidro, e deixe sob luz natural 

ou lâmpada de UV até a imagem se formar (o tempo varia). 

Lavar o papel em água corrente e colocar num banho de solução de Peróxido de 

hidrogênio (0,3 %). Por uns 3 min. E lavar novamente com água corrente. Secar com 

secador. 

 

Decomposição térmica do complexo 

 

 

Questões para o relatório: 

 

1) Faça uma analise do TGA do complexo. 

2) Faça o calculo da EECC do complexo formado, sabendo que o complexo 

[Fe(H2O)6]
3+ é um complexo de spin alto.  

3) Em que região do espectro este complexo absorve energia? Explique como você 

chegou a esta conclusão. 
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PRÁTICA 08 

SÍNTESE DOS COMPLEXOS K2[Zn(SCN)4] e K[Ag(SCN)2] 
 

1 – Introdução 

O Princípio de Pearson diz que: “ácidos duros preferem se ligar a bases duras e 

ácidos macios se ligam preferencialmente a bases macias”. Deve-se ressaltar que essa 

afirmação não é uma teoria e sim uma regra simples que permite a previsão qualitativa 

da estabilidade relativa dos adutos formados entre ácidos e bases de Lewis. O ânion 

SCN- é um ligante ambidentado que pode se ligar a um metal através dos átomos de 

enxofre ou de nitrogênio, conforme mostra a figura abaixo: 

 

 

 

 

 

Dependendo da natureza do metal, a ligação pode ser efetuada através do átomo 

de enxofre, que é uma base macia. Nesse caso, o ligante SCN- é denominado tiocianato  

(S-ligado). Por outro lado, se a ligação é realizada pelo nitrogênio, considerado uma 

base dura, têm-se o isotiocianato (N-ligado). Nessa prática serão sintetizados os 

complexos K2[Zn(SCN)4], K[Ag(SCN)2] , para os quais podemos aplicar o conceito de 

ácidos e bases duros e macios. 

 

2 – Objetivo 

Preparar complexos com íons metálicos diferentes ligados ao mesmo ligante 

ambidentado. 

 

3 – Parte Experimental: 

a) Materiais: Béqueres; espátulas; bastão de vidro; funil de placa sinterizada, 

kitasato, trompa de água, balança.  

 

b) Reagentes: ZnCl2; AgNO3; KSCN; metanol; etanol. 

 

M S

C

N
M N C S

tiocianato (S-ligado) isotiocianato (N-ligado)
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Procedimento: 

A)  Preparação dos complexos K2[Zn(SCN)4] e K[Ag(SCN)2]: 

Em um béquer, dissolva 5,0x10-3 mols de ZnCl2 em mínimo de água (gota a 

gota) e dilua a solução em 10,0 mL de MeOH, em quantidade suficiente para solubilizar 

o sal. 

Em um outro béquer, dissolva quantidade estequiométrica de KSCN, também 

em mínimo de água e com diluição em 10,0 mL de MeOH. 

A seguir, misture as duas soluções. Filtre os cristais que se formam e lave-os 

com metanol. Seque-os em dessecador e calcule o rendimento. 

Repita o mesmo procedimento substituindo o ZnCl2 por AgNO3, no entanto, não 

utilize somente água destilada para solubilizar os sais. Para isto calcule as quantidades 

dos reagentes necessárias, considerando a estequiometria da reação. 

 

OBS: Guardar os compostos obtidos em frascos especialmente preparados para isto. 

 

QUESTÕES PARA O RELATÓRIO: 

 

1) Escreva as formas canônicas de ressonância do íon tiocianato. Como se deu a 

ligação deste íon com cada um dos íons metálicos usados?  

2) Dê o nome dos complexos obtidos e suas geometrias. 

3) Se comparássemos os espectros de Infravermelho do KSCN (ligante livre) com 

aqueles dos complexos dele derivados, quais são as diferenças mais significantes 

que você esperaria encontrar? 
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PRÁTICA 9 

ESPECTROSCOPIA ELETRÔNICA NA REGIÃO DO UV-Vis 
 

 

 

1 – Introdução 

A espectroscopia pode ser definida como a interação de qualquer tipo de 

radiação eletromagnética (luz) com a matéria. A luz provoca na matéria a chamada 

transição de estados energéticos. Em geral, essas transições podem ser rotacionais, 

vibracionais ou eletrônicas, dependendo da energia da radiação luminosa aplicada à 

matéria. A radiação eletromagnética na região do Ultra-Violeta (UV) ou do Visível 

(Vis), incidindo sobre uma molécula, pode ser absorvida provocando a promoção de 

elétrons de um estado de energia mais baixo para outro de energia mais alto. Esse 

fenômeno é chamado de transição eletrônica e por isso, a espectroscopia na região do 

UV-Vis é conhecida como Espectroscopia Eletrônica. 

Os níveis de energia dos elétrons, nos átomos e moléculas, são quantizados e, 

portanto, também a energia absorvida, isto é, apenas certos valores de energia radiante, 

característicos para cada átomo ou molécula, são capazes de provocar transições 

eletrônicas. 

A energia (E), o comprimento de onda (λ) e a freqüência (ν) da radiação são 

relacionados pela equação: 

 

onde h é a constante de Plank (6,626 x 10-34 J.s) e c é a velocidade da luz no vácuo 

(2,998 x 108 m s-1). 

Pode-se concluir, então, que para um dado átomo ou uma dada molécula, apenas 

certos comprimentos de onda podem ser absorvidos provocando a excitação dos 

elétrons.  

Os espectrofotômetros UV-Vis são equipamentos que medem a quantidade de 

energia absorvida por uma amostra do composto em estudo, para cada comprimento de 

onda da luz. Como resultado, obtém-se um “gráfico” de absorção versus comprimento 

de onda, que é o chamado espectro eletônico do composto. 
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As Cores dos Complexos: Uma das principais características dos complexos dos 

metais de transição é o fato de serem geralmente coloridos, ou seja, possuem bandas de 

absorção da radiação eletromagnética na região do visível. O comprimento de onda da 

radiação absorvida depende tanto do átomo doador quanto do íon metálico.  

A região do visível constitui uma pequena parte do espectro eletromagnético, 

indo desde 400 a 700 nm. A absorção de radiação visível pelos complexos de metais de 

transição depende da presença de elétrons nos orbitais d no íon metálico (no mínimo 1 e 

no máximo 9 elétrons) e da existência de grupos ou ligantes que provoquem a repulsão 

destes elétrons, com o desdobramento dos orbitais d.  

A luz visível ou branca é considerada como sendo constituída de 3 cores 

primárias – vermelho, verde e azul (additive colors). Essas cores primárias podem ser 

misturadas para produzir uma infinidade de tons e cores secundárias 

Quando a radiação da luz visível incide sobre a solução contendo um complexo 

metálico, parte desta radiação é absorvida. A cor desta solução é dada então pela 

radiação complementar, que é transmitida (see complementary colors). A Tabela 1 

mostra a relação entre radiações absorvidas e as cores que são percebidas pelos sensores 

do olho humano.  

Melhor que o olho, pode-se utilizar um espectrofotômetro que é um instrumento 

que faz passar um feixe de luz monocromática através de uma solução, e mede o 

comprimento de onda e a quantidade de luz que foi absorvida por essa solução. Para 

obter o feixe de luz monocromática, um prisma separa a luz em feixes com diferentes 

comprimentos de onda (tal como acontece no arco-íris com a separação das cores da luz 

branca). Pode-se assim fazer passar através da amostra um feixe de luz monocromática 

(de um único comprimento de onda, ou quase).  
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2 – Objetivos 

Estudar os espectros eletrônicos de soluções aquosas de [Ni(H2O)6]
2+, 2: 

[Ni(NH3)6]
2+ e 3: [Ni(en)3]

2+ e compará-los com a série espectroscópica, suas cores e 

valores de 10 Dq. 

 

3 – Parte Experimental 

a) Materiais: Balões volumétricos de 5 mL; balança; espátulas; béqueres de 5 mL; 

cubetas de vidro de 1 cm de espessura,  Espectrofotômetro Shimadzu UVPC 1601.  

b) Reagentes: Complexos [Ni(H2O)6]
2+, 2: [Ni(NH3)6]

2+ e 3: [Ni(en)3]
2+ 

 

Procedimento 

Prepare 5,0 mL de solução aquosa de cada composto na concentração de 2,0 x 

10-3 mol/L ou na concentração adequada para a obtenção do espectro. 

 

Obs.: É preciso saber sobre a absortividade molar: 

A lei fundamental da espectrofotometria é a Lei de BEER-BOURGUERLAMBERT, 

comumente chamada de Lei de BEER. Esta lei relaciona a absorbância (A) com a 

concentração (c) da espécie absorvente, de acordo com a expressão:  

A = a . b . c 

Onde: a= absortividade, b= comprimento do percurso óptico (cm), c=concentração da 

espécie absorvente.  
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Quando a concentração da espécie absorvente for dada em mol L-1 , o coeficiente de 

absortividade (a) é denominado de absortividade molar (), parâmetro que é 

característico da espécie absorvente em certo solvente e em um comprimento de onda 

particular, independentemente da concentração e do comprimento do percurso óptico.  

Lembre-se de utilizar uma concentração adequada, a fim de obter um espectro com 

absorvância entre 0,3 e 2 dos picos de maior interesse. É necessário saber a 

concentração exata utilizada para os calculos de Absortividade Molar (). 

Adquira os espectros eletrônicos das soluções no espectrofotômetro UV-Vis 

disponível.  Imprima os espectros obtidos para analisar e incluir no relatório. 

 

ASPECTOS A SEREM DISCUTIDOS NO RELATÓRIO: 

 

1) Calcular as absortividades molares para cada transição observada nos espectros. 

2)  Atribuir as bandas observadas em cada caso (tipo de transição: d-d, transferência 

de carga, etc.) 

3) Identificar qual banda corresponde ao 10Dq (calcule o valor) para cada composto e 

comparar com valores teóricos esperados e dados disponíveis na literatura. 

4) Fazer uma comparação entre os espectros destacando suas semelhanças e diferenças 

e explicar cada uma delas baseada na série espectroscópica e oxidação do íon 

metálico.  
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PRÁTICA 10 

ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL NA REGIÃO DO 

INFRAVERMELHO 
 

 

1 – Introdução 

Moléculas ou íons formados por dois ou mais átomos ligados covalentemente, 

além de estados eletrônicos, possuem estados rotacionais e vibracionais quantizados. A 

radiação eletromagnética na região do infravermelho (IV), incidindo em uma molécula, 

não tem energia suficiente para provocar uma excitação eletrônica, porém pode causar 

excitações entre estados vibracionais.  

Se fosse possível observar as vibrações de uma molécula ou íon estas pareceriam 

muito complicadas. No entanto, pode-se mostrar que o movimento vibracional de 

qualquer molécula pode ser considerado como a superposição de um certo número de 

vibrações fundamentais. Em uma vibração fundamental os átomos se movem em 

relação uns aos outros em um movimento periódico. 

Estes movimentos para moléculas diatômicas, triatômicas lineares e triatômicas 

não lineares são ilustrados na figura abaixo. 

 

 
Considerando-se as vibrações de uma molécula, cada uma das ligações 

covalentes presentes vibram com freqüências próprias, que dependem apenas das 
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massas dos átomos ligados (m1 e m2) e da constante de força da ligação (K), de acordo 

com a equação: 

 

 = 


K

c2

1
          onde,     = 

2.1

21

mm

mm +
 

    c = velocidade da luz 

 

Quando a radiação IV é absorvida, a molécula passa de um estado vibracional de 

menor energia para outro de maior energia, no qual as freqüências das vibrações não são 

alteradas mas, a amplitude do movimento é aumentada. Os espectrofotômetros de IV 

são equipamentos que medem as intensidades de radiação infravermelha absorvida (ou 

transmitida) por uma amostra a cada freqüência, resultando em um espectro vibracional 

na região do IV de composto em estudo. Como já mencionado anteriormente, as 

freqüências de vibração são características de cada ligação e por isso as freqüências 

absorvidas por um composto fornecerão indicações valiosas sobre os tipos de ligação 

presentes na molécula. 

 

2 – Objetivos 

Obter espectros vibracionais na região do IV para os compostos em estudo e 

interpretá-los.  

 

3 – Parte Experimental: 

a) Materiais: espátulas, graal de ágata com pistilo; Espectrofotômetro Bomem FTIR 

MB 102.  

b) Reagentes: KBr; Complexos: K2[Zn(SCN)4]; K2[Hg(SCN)4]; [Co(NO2)(NH3)5]Cl2 e 

[Co(ONO)(NH3)5]Cl2 

 

Procedimento 

Utilizando-se KBr como suporte, prepare pastilhas dos compostos em estudo e 

adquira os espectros vibracionais de Infravermelho na região de 4000 a 400 cm-1 no 

espectrofotômetro disponível. Imprima os espectros obtidos para serem analisados e 

incluídos no relatório. 
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ASPECTOS A SEREM DISCUTIDOS NO  RELATÓRIO: 

1) Atribuir as principais bandas observadas nos espectros. Para tanto, utilize a 

literatura.  

2) Fazer uma comparação entre os espectros de compostos semelhantes, destacando 

as diferenças e semelhanças observadas. 

3) Explicar o porquê das diferenças entre os espectros.  
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