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EMENTA 

 

Elementos de transição. Química dos compostos de coordenação: Teoria da ligação de valência, 

campo cristalino e orbitais moleculares. Teorias de ácidos e bases. 

 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 

 

CAPÍTULO  I: COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO. 

 

 Sais duplos e compostos de coordenação - A teoria de Werner - Métodos recentes de estudos 

dos complexos- Número atômico efetivo - Forma dos orbitais d - Ligações nos complexos de metais de 

transição - A teoria do campo cristalino, complexos octaédricos, efeitos do desdobramento do campo 

cristalino, distorção tetragonal de complexos octaédricos, complexos quadrados - Planos e complexos 

tetraédricos - quelatos - Nomenclatura de compostos de coordenação - Isomeria.Isomeria de 

polimerização, isomeria de ionização, isomeria de hidratação, isomeria de ligação, isomeria de 

coordenação, isomeria de posição de coordenação, isomeria geométrica e isomeria ótica. 

 

CAPÍTULO  II: ELEMENTO DO BLOCO D 

 

 1- Propriedades Gerais - tamanho, densidade, pontos de fusão e ebulição, reatividade dos 

metais, energias de ionização, cor, propriedades, magnéticas, propriedades catalíticas, valência variável, 

estabilidade dos diferentes estados de oxidação, capacidade de formar complexos, não-estequiometria, 

abundância. 

 

 2- Grupo de Escândio - estados de oxidação, tamanho, propriedade, propriedade gerais, 

ocorrência, separação e obtenção. 

 

 3- Grupo de Titânio - estados de oxidação, tamanho reatividade e caráter passivo, número de 

oxidação ( I V ) óxidos, oxi íons e peróxidos, haletos, número de Oxidação ( + I I I ), compostos 

organometálicos, Obtenção dos metais. 

 

 4- Grupo de Vanádios - de oxidação, tamanho, propriedades gerais, potências de redução, cor, 

composto com nitrogênio carbono e hidrogênio, haletos, óxidos. 

 

 5- Grupo de Cromo - estado de oxidação, potenciais de redução, propriedades gerais, haletos, 

óxidos, cromatos, molibatos, tungstatos, oxihaletos e obtenção e usos. 

 

 6- Grupo de Manganês - estados de oxidação, potenciais de redução, propriedades gerais, 

estados  de oxidação mais baixos, números de oxidação ( I I, I I I, IV, V, VI, e VII ). 

 

 7- Grupo do Ferro - estados de oxidação, propriedades gerais, estados compostos de rutênio e 

ósmio e obtenção e usos. 

 

 8 - Grupo  do Cobaltos - estados de oxidação, propriedades gerais, estados de oxidação mais 

baixos,  número de oxidação ( I, I I, I I I, IV, V e VI, ), ocorrência e obtenção. 

 

 9- Grupo do Níquel - estados de oxidação, propriedades gerais, estados de oxidação baixos ( - I, 

0, + I ), números de oxidação ( + I I, + I I I, + IV, +V e VI), obtenção e usos. 
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 10- Grupo de Cobre - estados de oxidação, potenciais de redução, propriedades gerais, estado    

( +I, +I I, +I I I, ), obtenção e usos dos elementos. 

 

 11- Grupo de Zinco - estados de oxidação, potenciais de redução, tamanho, energias de 

ionização, propriedades gerais, óxidos, haletos e complexos, compostos de mercúrio ( I ), compostos 

organometálicos, toxicidade do mercúrio, obtenção e usos. 
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