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Horário: terças-feiras 9h30-11h30 e quintas-feiras 7h30-9h30. 

Local: sala PQ-12. 

Objetivos

• Conhecer  os  modelos  clássicos  que  descrevem  a  estrutura  eletrônica  de 
complexos de metais de transição. 

• Interpretar dados espectroscópicos e propriedades magnéticas, termodinâmicas e 
cinéticas de complexos com base em modelos estruturais. 

• Reconhecer a presença e a importância do campo de química de complexos na 
sociedade contemporânea. 

Conteúdo programático

• Teoria  de  Werner:  histórico,  valência  primária  e  secundária,  composição  e 
estequiometria. Nomenclatura.

• Geometria  molecular  de  complexos.  Simetria:  elementos  de  simetria,  grupo de 
ponto, aplicações simples. 

• Revisão sobre estrutura eletrônica da matéria: equação de Schrödinger, função de 
onda  monoeletrônica  (orbital),  combinações  lineares  dos  orbitais  (hibridização), 
orbitais  atômicos e  moleculares,  combinação  de orbitais  atômicos adaptados  à 
simetria,  níveis  de  energia,  repulsão  intereletrônica,  termos  espectroscópicos, 
diagrama de Tanabe-Sugano. 

• Espectroscopia  eletrônica  de  complexos:  transição  eletrônica  entre  orbitais  d, 
teoria  do  campo cristalino,  desdobramento  de energia  em campo octaédrico  e 
tetraédrico, teorema de Jahn-Teller, caráter covalente de ligação em complexos e 
teoria do campo ligante, série espectroquímica e série nefelauxética, transições de 
transferência de carga. 

• Modelos de ligação em complexos: ligações deslocalizadas e teoria dos orbitais 
moleculares, descrição de ligações em  clusters, ligações localizadas e teoria da 
ligação  de  valência,  descrição  de  ligações  em  compostos  organometálico, 
limitações dos modelos. 

• Propriedades  magnéticas  de  complexos:  paramagnetismo,  ferromagnetismo, 
antiferromagnetismo,  ferrimagnetismo,  momento  magnético,  modelo  spin-only, 
influência do momento angular orbital. 

• Termodinâmica de complexos: ciclo termodinâmico e energia de estabilização do 
campo ligante, constante de estabilidade de complexos, série de Irwing-Willians, 
fatores eletrônicos e estatísticos sobre equilíbrio químico, efeito quelato. 

• Cinética  e  mecanismo  de  reações  em  complexos:  modelos  mecanísticos  e 
interpretação de dados cinéticos, labilidade e inércia, reação de substituição de 
ligantes.
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• Aplicações:  análise  química,  catálise  homogênea,  química  bioinorgânica, 
materiais, nanoestruturas e eletrônica molecular. 

Avaliação

Composição da Média Parcial: MP = 1,4 (P1 + P2 + P3 + E1 + E2) + T + C + A 

Notas parciais: Pn – prova; En – exercício-prova; T – trabalhos; C – comportamento; A – 
assiduidade.  Cada nota tem valor entre 0 a 10, portanto MP situa-se entre o intervalo de 0 
a 100. 

Critérios de aprovação: segue a Res. 37/97-CEPE (http://www.ufpr.br/soc). 

• Frequência inferior a 75% resulta em reprovação do aluno independente da média. 

• Se MP ≥ 70, o aluno é aprovado. 

• Se MP < 40, o aluno é reprovado. 

• Se 40 ≤ MP < 70 o aluno deve submeter-se ao Exame Final (F); Se ½MP + ½F ≥ 50, 
é aprovado. 

Cronograma

• Provas: 14/Set, 26/Out e 02/Dez.

• Exame final: 14/Dez. 

• Não haverá  aula:  07/Set  (Independência),  12/Out  (Padroeira  do  Brasil),  21/Out 
(EVINCI), 28/Out (Servidor Público) e 02/Nov (Finados).
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