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Experimento 3B: Determinação colorimétrica e espectrofotométrica da constante de equilíbrio de estabilidade do complexo do 
íon férrico com íon tiocianato 
 
I) Objetivos: 
Determinação da constante de equilíbrio de estabilidade de um complexo através do fenômeno da absorção de energia na região do 
visível de forma qualitativa e quantitativa.  
 
II) Introdução: 
 
 Os Compostos de Coordenação ou Complexos apresentam um íon metálico central ligado a diversos íons ou moléculas, que 
são chamados de ligantes. Em geral, é comum encontrar complexos de metais de transição, embora outros metais também possam 
formá-los. 
 De maneira simplificada consideramos os ligantes atuando como doadores de elétrons para o íon central, como uma base de 
Lewis e o íon central como um ácido de Lewis. Os ligantes podem ser classificados como: 
a) Ligantes monodentados: quando só possui um sítio possível de coordenação com o íon metálico. Ex. H2O, CN-, Cl-, NH3 
b) Ligantes polidentados: quando possui mais de um sítio de coordenação com o íon metálico. Ex. etilenodiamina, EDTA. 
 Como exemplo de composto de coordenação e ligante temos: 
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 A Teoria do Campo Cristalino explica muitas propriedades dos compostos de coordenação, entre as quais a cor e o 
magnetismo. Neste modelo, a interação entre o íon metálico central e o ligante é imaginada como uma interação eletrostática. 
Considerando que os ligantes se aproximam de íon metálico através dos eixos x, y e z. Tal aproximação provoca um campo elétrico que 
separa os níveis de energia dos orbitais d do átomo metálico. Sendo assim, dois novos tipos de orbitais passam a existir: orbitais eg 

(anteriormente dx
2
-y

2 e dz
2) e orbitais t2g (dxy, dxz, dyz). Os orbitais t2g e eg são separados por um ∆ de energia . Este fenômeno pode ser 

explicado através dos esquemas já mostrados na primeira parte desto experimento 3. 
 Para um composto ser colorido, ele deve absorver luz na região visível, ou seja, em radiações eletromagnéticas com 

comprimentos de onda (λ) entre 400 a 700 nm. A cor visualizada é a transmitida, que é a cor complementar  da absorvida.  
 

λλλλ / nm 400-450 450-490 490-550 550-580 580-650 650-800 

Cor 
absorvida 

Violeta Azul Verde Amarelo Laranja Vermelho 

Cor 
transmitida 

Amarelo Laranja Vermelho Violeta Azul Verde 

 

A energia de cada radiação eletromagnética (E) é inversamente proporcional ao respectivo comprimento de onda (λ): 
 

 

 

onde h = constante de Planck (6,63x10-34J s), c = velocidade de propagação da luz no vácuo (3,0x10+8 m s-1) e λ = comprimento de 
onda (nm). 
 Um composto absorverá radiação visível quando esta radiação tiver energia necessária para promover um elétron do estado de 
energia mais baixo (estado fundamental) para um outro de energia mais elevada (estado excitado). Assim, as energias de radiação que 
uma substância absorve determinam a cor que ela exibe.  

Na Teoria do Campo Cristalino, a separação entre o estado fundamental e o estado excitado é o valor do desdobramento dos 

níveis de energia ∆, que depende da natureza do íon metálico e também do ligante. 
 
III) Relatório a ser entregue:  
 
Após efetuar cuidadosamente o experimento você deverá preparar um relatório a ser entregue. O relatório deve ser preparado conforme 
instruções de preparação  de relatório. Nele deve conter alem das partes do relatório colocadas nas instruções de preparação :  
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IV) Parte experimental: 
 
Preparo das soluções 
 
a) Prepare 50 mL de solução aquosa de tiocianato de potássio 2x10-3 molL-1. Prepare 50 mL de solução aquosa de nitrato férrico 0,2 
molL-1 levemente acidificada com HCl 0,1 molL-1.  
 
b) Escolha cinco tubos de ensaios limpos e secos  de mesmo diâmetro e marque-os com números de 1 a 5. Adicione 5,0 mL de solução 

de tiocianato de potássio 2x10-3 mol L-1 a cada um dos tubos. Ao tubo 1 adicione 5,0 mL de solução 0,2 molL-1 de nitrato férrico. 
 

c) Meça 10,0 mL de solução 0,2 molL-1 de nitrato férrico em uma proveta e adicione água até atingir o volume de 25 mL. Transfira a 
solução a um béquer seco e limpo e agite até que fique homogênea. Coloque 5,0 mL desta solução no tubo de ensaio 2 e calcule a 

concentração de Fe3+. 
 
d) Coloque 10,0 mL da solução de nitrato férrico contido no béquer numa proveta e despreze o restante. Adicione água até atingir 25 mL 
e tranfira-a para um béquer e proceda sua homogeneização. Transfira 5,0 mL desta solução para o tubo 3. 
 
e) Repita o item (d) para os tubos 4 e 5, de modo a se obter soluções sucessivamente diluídas. Calcule as concentrações iniciais (isto é, 
sem considerar o equilíbrio) de íons férrico ([Fe3+]i) e tiocianato ([SCN-]i) para cada um dos tubos. 
 
Determinação colorimétrica qualitativa da constante de equilíbrio 
 

f) O conteúdo do tubo 1 será utilizado como padrão para a determinação das concentrações do complexo [Fe(SCN)]2+ dos outros 
tubos, através da colorimetria. Enrole uma tira de papel em torno dos tubos de ensaio 1 e 2 para eliminar a luz lateral; entretanto não 
obstrua o fundo dos tubos. 
 
g) Observe através das soluções, no sentido vertical a partir do topo do tubo. Retire ou acrescente a solução do tubo 1 (padrão) com o 
auxílio de uma pipeta de Pasteur, até que as intensidades das cores dos dois tubos sejam iguais. Parte da solução padrão (tubo 1) não 
utilizada pode ser armazenada em um tubo de ensaio ou um béquer limpo e seco, para ser utilizada posteriormente. A comparação 
pode ser melhor executada se for retirada uma quantidade maior que necessária da solução padrão, para repô-la gota a gota até igualar 
as intensidades das cores nos tubos. Somente retire ou adicione solução do tubo 1; não mexa no conteúdo do tubo 2. 
 
h) Meça  as alturas das soluções de ambos os tubos com a precisão permitida pela régua, e determine a relação h1/h2.  
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i) Repita o mesmo procedimento com os pares de tubos 1-3, 1-4 e 1-5 para determinar as relações h1/h3 , h1/h4  e h1/h5 . 

 
Análise dos dados 
 

j) Monte uma tabela A  que contenha colunas para as os valores de [Fe3+]i, [SCN-]i, razão da alturas h1/hn, [Fe(SCN)2+]eq, [Fe3+]eq,  

[SCN-]eq,  e valores de K.  A tabela deverá contar ainda com linhas para cada um dos 5 tubos. Os valores de K serão calculados para 

os tubos 2 a 5 usando a expressão da constante de equilíbrio K.  
 

 

 
k) Deve-se supor que no tubo de ensaio padrão (tubo 1) houve uma reação quantitativa com o consumo total de íons tiocianatos, para 

produzir o complexo Fe(SCN)2+. Calcule a concentração do complexo no tubo 2 através da razão das alturas dos líquidos nos tubos 1 e 
2: 
 
h

1

h2

=
altura do líquido no tubo 1

altura do líquido no tubo 2  
 

 

l) Repita os cálculos para os tubos 3 a 5. 
 

m) Com base nas diluições, calcule as concentração iniciais de Fe3+(aq) em cada tubo. 
 

n) Calcule as concentrações de equilíbrio do íon férico [Fe3+]eq, através da subtração da concentração de equilíbrio [Fe(SCN)2+]eq da 

concentração inicial do Fe3+(aq), calculado acima. De modo análogo, calcule a concentração de equilíbrio do íon tiocianato, por 

subtração de [Fe(SCN)2+]eq da concentração inicial do tiocianato. 

 
o) Calcule o valor da constante de equilíbrio K através dos dados da Tabela A. 
 
Questão: 
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1) No tubo 1 considerou-se que a reação era quantitativa, isto é, que todo o íon tiocianato reage com Fe3+ formando o complexo 

Fe(SCN)2+. Por que não foi escolhido outro tubo, por exemplo, o de número 5? 
 
Determinação quantitativa da constante de equilíbrio 
 

p) Determinação da absortividade molar do íon complexo Fe(SCN)2+ em solução aquosa.  
 

Em um balão volumétrico de 50 mL adicione 10,0 mL de solução de tiocianato de potássio 2x10-3 mol L-1  e 10,0 mL de solução 0,2 mol 

L-1 de nitrato férrico. Agite a solução e complete o volume do balão com água. Esta solução será denominada solução-base. A partir 
desta solução volumétrica base faça mais 6 soluções diluídas em balões volumétricos de 10 mL. Faça as diluições conforme a sua 
escolha. (Sugestão: Colete alíquotas de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 mL da solução base e proceda a diluição em balões volumétricos de 10 
mL) Registre o espectro eletrônico quantitativo das soluções diluídas e da solução-base. Observe que as soluções não podem ter 
absorbância maior do que 2 ou menor do que 0,1 na banda principal do complexo. Caso isso seja observado em qualquer uma das 
soluções preparadas, prepare uma outra numa diluição cuja banda caia na faixa de absorbância entre 0,1 e 2. Faça no mínimo 2 leituras 
quantitativas de cada solução.  
A partir do conhecimento da absorbância de cada uma das soluções construa uma gráfico da absorbância X concentração de cada 

solução e determine a absortividade molar (ε) do complexo em solução através da equação da reta obtida com o experimento, de 
acordo com a lei de Lambert-Beer: 
 

 
 
Onde A é a absorbância, ε é o coeficiente de absortividade molar (Lmol-1cm-1), b é o caminho óptico (cm) e c é a concentração molar da 
amostra (molL-1).    
 
q) Determinação quantitativa da concentração de complexo em cada tubo de ensaio  
 
Repita os itens b) até e) e obtenha 5 soluções nos tubos de ensaio numerados de 1 a 5.  Registre um espectro eletrônico quantitativo de 
cada uma das soluções contidas nos tubos de 1 a 5, levando em consideração que as soluções não podem ter absorbância maior do 
que 2 ou menor do que 0,1 na banda principal do complexo. (Sugestão: De forma a garantir a absorbância na faixa desejada proceda as 
diluições quantitativas em balões volumétricos de 10 mL, utilizando-se as alíquotas de 2, 2, 3, 5, e 7 mL dos tubos 1 a 5, 
respectivamente). 
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r) Utilizando o gráfico obtido no procedimento p) e os valores de absorbância obtidos no procedimento q) determine a concentração de 
complexo no equilíbrio contida em cada tudo de ensaio de 1 a 5. 
 

s) Através dos valores de concentrações de equilíbrio do íon férico [Fe
3+

]eq e do íon tiocianato [SCN1-]eq e dos valores da concentração 

do complexo em equilíbrio em cada tubo [Fe(SCN)
2+]eq, calcule o valor da constante de equilíbrio K.  

 
t) Compare os valores de constante de equilíbrio obtidos no modo qualitativo e quantitativo. Discuta as igualdades e diferenças 
encontradas justificando os métodos utilizados. 
 
Questões: 
2) O que é a absortividade molar? 
3) Do que depende o valor da absortividade molar de um dado composto? 
4) Como podemos relacionar o valor da absortividade molar e o tipo de transição eletrônica observada no espectro eletrônico de um 
dado composto? 
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