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Introdução 

O complexo (4-cianopiridina)pentacianidoferrato(II) 

reage com íons de metais de transição, formando  

complexos intensamente coloridos, devidos a 

transições de transferência de carga e intervalência 

na região do visível.
1
 Essas reações, quando 

realizadas sobre papel de filtro, proporcionam  spot 

tests  bastante seletivos para 

os íons de metais de transição
 
  

(figura 1). Porém, com o 

auxílio da espectroscopia 

eletrônica e Raman, a 

detecção visual pode ser mais 

apurada e tornada 

quantitativa, dando uma nova 

dimensão aos testes introduzidos por Feigl na 

metade do século passado.  Além disso, através da 

microscopia Raman confocal, a investigação poderá 

ser conduzida in situ, diretamente sobre as fibras de 

celulose, explorando o efeito Raman ressonante.  

 
Figura 1. Foto de spot tests em papel para íons de 

Cu
2+, 

Co
2+

, Zn
2+

, Mn
2+

 e Ni
2+

 revelados com 

[Fe(CN)5(4CN-py)]
3-

.  

Resultados e Discussão 

O agente revelador, [Fe(CN)5(4-CNpy)]
3-

 foi 

preparado em solução pela reação do complexo  

[Fe
II
(CN)5NH3].3H2O (0,010mol.L

-1
) com 4-CNpy 

(0,020mol.L
-1

), conforme descrito na literatura
2
. 

Os espectros eletrônicos da figura 2 permitem 

discriminar com exatidão os vários íons metálicos 

através das bandas de transferência de carga e 

intervalência. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Espectros eletrônicos dos spots contendo 

o complexo M-[Fe(CN)54-CNpy] com os variados 

sais metálicos. 

 

Através da microscopia Raman Confocal, foi 

possível capturar a 

imagem dos 

complexos 

aderidos nas fibras 

do papel, como 

ilustrado nas 

figuras A e B, além 

de proporcionar os respectivos espectros 

intensificados pelo efeito Raman ressonante.  

Nesses espectros (figura 3) observa-se a presença 

de picos característicos, com intensidades e 

frequências específicas que permitem ampliar as 

possibilidades de detecção e identificação dos íons 

metálicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Perfil dos espectros de Raman ressonante 

dos spots revelados pelo complexo [Fe(CN)54-CNpy] 

em um exc igual a (a)535 e (b)488nm. 
 

Conclusões 

A possibilidade de monitoração espectroscópica e 

imageamento Raman confocal amplia enormemente 

a utilização dos spot tests de Feigl em papel, dando 

uma nova dimensão para as análises de toque e 

forênsicas feitas rotineiramente nos laboratórios.  
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