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Ficha 2 (variável) 

 
 

 

Disciplina: Fundamentos de Química Inorgânica III / Química Inorgânica V 
Código:  

CQ134 / CQ225 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 
Turma: D (diurno) 
Vagas: 40 (CQ134) 
05 (CQ225) 

Pré-requisito:  
CQ115 (para CQ134) 
CQ223 (para CQ225) 

Co-requisito:  Modalidade: Ensino Remoto 

CH Total: 60 horas (15 semanas) 
CH semanal: 04h 

Padrão 
(PD): 60 

Laboratório (LB): 00 
Campo (CP): 
00 

Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00 

 
 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Complexos de metais de transição: estrutura eletrônica e espectro eletrônico; propriedades magnéticas; 
equilíbrio químico e reatividade; aplicações.  
 

Justificativa para a oferta das disciplinas na modalidade remota emergencial 

A CQ134 e a CQ225 são disciplinas obrigatórias dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Química da UFPR, 
ofertadas nos termos das Resoluções 22/21 e 23/21 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, para permitir a 
integralização de carga horária relativa ao segundo período letivo de 2020. 

  
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
1. Revisão de conceitos fundamentais da Química de Coordenação: histórico, ligantes, estados de oxidação, geometrias, 

números de coordenação, fórmulas.  
2. Simetria e teoria de grupos aplicadas à Química de Coordenação: grupos de ponto; tabelas de caracteres; aplicações 

simples; combinações lineares de orbitais atômicos adaptados por simetria. 
3. Teorias do campo cristalino e do campo ligante: formalismo de Bethe, desdobramento energético dos orbitais, energia 

de estabilização de campo ligante, distorção tetragonal, efeito Jahn-Teller, série espectroquímica. 
4. Estrutura eletrônica de átomos mono e polieletrônicos (revisão).  Estados eletrônicos de átomos e íons livres no estado 

gasoso. Esquema Russel-Saunders, repulsão intereletrônica, parâmetros de Racah, termos espectroscópicos. 
5. Espectroscopia eletrônica em complexos: transições d-d, regras de seleção, diagramas de Tanabe-Sugano, 

interpretação de espectros de campo ligante. Teoria dos orbitais moleculares para compostos de coordenação, relação 
com séries espectroquímica e nefelauxética, espectros de transferência de carga. 

6. Propriedades magnéticas de compostos de coordenação: diamagnetismo e paramagnetismo; interações de troca 
magnética. Técnicas simples de medida de susceptibilidade magnética. 

7. Termodinâmica e equilíbrio na química de coordenação: constantes de estabilidade, efeito quelato, efeito macrocíclico, 
potenciais redox. Aplicações em análise química. 

8. Cinética e reatividade de compostos de coordenação: labilidade e inércia, mecanismos de reações de substituição, 
transferência de elétrons e ativação de ligante. 

9. Aspectos fundamentais da química de organometálicos: definição, regra dos 18 elétrons, complexos metal-carbonila, 
metal-olefina, metalocenos. Ligação metal-metal. Aplicações em catálise.  

 
OBJETIVO GERAL 

 
Aprofundar conceitos da Química de Coordenação e da Química de Compostos Organometálicos a partir dos conhecimentos 
já adquiridos nas disciplinas de Química Inorgânica Básica. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Ao final da disciplina, o(a) estudante deverá ser capaz de: 
- Demonstrar conhecimento dos principais princípios, conceitos e teorias aplicados aos compostos de coordenação e 
organometálicos. 
- Prever a estabilidade cinética e termodinâmica dos complexos formados com os ligantes mais comuns.  
- Empregar modelos estruturais e de ligação para compreender as propriedades espectroscópicas, magnéticas e catalíticas 
das principais classes de complexos. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A disciplina será ministrada com o apoio da plataforma Teams, em duas aulas expositivas semanais de duas horas cada 
uma, no período de 03 de maio a 13 de agosto de 2020. As aulas serão realizadas às quartas e quintas-feiras das 07h 
30min às 09h 30min. As aulas serão síncronas. Os vídeos das aulas serão disponibilizados na plataforma Teams para 
acesso posterior pelos(as) alunos(as). Três listas de exercícios serão disponibilizadas para os(as) estudantes no decorrer do 
período letivo, visando dar apoio ao aprendizado. A resolução destes exercícios será apoiada por discussões que 
envolverão os(as) estudantes e a professora da disciplina, as quais serão realizadas em horários a serem definidos de 
acordo com a disponibilidade dos(as) estudantes, sem frequência obrigatória. 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
Serão realizadas duas avaliações escritas assíncronas, a serem disponibilizadas nos dias 02 de junho e 07 de julho de 2021, 
tanto por email quanto na plataforma Teams. As respostas deverão ser entregues por escrito (por email) até 11 de junho (1ª 
avaliação) e 16 de julho (2ª avaliação). No dia 12 de agosto de 2021, será feita uma avaliação síncrona, no horário da aula. 
O exame final será realizado no dia 19 de agosto de 2021, também de forma síncrona e no horário de aula. As duas 
avaliações síncronas dos dias 12 e 19 de agosto empregarão a Plataforma Teams e poderão ser realizadas de forma oral ou 
escrita; esta definição será feita pela professora responsável pela disciplina em função do número de estudantes 
matriculados(as). Todas as avaliações síncronas serão gravadas. 
Durante as avaliações síncronas, as câmeras dos(as) celulares ou computadores dos(as) estudantes deverão ser mantidas 
ligadas; os microfones deverão ser ligados quando requisitado pela professora.  
A frequência dos estudantes será registrada pela entrega das avaliações assíncronas e pela participação na avaliação 
síncrona do dia 12 de agosto de 2021.  
 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 

1. SHRIVER, D. F.; ATKINS, P.W. Inorganic chemistry. 3rd ed. New York: W. H. Freeman, 1999. Disponível em: 
Inorganic chemistry : Shriver, D. F. (Duward F.), 1934- : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive 

2. HUHEEY, J. E.; KEITER, E. A.; KEITER, R. L. Inorganic chemistry: principles of structure and reactivity. 4th ed. New 
York: HarperCollins College, 1993. Disponível em: Inorganic chemistry : principles of structure and reactivity : 
Huheey, James E : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive 

3. MIESSLER, G. L.; FISCHER, P. J.; TARR, D. A. Inorganic chemistry. 5th ed. New Jersey: Pearson, 2013. Disponível 
em: Inorganic chemistry : Miessler, Gary L., 1949- : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

4. JONES, C. J. d- and f-Block chemistry. New York: Wiley Interscience, 2002. Disponível em: D- and f-block chemistry 
: Jones, Chris J : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive 

5. KETTLE, S. F. A. Physical Inorganic Chemistry: a coordination chemistry approach. Spektrum Academic Publishers, 
Oxford, 1996. Disponível em: Physical inorganic chemistry : a coordination chemistry approach : Kettle, S. F. A. 
(Sidney Francis Alan) : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive 

6. LANDSKRON, K. Inorganic coordination chemistry. California State University: LibreTexts, 2021. Disponível em: 
Book: Inorganic Coordination Chemistry (Landskron) - Chemistry LibreTexts 

7. BOCHMANN, M. Organometallics 1: complexes with transition metal-carbon -bonds. Oxford: Oxford University 
Press, 1994. 

8. BOCHMANN, M. Organometallics 2: complexes with transition metal-carbon -bonds. Oxford: Oxford University 
Press, 1994. 

 
 
 

 
Professor da Disciplina: Jaísa Fernandes Soares 

 

Profª Drª Jaísa Fernandes Soares 
 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Marco Tadeu Grassi 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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PLANO DE TRABALHO 

 

UNIDADE OU ATIVIDADE SEMANA OU DATA DESCRIÇÃO 

Introdução à disciplina 03 a 07/05/2021 Introdução à disciplina: plano de trabalho, formas de avaliação, 
bibliografia 

Unidade 1 03 a 07/05/2021 Revisão de conceitos fundamentais da Química de Coordenação 
Unidade 2 – parte 1 10 a 14/05/2021 Simetria e teoria de grupos aplicadas à Química de Coordenação 
Unidade 2 – parte 2 17 a 21/05/2021 Simetria e teoria de grupos aplicadas à Química de Coordenação 
Unidade 3 – parte 1 24 a 28/05/2021 Teorias do campo cristalino e do campo ligante 
Unidade 3 – parte 2 02/06/2021 Teorias do campo cristalino e do campo ligante 
1ª Avaliação 02/06/2021 Disponibilização da 1ª avaliação (a ser realizada de forma 

assíncrona) 
Unidade 4 – parte 1 07 a 11/06/2021 Estrutura eletrônica de átomos mono e polieletrônicos 
Entrega de avaliação 11/06/2021 Data limite para entrega da 1ª avaliação pelos(as) estudantes 
Unidade 4 – parte 2 14 a 18/06/2021 Termos espectroscópicos 
Unidade 5 – parte 1 21 a 25/06/2021 Espectroscopia eletrônica em complexos 
Unidade 5 – parte 2 28/06 a 02/07/2021 Espectroscopia eletrônica em complexos 
Unidade 6 05 a 09/07/2021 Propriedades magnéticas de compostos de coordenação 
2ª Avaliação 07/07/2021 Disponibilização da 1ª avaliação (a ser realizada de forma 

assíncrona) 
Unidade 7 – parte 1 12 a 16/07/2021 Termodinâmica e equilíbrio na química de coordenação 
Entrega de avaliação 16/07/2021 Data limite para entrega da 2ª avaliação pelos(as) estudantes 
Unidade 7 – parte 2 21/07/2021 Termodinâmica e equilíbrio na química de coordenação 
Unidade 8 – parte 1 22/07/2021 Cinética e reatividade de compostos de coordenação 
Unidade 8 – parte 2 26 a 30/07/2021 Cinética e reatividade de compostos de coordenação 
Unidade 9 – parte 1 02 a 06/08/2021 Aspectos fundamentais da química de organometálicos 
Unidade 9 – parte 2 11/08/2021 Aspectos fundamentais da química de organometálicos 
3ª Avaliação  12/08/2021 Avaliação síncrona (oral ou escrita) pela plataforma Teams 
Exame final 19/08/2021 Exame final pela plataforma Teams 

 


