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PLANO DE ENSINO 

 
DISCIPLINA: Química Inorgânica Avançada           PRÉ-REQUISITOS: não há 

 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 h/a                    TEÓRICAS: 60 h/a                   PRÁTICAS: - 

 
CURSO(S): Mestrado em Química                        SEMESTRE/ANO: 2/2016 

 
EMENTA:  Química de ácidos e bases duros e macios; Simetria molecular; Teoria de Grupo aplicada a 
Química; Química de coordenação: Estrutura e Reatividade; Espectroscopia eletrônica e vibracional de 
compostos de coordenação; Química dos compostos organometálicos e Química dos metais do bloco f. 
 
OBJETIVOS:  
 
Gerais: Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de utilizar os fundamentos teóricos de química inorgânica 
no reconhecimento das propriedades estruturais e espectroscópicas de compostos de coordenação e 
organometálicos. 
 
Específicos: 
 

• Prever as reações químicas mais prováveis utilizando o conceito de ácidos e bases de Pearson. 
• Identificar modos vibracionais no infra-vermelho e Raman através de simetria molecular e teoria de 

grupo para os mais diversos tipos de compostos. 
• Utilizar as teorias de ligações (Teoria da Ligação de Valência - VB, Teoria do Campo Cristalino - CFT 

e Teoria dos Orbitais Moleculares - MO) na identificação da estrutura e propriedades magnéticas de 
compostos de coordenação. 

• Utilizar as teorias CFT e MO na identificação dos diversos tipos de transições eletrônicas em 
complexos de metais de transição e compostos organometálicos. Utilizar de forma adequada os 
diagramas de Orgel e Tanabe-Sugano. 

• Prever a geometria/estrutura e propriedades eletrônicas de compostos organometálicos utilizando a 
Regra dos 18 elétrons e a teoria MO. 

• Aspectos introdutórios da química de lantanídeos e estruturas moleculares mais simples. 
• Desenvolver nos alunos a habilidade de reconhecer as características mais importantes de cada teoria 

discutida em aula, identificando os potenciais e limitações das mesmas na explicação da reatividade 
dos compostos de coordenação; 

• Promover mudança de comportamento dos alunos para com a pós-graduação onde estes também 
deverão ter ainda mais responsabilidades pelo seu processo de aprendizagem; 

• Ampliar a capacidade dos estudantes de buscar informações na literatura química, como livros 
didáticos e periódicos, que podem estar representadas na forma escrita, tabelas e gráficos. 

• Promover a interdisciplinaridade entre as áreas da química como instrumento de integração científica. 
 
 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 
 

CARGA 
HORÁRIA  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AVALIAÇÃO 

4 h/a Apresentação da Disciplina  

8 h/a 

1. Química ácido-base doadora e receptora 
1.1 Histórico dos conceitos de ácido e bases (Arrhenius; Brønsted-

Lowry e Lewis); 
1.2 Conceitos ácido-base e orbitais de fronteira; 
1.3 Forças intermoleculares: ligação de hidrogênio e receptor-

substrato; 
1.4 Dureza e maciez de Pearson para as substâncias; 

PROVA 1 



12 h/a 

2. Simetria Molecular e Teoria de Grupo 
2.1 Elementos de simetria; 
2.2. Operações de simetria e classificação dos grupos de ponto; 
2.3. Princípios básicos de teoria de grupo e simetria molecular; 
2.4. Tabelas de caracteres e a identificação de modos vibracionais no 

infravermelho e Raman. 

PROVA 1 

4 h/a Prova 1  

12 h/a 

3. Química de coordenação 
3.1. A Teoria a Ligação de Valência (VB): Para e diamagnetismo. 
3.1.1. Isomeria geométrica e isomeria ótica. Dicroismo Circular. 
3.2. A Teoria do Campo Cristalino (CFT). 
3.2.1. Complexos octaédricos (Oh) e tetraédricos (Td). A energia de 
estabilização do campo cristalino (CFSE). Distorções tetragonais a 
partir de geometria Oh. O teorema de Jahn-Teller e complexos 
quadrado-planares. 
3.2.2. Fatores que afetam a CFSE e a Série Espectroquímica. 
3.3. A Teoria dos Orbitais Moleculares (MO) e o Efeito 
Nefelauxético. 
3.3.1. A Teoria MO em moléculas simples. A teoria MO em 
compostos de coordenação. 
3.3.2. A teoria MO e ligações π (retrodoação). 
3.3. Espectroscopia eletrônica em complexos de metais de transição. 
3.3.1. Os estados atômicos e os Termos Símbolos. Momento angular 
do orbital e momento angular do spin – os microestados e o termo 
Russel-Saunders. 
3.3.2. Derivação dos espectros para sistemas Oh e Td. Parâmetros de 
Racah. Os Diagramas de Orgel e Tanabe-Sugano. Regras de Seleção. 

PROVA 2 

4 h/a Prova 2  

8 h/a 

4. Compostos organometálicos 
4.1 Histórico e definições; 
4.2 Regra dos 18 elétrons; 
4.3 Nomenclatura e hapticidade; 
4.4 Ligantes típicos em química organometálica 
4.5 Aplicações em catálise e processos industriais. 

PROVA 3 

4 h/a 

5. Introdução à Química do bloco f 
5.1 Orbitais f e estados de oxidação; 
5.2 O fenômeno de contração lantanídica 
5.3 Propriedades espectroscópicas e magnéticas 
5.4 Aplicações 

PROVA 3 

4 h/a Prova 3  
60 h/a   

 
 
METODOLIGIA:  A disciplina será ministrada através de aulas expositivas, com auxílio de recursos 
audiovisuais e artigos de revistas internacionais, devendo o aluno complementar seus estudos nos livros 
indicados ou em algum outro de preferência do aluno. Serão indicados exercícios e problemas que visem à 
aplicação dos conceitos e postulados apresentados nas aulas expositivas. O objetivo é que o aluno manuseie e 
trabalhe com a bibliografia indicada. Durante as aulas, eventuais demonstrações pelo uso de modelos serão 
conduzidas pelo professor. A busca e interpretação de artigos científicos atuais que abordem tópicos do 
conteúdo programático serão incentivadas. 
 
 
 
AVALIAÇÃO:  A qualidade/quantidade de desempenho escolar será avaliada através dos seguintes 
indicadores: 03 (três) provas escritas discursivas individuais (P1, P2 e P3), cada uma com peso relativo de 30% 
e 10% correspondente a assiduidade, participação e pró-atividade (APP) ao longo do semestre letivo. 
 
Logo: MF = P1 (30%) + P2 (30%) + P3 (30%) + APP (10%) 
 
Obs.: Todas avaliações terão notas atribuidas no intervalo de 0,0 (zero) à 10,0 (dez). 
 



A atribuição do conceito final será feito de acordo com o regimento geral da pós-graduação da UDESC – 
resolução 013/2014 do CONSEPE. 
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