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DISCIPLINA: Química Bioinorgânica                 PRÉ-REQUISITOS: não há 

 

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

 

CURSO(S): Mestrado em Química Aplicada                       SEMESTRE/ANO: 1/2017 

 

EMENTA: A química bioinorgânica e a sua interdisciplinaridade. Absorção, transporte e armazenagem de 

oxigênio. Metais no centro de fotossistema. Proteínas do tipo heme e não-heme. Funcionamento dos metais nas 

enzimas - transporte de íons metálicos e metabolismo. Traços metálicos em sistemas biológicos - metais 

tóxicos. Enzimas contendo: ferro, manganês, vanádio, cobre, molibdênio, níquel e zinco. Antitumorais e 

biomarcadores de platina, gálio, índio, vanádio e outros. 

 

OBJETIVOS: 
 

Gerais: Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de utilizar os fundamentos teóricos de química 

bioinorgânica no reconhecimento das propriedades estruturais, funcionais e espectroscópicas de 

metaloproteínas, metalofármacos, compostos biomiméticos dentre outros. 

 

Específicos: 

 

 Revisar os aspectos básicos de bioquímica estrutural e do maquinário celular com enfoque no papel 

dos metais nos sistemas vivos. 

 Estudar os principais processos metabólicos mediados por metais: Respiração, transferência de 

elétrons, sinalização e transcrição de sinais. 

 Explorar o papel catalítico de metaloenzimas em reações ácido-base, oxidases, liases, isomerases, 

dentre outras. 

 Compreender o ciclo biológico de alguns elementos químicos de relevância bioinorgânica. 

 Introduzir a química de biossensores contendo íons metálicos e de processos de biomineralização. 

 Apresentar a química medicinal baseada em compostos de coordenação e organometálicos. 

 Desenvolver nos acadêmicos a habilidade de reconhecer a importância da química bioinorgânica como 

campo da ciência; 

 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 

Seminário 1 

1. Princípios gerais e fundamentos 

1.1 Perspectivas históricas; 

1.1 Essencialidade e toxicidade dos elementos inorgânicos nos 

sistemas biológicos; 

1.2 Suplementação alimentar e terapia com uso de quelantes; 

4 h/a 

2. Biologia molecular e estrutural de proteínas e ácidos nucleicos 

2.1 Aminoácidos e suas propriedades químicas; 

2.2 Estruturas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias de 

proteínas; 

2.3Estruturas primárias, secundárias e terciárias de ácidos nucleicos; 



2 h/a 

3. Ligantes biológicos para íons metálicos 

3.1 Inserção de metais em metaloproteínas 

3.2 Cofatores – Moco, FeMoco, Clusters-P, Clusters-H e CuZ 

3.3 Sideróforos 

2 h/a 
4. Modelagem biomimética de metaloenzimas 

4.1 Projeção e síntese de compostos biomiméticos 

4.2 Complexos modelo e análogos sintéticos 

2 h/a Seminário 1  

4 h/a 
5. Zinco – Ácido de Lewis e regulador de genes 
5.1 Enzimas mononucleares 

5.2 Enzimas multinucleares e cocatalíticas 

Seminário 2 
6 h/a 

6. Ferro – Essencial para quase toda a vida 

6.1 Função biológica de ferroproteínas 

6.2 Hemoproteínas 

6.3 Outras proteínas contendo ferro 

6.4 Enzimas dinucleares de ferro não-heme 

6 h/a 

7. Cobre – Lidando com o dioxigênio 

7.1 Química do cobre e a bioquímica 

7.2 Ativação e redução do oxigênio 

7.3 Enzimas de cobre 

2 h/a Seminário 2  

5 h/a 

8. Níquel e cobalto: Relíquias evolucionárias 

8.1 Enzimas de níquel 

8.2 Cobalaminas e proteínas de cobalto 

8.3 O complexo B 

Seminário 3 
5 h/a 

9. Manganês – Geração de oxigênio e desintoxicação 

9.1 Oxidação fotossintética da água 

9.2 Mn
2+

 de a caça dos radicais livres 

9.3 Química não-redox do manganês: Arginase 

4 h/a 

10. Molibnênio, tungstênio, vanádio e cromo 

10.1 Bioquímica do Mo e W 

10.2 Enzimas de molibdênio 

10.3 Xantina oxidase 

10.4 Sulfito oxidase e DMSO redutase 

2 h/a Seminário 3  

2 h/a 
11. Biomineralização 

11.1 Introdução aos processos de biomineralização 

11.2 Classes majoritárias de biominerais 

Seminário 4 
4 h/a 

12. Metais na medicina e metalodrogas 

12.1 Desordem do metabolismo metálico 

12.2 Drogas baseadas em metais 

12.3 Compostos de lítio 

12.4 Agentes de contraste para RMI 

4 h/a 

13. Biorremediação: Metais no ambiente 

13.1 Química ambiental e os metais pesados 

13.2 Al, Cd, Hg, Pb 

13.3 Metais como venenos 

2 h/a Seminário 4  

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. Durante as aulas, eventuais demonstrações pelo uso de 

modelos poderão ser conduzidas pelo professor ou pelos alunos. 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: 04 (quatro) seminários individuais sobre artigos indicados pelo professor (S1, S2, S3 e S4), cada 

um com peso relativo de 20% da nota final e 20% correspondente à assiduidade, participação, pró-atividade e 

discussão de artigos científicos em sala (APP) ao longo do semestre letivo. 

 

Logo: MF = S1 (20%) + S2 (20%) + S3 (20%) + S4 (20%) + APP (20%) 

 

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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