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Introdução 

Os estudos de simetria das estruturas moleculares 

são de difícil compreensão pelos alunos de 

graduação devido à grande dificuldade de se 

executar a idéia tridimensional. A simetria é descrita 

em termos dos elementos de simetria (eixos, planos 

e pontos) e operações de simetria (rotação, 

translação e inversão). Estudos de simetria é tarefa 

fundamental para a compreensão dos fenômenos 

moleculares como as estruturas moleculares, 

quiralidade, polaridade, reatividade e espectroscopia 

molecular 
1
. 

Nos complexos com número de coordenação 6 é de 

grande dificuldade a identificação de todos os 

elementos de simetria presentes.  

Este trabalho pretende usar a combinação de 

modelos de isopor, fotografias sucessivas e 

software livre de montagem de animação, tipo stop 

motion, para estudos de simetria na disciplina de 

Química Inorgânica II do IFES Vila Velha 
2
. 

Resultados e Discussão 

Os modelos das moléculas de hexacianoferrato(III), 

[Fe(CN)6]
3-

, de simetria Oh, e 

trisetilenodiaminoníquel(II), [Ni(en)3]
2+

, de simetria 

D3, foram construídos com bolas de isopor e palitos 

de madeira, medidas em paquímetro e transferidor. 

Os complexos Oh e D3 apresentam 

respectivamente 48 e 6 elementos de simetria, 

sendo os eixos C3 com grande dificuldade de 

identificação e visualização 
3
. 

No complexo Oh (Fig. 1) observa-se que o eixo C3 

está localizado no centro do íon central e no centro 

dos triângulos equiláteros paralelos, como o 

formado pelos átomos de carbono com numeração 

1, 2 e 3. Com o giro de 120º os átomos 1, 2 e 3 são 

substituídos entre si observando a simetria. 

No complexo D3 (Fig. 2) com o deslocamento de 

120º permite verificar passo a passo que os átomos 

idênticos das posições 1, 2 e 3 se alternam (1ª, 3ª, 

5ª e também 2ª, 4ª, 6ª ), assim como os ligantes en; 

sendo o ponto imaginário fixo no íon Ni(II), esfera 

central, é o eixo C3. 

As fotografias sucessivas farão parte da montagem 

de animação tipo stop emotion. Com isso pretende-

se melhorar a visualização e o entendimento das 

operações de simetria para identificar os elementos 

de simetria em complexos Oh e D3. 

 
Figura 1. Sequência de rotação de 120º para eixo 
C3 do complexo de simetria Oh [Fe(CN)6]

3-. 
 

 
Figura 2. Sequência de rotação de 120º para eixo 
C3 do complexo de simetria D3 [Ni(en)3]

2+
. 

Conclusões 

O uso de modelos de isopor, com a combinação de 

imagens e softwares livres são ótimas ferramentas 

para aplicação de estudos de simetria em 

complexos M-L6. Deste modo, os elementos de 

simetria mais difíceis de interpretar têm visualização 

mais eficaz no estudo de simetria na disciplina de 

Química Inorgânica II. 
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