
Aula Prática – Metais de Transição 

Introdução 

Os metais de transição são nomeados devido a sua posição no centro da tabela periódica, mas especificamente, eles são elementos 

com d-orbitais parcialmente ocupadas ou que formam cátions com d-orbitais parcialmente ocupadas. Metais de transição se ligam 

com átomos de não-metais para formar compostos iônicos. Diferentemente dos outros grupos de átomos, esse grupo pode ter mais de 

uma carga iônica, por isso, não se determina facilmente a carga de um metal de transição. O melhor modo de determinar a carga do 

cátion é trabalhar a partir do ânion, cuja carga é conhecida. 

Os compostos dos metais de transição tendem a apresentar cores vibrantes.  Por essa razão, eles são comumente usados como 

pigmentos para tintas. A cor dos metais de transição surge por uma divisão de energias nos d-orbitais causada por moléculas 

coordenadas. Fora do composto de coordenação, os d-orbitais são degenerados, significando que eles tem a mesma energia. Na 

presença de moléculas coordenadas, a degeneração é removida. A diferença de energia entre os orbitais corresponde a energia da luz 

visível. 

Vocabulário: composto coordenado ou complexo metálico, consiste de um átomo ou íon (geralmente metálico) envolto em um 

agrupamento de ânions ou moléculas ligadas, que são conhecidos como ligantes. 

Objetivo 

Identificar a aplicação dos metais de transição relacionado a suas cores 

Equipamento 

3 tubos de ensaio          1 estante de tubos de ensaio           1 pipeta           1 caneta de quadro branco       Luvas 

Materiais 

Soluções aquosas de:  CoCl2     NaOH      Na2CO3      K2CrO4  

Segurança: Seja cuidadoso e use os equipamentos de proteção durante todo o experimento 



Procedimento 

1.Identifique os tubos de ensaio como 1, 2 e 3. 

2.Meça, com uma pipeta, 1ml de cloreto de cobre 0,1M e adicione a um dos tubos. Repita o processo para os outro tubos. Lave a 

pipeta. 

3.Adicione 1ml de hidróxido de sódio 2M ao primeiro tubo de ensaio. Agite o tubo e anote qualquer mudança. 

4.Adicione 1ml de carbonato de sódio 1M a um segundo tubo de ensaio. Agite-o e anote qualquer mudança. 

5.Faça o mesmo com o tiocianato de potássio 3M a um terceiro tubo. 

6.Lave todos os tubos e a pipeta. 

Resultados 

Tubo de Ensaio 1: 

 

Tubo de Ensaio 2: 

 

Tubo de Ensaio 3: 

 

Análise 

1.O que aconteceu com as soluções? 

2.Quais são as equações de cada reação formada?                                                                                                  Blog aulanapratica.wordpress.com 

3.Qual a importância dos metais de transição?                                                                                                                      Traduzido de Miguel Perez 


