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RESUMO 
 

 

Longa vida útil, alta densidade de energia, segurança ambiental, baixo custo, por-

tabilidade e confiabilidade são requisitos exigidos pela moderna sociedade na produção das 

baterias. As baterias recarregáveis de lítio usando soluções eletrolíticas com solventes apró-

ticos atendem, em princípio, estes requisitos. Ao se usar uma solução eletrolítica formada 

por LiPF6, etilenocarbonato (EC) e dietilcarbonato (DEC) a separação de fase começa em 

cerca de –220C. Se o DEC for substituído pelo metiletilcarbonato (MEC) o início da sepa-

ração de fase cai para –400C. Este é um bom resultado para aplicações tecnológicas, especi-

almente em baterias de lítio.  

A presente tese relata, do ponto de vista teórico, a formação do par iônico LiPF6, a 

estrutura de solvatação do cátion lítio pelo MEC e a coordenação competitiva do cátion lítio 

em um mistura formada pelos solventes EC e MEC. Todos os cálculos foram feitos a nível 

MP2, Hartree-Fock e DFT usando o programa Gaussian 98. As estruturas geométricas dos 

complexos Li+MEC, Li+(MEC)2, Li+(MEC)3, Li+(MEC)4, e Li+(MEC)5 foram obtidas usan-

do vários níveis de teoria. Os espectros de infravermelho e Raman e seus respectivos assi-

nalamentos foram obtidos para os compostos PF6¯, LiPF6 (nas simetrias C4V, C3V e C2V), 

MEC, Li+MEC, Li+(MEC)2. O número máximo de coordenação do cátion lítio pelo MEC 

obtidos nos cálculos de DFT situa-se entre 3 e 4. Os resultados dos cálculos mecânico-

quânticos apontam para uma coordenação seletiva do Li+ em uma mistura de EC e MEC. 

Na formação do par iônico, a estrutura energeticamente mais favorável encontrada nos cál-

culos foi a C3V(tridentada). 

As ftalocianinas (Pc) constituem outro grupo de moléculas com grandes possibili-

dades para aplicações tecnológicas. Algumas ftalocianinas exibem fotossensibilidade no 

infravermelho próximo e podem ser usadas em conjunto com os diodos de laser nas impres-

soras de alta velocidade. Outras ftalocianinas estão sendo testadas para aplicações em tera-

pia fotodinâmica contra alguns tipos de câncer. 

A segunda parte da presente tese relata os resultados realizados sobre as proprie-

dades geométricas e eletrônicas das ftalocianinas de alumínio (AlPc+1, OAlPc-1, FAlPc, 



 xxi 

ClAlPc, BrAlPc, IAlPc, F2AlPc, Cl2AlPc, (CO)AlPc+1, (CO)2AlPc+1, N2AlPc+1, 

(N2)2AlPc+1), ftalocianinas de silício (SiPc+2, OSiPc, FSiPc+1, ClSiPc+1, F2SiPc, Cl2SiPc, 

COSiPc+2) e as metal-ftalocianinas, com o metal pertencente à primeira fila dos elementos 

de transição. Os espectros vibracionais de infravermelho para as ftalocianinas acima men-

cionadas também foram investigados. O ligante axial apresenta influência na posição da 

banda Q (banda de mais baixa energia) no espectro de UV/visível dos derivados ftalocianí-

nicos. As geometrias e os espectros de infravermelho foram obtidos usando a teoria do fun-

cional da densidade com o método híbrido B3LYP. Os espectros das transições eletrônicas 

foram obtidos usando o programa ZINDO/S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xxii 

 

ABSTRACT 
 

 

Lithium ion secondary batteries are currently the best portable energy storage device 

for the consumer electronic market. In this type of battery, the anode is commonly made up 

of carbonaceous material and the candidates for make up cathode are transition metal, chal-

cogenides, or 3-D spinel LiMn2O4. Electrolytes are composed of a lithium salt (LiClO4, 

LiPF6, LiCF3SO3, etc) dissolved in an organic solvent or more commonly a mixture of sol-

vent. In a binary mixture of ethylene carbonate (EC) and diethyl-methyl-carbonate (DEC) 

the phase separation of electrolyte starts about –22 0C. However, by adding methyl-ethyl-

carbonate (MEC) rather than DEC, which is an asymmetric aciclic carbonate, the melting 

point drops to about –40 0C. This result is convenient for technological applications. 

In this thesis we studied from the theoretical point of view the formation of the ionic 

pair LiPF6, the structure of lithium ion solvated by MEC and the competitive coordination 

of lithium ion in a blend of EC and MEC. All calculations were carried out at the MP2, 

Hartree-Fock, and DFT levels of theory using the gaussian 98 package.   The theoretical 

geometry structures of the complexes Li+MEC, Li+(MEC)2, Li+(MEC)3, Li+(MEC)4, and 

Li+(MEC)5 were calculated using several levels of theory. The wave numbers, infrared, and 

Raman intensities, as well as their respective assignments were obtained for PF6¯, ion pair 

LiPF6 (with symmetries C4V, C3V, and C2V), MEC, Li+MEC, Li+(MEC)2. The maximum 

coordination number for MEC coordinated to lithium ion in gas phase was found to be be-

tween 3 and 4. A selective lithium ion solvation in a blend of EC and MEC was observed 

from the quantum chemical calculations. The most stable structure for the ionic pair LiPF6 

observed in the calculations is the C3V (tridentate).  

With the same importance from the point of view for technological application are 

the phthalocyanines. Phthalocyanines (Pc) are an important class of electroactive and pho-

toactive organic materials with a wide range of applications. Some of them exhibit near-IR 

photosensitivity and could be used in conjunction with laser diodes in high-speed printers. 

Others phthalocyanine compound are being tested for applications in photodynamic therapy 

(PDT) against some type of cancer.    
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The second part of the present thesis report the calculation results carried out about 

the geometry, energy, and electronic properties for aluminum phthalocyanines (AlPc+1, 

OAlPc-1, FAlPc, ClAlPc, BrAlPc, IAlPc, F2AlPc, Cl2AlPc, (CO)AlPc+1, (CO)2AlPc+1, 

N2AlPc+1, (N2)2AlPc+1), silicon phthalocyanines (SiPc+2, OSiPc, FSiPc+1, ClSiPc+1, F2SiPc, 

Cl2SiPc, COSiPc+2), and for metal-phthalocyanines with the metal belong the first row of 

the transition elements. The infrared vibrational spectra were also investigated for all above 

phthalocyanines. The axial ligant can be to shift the position of the Q band (band of the 

lowest energy) on the UV/visible spectra of the phthalocyanine derivatives. The geometry 

and infrared spectra were obtained using the density functional theory with basis set 6-31G 

and 6-31G* with gaussian 98 program. The electronic transition spectra were performed 

using the ZINDO/s program.     

 

  

 



CAPÍTULO I 
 

 

 

I-1.  Introdução 
 

Nos últimos vinte ou trinta anos houve um enorme avanço na tecnologia dos com-

putadores, particularmente nas áreas responsáveis pelo aumento da velocidade dos cálculos 

e memórias mais eficientes e com maiores capacidades de armazenagens de dados. Os a-

vanços de hardware e, mais especificamente, as melhorias ocorridas nos algoritmos compu-

tacionais fizeram com que os computadores se tornassem uma importante ferramenta de 

investigação dos problemas científicos. Pode-se categorizar a pesquisa científica em três 

grandes áreas: ciência observacional, experimental e teórica. 

Uma quarta e nova área de pesquisa científica emergida nos últimos vinte ou trinta 

anos está revolucionando o jeito dos cientistas trabalharem. Trata-se da ciência computa-

cional. Ciência computacional é a aplicação dos métodos numéricos e técnicas computa-

cionais para resolver os grandes e complexos problemas científicos. A ciência computacio-

nal foi beneficiada nas últimas décadas não somente pelo avanço de hardware dos compu-

tadores, mas, provavelmente, muito mais importantes foram as melhorias ocorridas nos 

algoritmos computacionais e nas técnicas matemáticas. A ciência computacional permite ao 

cientista fazer coisas que anteriormente eram impossíveis devido à complexidade matemá-

tica ou ao grande número de cálculos envolvidos, ou possivelmente a combinação de ambos 

os fatores. A ciência computacional também permite aos cientistas construírem modelos, os 

quais capacita-os a fazerem predições sobre o que pode ocorrer no laboratório, ou talvez 

capacitá-los melhor para fazerem boas observações ou entender mais rapidamente o que 

estão observando. Pode-se usar as técnicas computacionais para simular experimentos que 

sejam muito caros ou que sejam perigosos para serem feitos. Por exemplo, pode-se simular 

o comportamento de uma droga no corpo e, assim, reduzir, mas não eliminar, o número de 

animais usados nos testes de novos produtos farmacológicos. Enquanto os modelos compu-

tacionais não podem substituir os laboratórios, certamente eles já se tornaram parte inte-

grante no processo científico para produção de conhecimento. 
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Existem muitas definições para a ciência computacional. A maioria delas a descreve  

como sendo uma área interdisciplinar que usa os conceitos das disciplinas da ciência, ciên-

cia dos computadores e matemática. É importante entender que ciência computacional não 

é a ciência dos computadores. Ciência computacional é uma metodologia que permite o 

estudo de vários fenômenos; é um quarto método de se fazer pesquisa, em adição aos méto-

dos observacionais, experimentais e teóricos. Pode-se definir a ciência como sendo o estudo 

do comportamento da natureza. Existe uma clara relação simbiótica entre as ciências teóri-

ca, experimental e computacional:  os conhecimentos teóricos orientam os experimentalis-

tas; os dados experimentais são usados para construir e validar pesquisas computacionais e 

a pesquisa computacional provê aos teóricos novas direções e idéias. Tem-se argumentado 

que desde de 1928 o  conhecimento matemático teórico para resolver todos os problemas da 

química é conhecido. Mas somente a partir da década  de 50 com o avanço da tecnologia 

dos computadores é que se tornou possível à solução computacional das complexas equa-

ções matemáticas propostas pelos teóricos. 

O problema central em qualquer ciência computacional é a ciência em si, i.e., qual é 

o evento ou problema cientifico de interesse? Quais são suas fronteiras? Quais são os com-

ponentes ou fatores que fazem parte do sistema? Quais as suposições que podem ser feitas 

sobre seu comportamento? O que sabemos sobre o comportamento de outros sistemas que 

são similares ao sistema sob estudo? Quando estas decisões forem tomadas, então podemos 

começar a pesquisa escolhendo um algoritmo adequado: um modelo matemático que pode 

ser criado para representar o comportamento descrito pelos parâmetros do problema sob 

investigação. Freqüentemente, necessita-se de alguns métodos numéricos para iniciar a so-

lução do modelo matemático gerado na modelagem do problema. Muitos destes métodos 

numéricos são bastante complexos para serem calculados à mão e/ou requer cálculos repeti-

tivos (iterações) para se chegar a um valor aproximado desejado. É nesse ponto que se usa a 

tecnologia da ciência dos computadores para implementar o algoritmo ou modelo matemá-

tico usando um computador de tamanho adequado e alguns softwares computacionais.  

Neste contexto, os químicos tornaram-se os mais ativos e inovadores participantes 

na rápida expansão da ciência computacional. Química computacional é simplesmente a 

aplicação dos conhecimentos químicos, matemáticos e da computação à solução dos pro-

blemas de interesse químico. Alguns dos mais comuns softwares utilizados pelos químicos 
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computacionais são: Gaussian 98 (atual versão), GAMESS, AMPAC, MOPAC, Spartan, 

ZINDO, etc. Na presente tese utilizou-se principalmente o programa Gaussian 98 rev. A. 6 

e  o programa semi-empírico ZINDO. 

 

 

I-2. Baterias de lítio 
 

As baterias representam, nos dias atuais, um grande negócio. As vendas anuais che-

gam a casa dos $10 bilhões de dólares e este número cresce anualmente. Na década de 40 o 

principal uso das baterias eram em flash fotográficos, alguns brinquedos, veículos (ignição, 

faróis, etc.) e rádios [1]. Nos últimos 50 anos a aplicação doméstica das baterias de pequeno 

porte expandiu de modo fenomenal. Pequenas baterias primárias e baterias recarregáveis 

são empregadas atualmente em um grande número de aparelhos. Como exemplos pode-se 

citar: os telefones, rádiorrelógios, alarmes, detectores de fumaça, ferramentas portáteis, 

rádios, televisores, relógios, câmaras, marca-passo cardíaco, defesa militar (míssil, detona-

dores, etc.), computadores, etc. Em adição às aplicações anteriores um grande futuro se 

projeta na utilização em veículos elétricos, os quais são ecologicamente menos agressivos. 

Estima-se que nesta última aplicação o comércio com baterias pode chegar à marca de 1 

trilhão de dólares/ano.   

Logicamente, longa vida útil, alta densidade de energia, ambientalmente seguro, 

baixo custo, portabilidade e confiabilidade são requisitos exigidos pela moderna sociedade 

[2]. As baterias formadas pela combinação do metal lítio (ou um material carbonáceo inter-

calado com lítio) como ânodo e um cátodo intercalado com lítio satisfaz, em princípio, es-

tes requerimentos [3]. As baterias recarregáveis de lítio podem armazenar duas vezes mais 

energia por unidade de peso e volume do que as baterias de níquel - cádmio [4]. O primeiro 

sucesso comercial das baterias de lítio recarregáveis foi introduzido no mercado pela fabri-

cante Sony em 1990 [4]; esta bateria consiste de um eletrodo negativo (ânodo) formado de 

material carbonáceo e um eletrodo positivo (cátodo) formado por LiCoO2 e uma solução 

eletrolítica aprótica. Na verdade, as baterias de lítio que usam o conceito “Rocking chair” 

[5] são, atualmente, um sucesso comercial. Tais baterias são produzidas aos milhares por 

mês. Os materiais de escolha para a confecção do ânodo nas baterias de lítio são os com-
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postos carbonáceos: grafite ou carvão. A motivação para a escolha de tais materiais é o bai-

xo custo e a baixa voltagem operacional. Este ânodo é acoplado a um cátodo de alta volta-

gem (LiCoO2), o que permite à bateria um intervalo de operação de cerca de 4V [2]. Um 

ânodo ideal é produzido pela inserção reversível de um átomo de lítio para cada seis átomos 

de carbono que formam as camadas de grafite (Figura I-2.1), na qual se atinge a capacidade 

máxima teórica de 372 mAh/g: 

Li + 6C !LiC6 

 

Ânodo 

Solução 
eletrolítica 

Cátodo 
 

Figura I-2.1. Esquema simplificado mostrando o funcionamento básico de uma bateria de 
íon de lítio. 

 

O material de uso mais comum na confecção do cátodo nas baterias de íon de lítio é 

o óxido de cobalto e lítio (LiCoO2) com estrutura em camadas. Apesar da facilidade de pre-

paro proporcionar uma capacidade média de 140 mAh/g, o LiCoO2 apresenta várias des-

vantagens como alto custo e risco ambiental. Algumas alternativas têm sido propostas nos 

últimos anos. O LiNiO2 oferece, potencialmente, alta capacidade, i.e., da ordem de 200 

mAh/g. No entanto, existem algumas dificuldades no preparo deste material como por e-

xemplo, estequiometria não bem definida o que afeta a capacidade cíclica. Além disso, o 

LiNiO2 sofre de instabilidade térmica em seu alto estado de oxidação. A substituição parci-

al do Ni por outros metais tais como Mg, Mn ou Al [6] tem sido apresentada na tentativa de 
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corrigir as deficiências do uso do LiNiO2. Mas os resultados destes esforços ainda não pro-

duziram nenhum impacto na confecção das baterias de íon de lítio.  

A escolha do eletrólito apropriado é uma tarefa importante na tecnologia das bateri-

as de íon de lítio. Os requisitos básicos desejáveis na seleção de um eletrólito são: alta con-

dutividade iônica, baixo ponto de fusão, alto ponto de ebulição, estabilidade química e es-

tabilidade eletroquímica [7]. Em adição às características anteriores, um bom eletrólito de-

ve ser de tal modo a induzir morfologicamente uma melhor proteção sobre o ânodo (carbo-

no) e sustentar uma alta voltagem operacional no cátodo (óxido de metal e lítio). Os eletró-

litos são compostos de um sal de lítio (LiClO4, LiPF6, LiCF3SO3, etc.) e um solvente orgâ-

nico ou mais comumente uma mistura de solventes orgânicos tais como carbonato de etile-

no (EC), carbonato de propileno (PC), 2-metiltetrahidrofurano (THF), metiletilcarbonato 

(MEC), dietil carbonato (DEC), dimetilcarbonato (DMC), etc. Existem também exemplos 

de misturas ternárias de solventes na tentativa de melhorar o desempenho das baterias a 

baixas temperaturas [7]. Entre os primeiros eletrólitos a serem usados nas baterias de íon de 

lítio destacam-se as misturas de PC e DEC [8]. Apesar da alta solubilidade do LiCO4 em 

PC e boas propriedades físicas tais como alta constante dielétrica (64,9 a 25°C), baixa tem-

peratura de congelamento (-49,2°C) e alto ponto de ebulição (241,7°C) [9], as pesquisas 

mais recentes tendem a excluir o uso do PC devido ao fato deste solvente induzir esfolia-

ções no ânodo carbonáceo por causa da intercalação de lítio solvatado entre as camadas de 

grafite, produzindo a liberação de gases e larga irreversibilidade da capacidade da bateria. 

A alta constante dielétrica do EC (89,8 a 313K) é uma propriedade desejável para um sol-

vente. Contudo, o EC é sólido à temperatura de 36°C. Para aumentar o intervalo de liquidez 

do EC adiciona-se um segundo solvente que pode ser DEC, DMC, THF ou MEC. Geral-

mente, soluções de LiPF6, EC e DMC são usadas na fabricação comercial das baterias de 

íon de lítio. Estas soluções apresentam alta condutividade iônica, boa estabilidade eletro-

química e, além disso, tem a seu favor a formação de um filme denso e uniforme sobre o 

eletrodo de grafite [8]. A morfologia da superfície deste filme tem sido muito bem estudada 

por várias técnicas, i.e., FT-IR [9], STM [10] e AFM [8]. Todas essas técnicas mostram que 

os eletrólitos líquidos mais adequados para as baterias de lítio são as soluções de sais de 

lítio com uma mistura de aquil carbonatos cíclicos com alquil carbonatos acíclicos.  
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Como pode ser visto na figura I-2.2, as baterias de íon de lítio têm um futuro bastan-

te promissor. Elas apresentam cerca de 1,5 vezes menos volume e são de 1,5 ~ 2,0 vezes 

mais leve por unidade de densidade de energia (capacidade) do que as baterias de NiCd. 

Além disso, sua voltagem (~3,6V) é cerca de 3 vezes maior do que as baterias de NiCd 

(1,2V) [12]. 

 

Figura I-2.2. Gráfico mostrando a densidade energética para vários tipos de baterias secun-
dárias. A área preta representa a situação atual, enquanto que a área verde representa as 
perspectivas futuras. 

 
 
 

Nas soluções eletrolíticas formadas por sais de lítio, EC e DEC (molécula simétrica) 

a separação de fase ocorre a –22°C [13]. A substituição da cadeia simétrica de DEC pela 

cadeia assimétrica de MEC na formação das soluções eletrolíticas faz com que a separação 

de fase caia para –40°C [13]. Esta observação é de interesse prático no desenho de novas 

baterias de lítio, pois aumenta seu intervalo de liquidez.  

O presente trabalho tem por objetivo, em sua primeira parte, investigar teoricamen-

te, usando os métodos da química computacional, a formação do par iônico hexafluorofos-

fato de lítio (LiPF6)[33] e estudar as propriedades da estrutura de solvatação do cátion lítio 

pelo solvente aprótico MEC e a coordenação competitiva do Li+ com o EC e MEC.  
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I-3. FTALOCIANINAS 
 

A segunda parte da presente tese tem por objetivo investigar computacionalmente as 

propriedades geométricas, energéticas e eletrônicas das ftalocianinas(Pc) de alumínio 

(AlPc+1, OAlPc-1, FAlPc, ClAlPc, BrAlPc, IAlPc, F2AlPc, Cl2AlPc, (CO)AlPc+1, 

(CO)2AlPc+1, N2AlPc+1, (N2)2AlPc+1), ftalocianinas de silício (SiPc+2, OSiPc, FSiPc+1, Cl-

SiPc+1, F2SiPc, Cl2SiPc, COSiPc+2) e das metal-ftalocianinas, com o metal pertencente à 

primeira fila dos elementos de transição. 

As ftalocianinas são compostos que apresentam uma grande variedade de aplica-

ções. Algumas ftalocianinas exibem fotossensibilidade no infravermelho próximo e podem 

ser usadas em conjunção com diodo de laser em impressoras de alta velocidade. Um fotor-

receptor típico consiste de um substrato condutor, uma camada geradora de carga e uma 

camada transportadora de carga. As ftalocianinas podem ser usadas como parte integrante 

da camada geradora de cargas e estão, normalmente, dispersas em uma faixa polimérica. Os 

tipos de ftalocianinas consideradas para este tipo de aplicação são: ftalocianinas base livre 

[13,14,15]; ftalocianinas de metais trivalentes, tais como a cloro-alumínio-ftalocianina 

(ClAlPc) [16] e cloro-índio-ftalocianina (ClInPc) [17,18]; as ftalocianinas dos metais tetra-

valentes tais como a vanidil ftalocianina (VOPc) [19] e titanil ftalocianina (TiOPc) [20]. 

As ftalocianinas também estão sendo intensivamente investigadas quanto as suas 

potencialidades como agentes em terapia fotodinâmica (PDT), como uma nova modalidade 

no tratamento do câncer [21,22,23,24]. Nestes casos as ftalocianinas são absorvidas pelos 

tecidos e posteriormente são fotossensibilizadas (excitadas) usando laser, gerando radicais 

livres citotóxicos e oxigênio singlete (1O2) matando seletivamente as células cancerosas.  

As ftalocianinas são largamente utilizadas como corantes em plásticos para os mais 

diversos usos e também em tecidos. Outras aplicações tecnológicas das ftalocianinas de 

grande interesse atual incluem: semicondutores, fotocondutores e catalisadores [27]; além 

de sensores de gases [28,29]. Atualmente são produzidas dezenas de toneladas/ano destes 

compostos em todo o mundo. 

As ftalocianinas, as quais não são encontradas na natureza, foram descobertas aci-

dentalmente em 1907, por Brun e Tcherniac [21] na South Metropolitan Gas Company em 
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Londres como subproduto na preparação da o-cianobenzamida partindo da ftalamida e ani-

drido acético. 
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Figura I-3.1. Ftalocianina base livre 

 

Em 1927, Diesbach e von der Weid [22] obtiveram cobre-ftalocianina reagindo o-

dibromo-benzeno e cianeto de cobre em piridina como solvente. Entretanto, somente algum 

tempo após a descoberta é que foi feita a investigação sistemática desses complexos. Nos 

laboratórios de Reginald P. Linstead no Imperial College of London, as ftalocianinas não 

somente ganharam seu nome, mas também os métodos básicos de síntese e caracterização 

foram intensamente investigados. Linstead e colaboradores determinaram corretamente a 

estrutura molecular da ftalocianina base livre (figura I-3.1) usando somente métodos quími-

cos [23].  

Linstead e colaboradores ficaram impressionados com a alta estabilidade térmica e 

química destes complexos. Eles cresceram os primeiros cristais pela sublimação a baixa 

pressão em corrente de CO2 acima de 500°C [24]. Estes cristais foram enviados a J. Monte-

ath Robertson do laboratório de pesquisa Davy Faraday do Royal Institution, que resolveu a 

estrutura cristalina de três desses complexos [24,25,26]. Esta foi a primeira vez que a estru-

tura de um complexo desse tipo pôde ser resolvida usando somente métodos diretos. Desde 

então, muitas outras estruturas cristalográficas de ftalocianinas foram publicadas. 

A alta simetria molecular, o elevado número de elétrons π e as propriedades físicas 

e químicas que estes compostos apresentam em função do seu empacotamento no estado 
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sólido despertaram, desde os anos 60, o interesse pelo seu estudo teórico. O grupo de Quí-

mica Quântica do Instituto de Química de São Carlos, USP, já realizou outros trabalhos 

similares. Em 1995 L. A. Soares Neto estudou as metal-tetraazoporfirinas (figura I-3.2a) 

em sua tese de doutorado usando o programa ZINDO [30,34]. As tetraazoporfirinas são 

uma simplificação das ftalocianinas, onde os quatro núcleos benzênicos não estão presen-

tes, diminuindo consideravelmente o número de átomos no sistema. Em 1997, R. Celeste 

defendeu sua tese de doutorado sobre os estudos teóricos dos dímeros de ftalocianinas com 

ponte metálica [31]. Entretanto, as limitações computacionais daquela época impuseram 

severas restrições geométricas nos cálculos, i.e., foram considerados nos cálculos somente 

o anel do macrociclo (figura I-3.2b). As porfirinas foram intensamente investigadas do pon-

to de vista teórico por K. M. T. Oliveira em sua tese de doutoramento [32,35,36]. A presen-

te tese descreve o estudo teórico das ftalocianinas sem fazer nenhuma simplificação geomé-

trica. A teoria do funcional da densidade com o método híbrido B3LYP é usada para estu-

dar os derivados das ftalocianinas de alumínio e silício. O programa semi-empírico ZINDO 

é empregado na investigação teórica das metal-ftalocianinas. Este trabalho foi feito em co-

laboração com o Grupo de Ciências de Materiais e Superfícies do Departamento de Quími-

ca e Bioquímica da Universidade de Windsor, Windsor, Ontário, Canadá. 
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CAPÍTULO II 
 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 
 
 

“The man who makes no mistakes does not usually make anything.” 
 

Edward John Phelps (1822-1900) 
 

 
 
II-1. Introdução 

 

Simulações precisas das propriedades dos sólidos e moléculas reais a um nível em 

que as predições possam ser feitas com razoável nível de confiança requerem uma excelen-

te representação do comportamento dos componentes de tais sistemas. As aproximações 

clássicas usando modelos simples parametrizados, tais como potencial interatômico [37] ou 

os modelos de carga – ligação [38], foram empregadas no passado para estudar problemas 

envolvendo coleções de átomos com algum sucesso. Atualmente, sistemas consistindo de 

milhares de átomos são simulados usando estes métodos clássicos [39]. Nas últimas déca-

das, os métodos da mecânica quântica tornaram-se bem estabelecidos para o estudo de sis-

temas contendo dezenas de átomos.  

Simulações não relativísticas das propriedades eletrônicas e estruturais de sistemas 

contendo até cerca de mil átomos [40] tornaram-se rotina nos últimos anos em vários labo-

ratórios. Tais sistemas requerem uma solução precisa da equação de Schrödinger. A equa-

ção de Schrödinger em si é facilmente construída para um sistema de muitos corpos. Entre-

tanto, é impossível resolvê-la diretamente além dos sistemas mais simples sem fazer algu-

mas aproximações. Algumas destas aproximações desenvolvidas ao longo dos anos por 

vários pesquisadores são brevemente discutidas neste capítulo.    
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II-2. A equação de Schrödinger para sistemas de muitos corpos 
 

A equação de Schrödinger não relativística e independente do tempo para uma dis-

tribuição de elétrons e núcleos pode ser escrita de forma geral como 

{ } ( ) { } ( ) 0,, =Ψ−+++Τ=ΨΕ−Η −−− RrEVVVRr nnneee ,                 (II.1) 

com o Halmitoniano H dado por 

nnneee VVVTH −−− +++= . 

Na equação (II.1), E representa a energia total do sistema, T representa a energia cinética 

dos elétrons e dos núcleos, Ve-e é a energia potencial devido à interação elétron-elétron, Ve-n 

representa a energia potencial de interação elétron - núcleo e Vn-n representa a interação 

núcleo – núcleo. A função de onda Ψ(r, R) depende, portanto, das posições e coordenadas 

de spin de todos os N núcleos e n elétrons no sistema. 

Ignorando os efeitos de acoplamento spin-orbita e as interações spin-spin, é possí-

vel escrever explicitamente todos os potenciais da equação (II.1). Em unidades atômicas, h 

= e = me = 4π∈ o = 1, para uma distribuição normalizada dos elétrons com um conjunto de 

coordenadas ri e núcleos com cargas Za nas coordenadas Ra, os termos da equação (II.1) 

podem ser escritos como: 
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∑
µ≠νµ νµ

− −
+=

)(,

1
2
1

rr
V ee , 

∑
µ µ

− −
−=

a a

a
ne Rr

ZV
,

, 

∑
≠

− −
+=

)(,2
1

aba ba

ba
nn RR

ZZV . 



 12 

Nesta tese adotaremos o hábito de escrever em negrito as grandezas vetoriais. A e-

nergia cinética (T) é somada sobre todos os elétrons (µ = 1 → n) e núcleos (a = 1 → N). Os 

potenciais elétron–elétron e núcleo–núcleo são somados sobre todas combinações de pares 

distintos. Para evitar que cada par seja contado duas vezes, multiplica-se o potencial por 
2
1 . 

 

II-3. Aproximação de Born-Oppenheimer 
 

Como foi escrita, a equação de Schrödinger é intratável. Entretanto, uma simplifica-

ção devido a Born e Oppenheimer [41] é usada em quase todos os métodos para se resolver 

a equação de Schrödinger. A idéia central desta aproximação consiste no fato de que os 

núcleos são muito mais pesados do que os elétrons e, portanto, os elétrons se movem muito 

mais rapidamente do que os núcleos. Assim, como uma boa aproximação pode-se conside-

rar os elétrons em uma molécula movendo em um campo fixo formado pelos núcleos. Des-

se modo, o termo correspondente à energia cinética dos núcleos pode ser desprezado e a 

energia potencial de repulsão núcleo-núcleo pode ser considerada como constante [63]. 

Assim, o desacoplamento dos movimentos eletrônicos e nucleares pode ser usado para es-

crever a equação de Schrödinger de forma aproximada para o movimento eletrônico dos 

sólidos e moléculas. 

Desse modo, Ψ(r, R) pode ser escrita como um produto: 

Ψ(r, R) = ψR(r) · χ(R),                                                         (II.2) 

onde ψR(r) é a função de distribuição dos elétrons para um arranjo nuclear fixo e χ(R) é a 

função de onda dependente das posições nucleares. A função ψR(r) satisfaz a equação de 

onda da seguinte forma: 

)()()(
2
1 2 rRr RRnnneee UVVV ψψ

µ
µ =









+++∇− ∑ −−− .                  (II.3) 

Assim, para cada distribuição nuclear, U(R) é parte de um conjunto de autovalores para 

diferentes estados eletrônicos. ψψψψR e U devem ser funções contínuas de R. Substituindo a 

equação (II.2) na equação de Schrödinger e considerando a equação (II.3) tem-se: 
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,                             (II.4) 

a qual pode ser escrita como 

{ }∑
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ψ∇⋅χ∇+ψ∇χ
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                                    (II.5) 

onde o lado direito da equação (II.5) é zero se ψR(r) depende somente parametricamente de 

R. Este resultado leva a aproximação da equação de Schrödinger para o movimento nucle-

ar, a qual é desacoplada do movimento eletrônico, na forma 

).()()(
2

1 2 RRR χ=χ








+∇− ∑ EU
Mn

n
n

                                       (II.6) 

Considerando esta equação juntamente com a equação (II.3), a descrição dos movi-

mentos nucleares e eletrônicos pode ser feita separadamente. 

 

II-4. Aproximação de Hartree 
 

Com a simplificação do hamiltoniano (H), escrevendo-o como uma função da dis-

tribuição fixa dos núcleos, a equação de Schrödinger simplifica bastante. Entretanto ela 

ainda continua intratável devido à presença do potencial Ve-e. Claramente, alguma aproxi-

mação simplificadora é necessária para este termo. Em 1927, Hartree [42] propôs que a 

função de onda eletrônica poderia ser escrita como um produto de funções de onda monoe-

letrônica e ortogonais de tal modo que cada elétron interage com o potencial médio forma-

do pelos núcleos fixos e por todos os outros elétrons do sistema. 

Esta aproximação é equivalente a escrever a função de onda de muitos corpos como 

∏φ=ψ
i

ii )()( rrR ,                                             (II.7) 

onde φi(ri)’s representam as funções de onda monoeletrônicas e independentes, as quais são 

funções das coordenadas espaciais e de spin dos n elétrons. Para um conjunto de funções de 

onda normalizadas, o Hamiltoniano relacionado com a energia de estado φi é: 
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               (II.8) 

Este procedimento fornece um conjunto de n equações simultâneas integro-

diferenciais, as quais devem ser resolvidas autoconsistentemente para o conjunto de n φi 

estados. A solução deste tipo de problema é, geralmente, feita de modo iterativo, no qual 

um potencial inicial é usado para calcular as funções de onda monoeletrônicas. Com este 

conjunto de funções de onda monoeletrônica calcula-se um novo potencial a partir da nova 

distribuição total de cargas. Com o novo potencial obtém-se um novo conjunto de funções 

monoeletrônicas. Este processo é repetido até que as funções de onda monoeletrônicas 

permaneçam inalteradas entre dois ciclos iterativos consecutivos (ou que se atinja um certo 

limite de tolerância).  

Não é difícil mostrar que a função de onda de Hartree corresponde à solução de 

mais baixa energia possível do Hamiltoniano, usando o princípio variacional de Raleigh-

Ritz [43], o qual afirma que para uma função de onda com energia dada por 

ψψ
ψψ

=
H

E ,                                                             (II.9) 

a energia mais baixa possível é obtida quando 

0=
δψ
δE

 

02

2

>
ψδ

δ E
                                                         (II.10) 

As soluções das equações de Hartree apresentam uma falha muito óbvia, elas não 

são anti-simétricas com relação à permutação dos elétrons. Assim, essas soluções não po-

dem representar sistemas fermiônicos sem alguns ajustes.  

 

 

II-5. Aproximação Hartree-Fock 
 

Para sistemas fermiônicos, a função de onda de Hartree, equação (II.7), carece de 

um importante princípio físico, i.e., o princípio da exclusão de Pauli. Tanto Fock [44] 
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quanto Slater [43] sugeriram um método para incluir este princípio escrevendo a função de 

onda eletrônica total como um conjunto de funções monoeletrônicas que são explicitamente 

anti-simétricas com respeito à permutação dos elétrons.  

Para um conjunto de n elétrons, a função de onda pode ser escrita como um deter-

minante de Slater normalizado [43] na forma 

,)()()(det
!

1)( 211 nzban n
rrrrr φ⋅⋅⋅φφ=⋅⋅⋅ψ                         (II.11) 

onde φa(ri) é o a-ésimo spin-orbital monoeletrônico e ortonormal nas coordenadas espaciais 

e de spin, ri. Este determinante garante que a função de onda total é anti-simétrica em rela-

ção às permutações dos elétrons. 

As funções de onda monoeletrônicas são construídas para serem ortogonais com re-

lação às coordenadas espaciais (i, j) e de spin (α, β), i.e., 

αβ
βα δδ=φφ ijji .                                                          (II.12) 

Aplicando o princípio variacional à função de onda ψ  é possível derivar um Hamil-

toniano apropriado para a aproximação Hartree – Fock. 

Começando com 

ψ
−

+ψ= ∑∑
≠ )(,

1
2
1

iji jii
ihE

rr
                                (II.13) 

onde 

∑ −
−∇−=

n ni

n
ii Rr

Zh 2

2
1

,                                        (II.14) 

e usando o fato de que os elétrons são indistinguíveis, esta energia pode ser escrita como 

ψ
−

ψ−+ψψ∑
21

1)1(
2
1

rr
nnh

n

i
i .                              (II.15) 

Expandindo o segundo termo na equação (II.15) como um conjunto de spin-orbitais 

a partir do determinante HF, temos: 

{ }∑
≠

φφ−φφ
−

φφ
)(, 21

)2()1()2()1(1)2()1(
2
1

iji
ijjiji   

rr .           (II.16) 

Esta expressão pode ser escrita como 
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ji rr

.                            (II.17) 

Se a energia for minimizada sujeita as condições de ortonormalidade das funções de 

onda monoeletrônicas e com a introdução dos multiplicadores indeterminados de Lagrange, 

tem-se: 

{ }∑ =δφφ+φδφλ−δ
ji

jijiijE
,

.0                        (II.18) 

Esta condição é satisfeita quando  

{ } ∑∑ φλ=φ







−+

j
jjii

j
jj KJh )1()1()1()1(1                     (II.19) 

onde os operadores de Coulomb, Ju, e de troca, Ku, são definidos como 

)1()2(1)2()1()1(
21

auuauJ φφ
−

φ=φ
rr

                            (II.20) 

).1()2(1)2()1()1(
21

uauauK φφ
−

φ=φ
rr

                           (II.21) 

Se o operador de Fock for definido como  

{ }∑ −+=ℑ
u

uu KJh )1()1(11 ,                                        (II.22) 

então 

∑=ℑ
j

jjii )1()1(1 φλφ  .                                              (II.23) 

Se esta equação for transformada pela introdução de um novo conjunto de orbitais 

canônicos )(' niφ , de tal modo que a forma do 1ℑ  permaneça inalterada e λ ji se transforme 

em uma matriz diagonal, então resulta na forma familiar da equação de Hartree – Fock: 

).1()1( '''
1 iii φεφ =ℑ                                                   (II.24) 

Retirando as “linhas” tem-se: 
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),1()1(1 iii φεφ =ℑ                                                    (II.25) 

que é a sua forma convencional. 

O conjunto dos n spin-orbitais é avaliado autoconsistentemente, de modo similar ao 

feito para a função de onda de Hartree. Da definição do operador de Fock (equação II.22), a 

solução para um spin-orbital particular é dependente dos outros n-1 spin-orbitais ocupados 

do sistema. O termo de troca resultante da anti-simetrização da função de onda leva a um 

“buraco de troca” de carga unitária ao redor de cada elétron no sistema, onde todos os ou-

tros elétrons de spins paralelos são repelidos. O potencial de troca para o a-ésimo elétron no 

sistema é da forma  

∑
≠

φφ
−
−=

)(
21

21
21 ()(1),(

ab
bb

a
XV rr

rr
rr                           (II.26) 

onde a soma é sobre todos os outros elétrons de spins paralelos. É este termo de troca que 

produz a energia coesiva total no jellium (gás uniforme de elétrons). A energia de troca Ex 

pode ser definida para um gás uniforme de elétrons com uma média de spin em função da 

densidade de carga como 

[ ] ,)()( rrr dE xx ∫ ρερ=                                 (II.27) 

com 

.
8
3

2
3)(

3
1









π
ρ−=ρε x                                        (II.28) 

 

 

II-6. As equações de Roothaan 
 

Quando aplicadas a moléculas ou a sólidos, em contraste a átomos isolados, solu-

ções numéricas das equações de Hartree-Fock tornam-se impraticáveis. Roothaan e Hall 

sugeriram uma reformulação das equações de HF usando um conjunto de funções de base 

para expandir a parte espacial dos spin-orbitais. Desse modo, o problema pode ser resolvido 

numericamente por diagonalização matricial [45]. 
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A parte espacial dos orbitais é representada como uma soma de M funções de base, 

i.e., 

∑=
M

j
jjii c θφ ,                                               (II.30) 

onde θj é uma das M funções com coeficiente cji. Este procedimento permite expressar a 

parte espacial da função de onda como uma combinação linearmente independente das M 

funções do conjunto de base. Substituindo esta definição na equação (II.25) tem-se: 

∑ ∑=ℑ
M

j

M

j
jjiajji cc )1()1(1 θεθ ,                                  (II.31) 

a qual pode ser transformada em 

∑ ∑=ℑ
M

j

M

j
jijiajiiji cc .)1()1()1()1( θθεθθ                       (II.32) 

Se a matriz de sobreposição (S) e a matriz de Fock (F) da forma 

)1()1( jijiS θθ=                                                         (II.33) 

)1()1( 1 jijiF θθ ℑ=                                                        (II.34) 

forem introduzidas, então a equação de Roothaan na forma matricial pode escrita como 

Fc = εεεεSc,                                                              (II.35) 

onde c é uma matriz M x M, e εεεε é uma matriz diagonal M x M das energias dos orbitais. 

Esta equação possui solução não trivial somente no caso em que 

det  F - εaS  = 0.                                            (II.36) 

Novamente, a solução desta equação é obtida autoconsistentemente, em termos dos 

coeficientes ajustáveis cji. O conjunto das soluções da equação (II.35) resulta em n orbitais 

ocupados e (M – n) orbitais virtuais.  

Se os elementos da forma Fji forem escritos explicitamente, então: 

( ) ( ){ }∑ −+=
ml

lmjiji ljimlmijbhF
,

2 ,                               (II.37) 

onde os elementos da matriz de densidade são definidos como 

∑=
u

mululm ccb * ,                                                  (II.38) 
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e os termos da forma (ab cd) são as integrais de dois elétrons e quatro centros sobre as 

funções de base, i.e., 

( ) 21
*

21

* )2()2(1)1()1( rr
rr

ddcdab dcba θθθθ∫ −
= .                     (II.39) 

Estas equações foram estendidas para o caso de sistemas de camada aberta por Po-

ple e Nesbet [46], onde os spins dos n elétrons são considerados explicitamente. 

 Os cálculos das integrais da forma (ab cd), combinados com os requerimentos para 

a reavaliação dos elementos da matriz de densidade b, constituem o principal gargalho 

computacional para este procedimento metodológico, no qual os cálculos são da ordem 

O(n4) 

 

II-7. Aproximações do método Hartree-Fock 
 

Devido ao grande esforço computacional nos cálculos de grandes sistemas quími-

cos, os pesquisadores teóricos são incentivados a buscar algumas simplificações nos cálcu-

los HF. Um grande número de aproximações foi sugerido por vários autores na tentativa de 

simplificar os cálculos de alguma maneira.  

Quando os spins dos n elétrons são considerados explicitamente, o cálculo é referido 

como Unrestricted-Hartree-Fock (UHF). No caso de sistemas contendo somente “camadas 

fechadas”, onde os orbitais ocupados são duplamente preenchidos e assumindo que os dois 

elétrons compartilham a mesma distribuição espacial, os cálculos podem ser simplificados 

considerando um sistema contendo apenas metade do número de partículas, onde cada par-

tícula possui carga –2. Este tipo de aproximação é conhecido como Restricted Hartree-

Fock (RHF). Alternativamente, pode se considerar um procedimento híbrido entre os dois 

métodos, isto é, Restricted Open-shell Hartree-Fock (ROHF), em que as camadas fechadas 

são tratadas com o método RHF e as camadas abertas são tratadas com o método UHF.  

Muitos dos métodos alternativos usados para simplificar as equações HF baseiam-se 

em alguma forma de parametrização das integrais de quatro centros e de sobreposição. Es-

tes métodos são conhecidos como semi-empíricos. A mais simples forma de parametrização 

é a Zero Differential Overlap aproximation (ZDO) [47] ou Complete Neglect of Differenti-

al Overlap (CNDO), onde as integrais de sobreposição de quatro centros (ab cd) são con-



 20 

sideradas como sendo diferente de zero somente no caso em que a = b e c = d. A integral 

(aa cc) é geralmente ajustada empiricamente para concordar com um conjunto de cálculos 

HF. 

Uma versão um pouco mais sofisticada deste tipo de aproximação é a Intermediate 

Neglect of Differential Diatomic Overlap (INDO). Neste tipo de aproximação, as integrais 

de troca de quatro centros só são retidas se elas estiverem centradas sobre o mesmo átomo e 

com a forma (ij ij) (a qual é igual a (ij ji) para funções de base reais). Pople [48] desen-

volveu uma forma melhorada do INDO, conhecido como Neglect of Diatomic Differential 

Overlap (NDDO). Com o NDDO, as funções da forma (im li) são retidas quando elas estão 

centradas sobre o mesmo átomo, e as funções de dois centros são retidas no caso (ab cd), 

onde a e b estão centradas sobre um átomo e c e d sobre o outro átomo. 

Variações da aproximação NDDO foram desenvolvidas por Dewar, levando à apro-

ximação Modified Intermediate Neglect of Differential Diatomic Overlap (MINDO), com 

crescente aumento em sofisticação que vai do MINDO/1 ao MINDO/3 [49]. Uma aproxi-

mação alternativa é a Partial of Differential Diatomic Overlap (PRDDO), onde a maioria 

das integrais de sobreposição são removidas pelo uso cuidadoso da ortogonalidade entre as 

funções de onda [50]. 

 

 

 

 II-8. Interação de configurações (CI) 
 

Se o determinante do estado fundamental das equações HF for tomado como refe-

rência, adotando a notação 

nnx φφ⋅⋅⋅φ⋅⋅⋅φφ=ψ −1210                                (II.40) 

para o estado fundamental e 

nn
e
x

e
x φφ⋅⋅⋅φ⋅⋅⋅φφ=ψ −121                               (II.41) 

para o determinante no qual a x-ésimo spin-orbital foi excitado para o e-ésimo nível, então 

se pode escrever os determinantes excitados como 
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⋅⋅⋅
⋅⋅⋅ψefg

xyz ,                                                       (II.42) 

onde os x-ésimo, y-ésimo e z-ésimo spin-orbitais foram excitados para os seus respectivos 

e-ésimo, f-ésimo e g-ésimo spin-orbitais. 

Seguindo a discussão revisada na referência [51], desde que cada função de onda 

antissimétrica e normalizada pode ser representada como uma combinação de determinan-

tes de Slater construídos a partir de um conjunto completo de funções monoeletrônicas, 

então o estado fundamental pode ser encontrado pela otimização do conjunto de todos os 

determinantes de Slater. Se a função de onda total é escrita como uma combinação dos e-

lementos de um conjunto formado pelo determinante do estado fundamental e por todos os 

determinantes excitados possíveis, i.e.,  

∑ ∑ ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅ψ+⋅⋅⋅ψ+ψ=ψ
ia ijab

ij
ab

ij
ab

i
a

i
aCI CCC

, ,
00                  (II.43) 

então, pela otimização dos coeficientes C dos determinantes é possível encontrar a energia 

“exata” não relativística do sistema. A diferença entre a energia “exata” e a energia do de-

terminante HF do estado fundamental é a energia de correlação eletrônica do sistema. Na 

prática, a inclusão de um conjunto infinito de determinantes formados a partir de um con-

junto infinito de funções de base é impossível. O número de determinantes a serem incluí-

dos pode ser um pouco diminuído, desde de que somente as funções com a mesma simetria 

do estado fundamental deverão fazer parte da função do estado fundamental, i.e., para a 

molécula de H2, por exemplo, somente os determinantes de simetria  +Σg
1  precisam ser in-

cluídos. Isto é devido a um resultado bem conhecido de que as integrais da forma 

ji ψψ                                                          (II.44) 

são diferentes de zero somente no caso em que o produto das simetrias irredutíveis das fun-

ções de onda contiver uma representação totalmente simétrica, e desde de que o Hamiltoni-

ano possui sempre simetria Γ1, para que a integral seja diferente de zero é necessário que 

ji ψψ Γ=Γ .  Na prática, isto ainda deixa um conjunto infinito de funções a se considerar.  

Alternativamente, para tornar possíveis os cálculos, trunca se o CI considerando 

somente um subconjunto dos possíveis determinantes para um dado conjunto de base. Os 

tipos mais comuns de CI truncado são: excitações simples e duplas (SDCI), excitações du-
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plas (DCI), excitações simples, duplas e triplas (SDTCI), etc. O CI truncado sofre de uma 

imperfeição, pois ele não é consistente com o tamanho (size consistent), i.e., a energia das 

moléculas A e B são diferentes quando calculadas separadamente e quando são calculadas 

juntas, porém com uma separação infinita entre elas. 

 

II-9. Teoria do funcional da densidade 

 
Nas seções anteriores foram descritas algumas aproximações que permitiram resol-

ver a equação de Schrödinger, desacoplando o movimento eletrônico do movimento nucle-

ar e reduzindo o problema de muitos corpos a um problema de partícula independente. En-

tretanto, soluções analíticas só são possíveis para um número limitado de sistemas simples, 

e soluções numericamente exatas somente podem ser encontradas para um número pequeno 

de moléculas ou átomos. Grandes sistemas, como sólidos, ainda estão fora de alcance. 

O atraente quadro resultante da aproximação Hartree-Fock é tão familiar que às ve-

zes se negligência que as aproximações que se encontram por trás de tal esquema não seja 

boa. A interação de configuração, a princípio, leva à solução da função de onda exata, com 

a qual se pode calcular a maioria das propriedades de interesse. Infelizmente, devido ao fato 

de que o número de configurações explode com o número de elétrons considerados, somen-

te sistemas com pequeno número de elétrons podem ser estudados com alta precisão.  Além 

do mais, a complexidade da solução resultante deste método dificulta a interpretação dos 

resultados. 

Thomas em 1927 [52] e Fermi em 1928 [53] propuseram um novo esquema baseado 

na densidade eletrônica do sistema, ρ(r). Esta idéia original é notável no sentido em que se 

substitui a complicada função de onda de N elétrons e a equação de Schrödinger pela den-

sidade eletrônica muito mais simples. Este modelo assume que as propriedades eletrônicas 

dos sistemas reais são similares àquelas dos gases de fermions, i.e., um ensemble clássico 

de partículas não interagentes. Apesar desta aproximação ter tido limitado sucesso em re-

produzir as propriedades dos sistemas reais, ela foi o protótipo da teoria do funcional da 

densidade que focaliza a densidade eletrônica como variável fundamental.     
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II-9.1. O modelo de Thomas-Fermi  
 

Estamos interessados em encontrar as propriedades eletrônicas do sistema descrito 

pelo seguinte Hamiltoniano: 

)(1
2
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2
1ˆ 2

i
i ij ji

iH r
rr

υ+
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+∇−= ∑ ∑
≠

,                           (II.45) 

onde 

∑
α α

α

−
−=υ

Rr
Zr

i
i )(                                           (II.46) 

é o potencial externo resultante da interação entre os elétrons e a distribuição nuclear. Na 

aproximação de Thomas e Fermi (TF), a energia total de interação elétron-elétron, incluin-

do o termo não clássico, é devido somente à interação colombiana entre as partículas com 

distribuição clássica de cargas. A quantidade 

∫ −
ρρ=ρ 21

21

21 )()(
2
1)( rr

rr
rr ddUH ,                                    (II.47) 

representa a repulsão eletrostática de Hartree entre as densidades eletrônicas, substituindo a 

interação total elétron-elétron (segundo termo na equação (II.45)), a qual inclui o termo não 

clássico. O termo referente à energia cinética na equação (II.45) é dado por 

rr dtT ∫ ρ=ρ )]([][ ,                                                    (II.48) 

onde t[ρ] é a densidade de energia cinética para um sistema eletrônico não interagente com 

densidade eletrônica ρ. Assume-se que ρ(r) varia tão lentamente no espaço que um elétron 

no ponto r sente, essencialmente, um meio homogêneo com densidade ρ(r). A densidade de 

energia cinética é derivada do correspondente funcional do gás homogêneo de elétrons. 

Assim,  

( ) ∫
<π

=ρ
Fkk

dkt k2
3 2

1
2

2][ ,                                            (II.49) 

onde kF é o momentum de Fermi e 
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( ) 3
3

2 4
3

3
1

s
F r

k
π

=
π

=ρ ,                                               (II.50) 

onde rs é o raio de Wigner-Seitz definido como sendo o raio de uma esfera cujo volume é o 

volume efetivo de um elétron. Isto fornece 

∫ ρ=ρ rr dCT F
3
5

0 )(][ ,                                                (II.51) 

onde CF é 871,2)3(
10
3 3

2
2 =π . Esta equação mostra que nesta teoria a energia cinética é 

determinada explicitamente pela densidade ρ(r). A equação (II.51) é o famoso funcional da 

energia cinética de TF, o qual Thomas e Fermi ousaram a aplicá-lo em sistemas eletrônicos 

de átomos e moléculas. Aqui se encontra uma das idéias mais importante da moderna teoria 

do funcional da densidade: local density approximation (LDA), a qual será discutida mais 

adiante. Nesta aproximação, as propriedades eletrônicas são determinadas aplicando o fun-

cional da densidade eletrônica localmente, relação apropriada para um sistema eletrônico 

homogêneo.  

A energia eletrônica total, ETF[ρ,υ], pode ser escrita como: 

∫ ∫ ρ+ρ+ρυ=υρ rrrrrr dCUdE FHTF
3
5

)()]([)()(],[ .                       (II.52) 

É importante notar que ETF é um funcional do υ(r), energia potencial resultante dos 

núcleos (potencial externo), bem como da densidade eletrônica ρ(r). Note que a expressão 

da energia ETF não contém nenhum termo de troca ou correlação. 

Impondo a restrição de que o número de elétrons deve manter-se constante, a densi-

dade ρ(r) do estado fundamental é determinada minimizando a equação (II.52). Analitica-

mente, a equação de Euler-Lagrange correspondente é: 

{ } 0)(],[ =ρµ−υρδ ∫ rr dETF ,                                    (II.53) 

onde µ é o multiplicador de Lagrange, o qual desempenha o papel de potencial químico na 

teoria do funcional da densidade. Isto é evidente a partir da equação variacional na forma 

N
ENE TF

TF δ
δ=µ⇒=µ−δ       0)( ,                                  (II.54) 

assumindo a constância de µ. 
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Se a equação (II.52) for usada, a solução do problema variacional pode ser expressa 

como 

r'
r'r

r'rr dCF ∫ −
ρ+υ+ρ=µ )()()(

3
5 3

2

,                            (II.55) 

a qual é a relação básica entre a densidade eletrônica ρ(r) e a energia potencial υ(r) da teo-

ria de Thomas-Fermi.  Substituindo o valor de CF na equação acima e denotando υi como 

potencial eletrostático ou interno produzido pela densidade eletrônica como 

∫ −
ρ=υ r'

r'r
r'r di

)()( ,                                                   (II.56) 

a densidade eletrônica pode ser escrita como 

[ ]{ } 2
3

2 )()(2
3
1)(  rrr iυ−υ−µ
π

=ρ ,                                  (II.57) 

para )()( rr iυ+υ≥µ . Uma maneira de determinar a forma de υi(r) é relacionar esta quan-

tidade com a densidade eletrônica ρ(r) (II.57), através da equação de Poisson 

)(4)(2 rr πρ−=υ∇ i .                                                   (II.58) 

Da equação (II.57) e (II.58) pode-se eliminar ρ(r) e chegar  à equação de Thomas-Fermi 

[ ]2
32

7

2 )()(
3
2)( rrr ii υ−υ−µ
π

−=υ∇ .                                (II.59) 

A forma da equação acima mostra a atratividade do modelo de Thomas-Fermi. A 

determinação da densidade ρ(r) pode ser feita diretamente a partir do potencial υ(r), sem 

passar pela função de onda. Esta é a principal realização desta teoria. Entretanto, a escolha 

do υ(r) é uma questão problemática. 

Apesar do método de Thomas-Fermi tratar de modo grosseiro a energia cinética e 

negligenciar a energia de troca, ela contém todos os ingredientes importantes da moderna 

teoria do funcional da densidade. O esquema de Thomas-Fermi foi bastante usado no pas-

sado e pode prover uma estimativa grosseira da densidade de carga e do potencial eletrostá-

tico. Adicionalmente, a densidade de carga é infinita nos núcleos e ela não decai exponen-

cialmente a grandes distâncias do núcleo, mas com r -6 (Gross & Dreizler, 1979). Um outro 

ponto fraco do método de TF é a falta de estrutura de camadas, o que significa que a varia-

ção periódica observada quando se muda o número atômico não pode ser reproduzida. De 
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fato, os átomos encolhem com o aumento do número atômico Z (Jones & Gunnarsson, 

1989). 

 Em adição aos fatos anteriores, o modelo de TF apresenta duas grandes falhas: a 

primeira é que não existe uma justificativa física para se considerar a densidade de carga 

como variável fundamental; e a segunda é que esta teoria não apresenta resultados com 

precisão suficiente para predizer corretamente as estruturas moleculares [54]. 

 

II-9.2. Formalismo básico da moderna teoria do funcional da densidade  
 

Um sistema eletrônico descrito pelo Hamiltoniano 

∑
≠

υ+
−

+∇−≡
N

ij
i

ji
iH )(1

2
1

2
1ˆ 2 r

rr
,                              (II.60) 

onde υ(r) representa algum potencial externo, ambos energia do estado fundamental e a 

função de onda do estado fundamental pode ser determinado minimizando o funcional da 

energia. A partir da forma do operador do Hamiltoniano total fica óbvio que duas quantida-

des fixam completamente o referido Hamiltoniano. Estas quantidades são: o número N de 

elétrons do sistema e o potencial externo υ. Em outras palavras, N e υ determinam todas as 

propriedades do sistema no estado fundamental. Isto não é uma surpresa, desde de que υ 

define a distribuição nuclear e juntamente com o número de elétrons as propriedades ele-

trônicas do sistema sob estudo podem ser determinadas.  

Hohenberg e Kohn em 1964 [55] mostraram que se pode usar a densidade eletrônica 

ρ como variável básica ao invés de N e υ. 

 

 

II-9.2.1 Os teoremas de Hohenberg e Kohn 
 

Teorema 1. A densidade eletrônica como variável básica: 

o potencial externo υ é univocamente determinado, a menos de uma constante física aditi-

va irrelevante, pela densidade eletrônica ρ: 

ρ(r) → υ(r).                                                        (II.61) 
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Esta afirmação possui conseqüências de grandes alcances. Desde de que ρ(r) deter-

mina υ, e trivialmente N, consequentemente  ρ(r) determina o Hamiltoniano Ĥ ;  daí, im-

plicitamente, todas propriedades deriváveis do  Ĥ . 

A prova do teorema de Hohenberg e Kohn é consideravelmente simples. A prova é 

feita reduzindo-se ao absurdo (reductio ad absurdum), tendo como premissa o fato de que 

dois potenciais externos diferentes, υ e υ’, levam a mesma densidade de carga ρ. 

Prova. Seja υ o potencial externo de um sistema com N partículas, definido como ∫ ρ rr d)( , 

associado a um estado fundamental de densidade ρ(r), Hamiltoniano Ĥ , com função de 

onda e energia do estado fundamental, Ψ e E, respectivamente. Esquematicamente, 

.,,,,ˆ: ENH Ψρυ                                               (II.62) 

Um segundo sistema, com N partículas, é caracterizado por: 

',',',,'ˆ:' ENH Ψρυ                                               (II.63) 

onde C+υ≠υ' , e conseqüentemente Ψ≠Ψ' . 

Pelo princípio variacional de Rayleigh-Ritz, 

''ˆˆ'''ˆ''ˆ'ˆ Ψ−Ψ+ΨΨ=ΨΨ<ΨΨ= HHHHHE  

[ ]∫ ρυ−υ+ΨΨ= rrrr dH )(')(')(''ˆ' ,                                  (II.64) 

ou 

[ ]∫ ρυ−υ+< rrrr dEE )()(')(' .                                           (II.65) 

A desigualdade acima segue do fato de que Ψ≠Ψ' . De modo similar, 

[ ]∫ ρυ−υ+< rrrr dEE )(')()('' .                                          (II.66) 

Adicionando as equações (II.65) e (II.66), obtém-se: 

( ) ( ) [ ][ ]∫ ρ−ρυ−υ++<+ rrrrr dEEEE )()(')()('''                   (II.67) 

A possibilidade ρ≡ρ'  tem que ser excluída, pois do contrário tem-se 

( ) )'(' EEEE +<+ . Assim, qualquer potencial 'υ , exceto C+υ=υ' , leva a ρ≠ρ' . A e-

nergia do estado fundamental do sistema pode ser escrita como 

( )Ψ+Ψ+ΨΨ= eeext VTVE ˆˆˆ ,                                 (II.68) 
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onde os termos do lado direito são os valores esperados dos operadores do potencial exter-

no, energia cinética e energia de interação (incluindo a parte clássica e a não clássica). Ob-

viamente, 

Ψυψ=ΨΨ ∑
=

N

i
iextV

1
)(ˆ r  

∫ ρυ= rrr d)()(                                          (II.69) 

[ ] ( )Ψ+Ψ≡ρ eeHF VTF ˆˆ ,                                       (II.70) 

são funcionais de ρ. HKF  é universal no sentido em que realmente não depende do potenci-

al externo υ, i.e., depende somente de ρ, via Ψ, definido para qualquer sistema físico com ρ 

correspondendo à algum υ (tal densidade é chamada de υ - representativo). Explicitamente,  

)]([)]([][ rr ρ+ρ=ρ eeHK VTF  

( )clássicos não termosrr +ρ+ρ= )]([)]([ HUT ,         (II.71) 

onde ][ρeeV  representa todos os efeitos de interação elétron-elétron, incluindo a repulsão 

clássica )(ρHU  e os termos não clássicos. ][ρT  é a contribuição devido à energia cinética. 

Usando as equações (II.69) e (II.70), pode-se escrever explicitamente o funcional da ener-

gia total do sistema como 

∫ ρ+ρυ=ρ≡ υ )]([)()()]([ rrrrr HKFdEE .                  (II.72) 

O segundo teorema de Hohenberg-Kohn (HK) provê o princípio variacional. 

 Teorema 2. O princípio variacional da densidade: 

Para uma densidade tentativa )(' rρ , tal que 0)(' ≥ρ r  e Nd =ρ∫ rr)(' , tem se que 

0)]('[ EE ≥ρυ r                                                           (II.73) 

onde )]('[ rρυE  é o funcional da energia definido por (II.72). 

Prova.  Seja 'Ψ  uma função de onda tentativa. O teorema anterior assegura que )(' rρ  de-

termina seu próprio 'υ . Então, pelo princípio variacional de Rayleigh-Ritz (RR), 

( ) 0'ˆˆˆ']'[ EVVTE eeext ≥Ψ++Ψ=Ψ ,                        (II.74) 

ou 

0)]('[)(')()]('[ ErFdrrrE HK ≥ρ+ρυ=ρ ∫υ r .                (II.75) 
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( ) ( )ρ≥ρυ 0' EE  

A igualdade só ocorre quando Ψ=Ψ' . Esta prova pode ser estendida para sistemas degene-

rados. 

Até o presente momento, o funcional ][ρHKF  foi definido abstratamente (equação 

(II.71)) e não construtivamente. O teorema de HK não fornece um meio prático para a 

construção deste funcional. O conhecimento da forma explicita do funcional ][ρHKF  permi-

tiria aplicar este formalismo a qualquer sistema, independentemente do número de elétrons 

N. Isto pode ser facilmente visto se for aplicado explicitamente o princípio estacionário: 

{ } 0)()]([ =ρµ−ρδ ∫υ  rrr dE ,                                         (II.76) 

a qual é equivalente à equação de Euler-Lagrange 

)(
)]([)]([)]([

r
rrr

δρ
ρδ+ρυ=ρ

δρ
δ=µ υ

HKFE .                             (II.77) 

Em conclusão, Hohenberg e Kohn mostraram que todos os termos na expressão da 

energia total podem ser avaliados como uma soma de funcionais da densidade de carga: 

iixcHie EEUETE −− +ρ++ρ+ρ=ρ ][][][][ .                       (II.78) 

Obviamente, ][ρ−ieE  e ][ρHU  (termo de Hartree) são funcionais da densidade de carga: 

∫ ∑
α α

α
− −

ρ−=ρ r
Rr

r dZE ie )(][ ,                                   (II.79) 

'
'

)'()(
2
1][ rr

rr
rr ddU H ∫∫ −

ρρ=ρ .                                       (II.80) 

O termo de interação núcleo-núcleo é dado por: 

∑
β≠α βα

βα
− −

=
RR

ZZ
E ii 2

1
.                                               (II.81) 

Os termos da energia cinética, de troca e correlação (exchange-correlation) são 

mais difíceis de serem expressos como funcionais da densidade.  
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II-9.2.2. O método de Kohn-Sham 
 

Como já comentado anteriormente, Hohenberg e Kohn não provêem um procedi-

mento prático para a construção do funcional ][ρHKF . Uma importante questão ainda preci-

sa ser respondida. As propriedades do gás homogêneo de elétrons podem ser usadas no 

estudo teórico de sistemas não homogêneos, tais como os sólidos? A principal falha dos 

funcionais nos modelos de Thomas-Fermi, Thomas-Fermi-Dirac e Xα de Slater era a defi-

ciência em descrever a contribuição cinética ][ρT . Esta situação muda drasticamente com a 

introdução do esquema de Kohn e Sham em 1965. O principal feito deste modelo foi a in-

trodução da idéia dos orbitais monoeletrônicos, os quais podem ser construídos de modo 

rigoroso. Esta idéia leva, de uma forma bastante natural, a uma representação mais apropri-

ada para a descrição da contribuição da energia cinética. 

 O esquema de Kohn-Sham (KS) tem suas raízes nos métodos de Hartree e Xα de 

Slater. A principal diferença entre os métodos de Hartree e Xα de Slater com o método de 

KS é que o método de KS inclui os efeitos da correlação eletrônica explicitamente.  

Usando um sistema de referência não interagente de N partículas, Kohn e Sham in-

troduziram o seguinte Hamiltoniano SĤ , 

∑ ∑υ+





 ∇−=+=

N

i i
SiSS VTH )(

2
1ˆˆˆ 2 r .                              (II.82) 

Obviamente, este Hamiltoniano não contém nenhuma contribuição do termo de inte-

ração elétron-elétron. De acordo com o primeiro teorema de HK, existe um único funcional 

da energia, 

∫ ρυ+ρ=ρ rrrr dTE SSS )()()]([][ ,                                        (II.83) 

para o qual o princípio variacional 0][ =ρδ sE  produz a densidade )(rρ  exata do estado 

fundamental correspondente ao Hamiltoniano SĤ . ][ρST  denota o funcional universal∗  da 

energia cinética para o sistema de partículas não interagente. 

                                       
∗  É universal no sentido em que não depende do potencial externo. 
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A principal afirmação no esquema de KS é: para qualquer sistema de partículas in-

teragentes, existe um potencial monoeletrônico local )(rSυ  (potencial fictício) tal que a 

exata densidade do estado fundamental )(rρ  do sistema interagente satisfaz 

)()( rr Sρ=ρ .                                                                  (II.84) 

Onde )(rρ  representa a densidade de carga real do gás de elétrons não homogêneo. O de-

terminantal da função de onda do estado fundamental do sistema não interagente é 

)det(
!

1
21 NS N

φ⋅⋅⋅φφ=Ψ .                                              (II.85) 

A função de onda monoeletrônica φi, assumindo ser não degenerada, define sρ  atra-

vés da equação 

∑ φ=ρ
N

i
iS

2)()( rr ,                                                     (II.86) 

onde a soma é feita sobre todos orbitais ocupados, e os N orbitais são obtidos de modo e-

quivalente ao procedimento usado na equação de Schrödinger monoeletrônica: 

Nish iiiSiiS ,...,2,1,)(
2
1),(ˆ 2 =φε=φ







 υ+∇−≡φ             rr .                (II.87) 

Uma vez assumido a existência do potencial “fictício” sυ , o qual gera )(rρ  através 

das equações (II.86) e (II.87), a sua unicidade segue-se do primeiro teorema de HK. O ter-

mo de energia cinética ][ρsT  é, de acordo com Khom e Sham, dado por:  

S
i

iSST Ψ




 ∇−Ψ=ρ ∑ 2

2
1][  

∑ φ




 ∇−φ=

N

i
ii

2

2
1 .                                      (II.88) 

 

É conveniente separar os vários componentes do funcional ][ρF  da seguinte maneira: 

)]([)]([)]([][ rrr ρ+ρ+ρ=ρ XCHS EUTF ,                             (II.89) 

onde  

)]([)]([][ rr ρ−ρ−=ρ SHHKXC TUFE  

)].([)]([)]([)]([ rrrr ρ−ρ+ρ−ρ= HeeS UVTT        (II.90) 
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A quantidade ][ρXCE   é a energia de troca e correlação (exchange-correlation). Este 

termo contém a diferença entre T e TS  (presumivelmente pequena)  e também a parte não 

clássica do funcional ][ρeeV . 

  Pode-se realizar uma minimização sobre todas as funções de onda de N-elétrons 

diretamente sobre TS,  

ρρρ
ΦΦ=ΨΨ=ρ TTT SSSS

ˆˆinf][ .                       (II.91) 

A função de onda minimizante ρΦ , para uma dada densidade, será a função de onda 

de um sistema não interagente para algum potencial externo Sυ  tal que 

µ=υ+
δρ
δ )(

)(
r

r S
ST ,                                                 (II.92) 

como em (II.77).  Lieb, em 1983, conjeturou que o funcional da energia de Thomas-Fermi 

T0[ρ] poderia ser tomado como o limite inferior do funcional TS[ρ], i.e., 

][][0 ρ≤ρ STT .                                                             (II.93) 

O potencial sυ  assume a forma de um potencial efetivo, 

)(
)]([

)(
)]([)()(

r
r

r
rrr

δρ
ρδ+

δρ
ρδ+υ=υ XCH

S
EU  

( ) ( )rrr ],[],[)( ρ+ρ+υ= XC
H VV ,                            (II.94) 

com o potencial de exchange-correlation dado por 

( ) ( ))]([)]([)]([
)(

)(],[ rrr
r

rr ρ−ρ−ρ
δρ
δ=

δρ
δ=ρ S

H
HK

XC
XC TUFEV               (II.95) 

e 
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( ) '
'
)(

)(
][],[ r

rr
r'

r
r dUV HH ∫ −

ρ=
δρ

ρδ=ρ .                                         (II.96) 

De acordo com o procedimento de Kohn e Sham, a equação (II.92) não é resolvida 

diretamente, pois ela é apenas um rearranjo da equação (II.77) e a forma explicita de TS[ρ] 

ainda permanece desconhecida. Ao invés disso, usa-se um tratamento alternativo como é 

mostrado a seguir: para um dado sυ , obtém-se ρ tal que satisfaça (II.92) simplesmente re-

solvendo a seguinte equação de N-elétrons:  

( )     rrrr NiiiSiiS comh ε≤⋅⋅⋅≤ε≤εφε=φ






 υ+∇−≡ρφ 21

2 )()()(
2
1],[ˆ ,      (II.97) 

e 

( ) ( )rrrr ],[],[)()( ρ+ρ+υ=υ XC
H

S VV .                               (II.98) 

A densidade é definida como em (II.86), i.e., 

( )
2

],[)( ∑ ρφ=ρ
N

i
i rr .                                                        (II.99) 

Obviamente, este conjunto de equações, conhecidas como equações de Kohn-Sham, 

somente podem ser resolvidas autoconsistentemente. Este fato já foi expresso na equação 

(II.99) pela representação do orbital iφ  como um funcional da densidade ρ , i.e., ][ρφ≡φ ii .  

Uma vez obtida a solução da equação de KS autoconsistentemente, as energias mo-

noeletrônicas, 

rrrrrr dd iSiiii
22* )()()(

2
1)( φυ+φ





 ∇−φ=ε ∫∫ ,            (II.100) 

podem ser usadas para rescrever o funcional da energia cinética como 

rrr dT
N

i
Si )()(][

1

ρυ−ε=ρ ∑ ∫
=

.                                    (II.101) 
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A energia total pode ser expressa em função dos autovalores de KS como segue: 

( ) rrrrr dVEUE XCXC

N

i
Hi )(],[)]([)]([ ρρ−ρ+ρ−ε= ∫∑ ,               (II.102) 

onde 

∑ ∑ φυ+∇−φ=ε
N

i

N

i
iSiii )(

2
1 2 r  

∫ ρυ+ρ= rrrr dT SS )()()]([ .                                 (II.103) 

II.9.3. Energias de troca e correlação 

A energia de troca e correlação, ][ρXCE  (exchange-correlation), pode ser decom-

posta nas componentes de troca e de correlação como segue: 

][][][ ρ+ρ=ρ CXXC EEE .                                   (II.104) 

O termo de troca é: 

][ˆ][ ρ−ΦΦ=ρ ρ−ρ HeeX UVE .                         (II.105) 

Usando (II.89) e (II.104), a energia de correlação pode ser escrita como 

{ }XHSC EUTFE +ρ+ρ−ρ=ρ ][][][][  

( ) ( ) ρ−ρρ−ρ Φ+Φ−Ψ+Ψ= eeee VTVT ˆˆˆˆ ,            (II.106) 

onde ρΨ  e ρΦ  são as funções de onda que produz ρ e que minimizam os valores esperados 

de ( eeVT −+ ˆˆ ) e T̂ , respectivamente. A expressão acima mostra que  

.0][ ≤ρCE                                                          (II.107) 
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Note que 

][][][ˆ ρ+ρ+ρ=ΦΦ ρ−ρ XHSee EUTV ,                       (II.108) 

e os termos de troca e correlação são, no limite de um elétron, i.e., sistema não interagente 

( )0ˆ =−eeV , como segue: 

10][][][ ==ρρ−=ρ NparaEeUE CHX             .                 (II.109) 

Esta expressão mostra que a energia de troca e correlação para sistemas de um elé-

tron (N=1) simplesmente cancela a auto interação espúria de UH[ρ]. De modo similar, para 

o potencial de KS, obtém-se:  

( ) 10
)(
][],[

)(
][ ==

δρ
ρδρ−=

δρ
ρδ NparaEeVE CHX      

r
         r

r
.              (II.110) 

Assim, 

r
EXC

r

1
)(

][lim −=
δρ

ρδ
∞→ r

,                                              (II.111) 

para N=1. 

II.9.4. Aproximação LDA (Local-Density Approximation) 

Apesar das equações de KS incorporar a energia cinética ][ρST , elas ainda deixam o 

termo de correlação e troca indeterminado. É necessário, portanto, encontrar uma maneira 

de contornar esta dificuldade. A mais simples aproximação para  ][ρST  foi apresentada por 

Kohn e Sham em 1965. Esta aproximação é conhecida como aproximação local da densi-

dade (LDA – Local-Density Approximation) para a energia de troca e correlação. Estes 

autores mostraram que se ρ varia extremamente lento com a posição, então a energia 

][ρXCE  pode ser dada por 

∫ ρερ=ρ rr dE XC
LDA
XC )()(][ .                                                (II.112) 
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Onde a integral é sobre todo espaço e )(ρεXC  é a energia de troca mais a energia correlação 

por elétron em um gás homogêneo de elétrons com densidade ρ. Tomando a derivada do 

funcional ][ρLDA
XCE , obtém-se: 

ρ∂
ρε∂ρ+ρε=

δρ
δ= )()())(( XC

XC

LDA
XCLDA

XC rrEV .                          (II.113) 

As equações (II.112) e (II.113) são usadas para resolver as equações de KS. O fun-

cional )(ρεXC  pode ser escrito como uma soma das partes de troca e correlação: 

)()()( ρε+ρε=ρε CXXC ,                                               (II.114) 

onde 

( ) 3
13

1

)(3
4
3)( rρ








π
−=ρεX .                                           (II.115) 

A parte referente à correlação, )(ρεC , foi calculada por Vosko, Wilk e Nusair 

(VWN) [58] e foi expressa em uma expressão bastante complicada em função da densidade 

eletrônica ρ (veja, por exemplo, o apêndice E do livro de Parr e Yang). Assim, 

)()( ρε=ρε VWN
CC .                                                         (II.116) 

Usando a relação 

)(
)]([)(

r
rr

δρ
ρδ≡ XC

XC
EV                                                 (II.117) 

e as regras para derivar funcionais (veja apêndice A do livro de Parr & Yang), tem-se: 

( )[ ] VWN
C

LDA
C

LDA
X

LDA
C

LDA
X

LDA
XC VVVVVV =ρπ−=+=      r    

1
,)(3, 3                (II.118) 

∫∫ ρ







π
−=ρε≡ rr drdE X

LDA
X

3
43

1

)]([3
4
3 .                             (II.119) 

Em termos práticos, os cálculos moleculares usando LDA
XCE  , ou qualquer outro fun-

cional, procede do seguinte modo: faz-se, inicialmente, uma suposição para a densidade ρ, 

a qual é geralmente feita usando a densidade eletrônica dos átomos individuais em uma 

dada geometria molecular. A partir desta densidade inicial calcula-se o potencial )(rXCV  

usando as equações (II.113) e (II.114). O potencial inicial )(rXCV  é usado na equação de 

Kohn-Sham 
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as quais são resolvidas para obter os orbitais iniciais de KS.   Na resolução das equações de 

KS, os orbitais KS
iφ  são, geralmente, expandidos em termos de um conjunto de funções de 

base ∑
=

χ=φχ
b

r
rri

KS
ir c

1

)(  produzindo um conjunto de equações que lembram as equações de 

Hartree-Fock-Roothaan, exceto pelo fato de que os elementos da matriz de Fock 

srrsF χℑχ=  (onde ℑ  representa o operador de Fock) são substituídos pelos elementos 

da matriz de Kohn-Sham s
KS

r
KS
rs hh χχ= ˆ  ( onde KSĥ  é o operador de KS). As equações 

de Kohn-Sham, com os orbitais expandidos em termos das funções do conjunto de base, 

são: 

( )∑
=

==ε−
b

s
rs

KS
i

KS
rssi brShc

1
,...,2,1,0        .      

As funções de base comumente usadas nos cálculos KS/DFT são as funções Gaussi-

anas contraídas, mas alguns programas de DFT usam STO’s ou outro tipo de funções de 

base. As equações de KS podem ser resolvidas numericamente, sem fazer expansão dos 

orbitais, mas este tipo de procedimento não é freqüentemente usado. As equações de KS 

são resolvidas iterativamente até se chegar a autoconsistência, i.e., as iterações são inter-

rompidas quando não mais existem melhorias na densidade eletrônica e nos orbitais de KS. 

Uma diferença significativa entre os procedimentos de cálculo KS/DFT e HF surge 

do fato de que LDA
XCE  e outros funcionais mais precisos do que o LDA são funções muito 

complicadas. Isto faz com que as integrais sXCr V χχ , as quais ocorrem no KS
rsh , sejam 

muito difíceis de serem avaliadas analiticamente, portanto elas são avaliadas numericamen-

te, escolhendo uma malha de pontos adequada.  
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II.9.5. Aproximação Xαααα 

Na aproximação conhecida como Xαααα, a contribuição do termo de correlação (II.104) 

para a energia XCE  é omitida, por ser considerada substancialmente pequena em relação a 

contribuição devida ao termo de troca. Assim, a contribuição de troca é tomada como 

[ ] rr dEE X
XXC

3
43

1

)(3
8
9

∫ ρα






π
−=≈ α ,                                  (II.120) 

onde α é um parâmetro ajustável. Valores de α variando de 
3
2  a 1 já foram usados.  Dife-

renciando a equação (II.120), obtém-se o potencial de troca Xα: 

.3
2

3 3
1









π
ρ







 α−=αX

XV                                                   (II.121) 

No caso em que 
3
2=α  a expressão Xαααα, equação  (II.120), para a energia XCE  torna-

se equivalente a parte de troca da aproximação LDA, equação (II.119). O método Xαααα pro-

duz resultados com pouca precisão quando aplicado aos cálculos moleculares e por isso foi 

substituído por melhores aproximações da energia XCE . Este método foi desenvolvido por 

Slater antes dos teoremas de Hohenberg, Kohn e Sham e foi visto por Slater como uma 

aproximação do método Hartree-Fock. O método Xαααα é, atualmente, visto como um caso 

especial da teoria do funcional da densidade. 

 

II.9.6. Aproximação LSDA (Local-Spin-Density Approximation) 

 

No caso em que o sistema possui número impar de elétrons (camada aberta) ou nas 

geometrias moleculares onde os átomos estão quase dissociados o método LSDA fornece 

melhores resultados. No caso do método LDA, os elétrons com spins opostos são empare-

lhados e ocupam a mesma parte espacial dos orbitais de KS. O método LSDA permite que 

tais elétrons possam ter diferentes partes espaciais dos orbitais de KS KS
iαφ  e KS

iβφ . O teorema 
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de Hohenberg e Kohn não proíbe que se use diferentes orbitais para elétrons com diferentes 

spins, a menos que exista um campo magnético externo. 

O funcional LSDA
XCE   no método LSDA trata separadamente as quantidades )(rαρ  e 

)(rβρ : 

[ ]βα ρρ= ,XC
LSDA
XC EE                                                 (II.122) 

e as equações de KS são manipuladas separadamente, com os potenciais de troca e correla-

ção dados por: 

α

βα
α

δρ
ρρδ= ],[XC

XC
EV  ,                                              (II.123) 

β

βα
β

δρ
ρρδ= ],[XC

XC
EV  .                                             (II.124) 

Como no caso do método UHF, o tratamento diferenciado para os elétrons com di-

ferentes spins produz funções de onda para o sistema de referência s que não são autofun-

ções do operador 2Ŝ . Entretanto, esta contaminação de spin é menos problemática do que 

no método UHF. No caso em que todos os elétrons estão emparelhados ou nas geometrias 

moleculares próximas do equilíbrio, a densidades de spin α é igual à densidade de spin β e 

a aproximação LSDA se reduz à aproximação LDA. Apesar da densidade eletrônica em 

moléculas não variar uniformemente, o método LSDA fornece resultados surpreendente-

mente bons para os cálculos das geometrias moleculares, freqüências vibracionais e mo-

mentos dipolares; mesmo para compostos contendo metais de transição, onde os cálculos 

HF produzem resultados não muito bons.  

 

II.9.7. Aproximação GGA (Generalized-Gradiente Approximation) 

 

Os métodos LDA e LSDA são baseados no modelo do gás uniforme de elétrons, os 

quais são apropriados para os sistemas em que a variação da densidade é uniforme. A inte-

gração na equação (II.112) para o funcional LDA
XCE  é função somente de ρ; e o integrando na 

expressão LSDA
XCE  é função de ρα e ρβ.  Os funcionais que vão além do LSDA apresentam 



 40 

correções quanto à variação da densidade ρ com a posição. Isto é feito incluindo o gradien-

te das densidades ρα e ρβ no integrando: 

( ) rrrrr dfE GGA
XC ∫ βαβαβα ρ∇ρ∇ρρ=ρρ )](),(),(),(],[ ,                  (II.125) 

onde f é uma função da densidade de spin e do gradiente da densidade de spin. O termo 

“Gradient-Corrected Functional” é também freqüentemente usado. Este método é referido 

como sendo uma aproximação não local. O funcional GGA
XCE  é usualmente dividido nas parte 

de correlação e troca, as quais são modeladas separadamente: 
GGA
C

GGA
X

GGA
XC EEE +=  .                                              (II.126) 

Os funcionais da energia de troca e correlação são modelados usando considerações 

teóricas do comportamento da densidade em várias situações extremas, e freqüentemente 

algum parâmetro empírico é introduzido. Alguns funcionais de troca, com a densidade cor-

rigida pelo gradiente, de uso comum são: os funcionais de Perdew e Wang de 1986, os 

quais não contêm parâmetros experimentais e são designados por PW86 ou PWx86, o fun-

cional de Becke de 1988 denotados por B88, Bx88, Becke88, ou B e PWx91. A forma ex-

plicita do funcional de troca B88 é: 

( )∑ ∫
βα=σ σ

−
σ

σ
σ

χχ+
χρ−=

,
1

23
4

88

senh61
rd

b
bEE LSDA

X
B
X                      (II.127) 

onde ( ) 34/ σσ
σ ρρ∇≡χ , ])1(ln[senh 2121 ++=− xx , b é um parâmetro semi-empírico cujo 

valor de 0,0042 u.a. foi ajustado usando a energia de troca conhecida de cálculos HF para 

vários átomos e 

( ) ( ) rdE LSDA
X ∫ 



 ρ+ρ
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−= βα 3

4
3

43
1

6
4
3  .                     (II.128) 

Os funcionais de correlação corrigidos pelo gradiente de uso mais comum incluem o 

de Lee-Yang-Parr (LYP), o funcional de correlação de Pardew (P86 ou Pc86), o funcional 

de correlação de Perdew-Wang 1991 (PW91 ou PWc91) e os funcionais de Becke conheci-

dos como Bc95 ou B96. 

O programa gaussian 98 possui implementado todos estes funcionais e qualquer 

funcional de troca pode ser combinado com qualquer funcional de correlação. Por exemplo, 

a notação BLYP/6-31G* denota um cálculo a nível DFT feito com o funcional de troca de 
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Becke 1988 combinado com o funcional de correlação de Lee-Yang-Parr com os orbitais de 

KS expandidos com o conjunto de base 6-31G*. 

 

II.9.8.  Aproximação híbrida 

Os funcionais de troca e correlação híbridos são largamente utilizados. O termo de 

troca nas equações de KS pode ser definido da mesma maneira em que se define o termo de 

troca nas equações de HF, exceto que os orbitais HF são substituídos pelos orbitais de KS. 

Para sistemas de camadas fechadas, o termo de troca pode ser escrito como 

∑∑
= =

φφ
−

φφ−=
n

i

n

j

KS
i

KS
j

KS
j

KS
iX rr

E
1 1 21

)2()1(1)2()1(
4
1 .                     (II.129) 

O valor 
4
1  ao invés de 

2
1  é devido ao fato de que nesta expressão a soma é feita sobre os 

elétrons. O funcional híbrido mistura as fórmulas (II.129) para o XE  com o funcional XE  

corrigido pelo gradiente e as fórmulas para a energia de correlação CE . Nesta tese, foi em-

pregado, principalmente, o funcional híbrido B3LYP (ou Becke3LYP); uma das aproxima-

ções mais populares (o número 3 indica que este funcional possui três parâmetros). Este 

funcional é definido por: 
LYP
CC

VWN
CC

B
XX

HF
X

LSDA
XX

LYPB
XC EaEaEaEaEaaE +−+++−−= )1()1( 88

00
3 ,    (II.130) 

onde o termo HF
XE  é dado pela equação (II.129) e o termo VWN

CE  denota o funcional de cor-

relação desenvolvido por Vosko-Wilk-Nusair no procedimento LSDA. Os valores das 

constantes obtidos pelo ajuste com os valores experimentais das energias de atomizações 

moleculares são: a0=0,20, aX = 0,72 e aC=0,81. O funcional híbrido B3PW91 substitui, na 

equação (II.130), o funcional LYP
CE  pelo funcional 91PW

CE , mas sem mudar as constantes de 

ajuste experimental. O funcional híbrido com um parâmetro de Becke conhecido como 

B1B96 é dado por 

)( 88
0

968896 B
X

HF
X

B
C

B
X

PW
XC EEaEEE −++= ,                         (II.131) 

com o parâmetro empírico (a0 = 0,28) ajustado pela energia de atomização. Vários outros 

funcionais foram propostos nos últimos anos, como por exemplo, o funcional proposto por 
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Becke [59,60], o qual representa uma melhoria sobre os funcionais B3LYP, B3PW91 e 

B1B96. Este funcional é dado por 
GGA
C

HF
XX

GGA
XXC EEcEE ++= ,                                 (II.132) 

onde cX é um parâmetro e GGA
XE  e GGA

CE  são funcionais que contêm três e seis parâmetros, 

respectivamente.  

Os funcionais corrigidos pelo gradiente (GGA) e os funcionais híbridos produzem 

bons resultados não somente para otimizações moleculares, mas também para os cálculos 

dos momentos dipolares, freqüências vibracionais e energias de atomizações; com custo 

computacional aproximadamente equivalente ao HF. 

 

II.10. O cálculo supermolecular  

A determinação da energia de interação entre sistemas ligados (principalmente a-

queles que estão fracamente ligados) é, geralmente, estimada usando um procedimento co-

nhecido como “aproximação supermolecular”. Neste tipo de cálculo a energia de interação 

é obtida fazendo-se a diferença entre sistema completo e as suas subunidades, i.e., dados 

dois sistemas A e B, separados por uma distância R, a energia de interação pode ser defini-

da como: 

)()()()(int BEAEABEABE R −−=∆ ,                         (II.133) 

onde )(int ABE∆  representa a energia de interação entre os subsistemas A e B, )(ABER  é a 

energia total do sistema interagente, )(AE  e )(BE  representam as energias dos subsiste-

mas A e B, respectivamente.  

A sensibilidade nos resultados dos cálculos devido ao truncamento do conjunto de 

base é, geralmente, um problema nos cálculos de natureza ab initio para a energia de inte-

ração usando a equação (II.133). Este truncamento contribui para o abaixamento da energia 

de interação por causa do efeito da superposição do conjunto de base em que os subsiste-

mas individuais são melhores descritos no complexo devido às funções de base do outro 

monômero associado. Se no modelo for usado um grande conjunto de base saturado para os 
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sistemas A, B e AB, i.e., a adição de mais funções base não melhora a energia dos sistemas, 

então o melhor resultado possível deve ser obtido pela expressão 

)()()()(int BEAEABEABE SSS
R

S −−=∆                     (II.134) 

onde a letra S indica que um conjunto de base saturado foi usado nos cálculo. O erro devido 

ao truncamento do conjunto de base pode ser estimado usando a equação 

)()( ABEABEE NS
R

S
RR ∆−∆= ,                               (II.135) 

onde RE  é o erro na energia de interação do complexo AB na distância R devido ao uso de 

conjunto de base não saturado e )(ABE NS
R∆  indica o cálculo da energia de interação usando 

um conjunto de base não saturado.  

 A insaturação do conjunto de base constitui na principal fonte do assim chamado 

BSSE (Basis Set Superposition Error) e a quantidade RE  da equação (II.135) serve como 

uma medida do grau de insaturação do conjunto de base. 

Para corrigir a superestimação da energia de interação, Boys e Bernadi [61,62] pro-

puseram um procedimento metodológico conhecido como “método de counterpoise”. Este 

procedimento corrige a energia pelo o uso da seguinte expressão: 

)()()()( BEAEABEABE AB
B

AB
A

AB
AB

CP −−=∆ .                       (II.136) 

onde )(XE Z
Y  representa a energia do sistema X na geometria Y com o conjunto de base Z. o 

termo )(ABE CP∆  representa a energia de interação do complexo AB corrigida pelo método 

de counterpoise. No caso do uso de um conjunto de base completo, as equações (II.136) e 

(II.133) converge para o mesmo resultado. As funções de base de B sem o núcleo B é às 

vezes chamadas de “fantasmas” ou “ghost”. Esta nomenclatura será empregada na discus-

são dos resultados apresentados nos capítulos III e IV. 
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III-1. INTRODUÇÃO  
 

Neste capítulo são expostos e discutidos os resultados dos estudos químico-

quântico ab initio para o sal hexafluorofosfato de lítio, a estrutura de solvatação do cá-

tion lítio pelo metiletilcarbonato (MEC) e a coordenação competitiva do cátion Li+ com 

etilenocarbonato (EC) e o metiletilcarbonato. 

Todos os cálculos de orbitais moleculares apresentados neste capítulo foram 

feitos usando métodos ab initio com a ajuda do pacote computacional Gaussian 98 [64]. 

Os métodos explorados foram Hartree-Fock (HF), teoria do funcional da densidade 

(DFT - Density Functional Theory) e o método de perturbação de segunda ordem 

Møller-Pleset (MP2) [76,77,78]. Em relação aos métodos de DFT, neste trabalho foi 

empregado apenas o método híbrido B3LYP [65,66], por ser um método com custo 

computacional similar ao Hartree-Fock e com resultados situado entre o MP2 e o MP3, 

principalmente para o cálculo das intensidades de infravermelho e Raman [75]. Os con-

juntos de funções de base explorados aqui foram: 6-31G, 6-31+G, 6-31G*, 6-31+G*, 6-

311G*, 6-311+G*. A completa otimização molecular foi feita de acordo com o algorit-

mo de Berny com o uso de coordenadas internas redundantes [67]. Para diminuir o custo 

computacional o procedimento conhecido como �stepping stone� foi empregado. Este 

procedimento consiste em começar os cálculos com um conjunto de base de pequena 

dimensão, como a STO-3G ou 3-21G. Com esta base, após um cálculo de freqüências 

harmônicas, obtém-se uma geometria inicial e a matriz constante de força, a qual é cal-

culada analiticamente usando o mesmo nível de teoria. No cálculo seguinte (usando 

uma base de maior dimensão) a geometria e a matriz constante de força são lidas do 

nível anterior. Este procedimento é repetido até se chegar à precisão de cálculo almeja-

do. Assim, o custo computacional torna-se bastante reduzido. 

É fato bastante conhecido que o cálculo ab initio de freqüências apresenta valo-

res maiores do que os valores fundamentais observados. Esta superestimação é devida a 

negligência da correlação eletrônica, do truncamento do conjunto de base e da negligên-

cia da harnamonicidade [68]. Para compensar esse valor superestimado, várias estraté-

gias de escalamento têm sido empregadas para tornar as freqüências harmônicas em 

melhor concordância com as freqüências fundamentais medidas experimentalmente 

[69]. Na presente tese utilizou-se uma estratégia simples de escalamento homogêneo das 

freqüências harmônicas determinada por Scott & Radom [70]. Por exemplo: para o ní-
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vel de teoria HF/6-31G* o fator de escala empregado foi de 0,8953 e para o nível de 

teoria B3LYP/6-31G* o fator de escala usado foi de 0,9614. Para conjuntos de base de 

dimensão maior do que 6-31G* não foi utilizado neste trabalho nenhum fator de escala.    

 

 

 

III-2. ÂNION HEXAFLUOROFOSFATO ( PF6 ) 

 

 

III-2.1 Geometria e analise populacional 

 

O ânion hexafluorofosfato é um sistema formado por seis átomos de flúor liga-

dos a um átomo central de fósforo. O grupo pontual de simetria molecular encontrado 

para este ânion foi OH, i.e., octaédrica. A numeração adotada para o mesmo durante os 

cálculos pode ser vista na figura III-2.1. 

 

 

Figura III-2.1- Ânion hexaflurofosfato (PF6 ). 

 

Os resultados dos cálculos para o ânion PF6  relativos aos parâmetros geomé-

tricos e energia total podem ser vistos na tabela III-2.1. As energias vibracionais do pon-

to zero (ZPVE � Zero Point Vibration Energy) também foram incluídas nesta tabela. Os 

cálculos iniciais foram feitos sem restrição de simetria molecular. O ângulo formado 

entre os átomos de F-P-F mede exatamente 90º em todos os níveis de teoria usados nos 

cálculos. Os dados de raios-X da forma cristalina do sal hexaflurofosfato de lítio mostra 

que o ângulo F-P-F varia de 89,94° a 90,06° [86]. O comprimento de ligação entre o 
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flúor e o fósforo varia de 1,6005Å (HF/6-311G) a 1,7446Å (B3LYP/6-31+G). Para o 

nível de teoria B3LYP/6-311+G* o valor do comprimento da ligação P-F encontrado foi 

de 1,6458Å, o qual é 2,63% maior do que o obtido com o método HF/6-311+G*. As 

medidas de raios-X mostram que a distância P-F no cristal é de 1,6022Å [86]. Para efei-

to de comparação, o método de química quântica que calcula a distância da ligação P-F 

mais próximas dos raios-X é o HF/6-311+G*, cujos valores coincidem até a terceira 

casa decimal. O conjunto de base 6-31G* é o que apresenta a melhor concordância com 

o valor experimental para a distância P-F com o nível de teoria DFT/B3LYP com um 

desvio absoluto de 0,035Å. Os valores mais superestimados em relação ao experimental 

são encontrados para os conjuntos de base nos quais não foram incluídas funções de 

polarizações. 

Tabela III-2.1. Energia total (em hartree), comprimento de ligação e ângulos otimizados 
para o ânion −

6PF  usando vários níveis de teoria. 
Conjunto de Bases Energia Energia +ZPVE ZPVE P-F (Å) F-P-F (o) 
HF/3-21G -932,6316432 -932,609714 0,021929 1,6248 90,000 
HF/6-31G -937,3176376 -937,298057 0,019581 1,6805 90,000 
HF/6-31+G -937,3518497 -937,333465 0,018385 1,6851 90,000 
HF/6-31G* -937,6027092 -937,581608 0,021101 1,6057 90,000 
HF/6-31+G* -937,6391342 -937,618327 0,020807 1,6092 90,000 
HF/6-311G* -937,7779926 -937,757003 0,020990 1,6005 90,000 
HF/6-311+G* -937,796832 -937,776031 0,020801 1,6025 90,000 
B3LYP/6-31G -940,4126812 -940,395622 0,017060 1,7208 90,000 
B3LYP/6-31+G -940,4883679 -940,473037 0,015331 1,7446 90,000 
B3LYP/6-31G* -940,6431734 -940,624040 0,019133 1,6373 90,000 
B3LYP/6-31+G* -940,7159646 -940,697642 0,018323 1,6484 90,000 
B3LYP/6-311G* -940,8657778 -940,847103 0,018675 1,6401 90,000 
B3LYP/6-311+G* -940,896614 -940,878439 0,018175 1,6458 90,000 
MP2/6-31G* -938,7668506 -938,747203 0,019647 1,6365 90,000 
MP2/6-31+G* -938,8412914 -938,822498 0,018793 1,6480 90,000 
MP2/6-311G* -939,1392923 -939,119771 0,019521 1,6285 90,000 
MP2/6-311+G* -939,180762 -939,161880 0,018882 1,6348 90,000 
Experimental ....................... ....................... .............. 1,6022 189,9 - 90 
 

A figura III-2.2 mostra a influência da dimensão do conjunto de funções de ba-

se no cálculo das energias do ponto zero de vibração. Lembrando que a energia do pon-

to zero de vibração (εzpv) molecular é dado por 

 

∑ νε =
k

kzpv h
2
1

 Eq. III-2.1 
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onde h é a constante de Planck (6,626176x10-34 Js), νk é a freqüência do modo vibracio-

nal k que nas moléculas não lineares varia de 1 a 3N-6, e nas lineares varia de 1 a 3N-5 

(onde N representa o número de átomos na molécula). Os modos vibracionais imaginá-

rios não são considerados no cálculo da energia ZPVE. Observe que para os conjuntos 

de funções de base nos quais foram incluídas funções difusas· (6-31+G, 6-31+G*, 6-

311+G*) centradas em átomos pesadas a energia ZPVE apresenta valores menores tanto 

para a teoria HF quanto para as teorias B3LYP e MP2. A razão deste comportamento se 

deve ao fato de que se trata de um ânion. Nos ânions a inclusão de funções difusa é im-

portante para uma boa descrição da nuvem eletrônica. Os menores valores globais da 

energia ZPVE são observados para a teoria do funcional da densidade (DFT/B3LYP). 

Este comportamento é esperado, pois a energia ZPVE depende diretamente da freqüên-

cia vibracional como mostra a equação III-2.1 e entre os três métodos usados, o B3LYP 

é o que produziu os menores valores para as freqüências harmônicas nos cálculos. No 

nível de teoria DFT/B3LYP, o conjunto de base 6-31+G produz uma energia ZPVE 

cerca de 16,21% menor do que o valor médio produzido pelos outros conjuntos de base. 

 

 

 

Figura III-2.2. Gráfico mostrando o efeito das funções de base na energia vibracional do 
ponto zero (ZPVE). As energias ZPVE são dadas em Kcal/mol. 
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Figura III-2.3. Influência das funções de base no cálculo da energia total do ânion hexa-
flurofosfato incluindo a energia ZPVE usando os métodos HF, DFT/B3LYP e MP2. 

 
Como mostra a figura III-2.3 o método DFT/B3LYP apresenta as mais baixas 

energias totais para o ânion hexafluorofosfato, enquanto que o método Hartree-Fock 

produz as energias mais altas. Este fato é esperado, pois no método HF a energia de 

correlação eletrônica é negligenciada e esta é de considerável importância na descrição 

dos ânions. À medida que se aumenta a dimensão do conjunto de base, observa-se um 

aumento quase linear na qualidade da energia total do ânion hexaflurofosfato.  

A figura III-2.4 mostra as cargas atômicas derivadas do potencial eletrostático 

com pontos selecionados de acordo com o esquema ChelpG [71]. Como é esperada a 

carga atômica sobre os átomos de flúor é negativa (-0,41), enquanto que o átomo de 

fósforo apresenta uma carga positiva de 1,46. A ordem de ligação de 0,78 observada na 

figura III-2.4b caracteriza uma ligação simples. 
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b) Ordens de ligação 

Figura III-2.4. Cargas atômicas derivadas do potencial eletrostático segundo o esquema 
de pontos ChelpG (HF/6-31G*) e ordens de ligação obtidas a partir da análise popula-
cional de Mülliken para o ânion hexaflurofosfato usando o nível de teoria HF/6-31G*.  

 

 

 

III-2.2 Espectros vibracionais de infravermelho (IV) e Raman (R) para o PF6¯ 

 

O ânion hexafluorofosfato possui uma representação irredutível total formado 

por 15 modos vibracionais, 

 

ΓΓΓΓ=1a1g + 1eg + 1t2g + 2t1u + 1t2u. 

 

Um modo vibracional totalmente simétrico (a1g), um duplamente degenerado e simétri-

co em relação ao centro de inversão (eg) e quatro modos triplamente degenerados: um 

simétrico (t2g) e três anti-simétricos (t1u,t2u) em relação ao centro de inversão. 

De todos os níveis de teoria usados para o cálculo das freqüências o que produz 

os valores das freqüências harmônicas mais altos é o HF/3-21G, o que naturalmente já 

era esperado devido à pequena dimensão desse conjunto de base. Os valores mais bai-

xos são calculados com o método B3LYP/6-31+G, razão pela qual a energia ZPVE cal-

culada com este método é mais baixa do que a obtida pelos outros conjuntos de base.  

A tabela III-2.2 traz os resultados dos cálculos de freqüências obtidos com o 

método B3LYP/6-31+G.  

Como o ânion hexafluorofosfato possui centro de inversão, os modos vibracio-

nais que são ativos no espectro de infravermelho não são ativos no Raman e vice-versa. 

Nesse sentido, os espectros de IV e Raman fornecem informações complementares. 
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Tabela III-2.2. Freqüências calculadas para o ânion hexaflurofosfato usando a teoria 
B3LYP/6-31+G com suas respectivas intensidades. Os assinalamentos dos modos vi-
bracionais também foram incluídos. 
  Intensidades  
 
Modos 

Freqüências 
(cm-1) 

IV 
(KM/Mole) 

R 
(A4/AMU) 

 
Assinalamentos 

ω1(t2u) 206.4 .......... ......... δd (F-P-F) 
ω2(t2g) 341.2 .......... 2.92 δd (F-P-F) 
ω3(t1u) 400.5 46.43 ......... ρϖ(PF2) 
ω4(eg) 498.4 ......... 5.59 νas (P-F) 
ω5(a1) 582.3 ......... 34.84 νs (P-F) 
ω6(t1u) 768.6 379.52 ......... νas (P-F) 
δd = deformação angular degenerada; ρϖ = abano; νas, νs estiramento assimétrico e simétrico 
respectivamente.  
 

O modo vibracional ω1(t2u), o qual é previsto pelo método B3LYP/6-311+G* em 

288,5 cm-1, é proibido por simetria tanto para a absorção no espectro de IV quanto no de 

Raman. Portanto, suas intensidades são iguais a zero nos dois espectros. Todos os mo-

dos vibracionais �gerade�, i.e., simétricos em relação ao centro de inversão, são ativos 

no espectro Raman. Somente os modos vibracionais �ungerade�, i.e., anti-simétrico em 

relação ao centro de inversão, são ativos no infravermelho. Estes modos, ω3(t1u) e 

ω5(t1u), são triplamente degenerados. A tabela III-2.3 mostra os assinalamentos destes 

modos vibracionais juntamente com os cálculos de freqüências e as respectivas intensi-

dades usando três aproximações teóricas diferentes. Nos resultados experimentais da 

espectroscopia Raman observa-se um pico em 470 cm-1 , o qual pode ser associado ao 

modo ω2(t2g) e um outro em 745 cm-1 associado ao modo ω4(a1g) que é um estiramento 

simétrico P-F [33]. 

A figura III-2.5 faz uma comparação gráfica para o espectro de infravermelho 

obtido pelos métodos HF, MP2 e B3LYP com o conjunto de base 6-311+G*. Como 

podem ser vistos, apenas dois modos vibracionais triplamente degenerados são ativos no 

infravermelho. Observe que o método B3LYP é o que prediz as freqüências mais bai-

xas. Os métodos de perturbação predizem melhor a parte superior da curva de energia 

potencial, mas seu efeito na parte inferior da curva é pequeno, e portanto sua influência 

no cálculo das freqüências vibracionais harmônicas é menor do que os métodos de den-

sidade funcional. Entretanto, esta característica dos métodos de perturbação é importan-

te para melhor descrever as energias de dissociação molecular e estruturas de transição. 
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Tabela III-2.3. Espectros de infravermelho (IV) e Raman (R) calculados, usando três níveis 
diferentes de teoria para o ânion hexaflurofosfato. As freqüências são dadas em cm-1, as inten-
sidades de infravermelho são dadas em KM/Mole e as intensidades de Raman são dadas em 
A4/AMU. 

HF/6-311+G* B3LYP/6-311+G* MP2/6-311+G* 

 Intensidade  Intensidade  Intensidade  
Freq. I.V R Freq. I.V R Freq. I.V R Assinalamento  
332.9 .......... .......... 288.5 .......... ........ 301.1 ......... ......... δd (F-P-F) (t2u) 
503.9 .......... 0.89 439.6 ........... 1.28 455.9 ......... 1.25 δd (F-P-F) (t2g) 
599.9 47.70 .......... 526.0 30.14 ......... 547.5 33.97 ........ ρϖ(PF2) (t1u) 
602.6 .......... 1.49 531.8 ......... 2.32 549.3 ......... 2.18 νas (P-F) (eg) 
787.2 .......... 6.89 678.4 .......... 13.56 703.6 ......... 12.15 νs (P-F) (a1g) 
942.8 575.86 ......... 824.5 501.80 ....... 857.5 522.26 ........ νas (P-F) (t1u) 
δd = deformação angular degenerada; ρϖ = abano; νas, νs estiramento assimétrico e simétrico 
respectivamente.  
 

 
Figura III-2.5. Gráfico comparativo mostrando os valores das freqüências de infraver-
melho previstos pelos métodos HF, MP2 e B3LYP com o conjunto de base 6-311+G* 
para o ânion hexaflurofosfato. 

 
 
 

A figura III-2.6 compara, graficamente, os espectros de IV e Raman obtidos com 

o nível B3LYP/6-311+G*. Observa-se a complementaridade das informações, pois os 

modos que são ativos em um espectro não o são no outro.  
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Figura III-2.6. Espectros de infravermelho e Raman calculados usando o método 
B3LYP/6-311+G* para o ânion hexafluorofosfato. 
 

Os trabalhos realizados por Halls e Schlegel [75] mostram que o método do 

funcional da densidade prediz melhor as intensidades para os espectros de Raman do 

que o HF e MP2 com custo computacional relativamente baixo. Para o ânion 

hexaflurofosfato o método B3LYP/6-311+G* fornecem intensidades maiores do que os 

métodos HF e MP2 (ver figura III-2.7b ), enquanto que o HF/6-311+G* é o que produz 

os menores valores para a intensidade Raman. Nas intensidades de infravermelho 

observa-se um comportamento oposto, i.e., o HF apresenta maiores valores (figura III-

2.7a).  

a) Intensidades infravermelho 
 

b) Intensidades Raman 

Figura III-2.7. Gráfico mostrando as intensidades de infravermelho e Raman calculadas 
pelos métodos ab initio HF, MP2 e B3LYP, para o PF6¯ com o conjunto de base 6-
311+G*. 



 54 

 

 

 

Figura III-2.8. Espectros Raman e de FT-IR (infravermelho) para o sal de LiPF6 no es-
tado sólido [33]. 

 

Todos os métodos predizem altas intensidades para os modos vibracionais 

ω3(t1u) e ω5(t1u) com atividade no IV. Este resultado está em boa concordância com os 

valores de infravermelho experimentais observados, como podem ser vistos na figura 

III-2.8, onde uma forte banda aparece em 561cm-1 e uma muito forte e larga em torno de 

850 cm-1 [33]. Por analogia, a forte banda observada em 745 cm-1 no espectro Raman 

para o sal sólido é vista em 739 cm-1 em solução eletrolítica, é calculada, usando a teoria 

de perturbação de segunda ordem com a base 6-31G*, em 738 cm-1. Se as freqüências 

vibracionais obtidas usando o método HF forem escaladas por 0,91, os valores aproxi-

mam-se daqueles obtidos usando a teoria do funcional da densidade com o método 

B3LYP.  
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III-3. FORMAÇÃO DO PAR IÔNICO LiPF6 
 

No estado sólido (cristal), o cátion Li+ encontra-se coordenado com seis ânions 

hexafluorofosfato, formando um ângulo P-FLLi+ de 152,18° [86]. A distância FLLi+ 

obtida nas medidas de raios-X é de 2,045Å. O objetivo desta seção é descrever a forma-

ção do par iônico LiPF6, i.e., a coordenação do cátion Li+ com um único ânion −
6PF na 

fase gasosa.  

Os procedimentos computacionais usados nesta seção são similares aos descri-

tos na introdução do presente capítulo. A figura III-3.1 mostra os três possíveis arranjos 

para a coordenação do ânion hexafluorofosfato com o cátion lítio. As simetrias molecu-

lares correspondentes a esses arranjos são: C4V para a estrutura monodentada, C2V para 

a bidentada e C3V para a estrutura tridentada. 

 

 

 
a) Simetria C4v 

 
 

b) Simetria C2v 

 
c) Simetria C3v 

Figura III-3.1. Restrições simétricas adotadas durante os cálculos para o par iônico he-
xafluorofosfato de lítio: monodentada (C4v), bidentada (C2v) e tridentada (C3v). 
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A tabela III-3.1 mostra as energias calculadas (em hartree) para os três arranjos 

possíveis do par iônico LiPF6 usando vários níveis de teoria. Das três estruturas, a mo-

nodentada é a que apresenta as maiores energias em todos níveis de teoria. As estruturas 

bidentada e tridentada apresentam valores de energias bastante próximos, sendo que a 

estrutura tridentada possui valores de energia ligeiramente mais baixos do que a biden-

tada. 
 

Tabela III-3.1. Valores das energias (em Hartree) calculadas para os três possíveis 
arranjos do par iônico LiPF6. 
Basis set Monodentada(C4V) Bidentada(C2V) Tridentada(C3V) 
HF/3-21G -940,0365085 -940,0679999 -940,0754123 
HF/6-31G -944,7436634 -944,7620204 -944,7619158 
HF/6-31+G -944,7730410 -944,7872011 -944,7855148 
HF/6-31G* -945,0335951 -945,0633897 -945,0675709 
HF/6-31+G* -945,0594351 -945,0844909 -945,0873951 
HF/6-311G* -945,2051693 -945,228290 -945,2302767 
HF/6-311+G* -945,2202540 -945,2410475 -945,2427394 
B3LYP/6-31G* -948,1368934 -948,172779 -948,1787253 
B3LYP/6-31+G* -948,1866398 -948,2130495 -948,2163672 
B3LYP/6-311G* -948,3498824 -948,3781062 -948,3816255 
B3LYP/6-311+G* -948,3712897 -948,394703 -948,3973877 
MP2/6-31G* -946,2045322 -946,2396066 -946,245893 
MP2/6-31+G* -946,2597657 -946,2865098 -946,2904476 
MP2/6-311G* -946,5713686 -946,6002202 -946,6041646 
MP2/6-311+G* -946,6043497 -946,6286892 -946,6320045 
 
 

As energias de ligação (interação) do par iônico podem ser vistas na tabela III-

3.2. Estas energias foram obtidas com ajuda da fórmula  

 

∆E= ELiPF6 - (ELi+ + EPF6-) 

 
onde ELiPF6, ELi+ e EPF6- representam as energias do par iônico LiPF6, do cátion Li+ e do 

ânion −
6PF , respectivamente. A análise destes dados mostra que a formação do par iôni-

co LiPF6 é energeticamente favorável na fase gasosa. 

Das três simetrias estudas, a monodentada é a que apresenta a energia de ligação 

mais alta em todos os níveis de teoria, sendo portanto, a menos favorável energetica-

mente. Além do mais, as freqüências vibracionais calculadas para essa estrutura apre-

senta sempre uma freqüência negativa em todos os níveis de teoria abordados. Esta fre-
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qüência corresponde à deformação angular P - F'- Li, onde F' é o átomo de flúor coor-

denado com o cátion Li+. Este resultado sugere que a estrutura monodentada é, na ver-

dade, uma estrutura de transição. A simetria bidentada apresenta valores de energia de 

ligação entre a monodentada e a tridentada, com exceção dos valores obtidos com HF/6-

31G e HF/6-31+G. Nestes dois últimos casos, a estrutura bidentada torna-se mais favo-

rável (energia mais baixa) do que a tridentada (tabela III-3.2). Os métodos HF/3-21G, 

HF/6-31G*, DFT/B3LYP/6-31G*, MP2/ 6-31G* e MP2/ 6-31+G* prevêem uma fre-

qüência negativa de intensidade alta no espectro de IV e de baixa intensidade no espec-

tro Raman para a estrutura bidentada, cujos valores são, respectivamente:    -72,7 cm-1,  

-16.4 cm-1, -60.9 cm-1, -68.5 cm-1 e   -20.2 cm-1, sugerindo ser também, o arranjo biden-

tado, uma estrutura de transição. Haja vista que estas freqüências correspondem a uma 

deformação �de abano� PF'2Li+, (onde F� corresponde ao átomo de flúor coordenado 

com o cátion lítio)  cujo movimento leva à estrutura tridentada. 

 

Tabela III-3.2. Energias de ligação do par iônico LiPF6 obtidas usando a fórmula ∆∆∆∆E= 
ELiPF6 - (ELi+ + EPF6) para as simetrias C4v, C2v e C3v. Todas as energias são dadas em 
Kcal/mol. 
 Monodentado 

C4v 
Bidentado 

C2v 

Tridentado 
C3v 

HF/3-21G -136,6 -156,4 -161,1 
HF/6-31G -119,6 -131,1 -131,0 
HF/6-31+G -116,6 -125,4 -124,4 
HF/6-31G* -122,6 -141,3 -143,9 
HF/6-31+G* -115,9 -131,7 -133,5 
HF/6-311G* -120,1 -134,6 -135,8 
HF/6-311+G* -117,7 -130,8 -131,8 
B3LYP/6-31G* -131,2 -153,8 -157,5 
B3LYP/6-31+G* -116,8 -133,3 -135,4 
B3LYP/6-311G* -125,0 -142,7 -144,9 
B3LYP/6-311+G* -119,1 -133,7 -135,4 
MP2/6-31G* -126,8 -148,8 -152,8 
MP2/6-31+G* -114,8 -131,5 -134,1 
MP2/6-311G* -123,1 -141,2 -143,7 
MP2/6-311+G* -117,8 -133,1 -135,2 
 

 

Entretanto, ao melhorar a descrição da camada de valência pelo uso de conjuntos 

de base maiores (6-311G, 6-311+G, 6-311G* e 6-311+G*) a estrutura tridentada torna-

se energeticamente mais favorável do que a bidentada e a freqüência negativa da sime-

tria bidentada desaparece. 
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A tabela III-3.3 mostra as energias dos pares iônicos monodentado e bidentado 

relativo ao par iônico tridentado. Há uma considerável diferença energética entre a for-

ma monodentada e a tridentada (∆E1= 17,4 Kcal/mol para o nível de teoria MP2/6-

311+G* e ∆E1 = 16,4 Kcal/mol para B3LYP/6-311+G*). Entretanto, a diferença energé-

tica da forma bidentada em relação à forma tridentada é relativamente pequena (∆E2 = 

2,1 Kcal/mol para o nível de teoria MP2/6-311+G* e ∆E2 = 1,7 Kcal/mol para 

B3LYP/6-311+G*). Os métodos HF/6-31G e HF/6-31+G apresentam a estrutura biden-

tada ligeiramente mais favorável do que a tridentada. No entanto, com o aumento do 

conjunto de base a estrutura tridentada torna-se mais favorável.   

 

Tabela III-3.3. Energias (em Kcal/mol) das estruturas monodentadas (C4v) e bidentadas 
(C2v) relativas à estrutura tridentada para o par iônico LiPF6. Nota-se que a simetria C3V 
é energeticamente mais favorável. 
Basis set ∆E1= EC4V - EC3V  ∆E2= EC2V - EC3V  
HF/3-21G 24,4 4,6 
HF/6-31G 11,4 -0,1 
HF/6-31+G 7,8 -1,0 
HF/6-31G* 21,3 2,6 
HF/6-31+G* 17,5 1,8 
HF/6-311G* 15,8 1,2 
HF/6-311+G* 14,1 1,1 
B3LYP/6-31G* 26,2 3,7 
B3LYP/6-31+G* 18,6 2,1 
B3LYP/6-311G* 19,9 2,3 
B3LYP/6-311+G* 16,4 1,7 
MP2/6-31G* 26,0 4,0 
MP2/6-31+G* 19,2 2,5 
MP2/6-311G* 20,6 2,5 
MP2/6-311+G* 17,4 2,1 
EC4v = energia da estrutura C4v;  EC2v = energia da estrutura C2v;  EC3v = energia da estrutura C3v. 

 

 

Os erros devido ao truncamento do conjunto de base (BSSE � Basis Set Super-

position Error) estão listados nas tabelas de III-3.4 a III-3.9. Neste trabalho a correção 

do efeito de BSSE foi calculada usando o método de counterpoise, cujo procedimento 

de cálculo foi descrito no parágrafo II-10, por exemplo, para calcular a influência dos 

orbitais do cátion lítio na energia do ânion hexafluorofosfato, as funções de base do 

cátion lítio (orbitais ghost) são centradas na posição em que o lítio ocupa no sal LiPF6, 

mas o átomo de lítio é substituído por átomo ghost, i.e., um átomo de número atômico 

zero. Para o cálculo da influência dos orbitais do ânion hexafluorofosfato sobre a ener-
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gia do cátion lítio procede-se de modo similar, ou seja, os átomos de P e F são substituí-

dos por átomos ghost. A variação da energia devido ao BSSE sobre os íons é calculada, 

nas tabelas que se seguem, como sendo a energia do cátion ou do ânion com a presença 

dos orbitais ghost menos a energia do cátion ou ânion sem a presença dos orbitais ghost. 

Observa-se, nas tabelas, que o maior efeito de BSSE é calculado para o hexa-

fluorofosfato de lítio nas simetrias C2V e C3V com os níveis de teoria B3LYP/6-311G* e 

MP2/6-311G*. Nestes níveis de teoria não são incluídas funções difusas. Funções difu-

sas podem ter qualquer simetria e usualmente possuem expoentes menores do que um. 

Este tipo de função ajuda a descrever as regiões externas das moléculas e é necessária, 

para maior precisão, em cálculos de compostos com caráter iônico. As funções difusas 

possuem um importante papel na descrição das chamadas interações de longas distân-

cias e no poço de potencial de Van der Waals. As funções de polarização são importan-

tes para descrever as interações de ligação e tipicamente apresentam expoentes próxi-

mos de um. Os menores erros devido à superposição de bases são obtidos usando os 

métodos HF/6-311+G* e B3LYP/6-311+G*. A adição de funções difusas reduz o tama-

nho da correção de counterpoise. Este fato é observado no trabalho de D. W. Schwenke 

& D. G. Truhlar [83]. 

 
Tabela III-3.4. Energia do ânion PF6

-1 no estado fundamental e variação da energia de-
vido à correção de BSSE pela presença dos orbitais ghost do lítio posicionados na sime-
tria C4V.  

 s/BSSE c/BSSE ∆E(hartree) ∆E(kcal/mol) 
HF/6-311G* -937,7779926 -937,7823048 -0,00431 -2,71 
HF/6-311+G* -937,796832 -937,7992126 -0,00238 -1,49 
B3LYP/6-311G* -940,8657778 -940,8721681 -0,00639 -4,01 
B3LYP/6-311+G* -940,896614 -940,898654 -0,00204 -1,28 
MP2/6-311G* -939,1392923 -939,1476977 -0,00841 -5,27 
MP2/6-311+G* -939,180762 -939,185407 -0,00465 -2,91 

 

Tabela III-3.5. Energia do ânion PF6
-1 na simetria C2V (Bidentada) no estado fundamen-

tal e variação da energia devido à correção de BSSE.  
 s/BSSE c/BSSE ∆E(hartree) ∆E(kcal/mol) 
HF/6-311G* -937,7779926 -937,784244 -0,00625 -3,92 
HF/6-311+G* -937,796832 -937,7989615 -0,00213 -1,34 
B3LYP/6-311G* -940,8657778 -940,875870 -0,01009 -6,33 
B3LYP/6-311+G* -940,896614 -940,8986191 -0,00201 -1,26 
MP2/6-311G* -939,1392923 -939,153602 -0,01431 -8,98 
MP2/6-311+G* -939,180762 -939,1877410 -0,00698 -4,38 
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Tabela III-3.6. Energia do ânion PF6
-1 na simetria C3V no estado fundamental e variação 

da energia devido ao efeito de BSSE.  
 s/BSSE c/BSSE ∆E(hartree) ∆E(kcal/mol) 
HF/6-311G* -937.7779926 -937.7837499 -0.00576 -3.61 
HF/6-311+G* -937.7968320 -937.7987389 -0.00191 -1.20 
B3LYP/6-311G* -940.8657778 -940.8754121 -0.00963 -6.05 
B3LYP/6-311+G* -940.8966140 -940.8983696 -0.00176 -1.10 
MP2/6-311G* -939.1392923 -939.1527317 -0.01344 -8.43 
MP2/6-311+G* -939.1807620 -939.188063 -0.00730 -4.58 

 

As energias do cátion lítio com e sem a presença dos orbitais ghost do ânion 

hexafluorofosfato são mostradas nas tabelas III-3.7 e III-3.8. O efeito da correção de 

BSSE sobre a energia do cátion lítio é, em todos os níveis de cálculos realizados, inferi-

or a 0,05Kcal/mol. O método que produz o menor erro de superposição é o MP2/6-

311+G*. De modo geral, o efeito de BSSE sobre a energia do cátion lítio é pequena. 

 

Tabela III-3.7. Energia do cátion lítio no estado fundamental sem a presença dos orbi-
tais ghost do PF6

-1 e com a presença dos orbitais ghost do ânion PF6
-1 posicionado nas 

simetrias C4V, C2V e C3V.  
 s/ BSSE c/BSSE (C4V) c/BSSE(C2V) c/BSSE(C3V) 
HF/6-311G* -7,2358382 -7,2358122 -7,2358130 -7,2358140 
HF/6-311+G* -7,2358387 -7,2358088 -7,2358105 -7,2358128 
B3LYP/6-311G* -7,2849026 -7,2849762 -7,2849641 -7,2849642 
B3LYP/6-311+G* -7,2849145 -7,2850700 -7,2850435 -7,2849936 
MP2/6-311G* -7,2358390 -7,2358406 -7,2358404 -7,2358402 
MP2/6-311+G* -7,2358396 -7,2358421 -7,2358416 -7,2358410 

 

 

Tabela III-3.8. Variação da energia do cátion lítio devido à correção do efeito de BSSE  
nas simetrias C4V, C2V e C3V.  
 ELi

+
(PF6 -) C4V ELi

+
(PF6 -) C2V ELi

+
(PF6 -) C3V 

HF/6-311G* -0,0000260 -0,0000252 -0,0000242 
HF/6-311+G* -0,0000299 -0,0000282 -0,0000259 
B3LYP/6-311G* 0,0000736 0,0000615 0,0000616 
B3LYP/6-311+G* 0,0001555 0,0001290 0,0000791 
MP2/6-311G* 0,0000016 0,0000014 0,0000012 
MP2/6-311+G* 0,0000025 0,0000020 0,0000014 
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Tabela III-3.9. Energia do estado fundamental incluindo a correção ZPVE para o ânion 
−
6PF e para o par iônico LiPF6 nas simetrias C4V, C2V e C3V. Todas as energias são dadas 

em hartree. 
 PF6

- (OH) LiPF6 (C4V) LiPF6 (C2V) LiPF6 (C3V) 
HF/6-311G* -937,757003 -945,182808 -945,204982 -945,206985 
HF/6-311+G* -937,776031 -945,197962 -945,217853 -945,219566 
B3LYP/6-311G* -940,847103 -948,329836 -948,357248 -948,360658 
B3LYP/6-311+G* -940,878439 -948,351561 -948,374147 -948,376781 
MP2/6-311G* -939,119771 -946,550530 -946,578494 -946,582378 
MP2/6-311+G* -939,161880   -946,610667 

 

A tabela III-3.9 mostra as energias do ânion hexafluorofosfato e dos pares iôni-

cos nas simetrias monodentada, bidentada e tridentada incluindo a correção do ponto 

zero de vibração (ZPVE). As energias de ligação (interação) do par iônico listadas nas 

tabelas III-3.10 e III-3.11, sem nenhuma correção, com correção ZPVE, com correção 

BSSE e por último incluindo ambas as correções, mostram que o complexo menos favo-

rável é a estrutura monodentada (simetria C4V), confirmando os resultados anteriores 

onde não se fez nenhuma correção. Novamente, as estruturas bidentada e tridentada 

possuem energias de interação muito próximas, com uma diferença entre 1,2Kcal/mol e 

3,02 kcal/mol dependendo do nível de teoria empregado (tabela III-3.11) levando em 

consideração a correção de BSSE. Em todos os níveis de teoria abordado usando a cor-

reção BSSE a estrutura tridentada (C3V) mostra uma energia de interação ligeiramente 

mais favorável do que a estrutura bidentada. 

 

Tabela III-3.10. Energia de ligação (interação) calculada para o par iônico LiPF6 inclu-
indo as correções ZPVE e BSSE usando 6 níveis diferentes de teoria. 

 ∆E  s/ correção  ∆E  c/ correção ZPVE 
 C4V C2V C3V C4V C2V C3V 
HF/6-311G* -120,1 -134,6 -135,8 -119,21 -133,12 -134,38 
HF/6-311+G* -117,7 -130,8 -131,8 -116,77 -129,26 -130,33 
B3LYP/6-311G* -125,0 -142,7 -144,9 -124,14 -141,34 -143,48 
B3LYP/6-311+G* -119,1 -133,7 -135,4 -118,10 -132,27 -133,93 
MP2/6-311G* -123,1 -141,2 -143,7 -122,31 -139,86 -142,30 
MP2/6-311+G* -117,8 -133,1 -135,2 ......... ....... -133,63 

 

O trabalho publicado por B. Klassen, R. Aroca e G. A. Nazri sobre a formação 

do par iônico LiClO4 mostra que a estrutura bidentada (C2V) é energeticamente mais 

favorável do que as estruturas monodentada (C4V) e tridentada (C3V) [84]. Ao passo, que 

no presente trabalho a estrutura tridentada para o par iônico LiPF6 é a que se apresenta 
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energeticamente mais estável. A energia de interação entre o Li+ e −
4ClO para a sime-

tria bidentada (mais estável) calculada por estes autores com os níveis de teoria HF/6-

311+G*   e   MP2/6-311+G*   sem   fazer  correção   do   efeito   BSSE   é  de -137,5 

kcal/mol e �138,05kcal/mol, respectivamente. Os valores da energia de interação para a 

estrutura mais estável (tridentada) do par iônico LiPF6 obtidos nesta tese para os níveis 

de teoria HF/6-311+G* e MP2/6-311+G* sem correção BSSE é de �131,8 kcal/mol e     

-135,2 kcal/mol. Portanto, os valores obtidos no presente trabalho para a formação do 

LiPF6 são, em ordem de grandeza, bastante similares aos valores obtidos por B. Klassen 

et al. para o LiClO4 considerando o mesmo nível de teoria. 

 

Tabela III-3.11. Energia de ligação (interação) calculada para o par iônico LiPF6 inclu-
indo as correções ZPVE e BSSE usando 6 níveis diferentes de teoria. 

 ∆E  c/  correção BSSE ∆E  c/ correção BSSE e ZPVE 
 C4V C2V C3V C4V C2V C3V 
HF/6-311G* -117,38 -130,67 -132,22 -116,52 -129,21 -130,78 
HF/6-311+G* -116,24 -129,44 -130,64 -115,30 -127,94 -129,15 
B3LYP/6-311G* -120,94 -136,34 -138,84 -120,08 -134,97 -137,40 
B3LYP/6-311+G* -117,70 -132,43 -134,30 -116,72 -130,94 -132,78 
MP2/6-311G* -117,87 -132,27 -135,29 -117,04 -130,88 -133,86 
MP2/6-311+G* -114,90 -128,71 -130,59   -129,04 

 

Para obtermos a curva de energia potencial da figura III-3.2, para a formação 

do hexafluorofosfato de lítio na simetria tridentada foram feitos uma série de cálculos a 

nível B3LYP/6-311+G* variando a distância Li+LP de 0,2Å em 0,2Å. A distância 

Li+LP de equilíbrio, correspondendo ao mínimo da curva de energia potencial, é de 

2,4777Å, cuja energia de equilíbrio calculada com o mesmo nível de teoria é de �

948,3973877 Hartree. A correção ZPVE para a estrutura de equilíbrio é calculada, em 

0,020607 Hartree. Nota-se na figura que a formação deste complexo não apresenta es-

trutura de transição e a força da ligação pode ser percebida pela a profundidade do poço 

da curva de energia potencial. A curva de energia potencial obtida por P. B. Balbuena 

para o par iônico LiClO4 também não apresenta estrutura de transição e é bastante simi-

lar a curva da figura III-3.2 [87]. A curva de energia potencial mostra que a interação 

entre o cátion Li+ e o ânion −
6PF  manifesta-se a uma distância consideravelmente longa, 

daí a necessidade de se incluir no conjunto de base, as funções difusas. 
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Figura III-3.2. Curva de energia potencial obtida com o método B3LYP/6-311+G* para 
a interação do cátion lítio com o ânion hexafluorofosfato.  

 

Alguns parâmetros geométricos do par iônico LiPF6 nas simetrias C4V, C2V e 

C3V são listados na tabela III-3.12. A coordenação do cátion Lítio com o ânion hexaflu-

orofosfato na fase gasosa produz modificações na geometria do ânion. A distância da 

ligação P-F� (F� refere-se ao átomo de flúor coordenado com o Li+) é maior na simetria 

C4V (1,763Å) e menor na simetria C3V (1,658Å) com o nível de teoria HF/6-311+G*. 

Com esse mesmo nível de teoria, a distância LiLF� tem seu menor valor na simetria 

C4V (1,644Å) e maior na simetria C3V (1,908Å). A simetria C2V apresenta valor inter-

mediário (1,790Å). O efeito da geometria sobre o comprimento da ligação LiLF� refle-

te nas cargas atômicas parciais sobre os átomos envolvidos, as quais são analisadas na 

subseção seguinte. Este fenômeno tem sido descrito pelo efeito da hiperconjugação 

[72,73] causado pela transferência parcial de cargas entre o ânion −
6PF  e o cátion Li+. O 

efeito da hiperconjugação está, desse modo, refletido na mudança das cargas atômicas 

sobre cada átomo (figura III-3.3). O ângulo F�-P-F� apresenta valores similares tanto 

para a simetria C2V quanto para a simetria C3V. O ângulo LiLF�-P que é de 180° na 

simetria C4V diminui para cerca de 83° na simetria mais estável C3V. 
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Tabela III-3.12. Parâmetros geométricos selecionados das três simetrias do par iônico 
LiPF6 calculados usando três níveis diferentes de teoria. As distâncias são dadas em Å e 
os ângulos interatômicos são dados em graus. F� refere-se ao átomo de flúor coordenado 
com o Li+. 

Simetria Parâmetros HF/6-311+G* B3LYP/6-311+G* MP2/6-311G* 
LiLF� 1,644 1,639 1,645 
P-F� 1,763 1,840 1,823 C4V 

LiLF�-P 180,00 180,00 180,00 
LiLF� 1,790 1,786 1,786 
P-F� 1,692 1,756 1,738 

F�-P-F� 82,60 82,39 83,04 C2V 

LiLF�-P 100,10 98,45 98,30 
LiLF� 1,908 1,905 1,905 
P-F� 1,658 1,714 1,698 

F�-P-F� 83,74 83,29 83,58 C3V 

LiLF�-P 87,54 86,23 86,37 
 

 

 

III-3.1 Análise populacional 

 

Uma explanação qualitativa da razão pela qual a estrutura tridentada é favore-

cida em relação às outras, pode ser obtida pela análise populacional calculada usando o 

método HF/6-31G*. A figura III-3.3 mostra os resultados do cálculo das cargas atômi-

cas derivadas do potencial eletrostático segundo o esquema ChelpG [71]. A carga sobre 

o átomo de lítio na estrutura monodentada é de 0,91, o que indica uma forte transferên-

cia eletrônica do lítio para o ânion hexafluorofosfato.  As cargas observadas sobre o 

átomo de lítio na estrutura bidentada (0,87) e tridentada (0,86) são ligeiramente inferio-

res às observadas na estrutura monodentada. 

A ordem de ligação observada para a ligação Li+LF na estrutura monodentada 

é de 0,32, caracterizando uma fraca ligação simples. Na estrutura bidentada (figura III-

3.3) há a formação de duas ligações simples Li+LF cujos valores das ordens são iguais 

a 0,24. Na estrutura tridentada há a formação de três ligações Li+LF com ordens de 

ligação  equivalentes e iguais a 0,20. 

 

 



 65 

P
F

F

F

F

F
F

-0.41

-0.41

-0.41

-0.41

-0.41

-0.411.46
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b) Cargas da estrutura monodentada 
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c) Cargas da estrutura bidentada 
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d) Cargas da estrutura tridentada 
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e) Ordens de ligação do hexaflurofosfato 
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f) Ordens de lig. da estrutura monodentada 
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h) Ordens de lig. da estrutura tridentada 
Figura III-3.3. Cargas atômicas derivadas do potencial eletrostático e ordens de ligação 
obtidas para os pares iônicos nas formas monodentada, bidentada e tridentada. Todos os 
cálculos foram feitos usando o nível de teoria HF/6-31G*. 
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Portanto, deste ponto de vista, a estrutura tridentada que possui três ligações é 

mais estável do que a bidentada que possui duas, a qual é mais estável que a estrutura 

monodentada que só possui uma ligação. 

 
 

 

III-3.2 Espectros de infravermelho (IV) e Raman (R) 
 

As tabelas mostrando os resultados dos cálculos ab initio para as freqüências 

vibracionais de I.V. e Raman usando vários níveis de teoria para as três simetrias do par 

iônico pesquisado, não são mostradas aqui por serem muito grandes, mas somente as 

conclusões das mesmas.  

A simetria C4V apresenta uma representação irredutível total com dezoito mo-

dos vibracionais dada por: 

 

Γvib= 5a1 + 1b1 + 2b2 + 5e. 

 

Cinco modos (a1) totalmente simétricos, um modo (b1) simétricos em relação ao eixo 

C4, um (b2) anti-simétrico em relação ao eixo C4 e dez modos (e) duplamente degene-

rados. Os modos vibracionais b1 e b2 são proibidos por simetria no espectro infraverme-

lho. Observe a presença de uma freqüência imaginária à -50.9 cm-1 nos espectros mos-

trados na figura III-3.4. 

A simetria C2V (bidentada) possui a seguinte representação total irredutível: 

 

Γvib= 7a1 + 2a2 + 4b1 + 5b2. 

 

O modo vibracional a2 é proibido por simetria no espectro de infravermelho, e todos os 

modos (a1, a2 , b1, b2) são ativos no espectro Raman. Observe que os espectros de I.V. 

e Raman fornecem informações complementares. 
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Figura III-3.4. Espectros de IV e Raman para o hexafluorofosfato de lítio na forma mo-
nodentada (C4V), calculados usando o método B3LYP/6-311+G*. 
 
 
 

 

Figura III-3.5. Espectros teóricos de IV e Raman para o LiPF6 na forma bidentada 
(C2V). Estes espectros foram obtidos com o método B3LYP/6-311+G*. 
 
 
A representação irredutível para a simetria C3v é dada por: 

 

Γvib= 5a1 + 1a2 + 6e. 
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Cinco modos vibracionais a1 totalmente simétricos, um anti-simétrico em relação ao 

eixo C2 e doze duplamente degenerados. Com exceção do modo a2 que é proibido por 

simetria tanto para o infravermelho quanto para o Raman, todos os outros modos são 

ativos tanto no Raman quanto no IV. 

A tabela III-3.13 lista os resultados das freqüências calculadas usando a teoria 

do funcional densidade com os conjuntos de base 6-311G* e 6-311+G*. O modo vibra-

cional ω3(a1) tem sua intensidade no infravermelho bastante alterada pela inclusão de 

uma função difusa. Os números de onda e as intensidades Raman não sofrem grandes 

modificações pela inclusão da função difusa no conjunto de base. 

 

Tabela III-3.13. Espectros vibracionais da estrutura tridentada (C3v) usando a teoria do 
funcional da densidade (DFT). As intensidades de IV e Raman são dadas em KM/Mole 
e A4/AMU. 

B3LYP /6-311G(d) B3LYP /6-311+G(d) 

Freq. 
(cm-1) 

I.V.  
intensidades 

Raman 
 Intens. 

Freq. 
(cm-1) 

I.V.  
int. 

Raman 
 intens. 

 
Modos vibracionais 

e 
assinalamentos 

898 321,68 0,88 877 320,60 1,40 ω1(a1)  νas(F3PF'3) IV,R 
654 33,16 11,67 647 42,21 13,74 ω2(a1)  νs(F3PF'3) IV,R 
563 147,76 0,01 558 67,46 0,01 ω3(a1)  νs(LiF'3)   IV,R 
552 151,66 0,28 534 211,93 0,02 ω4(a1)  νs(LiF'3)  IV,R 
434 6,98 1,12 428 42,76 1,31 ω5(a1)   δs(PF3)    IV,R 
265 ---------* ---------* 266 ---------* --------* ω6(a2)   ρr(PF3F'3)    
901 397,75 0,29 879 417,43 0,44 ω7(e)    νa(PF2)    IV,R 
539 114,20 0,65 530 110,14 0,75 ω8(e)    νa(F'PF)    IV,R 
501 0,53 0,40 497 3,69 0,71 ω9(e)    δd(FPF)  IV, R 
433 6,98 1,12 434 7,06 1,10 ω10(e)   νa(LiF'3)  IV,R 
319 0,04 0,07 314 0,06 0,07 ω11(e)   δd(PF3F'3)IV.R 
225 16,62 0,29 216 19,84 0,16 ω12(e)   νas(LiF'3)  IV.R 

*Modo vibracional não permitido nos espectros de IV e Raman. 
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Figura III-3.6. Representação gráfica dos dados contidos na tabela III-3.13 para o méto-
do B3LYP/6-311+G*. 
 

A observação experimental de duas bandas t1u para o ânion hexafluorofosfato 

no espectro do dimetilcarbonato/ −
6PF  sugere a formação do par iônico [33]. Um com-

portamento similar já foi observado para o eletrólito perclorato [74]. 

Os cálculos computacionais vibracionais e de energia apresentados nesta seção, 

sugerem ser a estrutura tridentada a forma geométrica mais estável para o par iônico, e a 

espécie mais provável de ser detectada nas medidas de infravermelho e Raman, embora 

a diferença energética entre a bidentada e a tridentada seja pequena. 

 

 

 

III-4. SOLVATAÇÃO DO CÁTION Li+ COM O MEC 
 

 

III-4.1. Introdução 

 

Como já discutido no Capítulo I, o eletrólito de uma bateria de lítio é formado 

por um sal de lítio (hexafluorofosfato de lítio) dissolvido em um solvente orgânico ou, 

mais comumente, uma mistura de solventes orgânicos. A condutividade nestes eletróli-

tos é iônica e precisa ser tão alta quanto possível para remover eficientemente a energia 
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da bateria. O coeficiente de difusão do íon solvatado em um eletrólito líquido possui 

uma dependência inversa com o diâmetro da primeira camada de solvatação. A primeira 

camada de solvatação inclui somente as moléculas que estão diretamente ligadas ao 

cátion Li+. A condutividade tenderá, portanto, aumentar com a diminuição do tamanho 

da camada de solvatação primária. O tamanho da camada de solvatação primária é de-

terminado pelo tamanho e pelo número de coordenação das moléculas dos solventes 

com o Li+. A interação da primeira camada de solvatação com as outras moléculas de 

solvente restante, também afeta a condutividade. Entretanto, este efeito pode ser consi-

derado como um efeito de segunda ordem. A energia de ligação é o principal fator para 

se determinar a preferência de solvatação (em uma mistura de solventes) e o número de 

coordenação (número de moléculas participantes da camada de solvatação primária). O 

oxigênio do grupo carbonil, o qual ocorre nos carbonatos (etilenocarbonato, propileno-

carbonato, dimetilcarbonato, dietilcarbonato, metiletilcarbonato, etc.) possui proprieda-

des de ligação com o cátion lítio diferente das apresentadas quando o Li+ se coordena 

com o oxigênio da água ou dos éteres, por exemplo. Assim, a energia de ligação serve 

como base para explicar diferentes mecanismos de transporte do cátion lítio.  

A solvatação do cátion lítio é dependente da energia de ligação Li+LO- e das 

interações entre as moléculas do solvente quando elas estão solvatadas no íon. Estas 

interações incluem a repulsão entre as moléculas do solvente (interações de Van der 

Waals) e compartilhamento de elétrons do oxigênio do grupo carbonil (C=O) com o íon 

lítio. O compartilhamento de elétrons com o cátion lítio depende de vários fatores: i) o 

tipo da ligação do oxigênio no solvente (i.e., simples ou dupla); ii) do caráter doador do 

grupo substituinte que está ligado ao oxigênio do solvente; iii) do número de ligantes 

que coordena o íon, por que um número grande de ligantes causaria repulsão de elétrons 

no Li+. Neste trabalho o número de ligantes (MEC - Metiletilcarbonato) que pode coor-

denar com o cátion lítio é determinado com base na energia de ligação, obtidas com 

cálculos quânticos ab initio. A energia de ligação pode ser expressa de várias maneiras. 

Uma maneira é determinar a energia de ligação por ligante. Outra possibilidade é calcu-

lar a energia de reação (coordenação) 

∆Er = E[Li+(S)n]  - E[Li+(S)n-1] - E(S)n III-4.1 
 

onde ∆Er representa a energia de reação (coordenação), E a energia calculada usando 

métodos de química quântica, S a molécula do solvente e n o número de ligantes. A 

reação que corresponde a esta energia de coordenação é dada por 
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Li+(S)n-1 + S → Li+(S)n. 

A entalpia (Hr) e energia livre (Gr) de formação podem ser obtidas de modo 

análogo. Os eletrólitos de interesse são líquidos próximos da temperatura ambiente, o 

que faz com que eles apresentem baixa função de partição translacional. Este modelo de 

cálculo tem sido bastante usado para o estudo de solvatação de íons. Como exemplo 

pode-se citar os tralhos de B. Klassen et all [80] e R. J. Blint [81,82]. Todos esses tipos 

de energia são empregados na presente tese. 

Um bom solvente em um eletrólito deve apresentar alta constante dielétrica, 

para que haja uma boa dissociação do par iônico. O etilenocarbonato (EC) apresenta 

constante dielétrica de 95,3 a 25oC, sendo maior do que a constante dielétrica da água 

(78,54 a 25oC) [79]. Entretanto, o EC apresenta-se como um sólido à temperatura ambi-

ente. Para contornar esta dificuldade, usa-se geralmente, uma mistura binária de solven-

tes. As misturas binárias formadas por etilenocarbonato (EC) e dietilcarbonato (DEC) 

têm sido bastante usadas, no entanto, para esta mistura binária, a separação de fase ini-

cia-se em cerca de -22°C. Substituindo o DEC pelo metiletilcarbonato (MEC) a tempe-

ratura de separação de fase cai para cerca de -40°C#. Este resultado é conveniente para 

aplicações tecnológicas, em especial para misturas eletrolíticas em baterias de lítio de 

alta densidade de energia, onde se deseja o maior intervalo possível de liquidez da solu-

ção eletrolítica.  

Com o objetivo de melhor entender a estrutura de solvatação do cátion lítio pe-

lo MEC, nas seções que se seguem foram realizados cálculos de natureza ab initio u-

sando as teorias Hartree-Fock (HF) e do funcional da densidade (DFT- Density Functi-

onal Theory). As estruturas geométricas teóricas para os complexos Li+MEC, 

Li+(MEC)2, Li+(MEC)3, Li+(MEC)4 e Li+(MEC)5 foram obtidas usando vários níveis de 

teoria, bem como os espectros vibracionais de infravermelho e Raman. O número de 

coordenação máximo do cátion lítio pelo MEC foi investigado na seção III-4.5. Na se-

ção III-4.6 investigou-se a seletividade de coordenação do cátion lítio ao se considerar 

uma mistura formada por EC e MEC. 

Os procedimentos computacionais adotados nas seções que se seguem são si-

milares ao procedimento geral descrito na introdução deste capítulo. Todos os cálculos 

foram feitos usando o pacote computacional Gaussian 98 [64]. As freqüências vibracio-

                                                   
# Resultado obtido pelo grupo do prof. R. Aroca, Windsor, Canadá. 



 72 

nais obtidas com o conjunto de base 6-31G* foram escaladas segundo o procedimento 

descrito por Scott & Radom [70]. 

 

 

 

III-4.2. Metiletilcarbonato (MEC) 
 

 

III-4.2.1 Geometria e análise populacional 

 

A figura III-4.1 mostra a estrutura do MEC totalmente otimizada com as res-

pectivas numerações atômicas adotadas ao longo dos cálculos. Para o MEC a simetria 

CS mostrou ser a de menor energia, não apresentando nenhuma freqüência harmônica 

imaginária. Os parâmetros geométricos calculados usando vários níveis de teoria são 

mostrados na tabela III-4.1. O método B3LYP/6-311+G* prediz uma distância intera-

tômica média que é aproximadamente 1,55% maior do que a predita pelo método HF/6-

311+G*. Vale lembrar que o método híbrido B3LYP inclui parcialmente o efeito da 

correlação eletrônica. A distância entre o C2 e o O1 do grupo carbonil calculado pelo 

método B3LYP/6-311+G* é 1,78% maior do que o calculado pelo método HF/6-

311+G*. B. Klassen et al. calculou para o grupo C=O do EC usando o método HF/6-

311+G* a distância de 1,168Å, enquanto que o valor obtido nesta tese para o grupo 

C=O no MEC com o mesmo nível de teoria é de 1,1858Å, i.e., a distância C=O no MEC 

é 0,0178Å maior do que o comprimento C=O no EC. Os valores angulares obtidos pelos 

dois métodos acima são muito similares, com uma diferença inferior a 0,7%.  

As cargas atômicas derivadas do potencial eletrostático segundo o esquema 

ChelpG e as ordens de ligação obtidas a partir da análise populacional de Mülliken são 

mostradas na figura III-4.2. Ambos os resultados foram obtidos usando a teoria HF com 

o conjunto de base 6-31G**. O motivo da escolha do método HF para o estudo da análi-

se populacional se deve ao fato dos orbitais moleculares derivados do método de Khon-

Shan serem construídos a partir de um potencial fictício, i.e., eles são próprios para a 

obtenção da densidade de probabilidade eletrônica molecular.  
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Figura III-4.1. Metiletilcarbonato (MEC) 

 

Tabela III-4.1. Parâmetros geométricos otimizados para o MEC usando as teorias HF e 
DFT(B3LYP) para vários conjuntos de base. 

 Distâncias interatômicas (Å) Ângulos (Graus) 

 

O
1-

C
2 

C
2-

O
3 

O
3-

C
6 

C
6-

C
7 

C
2-

O
4 

O
4-

C
5 

C
5-

O
4-

C
2 

O
4-

C
2-

O
3 

C
2-

O
3-

C
6 

O
3-

C
6-

C
7 

O
1-

C
2-

O
3 

HF/3-21G 1,2067 1,3306 1,4632 1,5199 1,3329 1,4545 117,29 110,10 117,80 105,68 125,07 

HF/6-31G 1,2176 1,3265 1,4596 1,5103 1,3291 1,4482 119,16 110,52 119,66 106,35 124,91 

HF/6-31+G 1,2194 1,3235 1,4612 1,5102 1,3266 1,4495 119,34 110,80 119,81 106,33 124,79 

HF/6-31G* 1,1899 1,3118 1,4255 1,5134 1,3138 1,4167 116,40 109,15 116,90 107,19 125,26 

HF/6-31+G* 1,1922 1,3106 1,4273 1,5131 1,3128 1,4183 116,79 109,40 117,24 107,27 125,48 

HF/6-311G* 1,1839 1,3095 1,4239 1,5112 1,3114 1,4148 116,61 109,10 117,07 107,34 125,62 

HF/6-311+G* 1,1858 1,3085 1,4247 1,5114 1,3108 1,4152 116,87 109,26 117,30 107,44 125,56 

B3LYP/ 
6-31G* 

1,2123 1,3401 1,4461 1,5166 1,343 1,4352 114,48 107,92 115,03 107,23 126,24 

B3LYP/ 
6-31+G* 1,2151 1,3389 1,4503 1,5168 1,3421 1,4389 115,16 108,23 115,66 107,30 126,11 

B3LYP/ 
6-311G* 1,2052 1,3374 1,4469 1,5136 1,34 1,4355 114,86 107,93 115,37 107,23 126,23 

B3LYP/ 
6-311+G* 1,2073 1,3362 1,4489 1,5135 1,3395 1,4366 115,27 108,11 115,72 107,39 126,17 

 

O átomo de oxigênio O1, do grupo carbonil, apresenta a mais negativa carga 

atômica (-0,68), a qual sugere ser esta a melhor posição para a coordenação com o cá-

tion lítio (figura III-4.2a). Uma outra possibilidade seria o cátion lítio coordenar com os 

átomos de oxigênio O3 e O4, os quais apresentam valores de cargas iguais a �0,47 e        

-0.60, respectivamente. Ambas as possibilidades são exploradas na próxima seção. O 

átomo de carbono C2 apresenta, como esperado, o valor mais positivo (1,12). 
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Todos os átomos de hidrogênio apresentam valores de cargas muito similares e 

próximos de zero. Valor semelhante observa-se para o C7. O valor da ordem de ligação 

calculado para o grupo carbonil é de 1,74, o que caracteriza uma ligação dupla. Todas as 

outras ligações são ligações simples, como podem ser vistas na figura III-4.2b. 
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a) Cargas atômicas ChelpG/HF/6-31G** 
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b) Ordens de ligação calculadas com o método HF/6-31G** 

Figura III-4.2. Cargas atômicas derivadas do potencial eletrostático e ordens de ligação 
calculadas usando o conjunto de base 6-31G**. 

 

 

 

III-4.2.2 Freqüências vibracionais de infravermelho (IV) e Raman (R) 

 

O composto metiletilcarbonato possui 39 modos vibracionais; 24 modos são to-

talmente simétricos (a�) e 15 modos são anti-simétricos (a�) em relação ao plano de si-

metria molecular. Todos os modos vibracionais são ativos tanto no espectro de infra-

vermelho quanto no espectro Raman. A representação irredutível total para o MEC com 

grupo de simetria CS e 39 modos vibracionais é dada por:   

 

Γvib = 24a’ + 15a”. 
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A tabela III-4.2 mostra os resultados computacionais para as freqüências vibra-

cionais dos espectros de IV e Raman com suas respectivas intensidades e assinalamen-

tos. Os cálculos foram feitos usando o método B3LYP/6-311+G*. Os estiramentos C-H 

dos grupos CH3 são intensamente ativos em ambos os espectros, mas especialmente no 

espectro Raman. O modo vibracional simétrico ω31(a') calculado em 1789 cm-1, o qual 

corresponde ao estiramento C=O apresenta alta intensidade no IV, mas é pouco ativo no 

Raman (figura III-4.3). Uma banda assimétrica muito forte no infravermelho calculada 

em 986,3 cm-1 corresponde a uma composição de movimentos de abano CH2
 mais esti-

ramento assimétrico O-C-O. Uma banda de relativa intensidade que ocorre no espectro 

Raman em 1502 cm-1 corresponde ao movimento de tesoura do grupo CH3. Um movi-

mento puro de estiramento simétrico CH2 é calculado como uma forte banda no espec-

tro Raman em 3061,2 cm-1. 

 
 
 
 

 

Figura III-4.3. Comparação gráfica dos espectros de IV e Raman para o MEC calcula-
dos usando o método B3LYP/6-311+G*. 
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Tabela III-4.2. Freqüências e intensidades calculadas para os espectros de IV e Raman 
para o MEC usando o método B3LYP/6-311+G (d). Os assinalamentos também estão 
incluídos.  

  Intensidades   

Modo 
Freqüências  

(cm-1) 
IV 

(KM/Mole) 
Raman 

(A4/AMU) Assinalamentos 
ω1(a") 55,8 0,14 0,21 π(CH2-CH3) 
ω2(a") 107,7 8,78 0,02 π(O-CH3), π(CH2-CH3) 
ω3(a") 130,2 0,02 0,07 ρr(CH3) 
ω4(a') 165,2 4,11 0,26 δ(C-O-C) 
ω5(a") 184,1 1,08 0,44 ρt(0=CO2) + ρr(CH3) 
ω6(a") 259,8 0,21 0,01 ρr(CH3) 
ω7(a') 316,9 13,75 0,48 δ(C-O-C) 
ω8(a') 369,9 11,74 3,47 δ(O-C-C) 
ω9(a') 505,8 2,84 4,36 δ(O-C-O) 
ω10(a') 721,3 1,24 1,05 δas(C-O-C) 
ω11(a") 797,7 26,32 0,21 ρϖ(C2) 
ω12(a") 820,5 1,88 0,45  ρr(CH2), ρt(CH3) 
ω13(a') 895,6 19,19 4,66 ν(O-CH2-) + ρt(CH3) 
ω14(a') 956,3 34,36 7,99 νs(O-C) 
ω15(a') 1033,7 95,83 3,69 ν(C-C) + ν(O-C) 
ω16(a') 1139,3 3,07 1,48 νas(C-O-C) + ρϖ(CH3) 
ω17(a') 1143,2 7,23 7,48 νas(C-O) + ρϖ(CH3) 
ω18(a") 1184,3 0,29 2,40 ρr(CH2), ρt(CH3) 
ω19(a") 1187,5 4,17 1,03 ρr(CH2), ρt(CH3) 
ω20(a') 1227,8 10,68 3,88 ρϖ(CH3) 
ω21(a") 1292,5 986,30 0,87 ρϖ(CH2) + νas(O-C-O) 
ω22(a') 1313,3 0,83 8,29 ρt(CH2), ρt(CH3) 
ω23(a') 1412,8 20,69 0,25 ρϖ(CH2) + ρϖ(CH3) 
ω24(a') 1440,3 9,94 2,48 ρϖ(CH2) + ρϖ(CH3) 
ω25(a') 1488,7 38,79 2,64 ρϖ(CH3) 
ω26(a") 1502,1 11,44 8,98 σ(CH3) 
ω27(a") 1502,4 6,18 11,91 σ(CH3) 
ω28(a') 1512,6 4,45 10,83 σ(CH2) + σ(CH3) 
ω29(a') 1514,4 7,03 7,99 σ(CH3) 
ω30(a') 1534,4 9,88 1,56 σ(CH2) + σ(CH3) 
ω31(a') 1789,0 358,70 3,82 ν(O=C) 
ω32(a') 3042,7 18,73 143,76 νs(CH3) 
ω33(a') 3059,0 35,55 92,26 νs(CH3) 
ω34(a') 3061,2 17,13 143,33 νs(CH2) 
ω35(a") 3096,1 1,47 96,23 νas(CH2) + νas(CH3) 
ω36(a') 3107,6 30,33 71,21 νas(CH3) 
ω37(a") 3122,8 44,80 9,60 νas(CH2) + νas(CH3) 
ω38(a") 3133,5 25,10 45,95 νas(CH3) 
ω39(a') 3165,8 17,24 72,09 νas(CH3) 
νννν, estiramento; δδδδ, deformação no plano; ρρρρϖϖϖϖ, abano; ρρρρr, rocking; ρρρρt, twisting; ππππ, deformação fora do 
plano; σσσσ, mov. de tesoura; i.p., no plano; o.p., fora do plano. Subscritos as and s denotam os modos 
simétricos e anti-simétricos, respectivamente.  
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III-4.3. Monocoordenção do cátion lítio com o metiletilcarbonato 
 

A ligação de uma única molécula do solvente com o cátion lítio serve como in-

dicativo do grau de compartilhamento eletrônico pelo oxigênio do solvente. Ligações 

fortes de pequeno comprimento é indicativo de alto grau de covalência, e neste caso, 

indica uma maior transferência da densidade eletrônica do oxigênio para o cátion lítio. 

Como foi brevemente comentado na seção III-4.2, existem duas possibilidades 

para a formação do complexo [LiMEC]+: monodentada e bidentada (figura III-4.4). 

Com o objetivo de determinar qual dessas estruturas é energeticamente mais estável, 

cálculos ab initio foram realizados para ambas estruturas. As tabelas III-4.3 e III-4.4 

mostram os resultados obtidos usando vários níveis de teoria. As ausências de freqüên-

cias imaginárias confirmam que as duas estruturas encontram-se em pontos estacioná-

rios de mínimos na superfície de energia potencial. Os resultados contidos na tabela III-

4.4 confirmam a hipótese inicial apresentada na seção III-4.2 de que a estrutura mono-

dentada é energeticamente mais favorável. Entretanto, a diferença entre as energias to-

tais da forma monodentada e bidentada é pequena. Essa diferença diminui com o au-

mento do tamanho do conjunto de base. Assim, a existência de ambas as formas em fase 

gasosa é prevista com um ligeiro predomínio da forma monodentada.  
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O3O4

C2 C6

C7
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Li+

 
a)   Monodentate (CS) 

 

O1
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b)   Bidentate (CS) 

Figura III-4.4. Os dois possíveis arranjos para a coordenação do cátion lítio com o 
MEC.   

 



 78 

Tabela III-4.3. Energias (E) calculadas em hartree para as estruturas monodentada e 
bidentada. As energias do ponto zero de vibração (ZPVE) também foram incluídas. 

 Monodentada Bidentada 

 E  E + ZPVE E E + ZPVE 

HF/6-31G* -388,052689 -387,916928 -388,046990 -387,911340 

HF/6-311+G* -388,146765 -388,011817 -388,140725 -388,00588 

B3LYP/6-31G* -390,291830 -390,165301 -390,288570 -390,162248 

B3LYP/6-311G* -390,390701 -390,264733 -390,387902 -390,262137 

B3LYP/6-311+G* -390,39588 -390,270125 -390,392706 -390,267122 

 

Tabela III-4.4. Diferenças das energias de ligação entre as estruturas monodentada e 
bidentada calculadas usando os vários níveis de teoria.  

 ∆E = EMonodentada - EBidentada 
 E (Kcal/mol) E + ZPVE (Kcal/mol) 

HF/6-31G* -3,58 -3,51 
HF/6-311+G* -3,79 -3,72 

B3LYP/6-31G* -2,05 -1,92 
B3LYP/6-311G* -1,76 -1,63 

B3LYP/6-311+G* -1,99 -1,88 
 

 

As energias de ligação (interação) do cátion lítio com o solvente metiletilcar-

bonato (MEC) no complexo Li+MEC nas formas monodentada e bidentada são listadas 

na tabela III-4.8. As tabelas de III-4.5 e III-4.6 mostram o efeito da correção de BSSE 

sobre as energias do composto MEC devido à presença dos orbitais ghost do cátion lítio 

posicionados nas formas monodentada e bidentada. As maiores correções são observa-

das para os níveis de teoria B3LYP/6-31G* e B3LYP/6-311G*, nos quais não foram 

incluídas nos conjuntos de base funções difusas. Entretanto, a correção de BSSE para as 

energias nestes dois níveis de teoria é pequena, inferior a 3 Kcal/mol. Os métodos HF/6-

311+G* e B3LYP/6-311+G* produzem correções inferiores a 0,6 Kcal/mol.  

As correções devido ao efeito de BSSE para a energia do cátion lítio devido à 

presença dos orbitais ghost do MEC nas formas monodentada e bidentada, são muito 

pequenas e inferior a 0,09 Kcal/mol em todos os níveis de teoria empregados. 
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Tabela III-4.5 Energia do MEC no estado fundamental sem a correção devido ao efeito 
da presença dos orbitais ghost do Li e com correção de BSSE para forma monodentada. 

 E  s/ BSSE 
(hartree) 

E  c/ BSSE 
(hartree) 

∆E 
(hartree) 

∆E 
(kcal/mol) 

HF/6-311+G* -380,8363555 -380,8372777 -0,00092 -0,58 
B3LYP/6-31G* -382,9270234 -382,9314060 -0,00438 -2,75 

B3LYP/6-311G* -383,0271659 -383,0299715 -0,00281 -1,76 
B3LYP/6-311+G* -383,0366268 -383,0370723 -0,00045 -0,28 

 
 
Tabela III-4.6 Energia do MEC no estado fundamental sem a correção de BSSE e com  
correção de BSSE para a estrutura bidentada. 

 E  s/ BSSE 
(hartree) 

E  c/ BSSE 
(hartree) 

∆E 
(hartree) 

∆E 
(kcal/mol) 

HF/6-311+G* -380,8363555 -380,8377975 -0,00144 -0,90 
B3LYP/6-31G* -382,9270234 -382,9316703 -0,00465 -2,92 

B3LYP/6-311G* -383,0271659 -383,0308462 -0,00368 -2,31 
B3LYP/6-311+G* -383,0366268 -383,0375614 -0,00093 -0,59 

 
 
Tabela III-4.7 Energia do cátion lítio no estado fundamental sem correção e com corre-
ção, devido ao efeito da presença dos orbitais ghost do lítio posicionados nas posições 
monodentada e bidentada. Todos os valores são dados em hartree.  

E  c/ BSSE ∆E  E  s/ BSSE 
Monodent. Bident. Monodent. Bident. 

HF/6-311+G* -7,2358387 -7,2358097 -7,2358099 -0,000029 -0,0000288 
B3LYP/6-31G* -7,2845444 -7,2846005 -7,2846402 0,0000561 0,0000958 

B3LYP/6-311G* -7,2849026 -7,2849774 -7,2849654 0,0000748 0,0000628 
B3LYP/6-311+G* -7,2849145 -7,2850526 -7,2850509 0,0001381 0,0001364 

 

 

As energias de interação do cátion lítio com o MEC, listadas na tabela III-4.8 e 

III-4.9, mostram que a interação energética entre a forma monodentada é ligeiramente 

mais favorável do que a interação na forma bidentada. Entretanto, a diferença entre as 

duas energias de ligação é bastante pequena, inferior a -0,9 kcal/mol para os métodos 

HF/6-311+G* e B3LYP/6-311+G* considerando a correção de BSSE. Já os métodos 

B3LYP/6-31G* e B3LYP/6-311G* prevêem uma diferença entre as energias de intera-

ção maior, -2,92 e �2,31 kcal/mol respectivamente. 
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Tabela III-4.8 Energia de ligação (interação) do complexo Li+MEC nas formas mono-
dentada e bidentada sem nenhuma correção, com correção BSSE e com correção ZPVE. 
Todos os valores são dados em Kcal/mol.  

 ∆E  s/ correção ∆E  c/ BSSE ∆E c/ ZPVE 
 Monoden Bident. Monodent. Bident. Monodent. Bident. 

HF/6-311+G* -46,79 -43,00 -43,02 -42,12 -45,58 -41,86 
B3LYP/6-31G* -50,37 -48,32 -48,26 -45,34 -49,15 -47,23 

B3LYP/6-311G* -49,34 -47,59 -47,55 -45,24 -48,04 -46,41 
B3LYP/6-311+G* -46,65 -44,66 -44,57 -43,98 -45,35 -43,47 

 
 
Tabela III-4.9 Diferença das energias de ligação (∆E) entre as formas monodentada 
(∆EMon) e bidentada (∆EBi). Todos os valores são dados em Kcal/mol. 

 ∆E = ∆EMon - ∆EBi 
(sem correção) 

∆E = ∆EMon - ∆EBi 
(c/ correção BSSE) 

∆E = ∆EMon - ∆EBi 
(c/ correção ZPVE) 

HF/6-311+G* -3,79 -0,90 -3,72 
B3LYP/6-31G* -2,05 -2,92 -1,92 

B3LYP/6-311G* -1,75 -2,31 -1,63 
B3LYP/6-311+G* -1,99 -0,59 -1,88 

 

Em termos de energia de interação (ligação) as duas formas são prováveis, com 

um ligeiro favorecimento para a estrutura monodentada. Para efeito de comparação, o 

valor da energia de ligação (interação) calculado por B. Klassen et al. usando o nível de 

teoria HF/6-31G entre o EC e o cátion Li+ é de -59,25 Kcal/mol [80]. O valor obtido por 

R. J. Blint para a mesma interação (EC +Li+ →Li+EC) usando o método HF/D95V** é 

de -52,0 kcal/mol [82]. Nos dois trabalhos anteriores, não foi feito nenhum tipo de cor-

reção da energia. O valor de interação Li+ com o MEC na forma monodentada calculado 

com o método HF/6-311+G* é de -46,79 Kcal/mol sem correção e -43,02 com correção 

de BSSE. Embora obtivemos um valor menor, em termos de ordem de grandeza, os 

resultados são parecidos. A curva de energia potencial para a interação do cátion lítio 

com o MEC na forma monodentada calculada com o nível de teoria B3LYP/6-311+G* 

é mostrada na figura III-4.5. A distância de equilíbrio correspondendo ao mínimo da 

curva de energia potencial para a ligação Li+LO é calculada com o método B3LYP/6-

311+G* em 1,7336Å, cuja energia total é de �388,146765 hartree. Observa-se, na figura 

III-4.5, que a formação do complexo Li+MEC na forma monodentada não apresenta 

estrutura de transição. 
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Figura III-4.5. Curva de energia potencial para a interação do Li+ com o oxigênio do 
MEC na forma monodentada. A curva foi obtida ao nível B3LYP/6-311+G*. 
 
 

Os parâmetros geométricos do complexo Li+MEC calculados para as estruturas 

monodentada e bidentada usando vários níveis de teoria são mostrados na tabela III-

4.10. Os resultados obtidos pelo método Hartree-Fock e pela teoria do funcional da den-

sidade (B3LYP) são similares. A distância interatômica C2=O1 calculada para a estrutu-

ra monodentada (Li+MEC) é em média cerca de 3,20% maior do que a calculada para o 

MEC. Este fato pode ser explicado devido a uma diminuição da ordem de ligação ou 

densidade de probabilidade eletrônica entre os átomos C2 e O1 da carbonila, i.e., quando 

o cátion lítio liga-se ao átomo O1 ele desloca parcialmente a nuvem eletrônica da liga-

ção dupla da carbonila para formar uma nova ligação simples entre os átomos de lítio e  

O1. Este fato pode ser evidenciado observando os dados contidos nas figuras III-4.2 e 

III-4.6. Nota-se que a ordem de ligação do grupo carbonil que no MEC é de 1,74 cai 

para 1,38 para o complexo Li+MEC na forma monodentada, e ao mesmo tempo forma 

uma fraca ligação simples entre o lítio e o O1, cuja ordem de ligação é 0,27. Observa-se 

também, um ligeiro aumento nas ordens de ligação C2-O3 e C2-O4 e uma pequena dimi-

nuição das ordens de ligação O3-C6 e O4-C5 da estrutura monodentada Li+MEC quando 

comparada com o MEC. 

A carga negativa de �0,68 sobre o átomo O1 do MEC diminui para �1,04 na es-

trutura monodentada. As cargas sobre os átomos O3 e O4 na estrutura monodentada são 

pouco afetadas pela presença do cátion lítio. A carga sobre o átomo C2 da carbonila tem 

seu valor aumentado no complexo Li+MEC quando comparado com o MEC. O com-



 82 

primento da ligação calculada para carbonila é em média cerca de 5,22% maior para a 

estrutura monodentada do que para a bidentada, e o comprimento de ligação da carboni-

la do MEC é em média cerca de 1,97% maior do que o observado para a estrutura bi-

dentada, ou seja, em ordem decrescente o comprimento da ligação carbonila obedece a 

seguinte relação: 

Monodentada > MEC > Bidentada. 

Na estrutura bidentada o cátion lítio exerce um efeito indutivo no sentido de 

deslocar parcialmente a nuvem eletrônica do O1 para a região interatômica C2=O1. Este 

fato pode ser evidenciado pelo o aumento da carga sobre o átomo O1 de �0,68 (MEC) 

para �0,56 (bidentada) e do aumento da ordem de ligação de 1,74 (MEC) para 1,88 (bi-

dentada). De acordo com os resultados obtidos usando o método B3LYP/6-311+G*, o 

ângulo O4-C2-O3 apresenta uma diminuição de quase 16° da estrutura monodentada para 

a estrutura bidentada (tabela III-4.10). A carga sobre o átomo de lítio sofre ligeira redu-

ção do seu valor da monodentada para a bidentada. 

 

 

 

Tabela III-4.10. Parâmetros geométricos do complexo Li+MEC computados para as estruturas  
monodentada e bidentada usando vários níveis de teoria.   

 Distâncias (Å) Ângulos (graus) 
 Monodentada Bidentada Monodentada Bidentada 
 

L
i-O

1  

O
1-C

2 

O
1-C

2 

L
i-O

4 

L
i-O

3 

L
i-O

1-C
2  

O
4-C

2-O
3 

O
4-C

2-O
3 

O
4-L

i+ -O
3 

O
1-C

2-O
4 

HF/6-31G* 1,7531 1,2281 1,1691 1,9592 1,9471 178,83 120,50 105,44 65,84 126,99 
HF/6-

311+G* 1,7336 1,2249 1,1630 1,9466 1,9361 178,88 120,63 105,19 66,06 127,09 
B3LYP 
6-31G* 1,7413 1,2501 1,1901 1,9413 1,9339 179,06 118,88 104,08 67,52 127,57 
B3LYP 

6-311G* 1,7263 1,2452 1,1817 1,9329 1,9267 178,74 119,15 103,82 67,61 127,68 
B3LYP 

6-311+G* 1,7313 1,2456 1,1829 1,9379 1,9333 179,00 119,25 103,89 67,39 127,62 
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b) Ordens de ligação: simetria CS 
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e) Cargas: simetria C2 
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f) Ordens de ligação: simetria C2 

Figura III-4.6. Cargas atômicas derivadas do potencial eletrostático e ordens de ligação 
derivadas da análise populacional de Mülliken para o complexo Li+MEC nas formas 
monodentada e bidentada, e para o complexo Li+MEC2 na forma Monomonodentada. 
Estes valores foram obtidos usando o nível de teoria HF/6-31G**. 

 
 
Espectros vibracionais de infravermelho (IV) e Raman (R) 
 
 
As tabelas III-4.11 e III-4.12 mostram os espectros de infravermelho e Raman calcula-

dos a nível de teoria B3LYP/6-311+G* para o complexo Li+MEC nas formas monoden-

tada e bidentada, respectivamente. Os espectros vibracionais de ambas as estruturas 

pertencem ao grupo pontual CS e possuem 42 modos vibracionais.  
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Tabela III-4.11. Espectros de IV e Raman calculados usando o método B3LYP/6-311+G* para 
o complexo Li+MEC na forma monodentada. As freqüências não escaladas são dadas em cm-1 e 
as intensidades de IV e Raman são dadas em KM/Mole e A4/AMU respectivamente.  

  Intensidades  
Modo Freqüências IV Raman Assignment 

ν1(a") 63,8 4,78 0,17 δ(CH2CH3) 
ν2(a') 86,8 63,59 0,42 δ(Li-O=C) 
ν3(a") 100,8 0,37 0,02 π(Li-O=C) 
ν4(a'') 122,6 1,43 0,05 π(Li-O=C), ρr(CH3) 
ν5(a") 151,3 52,88 0,05 ρr(-CH3) 
ν6(a') 162,1 1,61 0,38 δ(C-O-C) 
ν7(a") 176,8 2,86 0,50 ρr(-CH3) 
ν8(a") 259,6 0,30 0,02 ρr(-CH3) 
ν9(a') 303,6 20,36 0,52 δ(Li-O=C), δ(C-O-C) 
ν10(a') 361,3 18,63 3,95 δ(O-C-C) 
ν11(a') 478,8 33,93 3,72 ν(Li-O), δ(O-C-O) 
ν12(a') 607,2 161,16 4,36 ν(Li-O) 
ν13(a') 712,6 4,40 0,27 δ(Li-O=C), δ(C-O-C) 
ν14(a") 800,8 37,69 0,03 δas(-CH2-) 
ν15(a") 828,8 0,07 0,10 π(O=CO2) 
ν16(a') 878,7 76,73 1,42 δ(C-C-H) 
ν17(a') 976,4 39,35 8,18 ν(O-CH3), δ(C-C-H) 
ν18(a') 1011,4 66,87 2,78 ν(C-C) 
ν19(a') 1139,9 2,08 6,37 δ(-CH3) 
ν20(a") 1165,9 5,82 1,16 δas(-CH3) 
ν21(a") 1179,2 0,05 3,18 ρr(-CH2-) 
ν22(a') 1184,3 6,29 0,77 δ(-CH3) 
ν23(a') 1236,6 8,94 4,23 δ(-CH3) 
ν24(a") 1311,4 2,04 7,58 δas(-CH2-) 
ν25(a') 1373,3 507,50 2,19 δs(-CH2-) 
ν26(a') 1431,3 219,56 1,29 δs(-CH3) 
ν27(a') 1445,1 61,69 1,50 δs(-CH3) 
ν28(a") 1500,4 12,25 9,81 δas(-CH3) 
ν29(a') 1501,0 100,15 3,08 δs(-CH3) 
ν30(a') 1507,9 42,69 9,68 δs(-CH3) 
ν31(a") 1509,1 15,95 11,04 δas(-CH3) 
ν32(a') 1511,7 121,13 5,83 δs(-CH2-) 
ν33(a') 1533,8 152,33 3,33 δs(-CH2-), δs(-CH3) 
ν34(a') 1672,3 525,15 0,96 ν(O=C) 
ν35(a') 3056,4 4,24 145,20 νs(CH3) 
ν36(a') 3063,0 20,32 86,36 νs(-CH2-) 
ν37(a') 3069,0 19,98 135,09 νs(-CH2-),νs(CH3) 
ν38(a") 3111,0 7,72 78,19 νas(-CH2-),νas(CH3) 
ν39(a') 3123,9 10,62 67,81 νas(CH3) 
ν40(a") 3141,4 20,67 17,50 νas(-CH2-),νas(CH3) 
ν41(a") 3153,4 15,36 40,03 νas(CH3) 
ν42(a') 3195,9 1,63 64,73 ν(CH3) 
νννν, estiramento; δδδδ, deformações; ρρρρϖϖϖϖ, abano; ρρρρr, rocking; ρρρρt, twisting; ππππ, deformações fora do plano; σσσσ, 
tesoura. Os subscripts as e s denotam os modos anti-simétricos e simétricos, respectivamente.  
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A representação irredutível total da estrutura monodentada é dada por: 

Γvib= 27a' + 15a", 

com 27 modos a' totalmente simétricos e 15 modos vibracionais a" anti-simétricos em 

relação ao plano de simetria molecular. A representação irredutível total da estrutura 

bidentada é 

Γvib= 26a' + 16a". 

Onde 26 modos (a') são totalmente simétricos em relação ao plano de simetria molecu-
lar, e 16 modos (a") são anti-simétricos. Em ambas as estruturas todos os modos vibra-
cionais a' e a"  são possíveis por simetria. 
 
Tabela III-4.12a. Espectros de IV e Raman do complexo Li+MEC na forma bidentada 
calculados para o nível B3LYP/6-311+G*.   

              Intensidades  

Modo 
Freqüências 

(cm-1) 

IV 
(KM/Mole) 

Raman 
(A4/AMU) Assinalamentos 

ω1(a") 42,1 4,48 0,10 π(CH2-CH3) 
ω2(a”) 94,4 4,26 0,06 ρr(CH3) 
ω3(a") 107,3 0,71 0,05 �Butterfly� mode  
ω4(a’) 151,5 9,06 0,15 δ(C-O-C) 
ω5(a") 159,6 44,24 0,05 ρω(Li) 
ω6(a”) 194,7 3,94 0,09 ρr(CH3), πas(C-O-Li) 
ω7(a’) 262,3 44,49 0,31 δ(C-O-Li) 
ω8(a") 274,2 0,68 0,05 ρr(CH3) 
ω9(a') 309,7 0,92 0,23 νas(Li-O) 
ω10(a') 348,5 16,69 4,23 ν(Li-O), δ(O-C-C) 
ω11(a') 472,8 128,28 0,96 νs(Li-O) 
ω12(a') 506,4 22,02 8,30 νs(Li-O) 
ω13(a') 705,1 10,86 0,98 δas(C-O-C) 
ω14(a") 777,6 29,86 0,49 π(O-C-O) 
ω15(a") 820,2 0,00 0,17 ρr(CH2), δ(CH3) 
ω16(a') 846,6 99,54 0,61 ν(O-C) 
ω17(a') 921,6 66,95 9,20 νs(C-O) 
ω18(a') 1000,2 120,90 1,68 ν(C-C) 
ω19(a') 1084,9 4,89 2,25 νs(C-O) 
ω20(a’) 1136,3 17,61 6,14 δ(CH3) 
ω21(a") 1180,9 1,10 1,54 ρr(CH2), δ(CH3) 
ω22(a”) 1184,0 4,91 1,16 ρr(CH2), δas(CH3) 
ω23(a') 1184,4 923,61 0,39 νas(C-O) 
ω24(a’) 1221,8 17,46 3,00 δas (CH3) 
ω25(a”) 1313,6 2,98 6,80 ρt(CH2) 
ω26(a') 1415,8 5,18 0,63 ρω(CH2), δs(CH3) 
ω27(a') 1440,1 18,11 4,47 ρω(CH2), δs(CH3) 
νννν=estiramento, δδδδ=deformações, ρρρρϖϖϖϖ=abano, ρρρρr=rocking; ρρρρt=twisting, ππππ=deformações fora do pla-
no, σσσσ=tesoura. Subscripts as e s denotam os modos anti-simétricos e simétricos respectivamente.  
 
Tabela III-4.12b. Continuação da tabela III-4.12a.   

              Intensidades  
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Modo 
Freqüências 

(cm-1) 

IV 
(KM/Mole) 

Raman 
(A4/AMU) Assinalamentos 

ω28(a’) 1485,3 15,88 2,06 δs(CH3) 
ω29(a”) 1494,5 16,49 9,06 σ(CH3) 
ω30(a”) 1506,8 15,07 9,86 δas (CH3) 
ω31(a’) 1506,9 16,81 4,25 σ(CH3) 
ω32(a') 1509,7 3,36 11,56 σ(CH3), σ(CH2) 
ω33(a') 1526,0 12,33 0,97 σ(CH3), σ(CH2) 
ω34(a') 1911,0 353,63 5,57 ν(O=C) 
ω35(a') 3045,4 7,71 152,30 νs(CH3) 
ω36(a') 3091,0 8,39 112,99 νs(CH3) 
ω37(a') 3102,4 2,26 72,02 νs(CH2), ν(CH3) 
ω38(a") 3111,1 11,96 68,55 νas(CH3), νas(CH2) 
ω39(a') 3118,6 8,24 85,50 νs(CH2), νas(CH3) 
ω40(a") 3165,5 7,73 20,59 νas(CH2) 
ω41(a") 3190,5 2,21 33,98 νas(CH3) 
ω42(a') 3203,8 2,14 51,30 νas(CH3) 

 

As figuras III-4.7 e III-4.8 comparam graficamente os espectros vibracionais de 

infravermelho e Raman. Os movimentos vibracionais correspondentes aos grupos metí-

licos não sofrem modificações consideráveis se o lítio está coordenado na forma mono-

dentada ou bidentada. Como mostra a figura III-4.8, os grupos metílicos são muito ati-

vos no espectro Raman. Os modos vibracionais que envolvem o átomo de lítio ocorrem 

entre 86 e 712 cm-1 para a estrutura monodentada e entre 159 e 506 cm-1 para a bidenta-

da. Nas duas estruturas, as intensidades dos modos vibracionais que envolvem o átomo 

de lítio tanto no IV quanto no Raman é baixa. 

O estiramento da carbonila (C=O) ocorre no espectro IV a 1672 cm-1 para a es-

trutura monodentada e em 1911 cm-1 para a estrutura bidentada. Este aumento da fre-

qüência de estiramento já era esperado, pois como já discutido anteriormente, a densi-

dade eletrônica interatômica da carbonila é maior na forma bidentada do que na forma 

monodentada e a constante de força está diretamente ligada à densidade eletrônica da 

ligação. Lembrando que a relação clássica entre o número de onda e a constante de for-

ça é dada por 

 

µπ
=ω K

c2
1  

onde ω representa o número de onda, c a velocidade da luz, K a constante de força e µ 

a massa reduzida. Portanto, quanto maior a densidade eletrônica maior a constante de 

força e maior será o número de onda.  
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Figura III-4.7 Comparação gráfica entre os espetros de IV para as estruturas monoden-
tada e bidentada do complexo Li+MEC, calculados com o nível de teoria B3LYP/6-
311+G* . 

 
 
 

 
Figure III-4.8. Espectros teóricos Raman calculados usando o método B3LYP/6-
311+G(d) para o complexo Li+MEC mostrando as diferenças espectrais entre as estrutu-
ras monodentada e bidentada. 

O estiramento C=O é previsto como um pico de pequena intensidade no espectro 

Raman para a forma bidentada e está ausente na forma monodentada (figura III-4.8). 
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III-4.4 Coordenação do cátion lítio com dois MEC 
 

Os três possíveis arranjos para a coordenação do cátion lítio com duas moléculas 

do metiletilcarbonato são mostrados na figura III-4.9. Com o objetivo de estabelecer 

qual dessas estruturas é mais estável, i.e., qual possui a mais baixa energia total, foram 

realizados cálculos ab initio em nível Hartree-Fock e em nível DFT/B3LYP para os três 

arranjos. Os resultados destes cálculos são mostrados nas tabelas III-4.13 e III-4.14. 

Como o número de átomos nos complexos Li+MEC2 é relativamente grande (31 áto-

mos), os cálculos restringiram-se aos conjuntos de base 6-31G, 6-31+G*, 6-31+G**. A 

simetria C2 mostrou ser a mais estável para o arranjo monomonodentado (figura III-

4.9a). Resultado similar foi verificado para o arranjo bibidentado (figura III-4.9b), en-

quanto que a simetria C1 (figura III-4.9c) foi usada nos cálculos para o arranjo monobi-

dentado. Todos os arranjos apresentados na figura III-4.9 correspondem a mínimos de 

energia, pois nenhuma freqüência imaginária foi observada nos cálculos.  

 

Tabela III-4.13. Energias (E) em hartree para os arranjos Monomonodentado, Bibidentado, e 
Monobidentado (figuras III-25a, III-25b e III-25c). A energia do ponto zero de vibração(ZPVE) 
também foi incluída. 

 Monomonodentado Monobidentado Bibidentatado 
 E  E + ZPVE E  E + ZPVE E  E + ZPVE 

HF 
6-31G -768,485588 -768,216870 -768,484824 -768,216053 -768,483567 -768,214798 

HF 
6-31+G* -768,865713 -768,595124 -768,858052 -768,587717 -768,850435 -768,580324 
B3LYP 

6-31+G* -773,302384 -773,050405 -773,296448 -773,044842 -773,290419 -773,039055 
B3LYP 

6-31+G** -773,323427 -773,072508 -773,317579 
 

-773,311622 -773,061299 
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c) Monobidentada: simetria C1 

Figura III-4.9. Os três arranjos possíveis para a coordenação do cátion lítio com duas 
moléculas do MEC. 

  
As diferenças de energia total entre os arranjos monomonodentado e monobiden-

tado e entre os arranjos monomonodentado e bibidentado podem ser vistas na tabela III-

4.14. Estes resultados mostram que o arranjo monomonodentado é mais estável do que 

o monobidentado em -3,67 Kcal/mol em nível B3LYP/6-31+G** sem incluir a correção 
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do ponto zero de vibração, e o arranjo monomonobidentado é mais estável do que o 

bibidentado em -7.41 kcal/mol sem incluir o ZPVE para o mesmo nível de teoria o 

B3LYP/6-31+G** . Estes valores foram obtidos considerando o sistema em fase gasosa. 

A maior estabilidade da forma monomonodentada em relação às demais já era es-

perada, pois dos cálculos para a monocoordenação verificou-se que a estrutura mono-

dentada era ligeiramente mais favorável do que a bidentada, e além do mais no arranjo 

monomonodentado existe uma menor interação estérica repulsiva. Em ordem decrescen-

te de estabilidade energética temos que:  

 

Monomonodentada > Monobidentada  > Bibidentada. 

 

Tabela III-4.14. Diferenças entre as energias totais (∆Et) para os arranjos monomonodentado e 
monobidentate, e entre monomonodentate e o bibidentate (figura III-4.9) calculadas usando vários 
níveis de teoria. Todos os valores são dados em Kcal/mol. 

 ∆Et = Emonomonodentado � Emonobidentado ∆Et = Emonomonodentado � Ebibidentado 
 ∆E ∆(E + ZPVE) ∆E ∆(E + ZPVE) 

HF/6-31G -0,48 -0,51 -1,27 -1,30 
HF/6-31+G* -4,81 -4,65 -9,59 -9,29 

B3LYP/6-31+G* -3,72 -3,49 -7,51 -7,12 
B3LYP/6-31+G** -3,67  -7,41 -7,03 

 

 

 

Espectros de infravermelho (IV) e Raman (R) 

 

Como os resultados dos cálculos apresentados anteriormente mostram que o ar-

ranjo monomonodentado é o mais estável, apresentaremos aqui os espectros de IV e 

Raman somente para este tipo de arranjo. Os resultados dos cálculos usando o método 

B3LYP/6-31G* para estes espectros podem ser vistos na tabela III-4.15. Devido às a-

proximações discutidas na introdução, os valores das freqüências são, geralmente, su-

perestimados. Para corrigir esta superestimação e torná-las mais próximas dos valores 

das freqüências fundamentais, as freqüências harmônicas calculadas com o nível de 

teoria B3LYP/6-31G* foram escaladas usando o fator de escala homogêneo de 0.9614 

[70]. 

Os modos vibracionais que envolvem deslocamento do átomo de lítio ocorrem a 

baixas freqüências, inferior a 300 cm-1. Este fato é atribuído a natureza fraca da ligação 
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que se estabelece entre o átomo de lítio e o oxigênio. A figura III-4.6 mostra que o valor 

da ordem de ligação LiLO é de 0,25. As deformações OLLiLO que ocorrem a 152, 

161 e 165 cm-1 possuem relativamente altas intensidades no espetro de IV. 

 

 

Figura III-4.10 Comparação gráfica entre os espectros de IV e Raman para o arranjo 
monomonodentado Li+MEC2 (figura III-4.9a). 

 

Os estiramentos assimétricos do grupo metil ocorrem entre 3000 e 3087 cm-1 e 

produzem bandas intensas no espectro Raman. O estiramento assimétrico C=O é previs-

to em 1644 cm-1, enquanto que o simétrico é previsto em 1668 cm-1. Este modo é muito 

ativo no IV e praticamente inativo no Raman. 

A representação irredutível total para o complexo monomonodentado Li+MEC2 é  

Γvib= 44a +43b. 

 
Sendo 44 modos a totalmente simétricos e 43 modos b anti-simétricos em relação ao 

eixo C2. Todos modos são permitidos por simetria tanto no IV quanto no Raman. 
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Tabela III-4.15a. Espectros teóricos de IV e Raman calculados  usando o método 
B3LYP/6-31G* para o complexo monomonodentado Li+MEC2 (figura III-4.9a) 

  Intensidades  
Modos Freqüências IV Raman Assinalamentos 
ω1 (a) 4,1 0,07 2,13 ρr(MEC) 
ω2(a) 13,7 1,26 0,81 δ(O-Li-O) 
ω3(b) 13,9 1,38 0,77 δ(O-Li-O) 
ω4(a) 45,7 1,36 0,12 δ(C=O-Li) 
ω5(b) 46,2 1,22 0,06 δ(C=O-Li) 
ω6(b) 62,7 1,94 0,01 δ(C=O-Li) 
ω7(a) 62,8 1,97 0,28 δ(C=O-Li) + δ(CH2-CH3) 
ω8(a) 101,9 0,11 0,27 δ(O-Li-O) + δ(C-O-C) 
ω9(b) 111,4 0,39 0,01 ρr(CH2-CH3) 
ω10(a) 111,8 0,61 0,02 δ(O-Li-O) + ρr(CH2-CH3) 
ω11(b) 141,8 0,55 0,00 ρr(CH3) 
ω12(a) 142,5 0,28 0,03 ρr(CH3) 
ω13(b) 152,9 13,36 0,01 δ(O-Li-O) 
ω14(a) 161,5 43,57 0,14 δ(O-Li-O) 
ω15(b) 165,0 34,03 0,15 δ(O-Li-O) 
ω16(b) 175,5 3,38 0,01 ρt(O=CO2) + ρr(CH3) 
ω17(a) 175,7 2,81 0,63 ρt(O=CO2) + ρr(CH3) 
ω18(a) 195,2 2,16 0,26 νS(O-Li-O) 
ω19(a) 257,5 0,37 0,03 ρr(CH3) 
ω20(b) 257,5 0,35 0,00 ρr(CH3) 
ω21(b) 296,0 19,86 0,14 δas(C=O-Li) + δ(C-O-C) 
ω22(a) 304,0 20,89 0,41 δas(C=O-Li) + δ(C-O-C) 
ω23(b) 350,8 16,42 2,37 δ(O-C-C) + δ(C-O-C) 
ω24(a) 353,4 12,48 4,44 δ(O-C-C) 
ω25(b) 479,9 10,50 4,23 σ(O=CO2) 
ω26(a) 501,2 0,77 5,90 σ(O=CO2) + νs(O-Li) 
ω27(b) 671,1 123,96 1,03 δ(C-O-C) + δs(C=O-Li) 
ω28(a) 683,6 0,07 0,42 δs(O-C=O) 
ω29(b) 701,6 192,75 0,71 δ(C-O-C) + δ(CH3) 
ω30(b) 757,4 29,40 0,02 ρω(C2) 
ω31(a) 757,4 30,56 0,02 ρω(C2) 
ω32(b) 797,9 0,11 0,01 ρr(CH2) +  δ(CH3) 
ω33(a) 798,1 0,12 0,12 ρr(CH2) +  δ(CH3) 
ω34(a) 858,1 44,26 4,53 ρω(CH2) +  δ(CH3)  
ω35(b) 862,2 64,94 1,94 ν(O-CH2CH3) 
ω36(a) 939,5 29,73 14,95 νs(O-Li) + ν(O-CH3) 
ω37(b) 954,1 35,88 6,36 νas(O-Li) + ν(O-CH3) 
ω38(a) 985,7 77,45 2,68 ν(CH2-CH3) 
ω39(b) 986,3 75,35 2,87 ν(CH2-CH3) 
ω40(a) 1101,8 1,09 12,61 ρω(CH3) 
ω41(b) 1101,9 3,65 1,52 ρω(CH3) + δ(O-C-C) 
ω42(a) 1126,2 3,84 1,03 δ(CH3) + νs(O-C-O) 
ω43(b) 1128,7 11,33 1,01 δ(CH3) + νs(O-C-O) 

νννν=estiramento, δδδδ=deformações no plano, ρρρρϖϖϖϖ= abano, ρρρρr= rocking, ρρρρt= twisting, ππππ=deformaçoes 
fora do plano, σσσσ= tesoura. Subscripts as e s denotam os modos anti-simétricos e simétricos res-
pectivamente.  
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Tabela III-4.15b. Continuação da tabela III-4.15a. 
  Intensidades  

Modos Freqüências IV Raman Assinalamentos 
ω44(b) 1135,7 0,06 0,59 ρω(CH3) 
ω45(a) 1135,9 0,08 9,12 ρt(CH3) 
ω46(b) 1144,0 5,30 1,23 ρω(CH3) + ρr(CH2) 
ω47(a) 1144,1 5,50 1,52 σ(CH3) + ρr(CH2) 
ω48(a) 1192,2 7,85 10,40 ρω(CH3) + νs(O-C-O) 
ω49(b) 1195,5 11,37 1,24 ρω(CH3) + νs(O-C-O) 
ω50(b) 1260,9 1,67 0,22 ρt(CH2) + ρt(CH3) 
ω51(a) 1261,0 1,70 20,62 ρt(CH2) 
ω52(b) 1326,6 470,59 2,10 ρω(CH2) 
ω53(a) 1326,7 436,25 2,60 ρω(CH2) + νas(O-C-O) 
ω54(b) 1386,0 211,23 5,49 ρω(CH3) 
ω55(a) 1386,2 192,84 4,69 ρω(CH3) 
ω56(b) 1400,6 88,17 2,41 ρω(CH3) + ρω(CH2) 
ω57(a) 1401,0 30,91 3,51 ρω(CH3) + ρω(CH2) 
ω58(b) 1455,2 0,01 1,26 σ(CH3) 
ω59(a) 1455,2 0,28 33,81 ρt(CH3) 
ω60(a) 1455,4 96,80 13,26 σ(CH3) 
ω61(b) 1455,4 97,60 1,33 σ(CH3) 
ω62(b) 1461,1 13,53 0,87 σ(CH3) 
ω63(a) 1461,3 13,62 34,92 σ(CH3) 
ω64(b) 1462,3 73,44 2,26 σ(CH2) + σ(CH3) 
ω65(a) 1462,9 43,78 30,95 σ(CH2) + σ(CH3) 
ω66(b) 1467,5 110,60 5,74 σ(CH3) 
ω67(a) 1467,7 78,99 19,23 σ(CH3) + ρω(CH3) 
ω68(b) 1487,9 135,30 4,21 σ(CH2) + σ(CH3) 
ω69(a) 1488,0 120,76 4,01 σ(CH2) + σ(CH3) 
ω70(b) 1644,6 1144,65 0,41 νas(C=O) 
ω71(a) 1668,8 0,19 6,44 νs(C=O) 
ω72(a) 2956,5 4,00 308,88 νs(CH2) + νs(CH3) 
ω73(b) 2956,5 4,19 0,20 νs(CH2) + νs(CH3) 
ω74(b) 2957,0 42,44 26,01 νs(CH2) 
ω75(a) 2957,0 0,33 37,28 νs(CH2) 
ω76(a) 2965,0 11,26 214,50 νs(CH3) 
ω77(b) 2965,1 26,03 3,44 νs(CH3) 
ω78(b) 3003,7 12,56 74,95 νas(CH2) + νas(CH3) 
ω79(a) 3003,7 13,06 74,91 νas(CH2) + νas(CH3) 
ω80(b) 3027,1 15,73 110,48 νas(CH3) 
ω81(a) 3027,1 2,80 31,00 νas(CH3) 
ω82(b) 3039,4 15,23 29,11 νas(CH2) + νas(CH3) 
ω83(a) 3039,4 15,91 32,92 νas(CH2) + νas(CH3) 
ω84(b) 3043,7 16,58 27,89 νas(CH3) 
ω85(a) 3043,7 17,14 49,87 νas(CH3) 
ω86(b) 3087,5 5,29 83,41 νas(CH3) 
ω87(a) 3087,5 0,78 72,72 νas(CH3) 
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III-4.5. Número máximo de coordenação do cátion Li+ com o MEC 
 

Em uma solução eletrolítica líquida, a medida do número de coordenação do cá-

tion pelo solvente é uma distribuição estatística média dos complexos com diferentes 

números de coordenação que pode ocorrer no líquido a qualquer instante. O número de 

coordenação de qualquer íon será determinado em parte pela energia de coordenação e 

em parte pela orientação das moléculas do solvente próximas ao íon. A orientação das 

moléculas do solvente é dependente da temperatura, da densidade do solvente e da natu-

reza atrativa do cátion Li+. Nesta distribuição de complexos solvatados, é pouco prová-

vel que exista uma população apreciável de complexos com energia de reação (∆Er) ou 

entalpia de formação (∆H) com valores positivos, i.e., processos endotérmicos. Os com-

plexos com entalpia de formação ligeiramente exotérmica também são esperados possu-

írem baixa população. É esperada uma população grande dos complexos de maior nú-

mero de coordenação que possuem uma entalpia de formação exotérmica.  

As figuras III-4.11 e III-4.12 mostram os arranjos para a coordenação do cátion 

lítio com três e quatro moléculas do solvente MEC, respectivamente. A simetria adotada 

nesses arranjos é a C1. As forças de interações das moléculas do MEC com o cátion lítio 

foram quantificadas calculando a energia de ligação para a formação do complexo íon - 

solvente usando a equação III-4.1, cuja reação de formação do complexo Li+MECn é 

dada por:      Li+(MEC)n-1 + MEC → Li+(MEC)n. 

 
 

Li
O1

 
Figura III-4.11. Estrutura geométrica para o complexo trimonodentado Li+(MEC)3. 
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Figura III-4.12. Estrutura geométrica para o complexo tetramonodentado Li+(MEC)4. 
 

 
Figura III-4.13. Arranjo para o complexo Li+(MEC)5 com quatro MEC na primeira esfe-
ra de solvatação e uma molécula de MEC na segunda esfera. 

 

Devido ao grande número de átomos presentes nos complexos de maior núme-

ro de coordenação, os cálculos para a obtenção do número máximo de coordenação fo-

ram feitos usando o método B3LYP com o conjunto de base 6-31G*, não sendo possí-

vel estender os cálculos para os conjuntos de bases maiores. Com o objetivo de estabe-

lecer as geometrias de mais baixa energia dos complexos, todos eles foram completa-

mente otimizados.   
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Não é possível inserir uma quinta molécula de metiletilcarbonato na primeira 

esfera de solvatação. Todas as tentativas de inserção levaram a quinta molécula, após 

otimização, para a segunda esfera de solvatação, como pode ser visto na figura III-4.13. 

Este fato é atribuído principalmente ao impedimento estérico entre os ligantes.    

As energias de ligação (interação) correspondendo à formação de vários com-

plexos Li+MECn, onde 51 ≤≤ n  são listadas na tabela III-4.17, a qual inclui também a 

energia do ponto zero de vibração (ZPVE). As energias das reações de formação (∆Er) 

apresentadas na tabela III-4.17 mostram que o número de coordenação máximo é 4, i.e., 

que o cátion Li+ poderia ser solvatado por até quatro moléculas de MEC. Nesta tabela é 

apresentada também, a energia de formação dos complexos onde a energia do solvente 

MEC foi corrigida devido ao efeito de BSSE. Entretanto, se for incluída na energia da 

reação de formação do complexo Li+MEC4  

Li+(MEC)3
 + MEC → Li+(MEC)4 

a correção do ponto zero de vibração (ZPVE), a energia de reação passa a ser positiva. 

Mesmo se escalar a energia ZPVE pelo fator de escala 0,9804 (recomendado por Scott 

& Radom) a energia de reação escal. c
ZPVEE /∆  escalada continua a ser positiva (68,37 

kcal/mol). A entalpia de formação (∆H) para esta reação de complexação, também é 

positiva (57,22 kcal/mol). Ao passo que os valores calculados de energia e entalpia para 

as reações de formação dos complexos Li+MEC, Li+MEC2 e Li+MEC3 são negativos. 

Assim, podemos inferir que o número máximo de coordenação do cátion Li+ pe-

lo solvente MEC está compreendido entre 3 e 4, sendo mais provavelmente o número 3. 

Nos estudos teóricos realizados por B. Klassen et al. [80] e R. J. Blint [82] sobre a sol-

vatação do cátion Li+ pelo EC apontam para um número de coordenação máximo 4. 

Entretanto, a geometria molecular do EC (carbonato cíclico) é muito mais compacta do 

que a geometria molecular do MEC, o que permitiria uma menor repulsão de Van der 

Waals entre as moléculas dos solventes coordenadas com o Li+. Os trabalhos de simula-

ção de dinâmica molecular realizado por L. B. Silva para a estrutura de solvatação do 

cátion lítio pelo propileno carbonato (PC) em sua tese de doutorado [89] mostram que o 

número de coordenação do Li+ pelo PC é quatro. Novamente, o PC possui volume mo-

lecular menor do que o MEC. Assim, parece bastante razoável que o número de coorde-

nação do Li+ com o MEC esteja realmente compreendido entre três e quatro.  
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Tabela III-4.16. Energia total, correção do ponto zero (ZPVE) e entalpia (H) calculados 
para os vários complexos com o nível de teoria B3LYP/6-31G*.  

 Energia (hartree) ZPVE (hartree) H (hartree) 
Li+ -7,284544 0 -7,282184 
MEC -382,927023 0,124584 -382,793288 
Li+MEC -390,291830 0,126529 -390,154473 
Li+(MEC)2 -773,282436 0,252710 -773,008864 
Li+(MEC)3 -1156,247974 0,378259 -1155,838561 
Li+(MEC)4 -1539,197584 0,637018 -1538,540659 
Li+(MEC)5 -1922,135112 ................. ............... 
 

Tabela III.17. Energias de formação dos complexos obtidas usando a eq. III-4.1 sem 
nenhuma correção (∆E), com correção ZPVE sem escalamento (∆EZPVE), com escala-
mento (∆E�ZPVE), com correção de BSSE para o MEC (∆Ecc) e entalpias de formação 
(∆H) sem correção. Todos as energias são dadas em kcal/mol. 

Reações ∆Er 
escal. s

ZPVEE /∆  
escal. c

ZPVEE /∆  ∆Ecc ∆H 
Li+ + MEC → Li+MEC -50,4 -49,15 -49,17 -47,58 -49,57 
Li+MEC + MEC → Li+(MEC)2 -39,9 -38,90 -38,92 -36,96 -38,34 
Li+(MEC)2

 + MEC → Li+(MEC)3 -24,2 -23,56 -23,57 -21,02 -22,84 
Li+(MEC)3

 + MEC → Li+(MEC)4 -14,2 70,02 68,37 -10,49 57,22 
 
 

A tabela III-4.18 mostra os resultados dos cálculos das energias de formação dos 

vários complexos feitos de acordo com a equação 

∆E = E[Li+(S)n]  -  nE(S) � E(Li+), 

onde n representa o número de moléculas de solventes no complexo. Na tabela III-4.19 

são mostradas as energias de interação normalizadas por ligante. A energia de interação 

por ligante calculada com correção do efeito de BSSE (∆Ea) é, em média, cerca de 3 

kcal/mol mais alta do que os valores calculados sem a correção BSSE (∆Eb) e de acordo 

com os dados da tabela III-4.17. Nota-se ainda, um decrescimento monotônico da ener-

gia de ligação por ligante na proporção em que se aumenta o número de coordenação.  

 

Tabela III-4.18. Energia de interação do cátion lítio com o MEC incluindo a correção de 
BSSE pelo método de counterpoise na formação de complexos Li+MECn. 

E ( Li+MECn) 
E(MEC) 
 c/  BSSE 

E(Li+) 
c/ BSSE Reação ∆Einteração 

n=1      -390,291830 -382,9314061 -7,2846013 MEC + Li+→ Li+MEC -47,58 
n=2      -773,2824359 -382,9317105 -7,2846622 2MEC + Li+→ Li+MEC2 -84,31 
n=3    -1156,2479743 -382,9320411 -7,2847140 3MEC + Li+→ Li+MEC3 -104,88 
n=4    -1539,1975839 -382,9328880 -7,2847798 4MEC + Li+→ Li+MEC4 -113,74 
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Tabela III-4.19. Energias de ligação dos complexos normalizadas por ligante. ∆Ea re-
presenta a normalização por ligante da energia de interação da tabela III-4.18 e ·∆Eb 
representa a normalização da energia por ligante da tabela III-4.17 sem nenhuma corre-
ção. Todos os valores são dados em Kcal/mol. 

Complexo ∆Ea c/ BSSE ∆Eb  
Li+MEC -47,58 -50,40 
Li+MEC2 -42,16 -45,15 
Li+MEC3 -34,96 -38,17 
Li+MEC4 -28,44 -32,18 

 

O efeito da correção de BSSE sobre a energia do MEC e do cátion Li+ nos vários 

complexos são apresentados na tabela III-4.20. Nesta tabela, a notação apresentada na 

coluna designada �complexos� deve ser entendida do seguinte modo: por exemplo, a 

notação MEC_(Li+MEC2) significa que a energia do MEC otimizada no vácuo foi cal-

culada no ambiente do complexo Li+MEC3, mas os átomos do (Li+MEC2) foram substi-

tuídos por átomos ghost, ficando apenas os seus orbitais (orbitais ghost) centrados nas 

coordenadas dos respectivos átomos ghost. A correção da energia do MEC devido ao 

efeito de BSSE é, em média, cerca de 3 Kcal/mol; o que não é muito, considerando que 

a energia total do MEC é calculada em cerca de -382,927023 Hartree com o nível de 

teoria B3LYP/6-31G*. A maior correção (-3,68 Kcal/mol) é calculada para o MEC no 

complexo Li+MEC4. As correções da energia para o cátion lítio no ambiente dos com-

plexos também não é muito grande. A maior correção observa-se para o Li+ no comple-

xo Li+MEC4, com um valor de 0,15 Kcal/mol 

 

Tabela III.4.20. Variação da energia do MEC (∆EMEC) e do cátion Li+ (∆ELi) devido à 
presença dos orbitais ghost nos compostos Li+MEC, Li+MEC2, Li+MEC3 e Li+MEC4. 

Complexos ∆EMEC  ∆ELi 
MEC_(Li+) -2,75 Li+_(MEC) 0,04 

MEC_(Li+MEC) -2,94 Li+_(MEC)2 0,07 
MEC_(Li+MEC2) -3,15 Li+_(MEC)3 0,11 
MEC_(Li+MEC3) -3,68 Li+_(MEC)4 0,15 

 

 

O comprimento da ligação do grupo carbonil (C=O) e os ângulos interatômicos 

envolvendo o átomo de lítio nos complexos monodentado (Li+MEC), monomonodenta-

do (Li+MEC2), trimonodentado (Li+MEC3) e tetramonodentado (Li+MEC4) são mostra-

dos na tabela III-4.21. Uma comparação gráfica das distâncias das ligações C=O e 
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Li+LO calculadas para estes complexos usando o método B3LYP/6-31G* podem ser 

vistas na figura III-4.13. 

O comprimento máximo da ligação C=O (1,25Å) ocorre para o complexo mo-

nodentado, no qual ocorre uma maior transferência eletrônica do oxigênio para o cátion 

lítio diminuindo a densidade eletrônica entre os átomos de carbono e oxigênio da carbo-

nila e assim, diminuindo a força da dupla ligação. A partir deste valor observa-se nos 

cálculos, uma diminuição linear do comprimento da ligação dupla até o valor de 

1,2335Å calculado no complexo trimonodentado. A variação do comprimento da liga-

ção entre as estruturas trimonodentada e tetramonodentada é pequena, cerca de 0,18%.  

O comprimento da ligação Li+LO aumenta de forma quase linear com o aumen-

to do número de coordenação, atingindo seu valor máximo para o complexo tetramono-

dentado (1,9431Å). 

 
 

 
Figura III-4.14. Comparação gráfica dos valores das distâncias da tabela III-4.21 para as 
ligações C=O e Li+-O. 
 

Provavelmente, a repulsão de van der Waals entre os ligantes é um dos princi-

pais fatores responsáveis pelo aumento do comprimento da ligação Li+LO, e com o 

afastamento do átomo de lítio em relação ao oxigênio o qual está diretamente ligado, 

sua influência sobre a densidade eletrônica da ligação C=O torna-se menor, Na medida 

em que se aumenta o número de coordenação, fazendo com que o comprimento da liga-
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ção C=O para os complexos Li+MEC3 e Li+MEC4 tornem-se mais parecidos com o 

comprimento observado para o MEC. 

O valor do ângulo O-Li+-O é de 180° para o complexo Li+MEC2 e é aproxima-

damente igual a 120° no Li+MEC3. No complexo Li+MEC4 nota-se uma variação de 

150,44° a 180,19° (tabela III-4.21). O valor do ângulo C=O-Li+
 é de aproximadamente 

180° para os três primeiros complexos. Para o complexo Li+MEC4, este ângulo varia de 

107,63° a 180,19°.  

 

Tabela III-4.21. Parâmetros geométricos comparativos para o cátion lítio coordenado 
com o MEC. Estes valores foram obtidos usando o método B3LYP/6-31G(d). As dis-
tâncias são dadas em ângstrons e os ângulos são dados em graus. 
 MEC Li+MEC Li+MEC2 Li+MEC3 Li+MEC4 
C=O 1,2123 1,2501 1,2420 1,2335 1,2313 
O-Li+  1,7413 1,7867 1,8563 1,9431 
C=O-Li+  179,06 180,00 178,75 � 180,68 107,63 -115,41 
O-Li+-O   180,00 119,84 � 120,20 150,44 � 180,19 
 

 

 

III-5. COORDENAÇÃO COMPETITIVA DO CÁTION Li+ 
 

Esta última seção tem por objetivo investigar a coordenação competitiva do cá-

tion lítio entre os solventes com diferentes constantes dielétricas (EC e MEC) calculan-

do as energias de várias estruturas solvatadas. Solvatação é um processo dinâmico, onde 

as moléculas do solvente na estrutura de solvatação estão sendo constantemente troca-

das, em uma escala de tempo da ordem de picossegundos em temperatura ambiente. As 

energias calculadas aqui são para condições estáticas e representam estruturas de solva-

tação média no tempo. As espécies que podem existir na solução incluem: i) íons solva-

tados, os quais estão suficientemente afastados uns dos outros de tal maneira que a pola-

rização mútua é insignificante e as moléculas do solvente formam uma gaiola ao redor 

dos íons, orientando-se de modo a minimizar a energia do sistema; ii) par iônico separa-

do pelo solvente (cátion-solvente-ânion), onde o cátion e o ânion são separados por uma 

única molécula de solvente [85]: a ligação iônica entre o cátion e ânion é modificada 

pela a intercalação da molécula do solvente; iii) par iônico em contato direto, neste caso 

o cátion e o ânion estão em contato direto e o par é solvatado pelo solvente; iv) agrega-

dos iônicos, no qual uma coleção de íons está em contato direto formando um cluster.  
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A reação de coordenação competitiva considerada na presente tese é dada por 

Li+(Sa)m(Sb)n-1 + Sb → Li+(Sa)m(Sb)n, 

onde Sa e Sb representam as moléculas dos dois solventes em competição e m e n repre-

sentam o número de moléculas dos solventes envolvidos na solvatação. A energia de 

reação de solvatação pode ser calculada pela equação 

∆Er=E[Li+(Sa)m(Sb)n] - E[Li+(Sa)m(Sb)n-1] � E(Sb), 

onde ∆Er representa a energia de coordenação e E representa a energia calculada. A 

entalpia e a energia livre da reação de solvatação podem ser obtidas de modo similar.  

É difícil estimar a precisão do cálculo da energia da reação de coordenação. En-

tretanto, desde de que o tipo e número de ligações formadas são as mesmas para cada 

comparação, espera-se que a ordem relativa das energias de reação e entalpias esteja 

corretas. 

Coordenação competitiva para as estruturas solvatadas separadas (os íons solva-

tados estão distantes uns dos outros) é uma medida da preferência de um solvente em 

relação ao outro em se coordenar com o íon, que no presente caso é o Li+. Algumas 

propriedades do solvente são usadas para estimar a preferência de um solvente sobre o 

outro em se ligar ao cátion. Misturando um solvente de alta constante dielétrica com 

outro solvente, em geral os químicos são motivados pela suposição de que o solvente de 

mais alta constante dielétrica associa-se preferencialmente ao cátion. O etilenocarbonato 

(EC) possui constante dielétrica maior do que o metiletilcarbonato (MEC). Assim, espe-

ra-se uma maior preferência do EC em se solvatar ao cátion Li+ em relação ao MEC. 

O presente estudo sobre a solvatação competitiva do Li+ pelo MEC e EC foi rea-

lizado usando a teoria do funcional da densidade com o método híbrido B3LYP com os 

conjuntos de base 6-31G** e 6-31+G**. As tabelas III-4.22 e III-4.23 mostram as ener-

gias calculadas para vários complexos de coordenação do cátion lítio usando os níveis 

de teoria B3LYP/6-31G**  e B3LYP/6-31+G**, respectivamente. As energias competi-

tivas para a adição do EC e MEC ao cátion Li+ são calculadas para se determinar qual 

solvente é energeticamente favorecido no processo de solvatação. Estas energias são 

mostradas nas tabelas III-4.24 e III-4.25. A adição do primeiro ligante EC ao Li+ é favo-

recida em cerca de 4,39 Kcal/mol com correção ZPVE ao nível de teoria B3LYP/6-

31G** (tabela III-4.24). Ao se adicionar uma função difusa no conjunto de base, a pre-

ferência de solvatação do Li+ pelo EC em relação ao MEC aumenta para 5,03 Kcal/mol. 
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Tabela III-4.22. Energias (E), entalpias (H), energias livre (G) calculadas para as estru-
turas de solvatação do cátion lítio usando o método B3LYP/6-31G**. Todos os valores 
estão em hartree.   

 E Ezpve H G 
Li+ -7,284544 -7,284544 -7,282184 -7,297292 
EC  -342,403154 -342,328246 -342,323077 -342,355483 
MEC   -382,937870 -382,813821 -382,804633 -382,847113 
[LiEC]+ -349,775285 -349,698062 -349,691153 -349,728665 
[Li(EC)2]+ -692,246960 -692,092654 -692,078200 -692,140386 
[LiMEC]+    -390,3026435 -390,176637 -390,165782 -390,212271 
[Li(MEC)2]+  -773,304021 -773,052369 -773,031444 -773,107145 
[LiMECEC]+ -732,775943 -732,573025 -732,555277 -732,624985 

* Energia incluindo a energia do ponto zero de vibração (ZPVE) 
 

Tabela III-4.23. Energias (E), entalpias (H) e energias livre (G) de vários complexos de 
coordenação obtidos usando o método B3LYP/6-31+G**. Todos os valores são dados 
em hartree.   

 E EZPVE H G 
Li+ -7,284593 -7,284593 -7,282233 -7,297341 
EC  -342,4176845 -342,343006 -342,337823 -342,370258 
MEC   -382,9539270 -382,830321 -382,821125 -382,863541 
Li+EC -349,7836309 -349,706517 -349,699682 -349,736473 
Li+(EC)2

 -692,2655196 -692,111287 -692,097084 -692,157047 
Li+MEC    -390,3114572 -390,185818 -390,174958 -390,221390 
Li+(MEC)2  -773,3234266 -773,072508 -773,051579 -773,127249 
Li+MECEC -732,7949414 -732,592326 -732,574768 -732,642566 

EZPVE Energia incluindo a energia do ponto zero de vibração (ZPVE) 
 

A adição de uma segunda molécula de solvente ao complexo Li+EC é favorável 

ao solvente EC em relação ao MEC em mais de 3 Kcal/mol a nível B3LYP/6-31G** e  

aproximadamente 4 Kcal/mol a nível B3LYP/6-31G** com correção ZPVE. A adição 

de uma segunda molécula de solvente ao complexo Li+MEC também é favorável ao EC 

em cerca de 4,5 Kcal/mol para o conjunto de base com uma função difusa. Em termos 

de energia livre (∆Gr), o favorecimento da solvatação do cátion Li+ pelo EC em relação 

ao MEC é, em média, cerca de 5 Kcal/mol. A variação de ∆Hr para a formação do com-

plexo, também favorece a coordenação do cátion Li+ pelo EC (tabelas III-4.24 e III-

4.25). 
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Tabela III-4.24. Energias (∆Er), calor (∆Hr) e energia livre (∆Gr) de formação para a 
reação de coordenação do cátion lítio com EC e o MEC usando o método B3LYP/6-
31G**. Os valores são dados em Kcal/mol. 
 ∆Er ∆ErZPVE ∆Hr ∆Gr 

EC + Li+! Li+EC -54,96 -53,51 -53,90 -47,62 
MEC + Li+! Li+MEC -50,34 -49,12 -49,55 -42,59 
     
Li+EC + EC ! Li+(EC)2 -43,00 -41,63 -40,14 -35,29 
Li+EC +MEC ! Li+MECEC -39,40 -38,37 -37,33 -30,88 
     
Li+MEC +EC ! Li+MECEC -44,02 -42,76 -41,68 -35,91 
Li+MEC + MEC ! Li+(MEC)2 -39,85 -38,85 -38,30 -29,97 

* Energia de coordenação incluindo a energia do ponto zero de vibração (ZPVE). 
 
 

Tabela III-4.25. Energias (∆E), calor (∆H) e energia livre (∆G) de formação para a rea-
ção de coordenação do cátion lítio com EC e o MEC usando o método B3LYP/6-
31+G**. Os valores são dados em Kcal/mol. 

 ∆Er ∆Er* ∆Hr ∆Gr 

EC + Li+! Li+EC -51,05 -49,52 -49,97 -43,22 
MEC + Li+! Li+MEC -45,77 -44,49 -44,93 -37,97 
     
Li+EC + EC ! Li+(EC)2 -40,29 -38,76 -37,39 -31,57 
Li+EC +MEC ! Li+MECEC -36,01 -34,82 -33,86 -26,70 
     
Li+MEC +EC ! Li+MECEC -41,29 -39,85 -38,90 -31,95 
Li+MEC + MEC ! Li+(MEC)2 -36,42 -35,37 -34,82 -26,55 

* Energia de solvatação incluindo a energia do ponto zero de vibração (ZPVE) 
 

A coordenação competitiva do cátion Li+ foi também investigada usando a equa-

ção 

Li+ + mSa +nSb → Li+(Sa)m(Sb)n. 

 

Onde m e n representam o número das moléculas dos solventes Sa e Sb, respectivamen-
te. O cálculo da energia de coordenação, neste caso, é obtido usando a expressão 
 

∆E = E[Li+(Sa)m(Sb)n] � mE(Sa) � nE(Sb) � E(Li+). 
 

Neste tipo de cálculo foi incluída a correção da energia devido ao erro de super-

posição de bases (BSSE) pelo o método de counterpoise. A tabela III-4.26 mostra os 

resultados dos cálculos das energias com correção BSSE para os solventes EC, MEC e o 

Li+. 
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Tabela III-4.26. Energias do MEC, EC e Li+ com correção de BSSE devido à presença 
dos orbitais ghost, indicados entre parênteses. 
 Energias com correção de BSSE 
 B3LYP/6-31G** B3LYP/6-31+G** 
MEC(Li) -382,9421948 -382,9543521 
MEC(LiMEC) -382,9411546 -382,9547518 
MEC(LiEC) -382,9423454 -382,9547266 
EC(Li) -342,408175 -342,4183848 
EC(LiEC) -342,4081152 -342,4185438 
EC(LiMEC) -342,4083464 -342,4185698 
   
Li(MEC) -7,2845871 -7,2847051 
Li(2MEC) -7,2846627 -7,2848110 
Li(MECEC) -7,2846511 -7,2848232 
Li(EC) -7,2845871 -7,2846965 
Li(2EC) -7,2846378 -7,2848112 
 

Os dados apresentados na tabela III-4.27 confirmam os resultados anteriores em 

que a solvatação do cátion lítio é favorecido ao solvente EC em relação ao MEC, em 

aproximadamente 5 Kcal/mol. 

Embora a correção de counterpoise diminui a energia de interação nos comple-

xos, a ordem de favorecimento na coordenação competitiva não é alterada. 

 

Tabela III-4.27. Energias de formações dos complexos com correção BSSE obtidas u-
sando dois conjuntos de base: 6-31G** e 6-31+G**.  
 ∆E� c/ BSSE 

B3LYP/6-31G** 
∆E� c/ BSSE 

B3LYP/6-31+G** 
Li+ + EC  ! Li+EC -51,78 -50,55 
Li+ + MEC ! Li+MEC -47,60 -45,43 
Li+ + EC +MEC ! Li+MECEC -88,23 -85,86 
Li+ + 2EC  ! Li+(EC)2 -91,67 -90,12 
Li+ + 2MEC ! Li+(MEC)2 -86,00 -81,02 

 

Nos estudos teóricos realizados por R. L. Jarek et al. sobre a solvatação do cá-

tion Li+ pela acetona, tetrahidrofurano e dietil-éter em fase gasosa com o nível de teoria 

HF/6-311+G**, obtiveram para a correção da energia devido ao erro de superposição de 

bases pelo método de counterpoise um valor menor do que 1 kcal/mol [88]. A correção 

de BSSE calculada nesta seção para a coordenação competitiva do Li+ é cerca de 3 

Kcal/mol para o nível de teoria B3LYP/6-31G** e menor do que 0,7 Kcal/mol para o 

nível de teoria B3LYP/6-31+G**, i.e., a adição de uma função difusa ao conjunto de 

base diminui a correção de BSSE.  
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Os resultados dos cálculos apresentados aqui para os íon Li+ solvatados e sepa-

rados mostram que energeticamente o EC é favorecido na coordenação com o Li+ na 

primeira esfera de coordenação, em relação ao MEC. Este favorecimento, a nível 

B3LYP/6-31+G** é, em média, cerca de 5 Kcal/mol.  
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IV-1. INTRODUÇÃO 
 

 

Neste capítulo são descritos os resultados dos estudos computacionais para a ftalo-

cianina de alumínio (AlPc+1), halogênio-alumínio-ftalocianinas (XAlPc, X= F, Cl, Br e I), 

ftalocianina de silício (SiPc+2), halogênio-silício-ftalocianina (XSiPc, X=F, Cl) e metal-

ftalocianinas (MPc, M= Sc, Cr, TiO, VO, Mn, Cu e Zn). Neste estudo, também foram abor-

dadas as interações dos gases CO e N2 com as ftalocianinas de alumínio e silício. Os estu-

dos para os compostos XAlPc e XSiPc, bem como as respectivas interações com os gases, 

foram feitos usando a teoria do funcional da densidade com o método híbrido B3LYP. Os 

procedimentos destes cálculos são similares aos descritos na introdução do capítulo III.  

As geometrias iniciais foram obtidas usando o método AM1 ou PM3 contidos no 

pacote computacional Gaussian 98 com imposição da simetria característica de cada com-

posto em estudo. A imposição de simetria nesta fase inicial é necessária, pois os métodos 

semi-empíricos AM1 e PM3 mostraram-se incapazes de prever as simetrias D4H e C4V  ca-

racterísticas destes compostos, pois os subseqüentes cálculos das freqüências vibracionais 

apresentavam sempre uma freqüência negativa de alta intensidade duplamente degenerada 

correspondendo ao estiramento assimétrico Cξ-Nβ ao se empregar os métodos AM1 ou 

PM3 (a figura IV-2.1 mostra a nomenclatura adota), mostrando que a estrutura geométrica 

não se encontrava em um ponto de energia mínima. O método Hartree-Fock, com os con-

juntos de bases 3-21G, 6-31G e 6-31G*, também mostrou ser incapaz de descrever as geo-

metrias das ftalocianinas em estudo, produzindo sempre uma freqüência imaginária de alta 

intensidade.  

As ftalocianinas são sistemas com cerca de 18 elétrons π, e em sistemas com muitos 

elétrons π a correlação eletrônica é importante. Assim, a incapacidade destes métodos em 

prever a geometria das ftalocianinas é atribuída a deficiência dos mesmos em não tratar 

explicitamente a correlação eletrônica. A teoria do funcional da densidade com os conjun-

tos de bases 3-21G, 6-31G e 6-31G* descreve bem as geometrias, não produzindo nenhuma 

freqüência imaginária como pode ser visto na análise dos espectros vibracionais apresenta-

dos neste capítulo mais adiante. Para os átomos de Br e I usou-se o conjunto de base pVTZ 

de Sadlej [98,99], pois a base 6-31G não está definida para estes átomos. Devido ao grande 
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número de átomos presentes nas ftalocianinas e as nossas limitações computacionais não 

foi possível usar um conjunto de base maior do que a 6-31G* nos cálculos das geometrias e 

maior do que 6-31G nos cálculos das freqüências vibracionais. 

No estudo das metal-ftalocianinas usou-se, principalmente, o método semi-empírico 

INDO (Intermediate Neglect of Differential Overlap) [90,91] implementado no programa 

ZINDO. Este programa tem apresentado bons resultados para o cálculo de propriedades 

moleculares envolvendo a primeira fila dos metais de transição [92,93,94]. A versão em-

pregada foi a 3.5, usando a interface gráfica Cerius2 3.8 desenvolvida pela Molecular Simu-

lation Inc. (MSI). Os cálculos foram realizados em uma plataforma Silicon Graphics ORI-

GEN 2000, com dois processadores R-10000. 

O Hamiltoniano empregado para a otimização molecular foi o ZINDO/1 [95], com a 

aproximação ROHF (Restric Open-Shell Hartree-Fock) para os estados com multiplicidade 

maior do que o singlete. Para o estado singlete, foi usada a aproximação RHF (Restric Har-

tree-Fock). As otimizações moleculares usando o programa ZINDO 3.8 foram feitas usan-

do o algoritmo BFGS (Broyden Fletcher Goldfarb Shanno) com o procedimento de atuali-

zação da Hessiana e com critério de convergência de 10-8. 

Todos os cálculos de CI foram feitos com a ajuda do hamiltoniano ZINDO/S [96] 

usando a mesma multiplicidade empregada durante a otimização. Para estados com multi-

plicidades maiores do que o singlete, foi usado o Rummer CI. Simetria foi incluída nos 

cálculos e somente monoexcitações foram usadas.  
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IV-2. FTALOCIANINA DE ALUMÍNIO (AlPc+) E SEUS DERIVADOS 
HALOGENADOS 

 

Nesta seção são descritos os resultados dos cálculos de natureza ab initio realizados 

para a ftalocianina de alumínio (AlPc) e para as ftalocianinas de alumínio com monosubsti-

tuição axial (XAlPc) e com bisubstituição axial (X2AlPc), onde X=F, Cl, Br, I, O, CO, N2. 

As ftalocianinas de alumínio são atualmente largamente estudas por causa das suas 

potencialidades para aplicações tecnológicas [16,21,22,23,24]. Entretanto, não são muitos 

os cálculos químico-quânticos encontrados para estes compostos. A presente seção tem por 

objetivo descrever teoricamente os parâmetros geométricos, a estrutura eletrônica, os espec-

tros de UV/visível e os espectros de infravermelho para as ftalocianinas de alumínio e seus 

derivados acima mencionados. Neste estudo o átomo de alumínio possui estado de oxida-

ção +3 e a ftalocianina é considerada como um diânion ( Pc¯ ). A estrutura geométrica e a 

nomenclatura adotada no presente trabalho encontram-se ilustradas na figura IV-2.1.  
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Figura IV-2.1. Geometria D4H encontrada para a AlPc+1 usando o método B3LYP/6-31G*. 

 

 



 110 

IV-2.1. Geometrias das ftalocianinas de alumínio 
 
As geometrias completamente otimizadas dos derivados halogenados da ftalociani-

na de alumínio são mostradas na figura IV-2.2. A tabela IV-2.1 mostra os resultados dos 

cálculos obtidos para as distâncias interatômicas para a ftalocianina de alumínio (Alpc+1) e 

para as ftalocianinas de alumínio coordenado com os ânions F¯, Cl¯, Br¯, I¯ e O-2. Todos 

os cálculos foram feitos usando a teoria do funcional da densidade com o método híbrido 

B3LYP. O conjunto de base 6-31G* foi usado para os átomos de Al, C, N, H, F e Cl. Como 

esse conjunto de base não está definido para os átomos de Br e I, usou-se para estes átomos 

o conjunto de base de tamanho médio pVTZ de Sadlej [98,99]. 

Como todas as ftalocianinas descritas na tabela IV-2.1 apresentam simetrias D4H ou 

C4V, são listados apenas alguns parâmetros selecionados, sendo que os demais são gerados 

por operações de rotação ou reflexão. A distância  AlLNα calculada para AlPc+1 foi de 

1,922Å. Este valor é bastante similar aos valores calculados para as halogênios-alumínio-

ftalocianinas. Um valor ligeiramente mais alto (2,045Å) é calculado para o composto O-

AlPc-1, devido ao distanciamento do átomo de alumínio em relação ao plano molecular por 

causa da ligação com o átomo de oxigênio. 

 
Tabela IV-2.1. Distâncias interatômicas calculadas para AlPc+1 e XPc (X=F,Cl,Br,I,O) usando o 
método B3LYP/6-31G*. 
 AlPc+1 FAlPc ClAlPc BrAlPc IAlPc OAlPc-1 

XLAl .......... 1.684 2.175 2.354 2.603 1.666 
AlLPlano 0,000 0,509 0,410 0,237 0,044 0,669 
AlLNα 1,922 1,994 1,989 1,988 1,986 2,045 
Nα - Cξ 1,398 1,382 1,382 1,383 1,384 1,376 
Cξ - Nβ 1,318 1,322 1,322 1,322 1,322 1,324 
Cξ - Cδ 1,444 1,453 1,452 1,453 1,452 1,457 
Cδ - Cϕ 1,398 1,396 1,396 1,397 1,397 1,396 
Cϕ - Cη 1,392 1,392 1,393 1,393 1,393 1,394 
Cη - Hγ 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,088 
Cϕ - Hλ 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085 1,086 
AlLNα - Cξ 126,68 125,61 125,68 125,73 125,74 124,70 
Nα - Cξ - Nβ 126,96 127,52 127,53 127,48 127,49 127,82 
Cξ - Nβ- Cµ 122,72 122,40 122,37 122,46 122,40 122,04 
Cξ - Cδ- Cϕ 131,82 132,29 132,25 132,25 132,21 132,62 
Cδ- Cϕ- Cη 117,29 117,50 117,49 117,31 117,46 117,36 
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A figura IV-2.2 compara graficamente as distâncias XLAl e AlLPlano, onde X=O, 

F, Cl, Br, I e o Plano é aquele que contém a molécula de ftalocianina. Observa-se que as 

menores distâncias são calculadas para OLAl e FLAl. Nota-se um aumento gradativo da 

distância XLAl à medida que se aumenta o número atômico dos halogêneos atingindo o 

valor máximo (2,603Å) para a distância ILAl, sendo o iodo o átomo de maior raio atômico 

entre os halogênios estudados.  

Comportamento inverso ocorre para a distância alumínio-plano, i.e., as maiores dis-

tâncias AlLPlano são calculadas para os compostos OAlPc-1 e FAlPc. Este fato se deve 

provavelmente a maior eletronegatividade dos ânions F¯ e O-2. O átomo de alumínio prati-

camente não se desloca do plano molecular na ftalocianina IAlPc. 

 

 

 

 
Figura IV-2.2. Comparação gráfica das distâncias interatômicas AlLX e AlLplano, onde 
X=O, F, Cl, Br, I. 
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a) OAlPc-1 

 
b) FAlPc 

 
c) ClAlPc 

 
d) BrAlPc 

 
e) IAlPc 

 
f) F2AlPc-1 

 
g) Cl2AlPc-1  

h) (CO)AlPc+1 

 
i) (CO)2AlPc+1 

 
 
 

j) (N2)AlPc+1 

 
h) FClAlPc-1 

Figura IV-2.3. Geometrias das ftalocianinas otimizadas com o método B3LYP/6-31G* . 
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Para o caso das ftalocianinas de alumínio coordenadas com dois halogenetos, os 

cálculos apontam para um aumento da distância FLAl em cerca de 3,56% para o composto 

F2AlPc-1 em relação ao composto FAlPc e um aumento para a distância ClLAl em cerca de 

8,18% para o composto Cl2AlPc-1 em relação ao ClAlPc. Com relação ao composto F-

ClAlPc-1, observa-se que a distância ClLAl é cerca de 38,21% maior do que a distância 

FLAl, a qual é de 1,735Å. Além disso, nota-se uma projeção do átomo de alumínio para 

fora do plano de 0,186Å em direção ao átomo de flúor. Este fato se deve provavelmente a 

maior eletronegatividade e ao menor raio atômico do átomo de flúor. Estes resultados po-

dem ser vistos na tabela IV-2.2. 

Verifica-se, a partir dos dados das tabelas IV-2.1 e IV-2.2, que a inserção do átomo 

de alumínio no centro da ftalocianina, bem como as respectivas coordenações do alumínio 

com os ânions halogenetos e O-2, não afeta os parâmetros geométricos dos anéis pirrólicos e 

dos anéis benzênicos que estão ligados ao pirrol.    

A coordenação da ftalocianina de alumínio com os gases CO e N2 também foi 

investigada usando a teoria do funcional da densidade com o método híbrido B3LYP/6-

31G*. A análise energética destas coordenações é apresentada nesta seção mais adiante. 

Experimentalmente se verifica que o átomo da molécula de CO que coordena com os 

metais é o carbono [108]. Assim, o presente trabalho analisou a interação da molécula de 

CO com a AlPc+1 com o carbono ligando-se ao alumínio.  
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Tabela IV-2.2. Distâncias interatômicas e ângulos calculados para X2Pc (X=F,Cl) usando o 
nível de teoria B3LYP/6-31G*. 

 F2AlPc-1 Cl2AlPc-1 FClAlPc-1 

FLAl 1,744 ........ 1,735 
ClLAl ......... 2,353 2,398 
AlLPlano 0,000 0,000 0,186 
AlLNα 1,994 1,978 1,986 
Nα - Cξ 1,364 1,368 1,366 
Cξ - Nβ 1,332 1,328 1,30 
Cξ - Cδ 1,465 1,461 1,462 
Cδ - Cϕ 1,394 1,394 1,394 
Cϕ - Cη 1,396 1,395 1,395 
Cη - Hγ 1,087 1,087 1,087 
Cϕ - Hλ 1,086 1,086 1,086 
AlLNα - Cξ 125,06 125,33 125,22 
Nα - Cξ - Nβ 128,04 128,02 128,02 
Cξ - Nβ- Cµ 123,79 123,29 123,36 
Cξ - Cδ- Cϕ 132,70 132,51 132,97 
Cδ- Cϕ- Cη 117,97 117,87 117,89 
 

Os dados listados na tabela IV-2.2 para a coordenação do CO com a AlPc+1 mos-

tram que a distância CLAl calculada usando o método B3LYP/6-31G* é de 2,257Å. A 

coordenação com a molécula de CO produz um pequeno deslocamento de 0,084Å do átomo 

de alumínio para fora do plano. A distância C-O calculada com o presente nível de teoria é 

de 1,129Å. A coordenação do gás CO com a AlPc+1 formando o complexo COAlPc+1 não 

modifica os valores dos parâmetros geométricos da AlPc+1. A análise da complexação de 

duas moléculas de CO com a AlPc+1 mostra que a distância CLAl de 2,352Å no complexo 

(CO)2AlPc+1 é 4,21% maior do que a calculada no complexo COAlPc+1. 

 
 
 

 



 115 

Tabela IV-2.2. Parâmetros geométricos calculados para XAlPc e X2Pc (X=NO,CO) usando o 
nível de teoria B3LYP/6-31G*. 
 N2AlPc+1 (CO)AlPc+1 (N2)2 AlPc+1 (CO)2 AlPc+1 

NLN 1,103 ....... 1,104 ......... 
OLC ........ 1,129 ....... 1,130 
NLAl 2,323 ....... 2,481 ....... 
CLAl ........ 2,257 ........ 2,352 
AlLPlano 0,015 0,084 0,000 0,000 
AlLNα 1,929 1,936 1,931 1,941 
Nα - Cξ 1,396 1,395 1,394 1,392 
Cξ - Nβ 1,319 1,320 1,320 1,322 
Cξ - Cδ 1,445 1,445 1,445 1,447 
Cδ - Cϕ 1,398 1,398 1,398 1,398 
Cϕ - Cη 1,392 1,392 1,392 1,392 
Cη - Hγ 1,086 1,086 1,086 1,086 
Cϕ - Hλ 1,085 1,085 1,086 1,085 
AlLNα - Cξ 126,57 126,51 126,40 126,30 
Nα - Cξ - Nβ 127,05 127,08 127,10 127,15 
Cξ - Nβ- Cµ 122,73 122,78 122,20 122,15 
Cξ - Cδ- Cϕ 131,87 131,89 131,90 131,94 
Cδ- Cϕ- Cη 117,31 117,32 117,31 117,31 

 

A distância NLAl calculada no complexo (N2)AlPc+1 é de 2,323Å, sendo 2,92% 

maior do que a distância CLAl observada no complexo COAlPc+1. Novamente, a comple-

xação do gás N2 com a AlPc+1 não altera os parâmetros geométricos da AlPc+1 de modo 

significativo. Com relação à coordenação de duas moléculas de N2 com a AlPc+1 formando 

o complexo (N2)2AlPc+1, observa-se um aumento da distância N2LAl em cerca de 6,80% 

quando comparado com o complexo N2AlPc+1. Isto leva a supor que a ligação de uma mo-

lécula do N2 no complexo (N2)AlPc+1 é mais forte do que a ligação do gás nitrogênio com o 

átomo de alumínio no complexo (N2)2AlPc+1. 

 
 



 116 

IV-2.2. Análise populacional das ftalocianinas de alumínio 
 

A tabela IV-2.3 apresenta as cargas atômicas derivadas da análise populacional de 

Mülliken usando o método B3LYP/6-31G*. As cargas atômicas são importantes na análise 

das intensidades de infravermelho, empacotamento molecular em cristais, simulações de 

dinâmica molecular, etc. Carga não é um observável da função de onda e, portanto, algum 

esquema de partilhamento eletrônico deve ser adotado. O mais popular esquema de parti-

lhamento é o proposto por Mülliken. Apesar de uma certa arbitrariedade, as idéias de cargas 

pontuais centradas em núcleos atômicas têm sido bastante empregadas pelos químicos na 

análise qualitativa de uma grande variedade de fenômenos físico-químicos. Uma das vanta-

gens das cargas de Mülliken é que elas podem ser obtidas como um subproduto de um cál-

culo SCF sem nenhum custo computacional adicional.  

A análise comparativa dos dados da tabela IV-2.3 exige uma certa cautela, pois a 

função de base centrada nos átomos de Br e I para os compostos BrAlPc e IAlPc é a base 

de Sadlej pVTZ, a qual é um pouco maior do que a 6-31G*. A presença dos contra íons de 

halogênios ou O-2 não afeta a distribuição de cargas sobre os anéis pirrólicos e benzênicos 

da ftalocianina de alumínio. Entre as espécies neutras com um substituinte halogeneto na 

posição axial, a carga sobre o átomo de alumínio sofre uma variação de 27% entre o menor 

valor (0,85) calculado para ClAlPc e o maior valor (1,08) computado para BrAlPc. Os 

compostos F2AlPc-1, Cl2AlPc-1 e FClAlPc-1 são negativamente carregados. Com relação ao 

composto F2AlPc-1, os resultados dos cálculos das cargas de Mülliken obtidos com o méto-

do B3LYP/6-31G* mostram que os valores das cargas sobre os átomos de flúor não se alte-

ram, quando comparados com o átomo de flúor no composto FAlPc. Uma parte da carga 

negativa adicionada sobre o composto dirige-se para o átomo de alumínio diminuindo seu 

valor de 0,94 para 0,80. O restante da carga espalha sobre a ftalocianina. No caso do com-

posto Cl2AlPc-1, observa-se que as cargas sobre os átomos de cloro são 62,86% mais nega-

tivas do que às observadas no átomo de cloro no composto ClAlPc. Para o composto F-

ClAlPc-1, nota-se comportamento similar, i.e., a carga sobre o flúor é similar à observada 

no composto FAlPc, enquanto que a carga sobre o cloro é cerca de 63% mais negativa do 

que à observada no composto ClAlPc. Ao combinar o ânion oxigênio (O-2) com a AlPc+1 

para formar o composto OAlPc-1 observa-se uma forte transferência eletrônica do oxigênio 

para o metal alumínio, fazendo com que a carga positiva sobre o alumínio reduza de 0,94 
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(AlPc+1) para 0,72 (OAlPc-1). Como já salientado, a comparação das cargas sobre os áto-

mos de Br e I com os outros halogêneos é dificultada, pois a base sobre estes átomos não é 

a mesma que foi usada nos demais halogêneos.  

 

Tabela IV-2.3. Cargas atômicas derivadas da análise populacional de Mülliken usando o 
nível de teoria B3LYP/6-31G* para XAlPc e X2AlPc-1 (X=F,Cl,Br,I,O). 

 AlPc+1 FAlPc ClAlPc BrAlPc IAlPc OAlPc-1 F2AlPc-1 Cl2AlPc-1 FClAlPc-1 

F ..... -0,41 ..... ...... ..... ..... -0,45 ...... -0,42 
Cl ..... ..... -0,35 ...... ..... ..... ..... -0,57 -0,58 
Br ..... ..... ..... -0,60 ..... ..... .... .... ...... 
I ..... ..... ..... ...... -0,46 ..... .... .... ...... 
O ..... ..... ..... ...... ...... -0,61 ..... .... ....... 
Al 0,94 0,94 0,85 1,08 0,94 0,72 0,80 0,81 0,82 
Nα -0,67 -0,67 -0,65 -0,58 -0,59 -0,65 -0,58 -0,58 -0,58 
Cξ 0,49 0,49 0,49 0,38 0,37 0,49 0,49 0,49 0,50 
Nβ -0,53 -0,56 -0,55 -0,42 -0,42 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 
Cδ 0,08 0,07 0,07 0,08 -0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 
Cϕ -0,17 -0,18 -0,18 -0,18 -0,17 -0,19 -0,19 -0,19 -0,18 
Cη -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,14 -0,13 -0,13 -0,14 
Hγ 0,17 0,14 014 0,14 0,14 0,11 0,11 0,11 0,12 
Hλ 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,13 0,14 0,14 0,13 

 
As ordens de ligação fornecem uma idéia da força de interação entre os átomos, i. 

e., quanto maior a ordem de ligação maior é a densidade eletrônica entre os átomos envol-

vidos na ligação e, portanto, maior é a força com que os átomos estão ligados. Os resulta-

dos dos cálculos para as ordens de ligação utilizando a análise populacional de Mülliken 

calculadas com o programa ZINDO, usando o método INDO/s sobre as geometrias otimi-

zadas com o nível de teoria B3LYP/6-31G*, são apresentados na tabela IV-2.4. A ordem de 

ligação AlLNα varia entre 0,54 e 0,75, ou seja, há a formação de uma ligação covalente 

simples AlLNα. O valor de 0,75 é observado para AlPc+1, mostrando que a presença de um 

contra íon ligado ao átomo de alumínio desloca sensivelmente a nuvem eletrônica da liga-

ção AlLNα  para a nova ligação que se forma entre X e Al, sendo X=F, Cl, Br, I ou O.  

As ordens de ligação observadas entre os átomos de halogênio (F, Cl, Br, I) e o a-

lumínio apresentam um valor médio de 0,74, o que mostra ser esta uma ligação de natureza 

covalente simples. O menor valor é observado para o composto BrAlPc, com um valor de 

0,70. 
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 A ordem de ligação OLAl observada para o composto OAlPc-1 é de 1,26, o que ca-

racteriza uma forte ligação covalente simples, sendo mais forte do que as observadas entre 

os halogênios e o alumínio. No caso da coordenação da AlPc+1 com dois ânions fluoreto 

formando o composto F2AlPc-1, os cálculos apontam para uma redução da ordem de ligação 

em torno de 27,40% quando comparado com o composto FAlPc. Este fato reflete na ener-

gia de ligação como será analisado mais adiante. No caso do composto Cl2AlPc-1, a redução 

da ordem de ligação ClLAl em relação ao composto ClAlPc é ainda maior, chegando a 

37,66%. Observa-se também, que nos compostos OAlPc-1, F2AlPc-1 e Cl2AlPc-1 ocorre uma 

sensível diminuição da ordem de ligação AlLNα quando comparado com a AlPc+1. Na 

formação do composto FClAlPc-1, os resultados dos cálculos mostram que a ordem de liga-

ção FLAl é 57,89% maior do que a ordem de ligação calculada para ClLAl, i.e., o cloro 

está mais fracamente ligado ao alumínio do que o átomo de flúor. 

 

Tabela IV-2.4. Ordens de ligação derivadas da análise populacional de Mülliken para 
XAlPc e X2AlPc (X=F,Cl,Br,I,O) obtidas, usando o nível de teoria ZINDO/s//B3LYP/6-
31G*. 

 AlPc+1 FAlPc ClAlPc BrAlPc IAlPc OAlPc-1 F2AlPc-1 Cl2AlPc-1 FClAlPc-1 

FLAl ...... 0,73 ...... ....... ....... ....... 0,53 ........ 0,60 
ClLAl ...... ....... 0,77 ....... ....... ....... ........ 0,48 0,38 
BrLAl ...... ....... ....... 0,70 ....... ........ ........ ........ ...... 
ILAl ...... ....... ....... ....... 0,74 ........ ........ ........ ...... 
OLAl ...... ....... ....... ....... ...... 1,26 ....... ........ ...... 
AlLNα 0,75 0,62 0,63 0,64 0,64 0,54 0,54 0,59 0,57 
Nα - Cξ 1,18 1,22 1,22 1,22 1,22 1,25 1,27 1,26 1,27 
Cξ - Nβ 1,38 1,34 1,37 1,37 1,37 1,36 1,36 1,36 1,36 
Cξ - Cδ 1,13 1,11 1,11 1,11 1,11 1,10 1,10 1,10 1,10 
Cδ - Cϕ 1,35 1,36 1,32 1,36 1,36 1,37 1,36 1,36 1,36 
Cϕ - Cη 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,47 1,46 1,46 1,46 
Cη - Hγ 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 
Cϕ - Hλ 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 
 

As cargas atômicas derivadas da análise populacional de Mülliken usando o método 

B3LYP/6-31G* para a interação do composto AlPc+1 com os gases CO e N2 são mostradas 

na tabela IV-2.5. As cargas calculadas para os átomos de nitrogênio no gás N2 são aproxi-

madamente iguais a zero. No caso do CO, o cálculo das cargas com este nível de teoria 
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indica uma polarização da molécula de CO. Entretanto, a carga negativa é calculada sobre o 

átomo de oxigênio. Cálculos mais precisos [107] mostram que a carga negativa sobre a 

molécula de CO encontra-se sobre o átomo de carbono e não sobre o oxigênio como mostra 

nossos cálculos. Para melhor descrever este tipo de sistema é necessário incluir funções 

difusas. 

A coordenação do composto AlPc+1 com os gases N2 e CO não modifica a distribui-

ção das cargas atômicas sobre os anéis pirrólicos e benzênicos em relação à ftalocianina de 

alumínio, como pode ser visto na tabela IV-2.5. 

A ordem de ligação calculada para a ligação N-N (gás) é de 2,97 no complexo 

N2AlPc+1, o que caracteriza uma ligação tripla entre os nitrogênios. O valor obtido para a 

ordem de ligação NLAl entre o gás N2 e o átomo de alumínio é de 0,36, o que mostra a 

formação de uma fraca ligação simples. Para a coordenação com duas moléculas de N2 

formando o complexo (N2)2AlPc+1, a ordem de ligação entre N2 e o alumínio sofre uma 

redução de 33,33% em relação ao complexo N2AlPc+1. A ordem de ligação resultante da 

coordenação de uma molécula de CO com a AlPc+1 é cerca de 33% maior do que o valor 

observado na ordem de ligação N2LAl para o complexo N2AlPc+1. Ao se considerar a co-

ordenação com duas moléculas de CO, a ordem de ligação CLAl sofre uma redução de 

41% em relação à coordenação com uma única molécula de CO. 

 

Tabela IV-2.5. Cargas atômicas derivadas da análise populacional de Mülliken para XAlPc 
e X2AlPc (X=NO,CO) obtidas, usando o nível de teoria B3LYP/6-31G*. 

 N2AlPc+1 (CO)AlPc+1 (N2)2 AlPc+1 (CO)2 AlPc+1 

N 0,03 ...... 0,02 ....... 
N* 0,06 ...... 0,04 ....... 
C# ...... 0,35 ...... 0,35 
O ...... -0.15 ..... -0,17 
Al 0,96 0,89 0,99 0,85 
Nα -0,67 -0,67 -0,66 -0,66 
Cξ 0,48 0,47 0,47 0,46 
Nβ -0,53 -0,53 -0,53 -0,53 
Cδ 0,08 0,08 0,08 0,08 

C# carbono ligado ao alumínio; N* nitrogênio ligado ao alumínio. 
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Tabela IV-2.6. Ordens de ligação derivadas da análise populacional de Mülliken para 
XAlPc e X2AlPc (X=NO,CO) obtidas, usando o nível de teoria ZINDO/s//B3LYP/6-31G*. 

 N2AlPc+1 (N)2AlPc+1 (CO)AlPc+1 (CO)2 AlPc+1 

N-N 2,97 2,98 ....... ........ 
C#LO ...... ...... 2,60 2,58 
C#LAl ...... ...... 0,48 0,34 
NLAl 0,36 0,24 ,,,,,, ,,,,,, 
AlLNα 0,69 0,67 0,68 0,64 
Nα - Cξ 1,19 1,19 1,19 1,19 
Cξ - Nβ 1,38 1,38 1,38 1,38 

*Nitrogênio ligado ao átomo de alumínio, **Oxigênio ligado ao átomo de alumínio,#Carbono do 
gás CO.  
 

 

 

Figura IV-2.4. Comparação gráfica das energias dos orbitais HOMO e LUMO da ftalocia-
nina de alumínio e seus derivados. 

 

As energias dos orbitais de fronteira (HOMO e LUMO), obtidas usando o programa 

ZINDO (com o método semi-empírico INDO/s) sobre as geometrias otimizadas com o mé-

todo B3LYP/6-31G*, são listadas na tabela IV-2.7. Uma comparação gráfica entre as ener-

gias destes orbitais pode ser vista na figura IV-2.4. A diferença de energia LUMO-HOMO 

mantém-se aproximadamente constante para todos os compostos com um valor em torno de 
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3,8 eV. Os valores mais baixos para as energias do HOMO são observados para os compos-

tos AlPc+1, FAlPc, ClAlPc, BrAlPc, IAlPc, COAlPc+1, (CO)2AlPc+1, N2AlPc+1, 

(N2)2AlPc+1. Estes valores são calculados em aproximadamente -8,26 eV. Os valores mais 

altos (aproximadamente -2,63 eV) para a energia do HOMO são obtidos para os compostos 

F2AlPc+1 e Cl2AlPc+1. Estes compostos são, também, os únicos que apresentam a energia 

do LUMO positiva. 

 

Tabela IV-2.7. Energias dos orbitais de fronteira calculados usando o programa ZINDO/s 
sobre as geometrias otimizadas usando o método B3LYP/6-31G*. Os valores das energias 
são dados em eV. 
 EHOMO ELUMO ELUMO – EHOMO 

AlPc+1 -0,303421 -0,162500 3,835 
FAlPc -0,200648 -0,057599 3,893 
ClAlPc -0,204062 -0,061082 3,891 
BrAlPc -0,206663 -0,063784 3,888 
IAlPc -0,207377 -0,064492 3,888 

F2AlPc-1 -0,096818 0,049507 3,982 
Cl2AlPc-1 -0,107704 0,038045 3,966 
COAlPc+1 -0,300153 -0,159451 3,829 

(CO)2AlPc+1 -0,299508 -0,158849 3,828 
N2AlPc+1 -0,300040 -0,159189 3,833 

(N2)2AlPc+1 -0,298790 -0,157735 3,838 
 

 

 

IV-2.3. Energias relativas de interação da AlPc+ com os halogêneos 
 

Nesta subseção são analisadas as forças de interações relativas entre os ânions halo-

genetos (F¯, Cl¯, Br¯ e I¯) e a ftalocianina de alumínio. A força desta interação pode ser 

obtida (aproximadamente), calculando a energia de ligação para a formação dos respectivos 

complexos XAlPc, onde X=F, Cl, Br e I. Aqui são apresentados dois níveis de cálculos para 

a energia de interação (ligação): o primeiro foi obtido com o nível de teoria B3LYP/6-31G, 

no qual fez-se um cálculo de freqüências obtendo a energia do ponto zero de vibração (ZP-

VE).  A energia de ligação incluindo o ponto zero de vibração será denotada aqui por   

∆EZPVE. O segundo cálculo da energia de interação foi feito com o nível de teoria 

B3LYP/6-31G*, i.e., foi incluída uma função de polarização sobre os átomos pesados com 
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o objetivo de melhor descrever as ligações. Devido ao custo computacional, neste segundo 

nível de teoria não foi possível incluir a computação das freqüências vibracionais e , conse-

quentemente, a energia de ligação não inclui a energia do ponto zero. Este segundo nível de 

cálculo para a energia de interação será denotado por ∆E. As energias de ligação (interação) 

foram obtidas de modo similar ao procedimento empregado no estudo da coordenação do 

cátion lítio pelo MEC realizado no capítulo III, i.e.,  

∆E = E(XnAlPc) –  E(Xn-1AlPc) – E(X), Eq.  IV-2.1 
 

onde ∆E representa a energia de interação, E representa a energia calculada com a teoria do 

funcional da densidade, n o número de átomos e X= F¯, Cl¯, Br¯, I¯, N2 e CO. A reação de 

formação usada na equação IV-2.1 é dada por: 

Xn-1AlPc + X → XnAlPc. 

Como a quantidade de ligações formadas em cada reação é igual e as ligações for-

madas apresentam naturezas similares, espera-se que a ordem relativa das energias de inte-

ração esteja razoavelmente correta.  

As tabelas IV-2.8 e IV-2.9 mostram os resultados dos cálculos para as energias de 

ligação sem correção ZPVE (∆E), com correção ZPVE (∆EZPVE) e entalpias (∆H) de forma-

ção usando o nível de teoria B3LYP com os conjuntos de bases 6-31G, 6-31G* e Sadlej 

pVTZ. O efeito da correção ZPVE sobre as energias das reações é pequeno comparativa-

mente com a ordem de grandeza das energias de interação. A maior correção ZPVE é obti-

da para a reação (a) da tabela IV-2.9, onde a energia é corrigida em 1,09 Kcal/mol sem es-

calamento para o nível de teoria B3LYP/6-31G. As outras reações de formação apresentam 

correções ZPVE sem escalamento inferior a 0,5 Kcal/mol. Este valor baixo da correção 

ZPVE já era esperado, pois em cada reação há a formação de apenas uma nova ligação. A 

maior correção ZPVE calculada para a reação F¯ + AlPc+1 → FAlPc se deve ao fato do 

flúor estar mais fortemente ligado ao alumínio do que os outros halogêneos.  

A adição do ânion F¯ ao complexo AlPc+1, com o fluoreto ligando-se ao alumínio 

na posição axial é mais favorável do que a adição do ânion cloreto ( Cl¯ ) ao AlPc+1 em 

aproximadamente 90 Kcal/mol para o nível de teoria B3LYP/6-31G. Este favorecimento 

sobe para 94,22 Kcal/mol quando se usa o conjunto de base 6-31G*. A adição do ânion Br¯ 

ao composto AlPc+1 é cerca de 11 Kcal/mol mais favorável do que a adição do ânion I¯, 
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resultados obtidos com o nível de teoria DFT/B3LYP com os conjuntos de base 6-31G* 

para os átomos de H, C, N e Al e com o conjunto de base Sadlej pVTZ sobre os átomos Br 

e I. A adição de um segundo ânion fluoreto ao composto FAlPc formando o composto 

F2AlPc-1, é aproximadamente 80 Kcal/mol mais favorável do que a adição do Cl¯ ao FAlPc 

para formar o complexo ClFAlPc-1. O favorecimento sobe para 85,16 Kcal/mol ao se adi-

cionar uma função de polarização no conjunto de base. 

 

Tabela IV-2.8. Energias calculadas em hartree usando o método B3LYP com os conjuntos de 
bases 6-31G e 6-31G*. Para os átomos de Br e I usou-se a base sadlej pVTZ.   

 B3LYP/(6-31G ou Sadlej para o Br e I) B3LYP/6-31G* 
 E EZPVE H G E 

F-1 -99,752968 -99,752968 -99,750608 -99,767127 -99,7540888 
Cl-1 -460,248732 -460,248732 -460,246371 -460,263754 -460,252233 
Br-1 -2574,243914 -2574,243914 -2574,241554 -2574,260090 ................... 
I-1 -6920,550079 -6920,550079 -6920,547719 -6920,566927 ................... 
N2 -109,4710409 -109,465682 -109,462377 -109,484154 -109,5241291 
CO -113,259179 -113,254471 -113,251166 -113,273640 -113,3094543 
Al+3 -240,386128 -240,386128 -240,383768 -240,400784 -240,3871935 
Pc-2 -1666,604865 -1666,196274 -1666,168293 -1666,252407 -1667,1001643 

AlPc+1 -1909,048882 -1908,627116 -1908,599653 -1908,680653 -1909,5328438 
FAlPc -2009,154153 -2008,730662 -2008,701742 -2008,786406 -2009,6589308 
ClAlPc -2369,504420 -2369,081998 -2369,052623 -2369,138659 -2370,0069245 
BrAlPc -4483,926678 -4483,508282 -4483,478204 -4483,566342 ................ 
IAlPc -8830,215181 -8829,796966 -8829,766705 -8829,855965 ................ 

F2AlPc-1 -2109,083687 -2108,660282 -2108,629886 -2108,716604 -2109,5992365 
Cl2AlPc-1 -2829,811207 -2829,388912 -2829,357582 -2829,447034 -2830,3165542 
ClFAlPc-1 -2469,45130 -2469,028247 -2468,997412 -2469,086043 -2469,961660 
N2AlPc+1 -2018,532168 -2018,103467 -2018,072635 -2018,162225 -2019,0657961 
(N2)2AlPc -2128,012314 -2127,577070 -2127,542591 -2127,640533 -2128,5958943 
COAlPc+1 -2022,326189 -2021,897805 -2021,867139 -2021,956579 -2022,8603797 

(CO)2AlPc+ -2135,598127 -2135,163472 -2135,129438 -2135,226437 -2136,1810726 
EZPVE = Energia incluindo a energia ZPVE. 

 

Quando o cloro já está ligado ao alumínio no composto ClAlPc, a adição de um â-

nion F¯ para formar o complexo ClFAlPc-1 é cerca de 85 Kcal/mol mais favorável do que a 

adição de um segundo ânion Cl¯ formando o composto Cl2AlPc-1. Este favorecimento au-

menta para cerca de 90 Kcal/mol quando é usado o conjunto de base 6-31G*.  
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Tabela IV-2.9. Energias das reações de formação em Kcal/mol usando a teoria do funcional 
da densidade.   

B3LYP/(6-31G ou Sadlej pVTZ) B3LYP/6-31G* Reação 
∆E ∆EZPVE ∆H ∆E  

a)  AlPc+1 + F¯ → FAlPc -221,07 -219,99 -220,56 -233,43 
b)  AlPc+1 + Cl¯ → ClAlPc -129,77 -129,36 -129,64 -139,21 
c)  AlPc+1 + Br¯ → BrAlPc -94,08 ........ ....... ........ 
d)  AlPc+1 + I¯ → IAlPc -82,99 ........ ........ ........ 
e)  FAlPc  +  F¯ → F2AlPc-1 -110,80 -110,85 -111,41 -116,85 
f)  FAlPc + Cl¯ → FClAlPc-1 -30,38 -30,66 -30,94 -31,69 
g)  ClAlPc + Cl¯ → Cl2AlPc-1 -36,43 -36,51 -36,76 -36,02 
h)  ClAlPc + F¯ → FClAlPc-1 -121,68 -121,29 -121,85 -125,91 
∆EZPVE Energia interação incluindo a energia ZPVE calculada com o método B3LYP/6-31G. 

 

 

 

IV-2.4. Energias de interação da AlPc+ com os gases CO e N2 
 

A tabela IV-2.10 mostra os resultados dos cálculos para a nível de teoria B3LYP/6-

31G* incluindo o efeito dos orbitais ghost (entre parênteses) para o cálculo do erro devido 

ao uso do conjunto de base não saturado. Os cálculos das energias de interação, incluindo 

os erros de BSSE, para a complexação da ftalocianina de alumínio com os gases, são apre-

sentados na tabela IV-2.11. A correção da energia devido ao efeito de BSSE é, para todos 

os complexos, inferior a 3 Kcal/mol. A maior correção é calculada para o gás CO, no 

complexo (CO)2AlPc+1, com uma correção de 2,93 Kcal/mol.   

Freqüentemente, o método de counterpoise superestima a correção da energia de in-

teração [81]. Assim, as energias de interação calculadas sem correção e com correção de 

counterpoise podem ser consideradas como o limite inferior e superior, respectivamente 

[109]. A correção ZPVE para a energia de coordenação da AlPc+ com o gás N2 sem esca-

lamento é inferior a 1 Kcal/mol. Para a coordenação com o gás CO, a correção ZPVE é de 

1,2 Kcal/mol para a monocoordenação e de 0,98 para a bicoordenação. Estes valores, sem 

escalamento, são ligeiramente superestimados. Os resultados listados na tabela IV-2.11 

mostram que a coordenação axial de uma molécula do gás N2 com o átomo de alumínio da 

AlPc+ (formando o complexo N2AlPc+) é, energeticamente, favorável. A energia de intera-

ção calculada com o nível de teoria B3LYP/6-31G* com correção de BSSE é de -



 125 

2,31Kcal/mol. Mesmo se incluir a correção ZPVE (estimada no máximo em 1 Kcal/mol) a 

coordenação é favorável, embora o favorecimento é baixo. A energia de coordenação para 

adição de uma segunda molécula de N2 ao complexo (N2)AlPc+1 é de -0,72 kcal/mol para o 

nível de teoria B3LYP/6-31G* com correção BSSE. Se a este valor for adicionada a corre-

ção ZPVE, a reação (b) da tabela IV-2.11 não é favorável.   

 

Tabela IV-2.10. Energias calculadas a nível B3LYP/6-31G* com correção de BSSE para a 
interação da AlPc+1 com os gases CO e N2. Os átomos entre parênteses foram substituídos 
por átomos “ghost”, i.e., são colocados apenas os orbitais dos respectivos átomos. O efeito 
da correção de BSSE está listado na última coluna. 

Complexos Energia   c/   BSSE 
(hartree) 

∆Ecc 
(Kcal/mol) 

AlPc+ (N2) -1909,5345833 -1,09 
AlPc+ (CO) -1909,5350009 -1,35 
N2 (AlPc) -109,5275272 -2,13 
CO (AlPc) -113,3139864 -2,84 

CO (COAlPc) -113,3141274 -2,93 
N2 ( N2AlPc) -109,5274849 -2,11 
N2AlPc+ (N2) -2019,067266 -0,92 

COAlPc+ (CO) -2022,8624025 -1,27 
 

A energia de coordenação de uma molécula do gás CO com a AlPc+ incluindo a cor-

reção de BSSE é de -7,15 Kcal/mol, a qual é 4,84 Kcal/mol mais favorável do que a coor-

denação com o N2. A energia de coordenação resultante da adição de mais uma molécula de 

CO ao complexo (CO)AlPc+1 formando o complexo (CO)2AlPc+1 é de -2,94 Kcal/mol. Vê-

se que esta adição é favorável, mesmo se for considerado a energia ZPVE, a qual é estima-

da ser inferior a 1 Kcal/mol.  
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Tabela IV-2.11. Energias das reações de coordenação da AlPc+ com os gases CO e N2. To-
dos os valores são dados em Kcal/mol. 

B3LYP/6-31G B3LYP/6-31G* Reação 
∆E ∆EZPVE ∆H ∆E  ∆E c/ BSSE 

a)   N2 + AlPc+1 → N2AlPc+1 -7,68 -6,69 -6,65 -5,54 -2,31 
b)   N2 + N2AlPc+1 → (N2)2AlPc+1 -5,71 -4,97 -4,76 -3,75 -0,72 
c)  CO + AlPc+1 → COAlPc+1 -11,38 -10,18 -10,24 -11,35 -7,15 
d)  CO + COAlPc+1→(CO)2AlPc+1 -8,01 -7,03 -6,99 -7,05 -2,94 

 

 
 
IV-2.5. Espectros UV/visível das ftalocianinas de alumínio 
 
 

Nesta subseção são apresentados os resultados dos cálculos para os espectros 

UV/visível da ftalocianina de alumínio e seus respectivos complexos já mencionados ante-

riormente. Todos os cálculos de CI foram feitos utilizando o hamiltoniano ZINDO/S [96] 

sobre as geometrias otimizadas usando o método B3LYP/6-31G*. Simetrias moleculares 

foram incluídas nos cálculos e somente monoexcitações foram usadas. As transições eletrô-

nicas calculadas foram selecionadas e somente aquelas que apresentaram maior peso (coe-

ficiente) foram incluídas nas tabelas IV-2.12, IV-2.13, IV-2.14, IV-2.15 e IV-2.16. Peso 

aqui é entendido como sendo o quadrado do coeficiente do determinante correspondente a 

uma determinada monoexcitação. Em uma determinada transição calculada, ou estado CI, 

vários microestados CI são possíveis, sendo os de maior probabilidade, os que possuem 

maior peso. Os valores listados nas tabelas correspondem às transições com força do osci-

lador maior do que 0,01. 

A primeira transição, chamada de banda Q (banda de mais baixa energia), ocorre ao 

redor de 14.000 cm-1 com intensidade relativamente alta. A natureza desta transição é do 

tipo nπ→π* formada principalmente pela excitação HOMO→LUMO, em geral com um 

peso percentual acima de 80%. A posição dessa banda no espectro teórico, praticamente 

não sofre influência da substituição axial pelos halogênios, oxigênio ou pelos gases. Relati-

vo a sua intensidade (força do oscilador), observa-se ligeiras flutuações de acordo com a 

substituição axial. O valor mais alto para a força do oscilador é previsto para o composto 

OAlPc-1. A região do espectro de 25.000cm-1 a 40.000 cm-1 apresenta sensíveis variações 

de acordo com a substituição axial. Os resultados dos cálculos mostram que é possível, 
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pelo menos do ponto de vista teórico, identificar as várias ftalocianinas de alumínio com 

substituição axial, pois os espectros das mesmas são diferentes na região acima de 

25.000cm-1. Os dados das tabelas IV-2.12 – IV-2.16 mostram que, em geral, as transições 

que ocorrem abaixo de 30.000cm-1 são de natureza nπ → π*, enquanto que as transições 

que ocorrem acima de 30.000 cm-1 apresentam, geralmente, caráter π→π*.  

 

  

  

  
Figura IV-2.5. Espectros de UV/visível obtidos com o programa ZINDO/s. 
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Figura IV-2.6. Espectros de UV/visível obtidos com o programa ZINDO/s sobre as geome-
trias obtidas para o nível de teoria B3LYP/6-31G*. 
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Tabela IV-2.12. Orbitais excitados, energias e natureza das transições monoeletrônicas cal-
culadas para a ftalocianina de alumínio e seus derivados. 

 Orbitais 
excitados 

Peso da  
transição 

(%) 

Energia 
(cm-1) 

Força 
do 

oscilador 

Natureza da 
transição 

H → L 85 14057,9 0.90 nπ → π* 
H → L+6 
H → L+7 

40 
47 30146,9 0,04 nπ → π* 

H-4 → L 
H-4 → L+1 
H-1 → L+1 

13 
11 
48 

31882,0 1,21 π → π* 

H-4 → L 
H-4 → L+1 
H-1 → L+1 

18 
25 
33 

32998,4 1,41 π → π* 

H-5 → L 
H-4 → L+1 

65 
12 34996,6 0,16 π → π* 

H-5 → L+1 
H-8 → L+1 

12 
55 38826,8 0,02 π → π* 

AlPc+1 

H-9 → L 
H-8 → L+1 

70 
12 41482,8 0,11 π → π* 

H → L 89 13967,4 0,88 nπ → π* 
H → L+4 
H → L+5 

73 
24 28036,0 0,02 nπ → π* 

H-5 → L 
H-1 → L 

28 
27 31784,3 1,25 π → π* 

H-2 → L 
H → L+8 

46 
19 33220,1 0,27 π → π* 

H-5 → L+1 
H-1 → L+1 

19 
40 34523,8 1,47 π → π* 

FAlPc 

H-7 → L 
H-5 → L 

H-2 → L+1 

20 
21 
22 

38337,0 0,09 π → π* 

H-1 → L+1 
H → L 

11 
87 14162,8 0,86 nπ → π* 

H → L+4 95 25764,5 0,02 nπ → π* 
H-1 → L+1 65 29196,9 1,35 nπ → π* 
H-4 → L+1 
H → L+9 

15 
54 33265,8 0,04 nπ → π* 

H-4 → L+1 
H-5 → L+1 

26 
21 36054,2 1,096 π → π* 

H-5 → L+1 
H → L+9 

31 
11 38212,2 0,57 π → π* 

F2AlPc-1 

H-9 → L+1 
H-5 → L 

33 
19 40771,2 0,10 π → π* 
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Tabela IV-2.13. Continuação. 
 Orbitais 

excitados 
Peso da     

transição (%) 
Energia 
(cm-1) 

Força do os-
cilador 

Natureza da 
transição 

H → L+1 90 14063,0 0,89 nπ → π* 
H → L+6 
H → L+7 

18 
69 30124,6 0,02 nπ → π* 

H-4 → L+1 
H-1 → L+1 

31 
50 31863,7 0,45 π → π* 

H-4 → L+1 
H-1 → L+1 

23 
56 32929,4 2,61 π → π* 

H-5 → L+1 
H-5 → L 
H-8 → L 

26 
25 
18 

34464,6 0,06 π → π* 

H-8 → L+1 
H-5 → L 

37 
32 37167,3 0,02 π → π* 

H-9 → L 
H-9 → L+1 

45 
21 39845,1 0,02 π → π* 

COAlPc+1 

H-3 → L+3 
H-2 → L+3 

10 
10 45876,7 0,53 π → π* 

H → L 
H → L+1 

34 
55 14027,3 0,88 nπ → π* 

H-1 → L 
H-1 → L+1 

10 
64 32620,7 3,14 π → π* 

H-7 → L 
H-5 → L 

27 
32 33951,7 0,03 π → π* (CO)2AlPc+1 

H-8 → L 
H-4 → L+4 
H-2 → L+3 

17 
13 
21 

46091,1 0,48 π → π* 

H → L 
H → L+1 

68 
20 13981,9 0,74 nπ → π* 

H → L 
H → L+3 

10 
84 14903,9 0,16 nπ → π* 

H → L+6 
H → L+7 

78 
12 30118,2 0,03 nπ → π* 

H-4 → L+1 
H-1 → L+1 

37 
37 31986,7 0,72 π → π* 

H-4 → L+1 
H-1 → L+1 

33 
48 33093,8 2,20 π → π* 

H-9 → L 
H-5 → L+1 

19 
61 34879,6 0,12 π → π* 

H-1 → L+2 
H-1 → L+3 

40 
28 37192,1 0,02 π → π* 

H-5 → L+1 40 38057,6 0,08 π → π* 

N2AlPc+1 

H-8 → L+1 49 40120,6 0,05 π → π* 
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Tabela IV-2.14. Continuação. 
 Orbitais 

excitados 

Peso da  
transição 

(%) 

Energia da 
transição 

(cm-1) 

Força 
do 

oscilador 

Natureza da 
transição 

H → L+1 88 14118,3 0,90 nπ → π* 
H → L+8 90 30177,4 0,04 nπ → π* 
H-4 → L 
H-1 → L 

37 
25 32024,8 0,48 π → π* 

H-4 → L+1 
H-1 → L+1 

39 
26 33201,8 2,48 π → π* 

H-8 → L+1 
H-5 → L 

H-5 → L+1 

25 
30 
27 

34983,6 0,05 π → π* 

(N2)2AlPc+1 

H-8 → L+1 
H-5 → L+1 

39 
23 37625,7 0,03 π → π* 

H → L 
H → L+1 

44 
46 14068,2 0,88 nπ → π* 

H → L+4 96 28239,7 0,02 nπ → π* 
H → L+5 97 28256,9 0,02 nπ → π* 
H-1 → L 
H-3 → L 

21 
19 30927,8 1,00 nπ → π* 

H-2 → L 
H-2 → L+1 

26 
22 33237,3 0,32 π → π* 

H-1 → L+1 
H-2 → L+1 

21 
19 33670,9 1,25 nπ → π* 

H-1 → L 
H-2 → L+1 

18 
16 34496,9 1,64 nπ → π* 

H-3 → L 
H-3 → L+1 

16 
18 35181,1 0,72 π → π* 

ClAlPc 

H-8 → L 
H-8 → L+1 

18 
20 38169,0 0,1 π → π* 

H → L 86 14255,7 0,80 nπ → π* 
H-1 → L+1 73 27411,4 1,15 nπ → π* 

H-7 → L 
H-6 → L+1 

47 
47 34247,9 0,02 π → π* 

H-8 → L+1 
H-5 → L+1 

30 
35 36072,2 1,18 π → π* 

Cl2AlPc+1 

H-8 → L+1 
H-5 → L+1 

42 
44 37693,3 0,84 π → π* 
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Tabela IV-2.15. Contiuação. 
 Orbitais 

excitados 

Peso da  
transição 

(%) 

Energia 
(cm-1) 

Força 
do 

oscilador 

Natureza da 
transição 

H → L+1 93 14130,6 0,90 nπ → π* 
H → L 88 14195,0 0,91 nπ → π* 

H-1 → L 
H-2 → L 

31 
19 30053,9 0,8 nπ → π* 

H-3 → L 
H-3 → L+1 

31 
17 33418,6 0,54 π → π* 

H-3 → L+1 
H-1 → L 

23 
26 33719,7 1,35 π → π* 

H-2 → L+1 
H-1 → L+9 

29 
17 34509,5 1,59 π → π* 

H-3 → L+1 
H-2 → L 

20 
31 35173,1 0,84 π → π* 

H-1 → L+1 58 36774,6 0,12 nπ → π* 
H-8 → L+1 51 38076,1 0,08 π → π* 

BrAlPc 

H-8 → L 52 38244,9 0,06 π → π* 
H → L+1 88 14133,6 0,85 nπ → π* 

H → L 88 14239,1 0,87 nπ → π* 
H-1 → L 82 26073,2 0,49 nπ → π* 
H-1 → L 83 26154,4 0,49 nπ → π* 
H → L+5 98 28469,2 0,03 nπ → π* 
H → L+6 97 28492,7 0,03 nπ → π* 

H-5 → L+1 
H-4 → L+1 

48 
22 33671,4 0,64 π → π* 

H-5 → L 
H-4 → L 

36 
44 33842,0 1,27 π → π* 

H-4 → L+1 55 34571,7 1,81 π → π* 
H-5 → L 
H-4 → L 

50 
37 34950,6 1,26 π → π* 

H → L+9 60 36373,5 19 nπ → π* 

IAlPc 

H-1 → L+4 54 37767,4 0,12 nπ → π* 
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Tabela IV-2.16. Continuação. 
 Orbitais 

excitados 

Peso da  
transição 

(%) 

Energia 
(cm-1) 

Força 
do 

oscilador 

Natureza da 
transição 

H → L 62 14075,3 0,82 nπ → π* 
H-1 → L+1 28 17525,7 0,06 nπ → π* 

H-3 → L 60 27718,6 0,87 π → π* 
H-2 → L+2 91 29599,5 0,14 π → π* 
H-2 → L+3 96 31147,4 0,12 π → π* 
H-2 → L+6 78 35265,8 0,31 π → π* 

OAlPc-1 

H-5 → L+8 26 35863,8 0,57 π → π* 
H → L 77 14137,1 0,81 nπ → π* 

H-1 → L+1 79 24688,4 0,5 nπ → π* 
H → L+4 95 26157,7 0,04 nπ → π* 
H-4 → L 
H → L+8 

44 
32 32344,7 0,76 π → π* 

H-5 → L+1 
H → L+9 

26 
44 33709,5 0,14 π → π* 

H-4 → L+1 30 35992,0 1,14 π → π* 

FClAlPc 

H-8 → L+1 52 38780,5 0,45 π → π* 
 

A figura IV-2.7 mostra a influência da substituição axial na posição da banda Q. Es-

sa banda, para a AlPc+1, ocorre em 711,34nm, que corresponde a uma transição HOMO → 

LUMO com natureza nπ → π*. O orbital HOMO para todos os derivados da AlPc+1 é um 

orbital não ligante formado por orbitais atômicos do tipo pz centrados exclusivamente nos 

carbonos Cξ. Neste trabalho o eixo z está posicionado perpendicularmente ao plano mole-

cular. Nota-se, na figura abaixo, que o ligante axial pode deslocar a banda tanto para o 

vermelho quanto para o azul. Quando apenas um contra íon de flúor está ligado ao alumínio 

ocorre um deslocamento da banda Q para o vermelho em cerca de 4,2nm. Ao ser adiciona-

do um segundo contra íon de flúor, inverte o sentido do deslocamento, i.e., o deslocamento 

é cerca de 4,6nm para o azul. Comportamento similar é previsto para a interação com os 

gases CO e N2. A influência do gás CO na posição da banda Q é menor do que a influência 

apresentada pelo gás N2. A coordenação com o contra íon de cloro sempre desloca a banda 

para o azul, sendo que o maior deslocamento da banda previsto pelos cálculos ocorre para o 

composto Cl2AlPc-1, onde se observa um deslocamento para o vermelho em cerca de 10nm. 
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Figura IV-2.7. Influência da substituição axial no deslocamento da banda Q em relação a 
AlPc+1. O zero da escala corresponde a posição do pico da banda Q para o composto de 
referência (AlPc+1), a qual é calculada em 711,34nm. 
 

 

 

IV-2.6. Espectros de IV das ftalocianinas de alumínio e seus derivados 
 

A tabela IV-2.17 mostra os resultados dos cálculos das freqüências e intensidades de 

infravermelho para AlPc+1 usando o nível de teoria B3LYP/6-31G. O composto AlPc+1 

apresenta 165 modos vibracionais. A representação irredutível total é dada por: 

 

Γ
vib
= 8b

2u
+8a

2u 
+7b

1u
 +25e

g
 +14b

2g
+7a

1u
+56e

u
+13b

1g
+13a

2g
+14a

1g
. 

 

Dos 165 modos vibracionais, somente 38 são ativos no infravermelho: 9 modos a
2u  

e 28 e
u
, i.e., somente os modos vibracionais a

2u
 e e

u
 são permitidos por simetria. Como a 

molécula pertence ao grupo pontual D4H, e portanto possui centro de inversão, os modos 

vibracionais que são ativos no infravermelho não são ativos no espectro Raman. As fre-

qüências listadas na tabela IV-2.17 e os gráficos das figuras IV-2.8 e IV-2.9 não foram es-
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caladas e, portanto, elas estão superestimadas em cerca de 6% para o nível de teoria 

B3LYP/6-31G devido a fatores já comentados no capítulo III. 

O estiramento assimétrico NαLAlL Nα é previsto, com este nível de teoria sem 

escalamento, em cerca de 781 cm-1. O estiramento simétrico duplamente degenerado Nα - 

Cξ é calculado em cerca de 1329 cm-1, como uma banda de intensidade bastante alta. Os 

estiramentos assimétricos CLC dos anéis benzênicos são previstos em 1402 cm-1 como um 

pico de alta intensidade duplamente degenerado. Os gráficos apresentados nas figuras IV-

2.8 e IV-2.9 fazem uma comparação entre os espectros de IV da AlPc+1 e seus respectivos 

derivados sob estudo. A região dos espectros acima de 1400cm-1 é bastante similar para 

todos os compostos. A diferenciação entre os espectros de infravermelho para as diferentes 

substituições aparece entre 150cm-1 e 1400cm-1. Entre os substituintes axiais, os gases são 

os que apresentam as menores freqüências de estiramento gás-alumínio, com valores em 

torno de 212cm-1, caracterizando a natureza fraca destas ligações. O estiramento C-O do 

gás CO nos complexos COAlPc+1 e (CO)2AlPc+1 é previsto com a base 6-31G em 2131cm-1 

e aparece como um pico de alta intensidade e isolado nos espectros destes complexos. 

Embora o estiramento N-N do gás N2 seja inativo no espectro de infravermelho, ao 

se ligar ao alumínio esse gás passa a apresentar atividade espectral, com um pico de baixa 

intensidade na região de 2367cm-1. 

Entre os halogênios, o estiramento FLAl é o que apresenta freqüência de 

estiramento mais alta com um pico em torno de 780cm-1. Como esperado, a freqüência de 

estiramento mais baixa entre os halogênios é prevista para o composto IAlPc, a qual ocorre 

em 398cm-1. O estiramento ClLAl ocorre na região entre 400 e 480cm-1 tanto para o 

composto ClAlPc como para o Cl2AlPc-1. 
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Tabela IV-2.17. Freqüências e assinalamentos dos modos vibracionais da ftalocianina 
AlPc+1 calculados usando o nível de teoria B3LYP/6-31G. As freqüências são dadas em 
cm-1 e as intensidades são dadas em Km/mol. 
Modos  Freqüências Intensidades assinalamentos 
ωωωω2(a2u)  47,1 2,03 “borboleta” 
ωωωω8(eu) 126,2 3,23 Def. no plano 
ωωωω14(a2u) 206,3 21,20 Mov. p/ fora do plano do Al 
ωωωω25(eu) 313,6 6,24 Def. no plano NαLAlL Nα 
ωωωω26(a2u) 318,9 13,57 Ondas sobre os anéis 
ωωωω27(a2u) 400,8 11,55 Abano Nα 
ωωωω29(eu) 442,4 1,43 Def. no plano NαLAlL Nα 
ωωωω34(a2u) 460,6 6,09 Abano B-H 
ωωωω39(eu) 542,0 12,50 Def. no plano 
ωωωω43(eu) 601,9 1,29 Def. no plano 
ωωωω50(eu) 678,5 0,37 Def. no plano 
ωωωω59(a2u) 780,3 312,19 Abano B-H 
ωωωω61(eu) 781,4 7,41 Estir. Assim. NαLAlL Nα 
ωωωω70(a2u) 828,1 18,64 Abano B-H 
ωωωω71(eu) 837,3 12,08 Respiração dos B’s e Pirróis 
ωωωω80(eu) 930,6 55,20 Def. no plano 
ωωωω85(a2u) 1012,2 3,27 Abano B-H 
ωωωω86(a2u) 1044,9 0,00 Estir. CLC dos B’s 
ωωωω88(eu) 1045,3 0,99 Estir. CLC dos B’s 
ωωωω96(eu) 1069,9 27,49 Estir. Sim. Nα - Cξ 

ωωωω98(eu) 1121,2 72,16 Def. dos B’s no plano 
ωωωω102(eu) 1169,5 84,19 Def. B-H no plano 
ωωωω107(eu) 1227,8 7,68 Def. B-H no plano 
ωωωω111(eu) 1238,0 2,56 Def. B-H no plano 
ωωωω114(eu) 1329,2 171,22 Estir. Sim. Nα - Cξ 

ωωωω117(eu) 1359,2 63,28 Def. B-H no plano 
ωωωω122(eu) 1402,3 355,88 Estir. Assim. CLC dos B’s 
ωωωω126(eu) 1484,2 71,79 Def. B-H no plano 
ωωωω131(eu) 1533,7 25,96 Def. B-H no plano 
ωωωω135(eu) 1557,2 0,12 Estir. Assim. Cξ - Nβ 
ωωωω139(eu) 1576,9 0,25 Respiração dos pirróis 
ωωωω142(eu) 1638,9 0,25 Def. dos B’s no plano 
ωωωω148(eu) 1664,5 9,98 Def. B-H no plano 
ωωωω151(eu) 3217,8 3,77 Estir. B-H 
ωωωω155(eu) 3230,3 16,41 Estir. B-H 
ωωωω159(eu) 3244,1 2,88 Estir. B-H 
ωωωω163(eu) 3248,5 36,54 Estir. B-H 
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Figura IV-2.8. Espectros de infravermelho calculados com o método B3LYP/6-31G. 
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Figura IV-2.9. Espectros de infravermelho obtidos com o nível de teoria B3LYP/6-31G 
para os derivados da ftalocianina de alumínio. 

 
 

 



 139 

IV-3. FTALOCIANINAS DE SILÍCIO (SiPc+) 
 
 

As ftalocianinas de silício apresentam uma grande quantidade de propriedades físi-

cas e químicas, as quais fornecem a estes compostos grandes possibilidades de aplicações 

tecnológicas, particularmente em terapia fotodinâmica [100,101,102], fluorescência [103] e 

propriedades óticas não lineares [104]. 

Nesta seção, são apresentados os resultados dos cálculos para os compostos SiPc+2, 

OSiPc, FSiPc+1, ClSiPc+1, F2SiPc, Cl2SiPc e (CO)SiPc+1 usando a teoria do funcional da 

densidade com o método híbrido B3LYP com os conjuntos de bases 6-31G e 6-31G*. 

 

 

IV-3.1. Geometrias 
 

A tabela IV-3.1 mostra os parâmetros geométricos dos vários derivados da ftalocia-

nina de silício em estudo. Todas as geometrias foram completamente otimizadas usando o 

método B3LYP/6-31G*. A simetria da geometria molecular correspondendo ao mínimo de 

energia encontrado com esse nível de teoria foi D4H, pois nenhuma freqüência imaginária 

foi verificada nos cálculos. A distância SiLNα obtida foi de 1,842Å, a qual é 4,16% menor 

do que a distância calculada para a ligação AlLNα. A ligação Nα-Cξ é aproximadamente 

cerca de 2,2% maior na ftalocianina de silício, do que na ftalocianina de alumínio. Os de-

mais parâmetros geométricos são similares nos dois compostos. Quando a SiPc+2 está coor-

denada com os contra íons de F¯, Cl¯ ou O-2, observa-se uma projeção do átomo de silício 

para fora do plano. A maior projeção é predita para o composto OSiPc com um valor calcu-

lado em 0,573Å. Quando a SiPc+2 coordena com o gás CO, praticamente não se observa 

projeção do átomo de silício para fora do plano, i.e., a projeção calculada é de apenas 

0,09Å. A distância ClLSi é cerca de 29,19% maior do que a calculada para a distância 

FLSi, a qual possui um valor de 1,610 Å. A distância cloro-silício no composto Cl2SiPc 

apresenta um aumento de 0,13 Å em relação a distância cloro-silício do composto ClSiPc+1.  

A distância OLSi é calculada em 1,547 Å, a qual é 7,14% menor do que a calculada para a 

distância OLAl. Observa-se também, que a distância do gás CO ao alumínio no complexo 
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(CO)SiPc+2 é de 2,065 Å, a qual é 12,20% menor do que a distância CO ao alumínio no 

composto (CO)AlPc+1 indicando ser a interação com o Si mais forte do que a interação com 

o Al. 

 

Tabela IV-3.1. Distâncias e ângulos interatômicos calculados para SiPc+2, XSiPc+1 e X2SiPc 
onde X=F,Cl,O com o nível de teoria B3LYP/6-31G*. 
 SiPc+2 FSiPc+1 ClSiPc+1 F2SiPc+1 Cl2SiPc+1 OSiPc COSiPc 
CLSi ...... ....... ....... ....... ...... ...... 2,065 
FLSi ....... 1,610 ...... 1,655 ....... ....... ...... 
ClLSi ....... ....... 2,08 ........ 2,210 ....... ...... 
OLSi ....... ........ ....... ........ ........ 1,547 ....... 
Si LPlano 0,000 0,364 0,303 0,000 0,000 0,573 0,09 
Si LNα 1,842 1,903 1,908 1,934 1,927 1,977 1,86 
Nα - Cξ 1,430 1,405 1,405 1,380 1,383 1,389 1,425 
Cξ - Nβ 1,303 1,310 1,310 1,320 1,318 1,314 1,306 
SiLNα - Cξ 128,23 126,99 126,88 126,17 126,26 125,45 127,93 
Nα - Cξ - Nβ 126,29 127,12 127,15 127,74 127,77 127,56 126,24 
Cξ - Nβ- Cµ 120,94 120,67 120,68 122,18 121,94 120,70 120,99 

 

A tabela IV-3.2 lista as cargas atômicas derivadas da análise populacional de Mülli-

ken calculadas usando o método B3LYP/6-31G*. A carga sobre o átomo de F não varia 

muito entre os compostos FSiPc+1 e F2SiPc. Entretanto, a carga sobre o átomo de Cl apre-

senta uma variação de 100% entre os compostos ClSiPc+1 e Cl2SiPc. O ligante axial que 

mais transfere carga para o átomo de silício é o ânion O-2, fazendo o valor da carga sobre o 

Si reduzir de 1,16 no composto SiPc+2 para 1,05 no compostos OSiPc.  

As ordens de ligação descritas na tabela IV-3.3 mostram que ocorre a formação de 

uma ligação simples entre o silício e os halogênios. Os valores calculados das ordens de 

ligação para as ligações FLSi e ClLSi são similares, com valores médios em torno de 

0,84. 
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Tabela IV-3.2. Cargas atômicas derivadas da análise populacional de Mülliken usando o nível 
de teoria B3LYP/6-31G* para a ftalocianina de silício e seus derivados. 

 O C F Cl Si Nα Cξ Nβ 
SiPc+2 ...... ...... ...... ..... 1,16 -0,71 0,49 -0,51 

FSiPc+1 ...... ...... -0,30 ..... 1,23 -0,71 0,50 -0,53 
ClSiPc+1 ...... ...... ...... -0,18 1,14 -0,71 0,49 -0,53 
F2SiPc ...... ....... -0,36 ...... 1,21 -0,65 0,49 -0,56 
Cl2SiPc ...... ....... ...... -0,36 1,20 -0,67 0,49 -0,55 
OSiPc -0,54 ...... ....... ...... 1,05 -0,70 0,50 -0,55 

COSiPc+2 -0,10 0,34 ...... ...... 1,24 -0,73 0,47 -0,51 
 

Quando o composto SiPc+2 coordena com o F ou Cl, observa-se um enfraquecimen-

to da ordem de ligação entre o Si e o Nα de aproximadamente 20,86%. Esta redução da 

ordem de ligação SiLNα é ainda maior quando SiPc+2 coordena com dois íons halogene-

tos, chegando no caso do flúor a 30%. A ordem de ligação calculada entre o oxigênio e o 

silício é de 1,28 indicando ser uma forte ligação simples, quase ressonante. Na coordenação 

do gás CO com o Si, a ordem de ligação calculada entre o carbono do CO e o silício é de 

0,60, o que caracteriza uma ligação simples. Este valor é cerca de 25% maior do que o cal-

culado para a coordenação com a ftalocianina de alumínio. 

    

Tabela IV-3.3. Ordens de ligação derivadas da análise populacional de Mülliken para a 
ftalocianina de alumínio e seus derivados. 

 O-Si C -Si F-Si Cl-Si Si- Nα Nα-Cξ Cξ-Nβ Cξ-Cδ 

SiPc+2 ..... ..... ...... ...... 0,86 1,11 1,39 1,16 
FSiPc+1 ...... ...... 0,83 ..... 0,68 1,16 1,38 1,14 
ClSiPc+1 ...... ...... ...... 0,86 0,69 1,16 1,38 1,14 
F2SiPc ...... ...... 0,59 ..... 0,60 1,22 1,37 1,11 
Cl2SiPc ...... ...... ...... 0,55 0,64 1,21 1,37 1,11 
OSiPc 1,28 ..... ...... ...... 0,60 1,20 1,37 1,11 

(CO)SiPc+2 ...... 0,60 ...... ...... 0,72 1,12 1,37 1,16 
 

As energias do orbital LUMO calculadas para a ftalocianina de silício e seus deriva-

dos (listadas na tabela IV-3.4) são todas negativas, mostrando que estes compostos podem 

ser usados como oxidantes. A figura IV-3.1 mostra uma representação gráfica das energias 

do HOMO e do LUMO. As energias mais baixas são observadas para os compostos cuja 

carga total é igual a +2.  
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Tabela IV-3.4. Energias dos orbitais de fronteira calculados usando o programa ZINDO/S  
sobre as geometrias otimizadas usando o método B3LYP/6-31G*. Os valores das energias 
são dados em eV. 
 EHOMO  

(hartree) 
ELUMO  

(hartree) 
ELUMO – EHOMO 

(eV) 
SiPc+2 -0,409635 -0,288565 3,295 

FSiPc+1 -0,304912 -0,165653 3,789 
ClSiPc+1 -0,306977 -0,167791 3,787 
OSiPc -0,203115 -0,060766 3,874 
F2SiPc -0,200288 -0,056439 3,914 
Cl2SiPc -0,209270 -0,065985 3,899 

COSiPc+2 -0,404262 -0,268429 3,696 
 

 
 
 
 

 
Figura IV-3.1. Representação gráfica das energias dos orbitais HOMO e LUMO obtidas 
com o programa ZINDO/S sobre as geometrias otimizadas com o método B3LYP/6-31G*. 
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Logicamente, os compostos com as maiores energias dos orbitais HOMO e LUMO 

são os compostos com carga total igual a zero. A diferença de energia entre o LUMO e 

HOMO mantém-se praticamente constante, variando de 3,696eV ((CO)SiPc+2) a 3,914eV 

(F2SiPc). 

 

 

 

IV-3.2. Energias relativas de ligação da SiPc+2 com os ânions F¯ e Cl¯ 
 

 

A tabela IV-3.5 lista as energias calculadas sem correção ZPVE (E), com correção 

ZPVE (EZPVE ) e entalpias (H) para os ânions cloreto, fluoreto e vários derivados halogena-

dos da ftalocianina de silício. Estes valores foram obtidos com procedimento de cálculo 

similar aos procedimentos descritos na seção IV-2.  

 

Tabela IV-3.5. Energias e entalpias calculadas em hartree usando o método B3LYP com os 
conjuntos de bases 6-31G e 6-31G*.  

 B3LYP/6-31G B3LYP/6-31G* 
 E EZPVE H E 

F-1 -99,752968 -99,752968 -99,750608 -99,7540888 
Cl-1 -460,248732 -460,248732 -460,246371 -460,252233 
CO -113,259179 -113,254471 -113,251166 -113,3094543 

SiPc+2 -1955,640152 -1955,218515 -1955,191833 -1956,1538182 
FSiPc+1 -2055,887606 -2055,462125 -2055,433442 -2056,4324922 
ClSiPc+1 -2416,22777 -2415,803700 -2415,774523 -2416,7666425 
F2SiPc -2155,970233 -2155,542973 -2155,513189 -2156,5325825 
Cl2SiPc -2876,657881 -2876,232848 -2876,201982 -2877,2041869 

COSiPc+2 -2068,918672 -2068,489752 -2068,459117 -2069,4875044 
EZPVE = Energia incluindo a correção ZPVE. 
 

A tabela IV-3.6 mostra as energias e entalpias de formação dos derivados halogena-

dos das ftalocianinas de silício. A adição do íon F¯ a SiPc+2 formando o composto FSiPc+1 

é de aproximadamente 97 Kcal/mol mais favorável do que a adição do íon Cl¯ a SiPc+2 

para formar o composto ClSiPc+1 a nível de teoria B3LYP/6-31G. Este favorecimento sobe 

para cerca de 103 Kcal/mol quando uma função de polarização é adicionada ao conjunto de 

base. A adição de um segundo íon F¯ ao composto FSiPc+1 formando o derivado F2SiPc é 
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cerca de 93 Kcal/mol mais favorável do que a adição de um segundo íon Cl¯ ao composto 

ClSiPc+1 para formar o derivado Cl2SiPc. Estes resultados mostram que a ligação FLSi no 

composto FSiPc+ é aproximadamente 46% mais forte do que a ligação ClLSi no composto 

ClSiPc+. A ligação FLSi no composto F2SiPc é aproximadamente 58% mais forte do que a 

ligação ClLSi no composto Cl2SiPc.  

As ftalocianinas podem formar polímeros co-faciais usando uma ponte formada por 

um ligante de halogênio [110]. Neste caso, como o flúor se liga mais fortemente ao silício, 

ele é o ligante de halogênio mais indicado para tais tipos de polímeros co-faciais.   

 

Tabela IV-3.6. Energias das reações de formação em Kcal/mol usando a teoria do funcional 
da densidade.   

Reação B3LYP/6-31G B3LYP/6-31G* 
 ∆E ∆EZPVE ∆H ∆E 
a)  SiPc+2+ F¯ → FSiPc+1 -310,29 -307,88 -308,11 -329,18 
b)  SiPc+2 + Cl¯ → ClSiPc+1 -212,65 -211,13 -211,04 -226,27 
c)  FSiPc+1 + F¯ → F2SiPc -206,86 -205,75 -206,54 -217,12 
d)  ClSiPc+1 + Cl¯ → Cl2SiPc -113,82 -113,21 -113,63 -116,28 

∆EZPVE = Energia de reação de formação incluindo a correção ZPVE. 
 

 

IV-3.3. Coordenação da ftalocianina de silício com o gás CO 
 

A tabela IV-3.7 lista as energias do gás CO e da SiPc+2 com correção de BSSE. O 

maior efeito de BSSE é calculado para o CO, com um valor de 2,84 Kcal/mol. A correção 

para a SiPc+2 devido à presença dos orbitais do gás CO é de 1,95 Kcal/mol. Estes valores 

foram obtidos fazendo a diferença entre as energias sem correções menos as energias corri-

gidas. 

 

 
Tabela IV-3.7. Energias do gás CO e da SiPc+2 incluindo o efeito de BSSE obtidos a nível 
B3LYP/6-31G*. 
 Ecc (com correção BSSE) ∆Ecc (Kcal/mol) 

CO(SiPc) -113,3139796 2,84 
SiPc+2(CO) -1956,1569255 1,95 
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O efeito da correção da energia ZPVE sobre a energia de coordenação é de 1,62 

Kcal/mol sem escalamento para o nível da teoria B3LYP/6-31G. Este valor é 35% maior do 

que o calculado para a coordenação do CO com a AlPc+1. Os resultados da tabela IV-3.8 

mostram que a coordenação do CO com a ftalocianina de silício é favorável. A energia de 

coordenação para o nível de teoria B3LYP/6-31G* com correção BSSE é calculada em -

10,42 Kcal/mol. Este valore é 45,7% mais negativo do que o obtido para a monocoordena-

ção do CO com a ftalocianina de alumínio. 

 

Tabela IV-3.8. Energia de coordenação sem correção ZPVE (∆E), com correção ZPVE 
(∆EZPVE), entalpia de formação (∆H) e energia incluindo a correção de BSSE (∆Ecc). Todos 
os valores são dados em Kcal/mol. 

 B3LYP/6-31G B3LYP/6-31G* 
Ração ∆E ∆EZPVE ∆H ∆E ∆Ecc 

  CO + SiPc+2 →COSiPc+2 -12,14 -10,52 -10,11 -15,21 -10,42 
 

 

 

IV-3.4. Espectros de UV/visível das ftalocianinas de silício e seus derivados 
 

As tabelas IV-3.8 e IV-3.9 e as figuras IV-3.2 e IV-3.3 mostram os espectros de 

UV/visível com seus respectivos assinalamentos calculados usando o programa ZINDO/S 

sobre as geometrias obtidas com o método B3LYP/6-31G*. A transição de mais baixa e-

nergia correspondendo à banda Q das ftalocianinas é calculada para o composto SiPc+2 em 

751,47nm (13307,3cm-1), a qual é assinalada como sendo uma transição do tipo nπ → π*, 

correspondendo à excitação do orbital HOMO para o LUMO com um peso de transição de 

89% . A banda Q do composto SiPc+2 está deslocada para o vermelho em relação à banda Q 

do composto AlPc+1 em aproximadamente 40,12nm. A região do espectro que se estende de 

25.000cm-1
 a 35.000cm-1 é bastante influenciada pela substituição axial. Do ponto de vista 

teórico, essa região serve para identificar os vários derivados da ftalocianina de silício, in-

clusive a coordenação com o CO. 
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Tabela IV-3.8. Energias e assinalamentos das transições eletrônicas da SiPc+2 e seus deri-
vados. 

 Orbitais 
excitados 

Peso da 
transição(%) 

Energia 
(cm-1) 

Força do  
oscilador 

Natureza da 
 transição 

H→L+1 89 13307,3 0,77 nπ → π* 
H-3 → L 61 27083,5 0,09 π → π* 
H-2 → L 

H-1 → L+1 
28 
24 28531,1 0,55 π → π* 

H-5 → L+2 
H-4 → L+1 

30 
28 30220,6 0,05 π → π* 

H-7 → L 
H-1 → L+1 

41 
28 30873,3 2,11 π → π* 

H-4 → L+2 
H → L+7 

35 
48 31845,6 0,12 π → π* 

SiPc+2 

H-5 → L+2 40 33054,0 0,58 π → π* 
H → L 

H → L+1 
54 
36 13559,8 0,84 nπ → π* 

H → L+5  29739,9 0,02 nπ → π* 
H-4 → L 
H-1 → L 

23 
55 31556,2 1,304 π → π* 

H-4 → L+1 
H-1 → L+1 

22 
54 31606,8 1,32 π → π* 

H-4 → L 
H-1 → L 

39 
30 32755,6 1,72 π → π* 

H-5 → L 35 33892,8 0,14 π → π* 
H-5 → L+1 48 34054,0 0,14 π → π* 
H → L+9 
H-5 → L 

36 
31 36107,3 0,04 π → π* 

FSiPc+1 

H-9 → L+1 58 39155,8 0,03 π → π* 
H → L+1 83 14116,1 0,89 nπ → π* 

H → L 83 14265,2 0,91 nπ → π* 
H → L+4 87 28258,3 0,02 nπ → π* 

H-1 → L+1 
H-5 → L+1 

33 
31 31651,7 1,20 π → π* 

H-4 → L 40 33802,1 0,53 π → π* 
H-1 → L 47 34292,0 1,78 nπ → π* 

H-1 → L+1 31 34775,5 1,38 nπ → π* 
H-5 → L 34 36003,1 0,28 π → π* 
H → L+9 41 37492,2 0,03 nπ → π* 

F2SiPc 

H-8 → L+1 51 38759,3 0,09 π → π* 
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Tabela IV-3.9. Energias e assinalamentos das transições eletrônicas. 
 Orbitais 

excitados 
Peso da 

transição(%) 
Energia 
(cm-1) 

Força do  
oscilador 

Natureza da 
 transição 

H-5 → L 80 13649,6 0,84 nπ → π* 
H-1 → L 

H-1 → L+1 
25 
22 31462,1 0,99 π → π* ClSiPc+1 

H-4 → L+1 
H-1 → L 

18 
19 32489,6 2,17 π → π* 

H → L 88 14011,6 0,86 nπ → π* 
H-3 → L+1 
H-1 → L+1 

33 
46 29666,6 0,87 nπ → π* 

H-6 → L 39 33700,7 1,75 π → π* 
H-3 → L+1 29 34595,7 1,12 π → π* 
H-6 → L+1 43 35341,2 0,49 π → π* 
H → L+9 59 37106,7 0,07 nπ → π* 

H-9 → L+1 68 38092,4 0,09 π → π* 

Cl2SiPc 

H-9 → L 69 38193,3 0,04 π → π* 
H → L 82 13791,1 85 nπ → π* 

H-2 → L+1 
H-1 → L 

43 
30 27077,6 0,05 nπ → π* 

H → L+5 
H → L+6 

46 
50 27983,7 0,02 nπ → π* 

H-3 → L 
H-1 → L+4 

22 
47 29643,7 0,29 nπ → π* 

H-2 → L+1 46 29765,3 0,28 nπ → π* 
H-4 → L+1 0,3 32450,6 0,20 π → π* 
H → L+9 51 33803,3 0,28 nπ → π* 
H-3 → L 33 34681,7 2,86 π → π* 

OSiPc 

H-8 → L+1 39 38296,9 0,05 π → π* 
H → L 

H → L+1 
35 
54 13072,2 0,74 nπ → π* 

H-1 → L+1 49 29451,5 1,94 π → π* 
H → L+8 

H-5 → L+1 
33 
17 30784,0 0,42 nπ → π* 

H → L+8 48 31784,0 0,02 nπ → π* 

COSiPc+2 

H-5 → L+1 35 32738,3 0,70 π → π* 
 



 148 

  

  

  
Figura IV-3.2. Representações gráficas dos espectros UV/visível. 
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Figura IV-3.3. Representação gráfica do espectro de UV/visível do complexo (CO)SiPc+2. 

 
A figura IV-3.4 mostra uma representação gráfica da influência do substituinte axial 

na posição do pico da banda Q, quando comparado com o composto de referência SiPc+2. 

Os contra íons F¯ e Cl¯, ao contrário do que ocorre com as ftalocianinas de alumínio, des-

locam a banda Q sempre para o azul. Isso ocorre tanto para os compostos FSiPc+1 e Cl-

SiPc+1 como para os compostos F2SiPc e Cl2SiPc. O maior deslocamento para o azul é cal-

culado para o composto Cl2SiPc, com um deslocamento em torno de 43nm em relação ao 

SiPc+2. A coordenação com o gás CO, ao contrário dos halogêneos, desloca a banda para o 

vermelho em cerca de 14nm. Os resultados apresentados nesta seção mostram que a posi-

ção da banda Q na ftalocianina de silício é mais sensível à substituição axial do que a ftalo-

cianina de alumínio. 
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Figura IV-3.4 Representação gráfica do deslocamento da banda Q das ftalocianinas de silí-
cio devido à substituição axial. O zero da escala corresponde à posição do pico para o com-
posto SiPc+2, e ocorre a 751,47nm (13307,3cm-1). 
 

 

 

IV-3.5. Espectros de infravermelho (IV) 

 
Os espectros de infravermelho para a ftalocianina de silício e seus derivados em es-

tudo são apresentados nas figuras IV-3.5, IV-3.6 e na tabela IV-3.10. A ftalocianina de silí-

cio possui 165 modos vibracionais, com uma representação irredutível total dada por: 

Γvib
= 7b

2u 
+ 7b

1u
 +8a

2u
 + 13e

g
 + 6a

1u
 + 14b

2g
 + 23e

u
 + 14b

1g
 + 

13a
2g
 +14a

1g
. 

 

Dos 165 modos vibracionais, apenas 64 modos são ativos no infravermelho: 56 mo-

dos e
u
 e 8 modos a

2u
. Os modos e

u
 são duplamente degenerados e anti-simétricos em rela-

ção ao centro de inversão, enquanto que o modo a
2u
 é anti-simétrico em relação ao eixo C2 

e ao centro de inversão. Os outros modos são proibidos por simetria e, consequentemente, 

são inativos no espectro de infravermelho. Os estiramentos carbono-carbono dos anéis ben-

zênicos são calculados como uma forte banda duplamente degenerada em torno de 1400 
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cm-1. Os estiramentos simétricos e assimétricos das ligações NαLSiLNα são calculados 

com o nível de teoria B3LYP/6-31G sem escalamento das freqüências como duas bandas 

duplamente degeneradas em 451cm-1 e 560cm-1, respectivamente. Os movimentos de abano 

dos hidrogênios ligados aos núcleos benzênicos são calculados como um pico de alta inten-

sidade em 777cm-1. Os estiramentos benzeno-H apresentam baixa intensidade no espectro 

de infravermelho da SiPc+2 e aparecem nos cálculos como uma banda de baixa intensidade 

em torno de 3200cm-1. A figura IV-3.5 mostra que os espectros de infravermelho dos deri-

vados da SiPc+2 são mais complexos do que o espectro da SiPc+2
. O estiramento Si=O apa-

rece como um pico de alta intensidade em cerca de 1014cm-1 no espectro do composto O-

SiPc. A região que se estende de 1400 a 3000cm-1 são similares para todos os derivados, 

com exceção da intensidade da banda de estiramento benzeno-H, a qual é mais intensa para 

alguns compostos do que para outros. 

O estiramento FLSi é calculado em 820cm-1 para o composto FSiPc+1, enquanto 

que o estiramento ClLSi é calculado em 534cm-1 para o composto ClSiPc+1. O estiramento 

assimétrico da ligação FLSiLF é calculado para o composto F2SiPc em 890cm-1. O esti-

ramento simétrico ClLSiLCl para o composto Cl2SiPc é predito em aproximadamente 

236 cm-1. O movimento de deformação angular ClLSiLCl é calculado em cerca 135 cm-1 

e corresponde a um modo duplamente degenerado. O estiramento SiLNα no composto 

Cl2SiPc é calculado como uma forte banda duplamente degenerada no espectro de infra-

vermelho em 430cm-1.  

O espectro de infravermelho para a coordenação da SiPc+2 com o gás CO mostra um 

pico isolado de baixa intensidade em 2153 cm-1, o qual é assinalado como sendo o estira-

mento C=O. Os movimentos dos estiramentos benzeno-H são muito pouco ativos no espec-

tro. O estiramento da ligação de coordenação OCLSi é calculado em cerca de 150cm-1 

com intensidade no espectro bastante reduzida. 
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Tabela IV-3.10. Freqüências não escaladas e intensidades de infravermelho calculadas com 
o método B3LYP/6-31G. As freqüências são dadas em cm-1 e as intensidades em Km/mol. 

Modos Freqüências Intensidades assinalamentos 
ωωωω3(a2u) 53,3 4,29 “borboleta” 
 ωωωω11(eu) 128,2 2,37 Def. no plano 
 ωωωω16(a2u) 224,9 17,51 Ondas sobre os anéis 
 ωωωω21(a2u) 304,9 6,71 Ondas sobre os anéis 
 ωωωω25(eu) 323,2 5,25 Def. no plano 
 ωωωω27(a2u) 399,7 11,97 Mov. p/ fora do plano do Si 
 ωωωω32(eu) 451,0 2,16 Estir. Sim. NαLSiLNα 

 ωωωω34(a2u) 457,0 8,53 Abano B-H 
 ωωωω39(eu) 560,4 14,17 Estir. assim. NαLSiLNα 

 ωωωω43(eu) 597,8 1,59 Def. no plano 
 ωωωω50(eu) 679,8 0,23 Estir. assim. NαLSiLNα + Def. no pla-

no dos anéis B’s 

 ωωωω61(a2u) 777,9 274,66 Abano B-H 
 ωωωω70(a2u) 827,3 54,37 Abano B-H 
 ωωωω71(eu) 837,3 37,27 Respiração dos anéis B’s 
 ωωωω80(eu) 938,9 65,07 Def. no plano 
 ωωωω83(eu) 1021,6 0,72 Estir. Assim. Nα-Cξ 
 ωωωω88(a2u) 1024,2 2,52 Abano B-H 
 ωωωω91(eu) 1042,3 0,19 Estir. C…C dos anéis B’s 
 ωωωω99(eu) 1124,1 69,89 Estir. assim. NαLSiLNα 

 ωωωω103(eu) 1155,8 63,79 Def. B-H no plano  
 ωωωω106(eu) 1210,4 0,66 Def. B-H no plano  
 ωωωω111(eu) 1235,5 0,52 Def. B-H no plano  
 ωωωω114(eu) 1315,6 268,74 Estir. Cξ - Cδ +def. B-H no plano 
 ωωωω120(eu) 1367,2 61,41 Def. B-H no plano  
 ωωωω122(eu) 1408,6 498,38 Estir. Assim. C…C dos anéis B’s 
 ωωωω126(eu) 1491,2 30,99 Estir. Assim. C…C dos anéis B’s 
 ωωωω131(eu) 1533,7 15,30 Def. B-H no plano  
 ωωωω135(eu) 1583,2 20,45 Estir. assim. Nα - Cξ +Def. B-H no plano 
 ωωωω138(eu) 1609,3 24,11 Estir. Cδ - Cϕ + Estir. Nα - Cξ 
 ωωωω142(eu) 1632,3 2,15 Estir. Assim. C…C dos anéis B’s 
 ωωωω147(eu) 1672,3 0,39 Respiração dos pirróis 
 ωωωω151(eu) 3230,8 1,11 Estir. B-H 
 ωωωω155(eu) 3241,2 0,58 Estir. B-H 
 ωωωω159(eu) 3253,8 0,41 Estir. B-H 
 ωωωω164(eu) 3257,5 5,20 Estir. B-H 
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Figura IV-3.5. Espectros de infravermelho dos derivados da ftalocianina de silício calcula-
dos com o método B3LYP/6-31G usando o programa Gaussian 98. 
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Figura IV-3.6. Espectro teórico não escalado calculado com o método B3LYP/6-31G para o 
complexo COSiPc+2. O estiramento C=O ocorre como um pico isolado em 2153 cm-1. 
 

 

 

IV-4. TETRABENZOPORFIRNA  DE COBRE (CuTBP) E FTALOCI-
ANINA DE COBRE (CuPc) 
 

Nesta seção são apresentados os resultados dos estudos teóricos usando o método 

B3LYP com os conjuntos de bases 6-31G e 6-31G* para a tetrabenzoporfirina de cobre 

(CuTBP) e para a ftalocianina de cobre (CuPc). O objetivo da presente seção é fazer um 

estudo teórico comparativo entre a CuTBP e a CuPc. As tetrabenzoporfirinas possuem os 

quatro nitrogênios Nβ substituídos por átomos de carbono, os quais estão ligados aos áto-

mos de hidrogênios, i.e., são porfirinas com quatro anéis benzênicos ligados aos quatro 

pirróis. As TBP’s foram sintetizadas pela primeira vez por Helberg et al. em 1938 

[111,112] e nos dias de hoje são sintetizadas para um grande número de derivados [110]. 

 As estruturas das CuTBP e CuPc completamente otimizadas são mostradas na figu-

ra IV-4.1. A tabela IV-4.1 lista os parâmetros geométricos obtidos com o nível de teoria 
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B3LYP/6-31G*. A nomenclatura adotada para os átomos é a mesma definida na figura IV-

2.1. 

Neste estudo, o cobre foi considerado em seu estado de oxidação +2, enquanto que a 

ftalocianina e a tetraazobenzoporfirina foram consideradas como sendo diânions.  
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b) Tetrabenzoporfirina de cobre (CuTBP) 

Figura IV-4.1. Representação gráfica dos compostos (a) CuPc e (b) CuTBP otimizados com 
o programa Gaussian 98 usando o método B3LYP/6-31G*. 

 

A análise dos dados contidos na tabela IV-4.1 mostra que a distância CuLNα no 

composto CuTBP é cerca de 3,89% maior do que o calculado para o composto CuPc usan-

do o mesmo nível de teoria B3LYP/6-31G*. A distância NαLCξ  é similar em ambos 

compostos. A distância CξLXβ, onde X=N para CuPc e X=C para CuTBP, é 4,38% maior 

no composto CuTBP do que o calculado para CuPc. Com exceção dos ângulos Nα - Cξ - 

Xβ e Cξ - Xβ- Cµ que apresentam uma variação em torno de 3° entre os dois compostos, 

os demais ângulos apresentam valores similares. 
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Tabela IV-4.1. Parâmetros geométricos calculados para a CuPc e CuTBP usando o nível de 
teoria B3LYP/6-31G*. Na tabela, X=N no composto CuPc e X=C no composto CuTBP. As 
distâncias são dadas em angström e os ângulos em graus. 
 CuPc CuTBP 

CuLPlano 0,000 0,000 
CuLNα 1,954 2,030 
Nα - Cξ 1,375 1,377 
Cξ - Xβ 1,325 1,383 
Cξ - Cδ 1,457 1,452 
Cδ - Cϕ 1,396 1,401 
Cϕ - Cη 1,394 1,390 
Cη - Hγ 1,087 1,087 
Cϕ - Hλ 1,085 1,087 
CuLNα - Cξ 125,88 126,50 
Nα - Cξ - Xβ 127,66 124,12 
Cξ - Xβ- Cµ 122,93 125,94 
Cξ - Cδ- Cϕ 132,40 133,06 
Cδ- Cϕ- Cη 117,31 118,26 

 

Uma análise comparativa da distância MLNα entre os compostos SiPc+2, AlPc+1, 

CuPc e CuTBP pode ser vista na tabela IV-4.2. Nota-se que a menor distância é observada 

para a espécie mais carregada, i.e., SiPc+2, enquanto que a maior distância é assinalada para 

o composto CuTBP. 

 

Tabela IV-4.2. Distâncias da ligação MLNα (M= Si, Al e Cu) calculadas usando o método 
B3LYP/6-31G*. 
 SiPc+2 AlPc+1 CuPc CuTBP 
MLNα 1,842Å 1,922Å 1,954Å 2,030Å 
 

 
 
IV-4.1. Análise populacional 

 

As energias dos orbitais de fronteira calculadas com o programa ZINDO/s são mos-

tradas na tabela IV-4.3. A diferença LUMO-HOMO é maior para a CuTBP em 0,37eV do 

que a calculada para o composto CuPc. A população dos orbitais d’s é a mesma nos dois 

compostos. 
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Tabela IV-4.3. Energia dos orbitais de fronteira e população dos orbitais d’s do cobre calcu-
ladas como o programa ZINDO/S sobre as geometrias obtidas com o método B3LYP/6-
31G*. 

 EHOMO 
(hartree) 

ELUMO 
(hartree) H-L (eV) População dos orbitais d’s 

CuTBP -0,212062 -0,053271 4,321 (dz
2)2(dx

2
-y

2)1(dxy)2 (dxz)2 (dyz)2 

CuPc -0,206830 -0,061654 3,950 (dz
2)2(dx

2
-y

2)1(dxy)2 (dxz)2 (dyz)2 

 

A tabela IV-4.2 mostra as cargas atômicas derivadas da análise populacional de 

Mülliken calculadas a nível de teoria B3LYP/6-31G*. A distribuição das cargas atômicas 

na região central das moléculas de CuTBP e CuPc não difere de modo significativo. A car-

ga calculada para o cobre no complexo CuPc é igual ao valor obtido para o cobre no com-

plexo CuTBP. Entretanto, a carga sobre o Cξ no composto CuPc é aproximadamente 41% 

maior do que a calculada para Cξ no composto CuTBP. Valores diferenciados são também 

observados para os átomos  Cβ e Nβ (ver tabela IV-4.2). Os demais valores são similares 

nos dois compostos. 

As ordens de ligação são similares em ambos os compostos. Como pode ser visto na 

tabela IV-4.3 as ordens de ligação CuLNα para os compostos CuTBP e CuPc são, res-

pectivamente: 0,61 e 0,62; indicando a formação de uma ligação simples. 

 

Tabela IV-4.2. Cargas atômicas derivadas da análise populacional natural (NPA)[105,106] 
usando o nível de teoria HF/6-31G dos compostos CuTBP e CuPc. 

Átomo  CuTBP Átomo  CuPc 
Cu 0,88 Cu 0,88 
Nα -0,77 Nα -0,71 
Cξ 0,34 Cξ 0,48 
Cβ -0,27 Nβ -0,56 
Cδ 0,06 Cδ 0,08 
Cϕ -0,19 Cϕ -0,19 
Cη -0,14 Cη -0,14 
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Tabela IV-4.3. Ordens de ligação dos compostos CuPc e CuTBP derivadas da análise popula-
cional de Mülliken obtidas com o programa ZINDO/s. Na tabela X=C no compostos CuTBP e 
X=N no composto CuPc. 
 CuTBP CuPc 

CuLNα 0,61 0,62 
Nα - Cξ 1,23 1,23 
Cξ - Xβ 1,38 1,37 
Cξ - Cδ 1,13 1,11 
Cδ - Cϕ 1,34 1,36 
Cϕ - Cη 1,49 1,47 

 

 

 

IV-4.2. Espectros UV/visível dos compostos CuPc e CuTBP 
 

Os espectros das transições monoeletrônicas dos compostos CuPc e CuTBP são 

mostrados na figura IV-3.2. Os assinalamentos das respectivas transições são listados na 

tabela IV-4.4. Nos dois compostos, a transição correspondendo à banda Q (banda de mais 

baixa energia) é assinalada como sendo uma transição de natureza nπ → π*, a qual corres-

ponde a excitação HOMO → LUMO com um peso percentual de 76% para o composto 

CuPc e de 72% para o composto CuTBP. A excitação HOMO → LUMO+1 apresenta uma 

contribuição na banda Q de 14% para o CuPc e 20% para o CuTBP. Nota-se também, que a 

intensidade da força do oscilador da banda Q é 142,10% maior no composto CuPc do que o 

observado para o composto CuTBP. A posição do pico da banda Q da CuPc está deslocada 

para o vermelho em cerca de 10nm em relação ao pico da banda Q do composto CuTBP. O 

segundo pico, correspondendo à banda B do composto CuPc apresenta a força do oscilador 

muito baixa. Comportamento inverso observa-se para o composto CuTBP, onde o segundo 

pico é o que apresenta a maior força do oscilador. Essa segunda transição é de natureza     

nπ → π* nos dois compostos. 
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Tabela IV-4.4. Atribuições e energias das transições monoeletrônicas obtidas usando a roti-
na CI do programa ZINDO com o método INDO/s sobre as geometrias calculadas com o 
método B3LYP/6-31G*.  

 Orbitais 
excitados 

Peso da  
transição(%) 

Energia 
(cm-1) 

Força do 
oscilador 

Natureza da 
transição 

H (a1u) → L(eg)   
H(a1u) → L+1(eg) 

76 
14 14402,4 0.92 nπ → π* CuPc 

H(a1u)  → L+5(a2u) 96 28573,3 0,023 nπ → π* 
H(a1u)  → L(eg) 

H(a1u) → L+1(eg) 
72 
20 14607,7 0,38 nπ → π* 

H-6(eg) → L+1(eg) 
H-8(a2u) → L+1(eg) 
H-5(eg)  → L+3(b2u) 

28 
17 
19 

27793,9 0,07 π → π* 

H-1(a2u) → L+1(eg) 
H(a1u) → L(eg) 

68 
19 28364,1 3,16 nπ → π* 

CuTBP 

H(a1u) → L+5(a2u) 90 30291,0 0.16 nπ → π* 
 

 

 

 

  
Figura IV-4.2. Representação gráfica dos espectros de UV/visível dos compostos CuPc e 
CuTBP obtidos com o programa ZINDO/s. 
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IV-4.3. Espectros de infravermelho 

 
A ftalocianina de cobre possui 165 modos vibracionais, com uma representação ir-

redutível total dada por: 

Γvib=7b2u+8a2u+7b1u+13eg+14b2g+28eu+6a1u+14b1g+13a2g+ 

14a1g. 

Dos 165 modos vibracionais, apenas 64 modos são ativos no infravermelho, sendo 

os demais proibidos por simetria. Os modos ativos são: 8 modos a
2u
 e 56 dos modos du-

plamente degenerados e
u
. Devido aos quatros hidrogênios ligados ao Cβ a tetrabenzoporfi-

rina de cobre apresenta 177 modos vibracionais, i.e., 12 modos a mais do que a CuPc. A 

representação irredutível total para a CuTBP é dada por: 

 

Γvib=7b2u+8b1u+15b1g+15b2g+6a1u+9a2u+15a1g+14a2g+14eg+30eu.  

 
De todos esses modos vibracionais, somente 69 são permitidos por simetria no es-

pectro de infravermelho da CuTBP, i.e., 9 modos a2u e 60 modos duplamente degenerados 

eu.  

Os espectros apresentados na figura IV-3.4 são similares para ambos os compostos. 

Entretanto, as intensidades dos picos são sensivelmente diferentes, principalmente na região 

de 700cm-1 a 1500cm-1. O estiramento CuLNα para os dois compostos é calculada como 

uma banda de baixa intensidade duplamente degenerada entre 300cm-1 e 350cm-1. Os esti-

ramentos benzeno-H são calculados para os dois compostos em torno de 3200cm-1. 
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Figura IV-4.3. Comparação gráfica entre os espectros de IV dos compostos CuTBP e CuPc. 
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Tabela IV-4.5. Modos vibracionais, freqüências e intensidades de infravermelho obtidos usan-
do o método B3LYP/6-31G para os compostos CuPc e CuTBP. 

CuTBP CuPc 

Modos 
Freq. 
(cm-1) 

Intensid. 
(Km/mol) Modos 

Freq. 
 (cm-1) 

Intensid. 
(Km/mol) 

ωωωω3 (a2u) 42,9 1,16 ωωωω2(a2u) 39,7 1,09 
ωωωω10(eu) 125,7 1,05 ωωωω7(eu) 122,2 3,34 
ωωωω13(a2u) 145,2 4,81 ωωωω12(a2u) 135,9 9,83 
ωωωω21(eu) 255,8 2,59 ωωωω22(a2u) 276,8 0,92 
ωωωω23(a2u) 280,1 3,18 ωωωω25(eu) 290,6 3,68 
ωωωω27(eu) 293,7 0,57 ωωωω27(eu) 304,8 3,29 
ωωωω29(a2u) 328,3 11,55 ωωωω29(a2u) 358,7 2,73 
ωωωω34(a2u) 453,4 10,78 ωωωω34(a2u) 459,5 8,27 
ωωωω38(eu) 518,1 1,70 ωωωω38(eu) 522,1 7,13 
ωωωω42(eu) 588,4 0,71 ωωωω42(eu) 596 6,31 
ωωωω50(eu) 654,0 14,05 ωωωω50(eu) 665,1 4,44 
ωωωω58(a2u) 722,1 77,34 ωωωω58(a2u) 746,9 174,52 
ωωωω60(eu) 766,7 64,78 ωωωω60(eu) 778,2 33,45 
ωωωω65(a2u) 790,2 192,27 ωωωω65(a2u) 805,2 118,79 
ωωωω71(eu) 822,9 0,84 ωωωω71(eu) 824 2,46 
ωωωω78(a2u) 892,3 56,70 ωωωω79(eu) 918,2 37,52 
ωωωω83(eu) 927,9 23,26 ωωωω84(a2u) 996,8 5,62 
ωωωω88(a2u) 972,8 3,07 ωωωω91(eu) 1045,4 8,75 
ωωωω95(eu) 1055,3 22,27 ωωωω95(eu) 1103,5 1,19 
ωωωω99(eu) 1099,0 24,35 ωωωω98(eu) 1116,1 207,21 
ωωωω102(eu) 1135,3 112,00 ωωωω101(eu) 1164,8 127,40 
ωωωω107(eu) 1164,0 30,02 ωωωω107(eu) 1221,7 24,55 
ωωωω111(eu) 1221,4 0,76 ωωωω111(eu) 1235,9 2,64 
ωωωω115(eu) 1248,2 39,43 ωωωω114(eu) 1344 47,13 
ωωωω119(eu) 1300,6 87,35 ωωωω119(eu) 1351,1 41,77 
ωωωω122(eu) 1361,0 27,58 ωωωω121(eu) 1397,8 216,48 
ωωωω127(eu) 1392,4 54,20 ωωωω126(eu) 1476,6 90,27 
ωωωω131(eu) 1431,4 0,08 ωωωω131(eu) 1528,1 28,93 
ωωωω134(eu) 1486,5 101,84 ωωωω135(eu) 1540,2 0,19 
ωωωω139(eu) 1530,7 4,12 ωωωω138(eu) 1565,4 53,05 
ωωωω143(eu) 1564,9 27,07 ωωωω143(eu) 1642,4 1,67 
ωωωω147(eu) 1631,7 22,08 ωωωω147(eu) 1669,9 10,95 
ωωωω150(eu) 1654,5 28,81 ωωωω151(eu) 3198,9 8,48 
ωωωω154(eu) 1666,8 2,32 ωωωω155(eu) 3214,5 60,93 
ωωωω159(eu) 3192,0 0,30 ωωωω159(eu) 3232,5 15,46 
ωωωω163(eu) 3198,8 5,49 ωωωω163(eu) 3236,7 74,53 
ωωωω167(eu) 3210,0 24,87    
ωωωω171(eu) 3214,3 32,47    
ωωωω176(eu) 3224,5 140,05    
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IV-5. FTALOCIANINAS DE Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sc, TiO, VO 

 

Nesta seção são apresentados e discutidos os resultados dos cálculos realizados para 

as ftalocianinas de Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Fe, Sc, TiO e VO. Estes cálculos foram feitos com 

o programa semi-empírico ZINDO e os resultados foram analisados com a ajuda da interfa-

ce gráfica cerius 3.8. As geometrias foram completamente otimizadas usando o método 

semi-empírico INDO/1 com o algoritmo de otimização BFGS com atualização da hessiana. 

Nestes cálculos, a molécula de ftalocianina foi considerada com sendo um diânion, e con-

seqüentemente a carga total resultante sobre o sistema depende do estado de oxidação do 

átomo metálico. A tabela IV-5.1 lista os estados de oxidações dos metais usados nos cálcu-

los. Com exceção do escândio, o estado de oxidação +2 foi considerado para todos os me-

tais pesquisados, produzindo uma carga total igual a zero sobre as moléculas das metal-

ftalocianinas. Para o Sc foi adotado o estado de oxidação +3, o que resulta em uma carga 

total sobre o sistema de +1. As determinações das multiplicidades foram feitas com base 

nas energias CI, i.e., a multiplicidade adotada nos cálculos é aquela que corresponde a me-

nor energia CI. A tabela IV-5.1 mostra os resultados dos cálculos da energia (CI) para os 

compostos em estudo considerando várias multiplicidades. Apenas os compostos NiPc e 

TiOPc apresentaram o estado fundamental com multiplicidade 1(singlete). Os compostos 

CoPc, CuPc e VOPc foram assinalados com multiplicidade 2 (dublete) para o estado fun-

damental. 

Embora os metais Ti e V possuam 2 e 3 elétrons no orbital 3d, respectivamente, a 

presença do átomo de oxigênio nos compostos TiOPc e VOPc faz com que estes compostos 

apresentem baixa multiplicidade. Os compostos CrPc, MnPc e FePc tiveram seus estados 

fundamentais assinalados com as multiplicidades 5, 4 e 3, respectivamente.  

A diferença energética entre os estados de multiplicidade 1 e 3 para o composto 

ScPc+1 é de apenas 0,44 Kcal/mol (0,00071 hartree). 
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Tabela IV-5.1. Estado de oxidação, simetria e multiplicidade. As multiplicidades usadas 
nos cálculos são aquelas sublinhadas na tabela. 

METAL Carga total Simetria Multiplicidade Energia CI 
2 -288,166448 Co+2 CoPc D4H 4 -288,069176 
1 -270,266524 
3 -270,237454 Cr+2 CrPc D4H 

5 -270,312992 
2 -304,715294 Cu+2 CuPc D4H 4 -304,605177 
2 -274,859970 
4 -274,914644 Mn+2 MnPc D4H 

6 -274,913945 
1 -296,033080 Ni+2 NiPc D4H 3 -295,949715 
1 -260,416457 Sc+3 ScPc+1 D4H 3 -260,417165 
1 -275,932053 TiO+2 TiOPc C4V 3 -275,925559 
2 -279,006476 VO+2 VOPc C4V 4 -278,999067 
1 -281,292383 Fe+2 FePc D4H 3 -281,321311 
1 -313,367685 Zn+2 ZnPc D4H 2 -313,343066 

 
 

 

IV-5.1. Geometrias 
 

Como procedimento inicial para os cálculos teóricos das metal-ftalocianinas, foram 

feitos cálculos ab initio para CuPc usando as teorias Hartre-Fock e densidade funcional 

com o método híbrido B3LYP. Os resultados destes cálculos são mostrados na tabela IV-

5.2 e a figura IV-5.2 faz uma comparação gráfica. Os cálculos das otimizações com subse-

qüente cálculo das freqüências mostraram que a geometria encontrada usando o método HF 

não era uma estrutura geométrica de mínima energia, pois apresentou uma freqüência nega-

tiva duplamente degenerada de alta intensidade correspondendo a um estiramento assimé-

trico Cξ -Nβ-Cµ. Isto ocorre porque as ftalocianinas são moléculas com grande quantidade 

de elétrons π e neste caso a inclusão explícita da correlação eletrônica é importante para 
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melhor descrever o sistema. A teoria do funcional da densidade com o funcional híbrido 

B3LYP mostrou ser a simetria D4H um ponto de mínima energia, em acordo com os resul-

tados experimentais [97], não apresentando nenhuma freqüência negativa. Como o progra-

ma ZINDO não faz cálculo de freqüências, não foi possível verificar se a geometria obtida 

com o método INDO/1 apresentava ou não alguma freqüência imaginária. A nomenclatura 

adotada para as ftalocianinas neste trabalho pode ser vista na figura IV-5.1. Para o compri-

mento da ligação MLNα, o maior erro absoluto (0,045Å) em relação ao experimental o-

correu com o método HF/6-31G, enquanto que o menor erro absoluto (0,015Å) é previsto 

pelo método B3LYP/6-31G*. Nota-se, na figura IV-5.2, que o maior erro absoluto médio 

(0,020 Å) ocorre com o método INDO/1 do programa ZINDO, ao passo que o menor erro 

absoluto médio (0,014 Å) é dado pelo método B3LYP/6-31G*. Em relação aos ângulos 

interatômicos o método INDO/1 é que apresentou o menor erro absoluto médio (0,62°). 

Vale lembrar que o método INDO/1, por ser um método semi-empírico (inclui parâmetros 

experimentais) contém alguma informação sobre a correlação eletrônica.  
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Figura IV-5.1 Nomenclatura adotada para os átomos das metal-ftalocianinas. 
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A completa otimização molecular utilizando o método INDO/1 para todas as metal-

ftalocianinas foram feitas sem restrição de simetria. As estruturas moleculares otimizadas 

apresentaram simetrias D4H, com exceção dos compostos ScPc, TiOPc e VOPc, cujas sime-

trias calculadas foram C4V. A tabela IV-5.3 lista os parâmetros geométricos calculados para 

as várias metal-ftalocianinas. Para as ftalocianinas TiOPc e VOPc, a distância calculada do 

átomo de oxigênio ao metal foi bastante similar entre ambas, cerca de 1,6Å. No entanto, a 

projeção do átomo de Ti para fora do plano é 44,47% maior do que a projeção do átomo de 

V: 1,072 Å e 0,742 Å, respectivamente. 

Tabela IV-5.2. Parâmetros geométricos calculados para CuPc usando vários níveis de    
teoria. 

 
INDO/1 HF/3-21G HF/6-31G 

B3LYP 
6-31G 

B3LYP 
6-31G* Experm. 

CuLNα 1,913 1,961 1,984 1,967 1,954 1,939 
Nα - Cξ 1,384 1,364 1,362 1,388 1,375 1,351 
Cξ - Nβ 1,346 1,309 1,317 1,330 1,325 1,335 
Cξ - Cδ 1,451 1,455 1,454 1,457 1,457 1,468 
Cδ - Cϕ 1,402 1,383 1,388 1,397 1,396 1,375 
Cϕ - Cη 1,389 1,380 1,383 1,398 1,394 1,397 
CuLNα - Cξ 127,66 125,53 125,21 125,99 125,88 127,6 
Nα - Cξ - Nβ 126,48 126,84 127,00 127,06 127,66 127,0 
Cξ - Nβ- Cµ 121,72 125,27 125,57 123,88 122,93 122,0 
Cξ - Cδ- Cϕ 121,27 132,08 132,23 132,22 132,40 132,2 
Cδ- Cϕ- Cη 118,05 117,52 117,67 117,72 117,61 117,6 

 

O átomo de Sc, no composto ScPc+1 no estado triplete, apresenta uma projeção de 

0,651Å para fora do plano. Não existem diferenças significativas nos parâmetros geométri-

cos para ScPc+1 entre os estados singlete e triplete. A figura IV-5.3 faz uma comparação 

gráfica para as distâncias MLNα para as várias metal-ftalocianinas em estudo. Os menores 

valores são observados para os compostos CoPc, CuPc e NiPc, enquanto que os maiores 

valores são observados para os compostos ScPc+1, TiOPc e VOPc (ver tabela IV-5.3). Estes 

valores mais altos são esperados devido à projeção do átomo metálico para fora do plano. 

Os parâmetros geométricos dos anéis pirrólicos e dos anéis benzênicos não sofrem altera-

ções com a permutação dos metais. 
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a) Distâncias interatômicas 

 
b) Ângulos interatômicos. 

Figura IV-5.2. Representação gráfica dos erros absolutos médios obtidos com vários níveis 
de teoria. 

 

Tabela IV-3.3. Parâmetros geométricos calculados para as metal-ftalocianinas com o programa 
ZINDO. 
 CoPc CrPc CuPc MnPc NiPc ScPc+1 TiOPc VOPc FePc ZnPc 
OLM ......... ....... ........ ....... ....... ....... 1,628 1,604 ........ ........ 
MLPlano 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,651 1,072 0,742 0,000 0,000 
MLNα 1,936 2,054 1,913 2,038 1,897 2,145 2,141 2,155 1,971 1,984 
Nα - Cξ 1,384 1,383 1,384 1,388 1,385 1,392 1,384 1,384 1,383 1,382 
Cξ - Nβ 1,347 1,351 1,346 1,367 1,346 1,351 1,350 1,351 1,347 1,348 
Cξ - Cδ 1,452 1,454 1,451 1,433 1,451 1,450 1,452 1,452 1,449 1,453 
Cδ - Cϕ 1,401 1,401 1,402 1,413 1,402 1,402 1,402 1,402 1,400 1,401 
Cϕ - Cη 1,389 1,390 1,389 1,380 1,389 1,389 1,389 1,390 1,391 1,390 
Cη - Hγ 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 
Cϕ - Hλ 1,095 1,096 1,095 1,096 1,095 1,095 1,096 1,096 1,098 1,095 
MLNα - Cξ 127,26 125,02 127,66 125,30 127,95 124,11 125,24 123,67 126,43 126,32 
Nα - Cξ - Nβ 126,36 126,18 126,48 126,34 126,58 125,71 126,33 126,25 126,75 126,33 
Cξ - Nβ- Cµ 122,76 127,62 121,72 126,09 120,94 128,31 125,49 125,93 123,64 124,69 
Cξ - Cδ- Cϕ 133,82 133,06 133,97 133,14 133,98 132,63 133,40 133,22 132,67 133,52 
Cδ- Cϕ- Cη 118,17 118,72 118,05 118,80 117,84 118,35 118,40 118,41 116,86 118,36 
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Figura IV-5.3. Comparação gráfica para as distâncias MLNα para as várias metal-
ftalocianinas. 

 

A tabela IV-5.4 faz uma comparação entre os resultados dos cálculos realizados nes-

te trabalho para as metal-ftalocianinas e os resultados obtidos por L. A. Soares [30] usando 

o programa ZINDO para as metal-tetraazoporfirinas (MTAP). 

 

Tabela IV-5.4 Comparação dos parâmetros geométricos entre as metal-ftalocianinas (MPc) 
e as metal-tetraazoporfirinas (MTAP). 

 OLM MLPlano MLNα Nα - Cξ 

 MPc MTAP MPc MTAP MPc MTAP MPc MTAP 
Co ........ ........ ........ ........ 1,936 1,88 1,384 1,37 
Cr ........ ........ ........ ........ 2,054 2,03 1,383 1,38 
Cu ........ ........ ........ ........ 1,913 1,87 1,384 1,39 
Mn ........ ........ ........ ........ 2,038 2,01 1,388 1,38 
Ni ........ ........ ........ ........ 1,897 1,88 1,385 1,39 
Sc ........ ........ 0,651 0,93 2,145 2,08 1,392 1,39 

TiO 1,628 1,72 1,072 0,54 2,141 2,08 1,384 1,39 
VO 1,604 1,90 0,742 0,88 2,155 2,11 1,384 1,39 
Fe ........ ........ ........ ........ 1,971 1,96 1,383 1,38 
Zn ........ ........ ........ ........ 1,984 1,96 1,382 1,38 

 

Observa-se que as maiores discordâncias ocorrem para as distâncias metal-plano 

(Sc, TiO, VO) e para as distâncias oxigênio-metal (TiO, VO). A figura IV-5.4 ilustra grafi-
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camente estas diferenças; obtidas pela diferença entre a distância calculada nas ftalociani-

nas e os dados da referência [30]. A distância O-M nos compostos TiOTAP e VOTAP é 

5,65% e 18,45% maior do que as calculadas para os compostos TiOPc e VOPc, respecti-

vamente. Para a distância M-Plano, a maior discordância foi observada entre os composto 

TiOPc e TiOTAP, onde a TiOPc possui um valor de aproximadamente 98,52% maior do 

que o obtido por L. A. Soares para o TiOTAP. As demais distâncias apresentam variações 

inferiores a 3%.  

 
 
 
 

 
Figura IV-5.4. Comparação gráfica das diferenças das distâncias calculadas para as MPc’s e 
as MTAP’s. 

 

 

Da comparação acima, pode-se dizer que as propriedades geométricas para a sime-

tria D4H entre as metal-ftalocianinas e as metal-tetraazoporfirinas são similares, no entanto 

o mesmo não se verifica para a simetria C4V. 
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IV-5.2. Análise populacional 
 

A tabela IV-5.5 apresenta os resultados dos cálculos das cargas atômicas derivadas 

da análise populacional de Mülliken usando o programa ZINDO com o método semi-

empírico INDO/s. Os dados da tabela IV-5.5 mostram uma forte transferência de carga do 

metal para os nitrogênios ligados Nα.  

 

Tabela IV-5.5. Cargas atômicas derivadas da análise populacional de Mülliken para as me-
tal-ftalocianinas. 

 CoPc CrPc CuPc MnPc NiPc ScPc+1 TiOPc VOPc FePc ZnPc 
O ....... ..... ...... ....... ....... ....... -0,39 -0,44 ....... ....... 
M 0,85 0,65 0,94 0,72 0,84 1,07 0,86 1,08 0,82 0,67 
Nα -0,43 -0,39 -0,46 -0,40 -0,43 -0,42 -0,36 -0,36 -0,42 -0,39 
Cξ 0,28 0,23 0,28 0,28 0,28 0,30 0,30 0,23 0,28 0,29 
Nβ -0,41 -0,42 -0,42 -0,41 -0,41 -0,45 -0,41 -0,27 -0,41 -0,41 
Cδ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 
Cϕ -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,02 -0,04 -0,07 -0,04 -0,04 
Cη -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,05 -0,07 -0,05 -0,05 
Hγ 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Hλ 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

 
O vanádio no composto VOPc é o que apresenta a maior carga atômica parcial en-

quanto que a menor carga atômica é observada para o Cr no composto CrPc. As cargas so-

bre os Nα’s variam de -0,36 (TiOPC, VOPc) a -0,46 (CuPc). Os demais átomos das metal-

ftalocianinas não alteram os valores das cargas atômicas quando são permutados os átomos 

metálicos. 

A tabela IV-5.6 descreve os resultados dos cálculos das metal-ftalocianinas para as 

ordens de ligação. As ordens de ligação calculadas entre os átomos metálicos e o oxigênio 

nos compostos TiOPc e VOPc são 2,61 e 2,53, respectivamente. Estes valores caracterizam 

ligações triplas. Os valores das ordens de ligação MLNα  situam-se entre 0,62 (CuPc) e 

0,91 (ScPc+1). Estes valores indicam ligações simples, embora valores pequenos da ordem 

de ligação indicam um maior caráter iônico da ligação, i.e., mais polarizada. As ordens de 

ligação entre os demais átomos das metal-ftalocianinas não sofrem alterações com o inter-

câmbio do átomo metálico.   
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Tabela IV-5.6. Ordens de ligação derivadas da análise populacional de Mülliken. 
 CoPc CrPc CuPc MnPc NiPc ScPc+1 TiOPc VOPc FePc ZnPc 

OLM ...... ....... ...... ....... ....... ........ 2,61 2,53 ....... ....... 
MLNα 0,73 0,76 0,62 0,73 0,73 0,91 0,75 0,68 0,71 0,64 
Nα - Cξ 1,23 1,23 1,22 1,22 1,22 1,20 1,21 1,23 1,23 1,23 
Cξ - Nβ 1,36 1,36 1,36 1,32 1,36 1,34 1,36 1,37 1,36 1,36 
Cξ - Cδ 1,12 1,11 1,12 1,14 1,12 1,11 1,12 1,10 1,11 1,12 
Cδ - Cϕ 1,36 1,37 1,36 1,33 1,35 1,37 1,36 1,37 1,36 1,36 
Cϕ - Cη 1,48 1,47 1,48 1,50 1,48 1,46 1,47 1,48 1,47 1,47 
Cη - Hγ 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 
Cϕ - Hλ 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 
 

A figura IV-5.5a faz uma comparação gráfica entre as cargas atômicas calculadas 

sobre os átomos metálicos e os Nα’s para as várias metal-ftalocianinas. Observa-se que a 

maior variação ocorre sobre o átomo metálico. A figura IV-5.5b compara graficamente as 

ordens de ligação entre M-Nα e Nα - Cξ . Observa-se que as ordens de ligação Nα - Cξ 

apresentam aproximadamente o mesmo valor para as diversas metal-ftalocianinas. A maior 

variação ocorre nas ordens de ligação M-Nα.  

Os resultados dos cálculos para o mais alto orbital ocupado (HOMO) e para o mais 

baixo orbital vazio (LUMO) são apresentados na tabela IV-5.7. As energias dos orbitais de 

fronteira são importantes em muitas propriedades físico-químicas das moléculas tais como, 

potencial de ionização, eletroafinidade, eletronegatividade, condutividade, reações quími-

cas, banda de condução, etc. 

Observa-se, a partir dos dados da tabela IV-5.7, que o orbital LUMO para todas as 

metal-ftalocianinas apresenta energia negativa, sendo que o valor calculado para a ScPc+1 

no estado triplete é de -4,49 eV, indicando ser este composto um forte agente oxidante. A 

maior diferença LUMO-HOMO é calculada para a CrPc. 
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a) Cargas atômicas (Metal e Nα) 

 
b) Ordens de ligação M-Nα e Nα - Cξ 

Figura IV-5.5. Comparação gráfica entre as cargas atômicas  e entre as ordens de ligação. 

 

Tabela IV-3.7. Energias dos orbitais moleculares de fronteira (HOMO e LUMO). 
 EHOMO ELUMO ELUMO-EHOMO 
 hartree eV hartree eV eV 
ScPc+1 -0,309754 -8,43 -0,165175 -4,49 3,934 
TiOPc -0,204730 -5,57 -0,062213 -1,69 3,878 
VOPc -0,204242 -5,56 -0,061800 -1,68 3,876 
CrPc -0,205303 -5,59 -0,057862 -1,57 4,012 
MnPc -0,206396 -5,62 -0,067624 -1,84 3,776 
FePc -0,206543 -5,62 -0,061059 -1,66 3,959 
CoPc -0,206539 -5,62 -0,061195 -1,67 3,955 
NiPc -0,206420 -5,62 -0,061627 -1,68 3,940 
CuPc -0,207058 -5,63 -0,063538 -1,73 3,905 
ZnPc -0,203220 -5,53 -0,059631 -1,62 3,907 
 

A comparação gráfica das energias dos orbitais de fronteira apresentada na figura 

IV-5.6 mostra uma similaridade entre as energias destes orbitais. A exceção se reserva ao 

composto ScPc+1 que apresenta valores mais baixos devido à carga total +1 sobre o sistema 

molecular. 
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Figura IV-5.6. Comparação gráfica das energias dos orbitais de fronteira para as metal-
ftalocianinas. 

 

As figuras de IV-5.7 a IV-5.12 mostram uma representação diagramática dos orbi-

tais moleculares de fronteira das metal-ftalocianinas conforme indicação do programa 

ZINDO. As energias dos orbitais nos diagramas são dadas em hartree e estão plotadas no 

lado esquerdo de cada diagrama. Os orbitais totalmente preenchidos são indicados por ++, e 

os semipreenchidos são indicados por +−−−− . Do lado esquerdo de cada diagrama orbital en-

contra-se a representação majoritária do caráter do orbital. No caso em que os orbitais são 

degenerados (orbitais com mesma energia), o assinalamento do caráter dos orbitais segue a 

mesma ordem, por exemplo: supondo que apareça no diagrama os seguintes orbitais ++ +−−−− 

++ px dx2 pz, então o primeiro ++ é assinalado com o caráter px, o segundo, +−−−−, é assinalado 

com o caráter dz2 e o terceiro, ++, com o caráter pz. 

O orbital molecular HOMO não é degenerado para nenhuma das metal-ftalocianinas 

estudas, no entanto, com exceção da ScPc+1 e da MnPc, cujo LUMO não é degenerado, 

todas as outras metal-ftalocianinas apresenta o LUMO duplamente degenerado. Existe uma 

considerável diferença de energia entre o HOMO e HOMO-1, aproximadamente 4 eV, para 

todas as metal-ftalocianinas, com exceção da ScPc+1, cuja diferença é de 0,82 eV. A tabela 

IV-5.8 mostra a população eletrônica derivada da análise populacional de Mülliken para os 

orbitais metálicos. Para os compostos com multiplicidade maior do que 1 os orbitais com 
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forte caráter metálico são os que acomodam os elétrons desemparelhados. Com exceção do 

ScPc+1, as metal-ftalocianinas em estudo não apresentam no orbital molecular HOMO con-

tribuições dos orbitais d dos metais. No caso da ScPc+1, o HOMO possui uma pequena con-

tribuição do orbital metálico dxy. O orbital molecular HOMO apresenta caráter nπ (não 

ligante) para todas ftalocianinas não importando qual seja o metal, e são formados quase 

que exclusivamente por orbitais pz dos carbonos Cξ. Os orbitais LUMO possuem caráter 

predominante π* e são formados principalmente por orbitais atômicos do tipo pz dos carbo-

nos pirrólicos. Observam-se, em alguns casos, pequenas contribuições dos orbitais p’s dos 

metais.      

 

Tabela IV-5.8. Populações dos orbitais d dos metais segundo indicação do programa 
ZINDO.  

 Mult Carga total População 
1 +1 (dz

2)0 (dx
2
-y

2)0.5 (dxy)0 (dxz)0.2 (dyz)0.2 ScPc 3 +1 (dz
2)0.2 (dx

2
-y

2)0.5 (dxy)0 (dxz)0.2 (dyz)0.2 
TiOPc 1 0 (dz

2)0.5 (dx
2
-y

2)0.5 (dxy)0 (dxz)0.5 (dyz)0.5 
VOPc 2 0 (dz

2)0.5 (dx
2
-y

2)0.5 (dxy)1 (dxz)0.5 (dyz)0.5 
CrPc 5 0 (dz

2)1 (dx
2
-y

2)0.5 (dxy
2)1 (dxz

2)1 (dyz
2)1 

MnPc 4 0 (dz
2)1 (dx

2
-y

2)0.5 (dxy)1 (dxz)2 (dyz)1 
CoPc 2 0 (dz

2)1 (dx
2
-y

2)0.5 (dxy)2 (dxz)2 (dyz)2 
NiPc 1 0 (dz

2)2 (dx
2
-y

2)0.5 (dxy)2 (dxz)2 (dyz)2 
CuPc 2 0 (dz

2)2 (dx
2
-y

2)1 (dxy)2 (dxz)2 (dyz)2 
FePc 3 0 (dz

2)1 (dx
2
-y

2)0.5 (dxy)1 (dxz)2 (dyz)2 

ZnPc 1 0 (dz
2)2 (dx

2
-y

2)2 (dxy)2 (dxz)2 (dyz)2 
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VOPc: multiplicidade 2 
 
|-   0.05      --       p(z)            
|-   0.05    --  --     pz pz           
|-   0.04      --                       
| 
|-   0.02  --  --  --   pz pz pz        
| 
|-  -0.01    --  --     pz pz           
| 
| 
| 
| 
|-  -0.06    --  --     pz pz 
|          LUMO  
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|            HOMO 
|-  -0.20     ++       pz 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-  -0.30     ++       pz               
| 
|-  -0.32 +-  ++  ++  ++ dxy pz pz pz   
|-  -0.33 ++  ++  ++  ++ pz pz pz pz    
| 
|-  -0.35   ++  ++     σσσσp pz            
|-  -0.37   ++  ++     σσσσp σσσσp            
| 
|-  -0.38   ++  ++     pz pz            
|-  -0.39     ++       σσσσp               
| 
|-  -0.41     ++       σσσσp               
| 
|-  -0.43 ++  ++  ++   σσσσp σσσσp σσσσp      
|-  -0.45   ++  ++     σσσσp σσσσp            

CrPc: multiplicidade 5 
 
|-   0.05      --       p(z)             
|-   0.05    --  --     pz pz            
| 
|-   0.02      --       pz               
|-   0.02    --  --     pz pz            
|-   0.00      --       pz               
|-  -0.01      --       pz               
| 
| 
| 
| 
|-  -0.06    --  --     pz pz            
|          LUMO 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|             HOMO 
|-  -0.21      ++       pz               
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-  -0.30      ++       pz               
| 
|-  -0.32      ++       pz               
|-  -0.325 +- +- +- ++ ++ (BANDA ) 
|  
| 
|-  -0.33  ++  ++  ++   pz pz pz         
| 
|-  -0.34    +-  ++     dxy pz           
| 
|-  -0.36  ++  ++  ++   σσσσp pz σσσσp  
| 
| 
| 
|-  -0.43      ++       σσσσp               
|-  -0.45 ++ ++ ++ ++ ++ σσσσp pz pz σσσσp 

Figura IV-5.7. Diagrama dos níveis de energia dos compostos VOPc e CrPc. 
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ScPc+1: multiplicidade 3 
        
|-  -0.07       --       pz             
|-  -0.07       --       pz             
|-  -0.08     --  --     Sc dxy pz      
|-  -0.10     --  --     Sc  Sc         
| 
|-  -0.11     --  --     pz pz          
| 
|-  -0.14       --       Sc             
| 
| 
|-  -0.17       --       pz             
|              LUMO 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|            HOMO 
|-  -0.31       +-       pz             
| 
| 
| 
|-  -0.34       +-       pz             
| 
| 
| 
| 
| 
|-  -0.40       ++       pz             
|-  -0.41   ++  ++  ++   pz pz pz       
|-  -0.42   ++  ++  ++   pz pz pz       
| 
|-  -0.44   ++  ++  ++   σσσσp pz pz       
| 
|-  -0.46     ++  ++     σσσσp σσσσp  
| 
|-  -0.48     ++  ++     σσσσp pz          
|-  -0.48       ++       pz             
| 
| 
|-  -0.52      ++       σσσσp 
|-  -0.53  ++  ++  ++   σσσσp σσσσp σσσσp  
|-  -0.54    ++  ++     σσσσp σσσσp  
 

TiOPc: multiplicidade 1 
 

|-   0.05      --       pz               
|-   0.04    --  --     pz pz            
| 
|-   0.02      --       pz               
|-   0.02    --  --     pz pz            
|-   0.00    --  --     pz  d(xy)        
|-  -0.01      --       pz               
| 
| 
| 
| 
|-  -0.06    --  --     pz pz            
|          LUMO 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|           HOMO 
|-  -0.20      ++       pz               
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-  -0.30      ++       pz               
| 
|-  -0.32 ++ ++ ++ ++ ++ pz pz pz pz pz  
|-  -0.33     ++  ++     pz pz           
| 
|-  -0.35     ++  ++     σσσσp pz           
|-  -0.37     ++  ++     σσσσp σσσσp  
| 
|-  -0.38     ++  ++     pz pz           
|-  -0.39       ++       σσσσp  
| 
|-  -0.42       ++       σσσσp              
| 
|-  -0.43   ++  ++  ++   σσσσp σσσσp σσσσp 
|-  -0.45       ++       σσσσp              

Figura IV-5.8. Diagrama dos níveis de energia dos compostos ScPc+1 e TiOPc. 
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MnPc: multiplicidade 4 
 

|-   0.05      --       p(z)            
|-   0.05      --       pz              
| 
| 
|-   0.02 --  --  --  -- d(x2-y2) pz pz 
p(z)            
|-   0.00      --       pz              
|-  -0.01      --       pz              
| 
| 
| 
| 
|-  -0.05      --       pz              
|-  -0.07      --       pz              
|          LUMO 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|          HOMO 
|-  -0.21     ++       pz               
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-  -0.28     ++       dxz              
| 
|-  -0.30     ++       pz               
| 
|-  -0.32 ++  ++  ++   pz pz pz         
|-  -0.33 ++  ++  ++   pz pz pz         
|-  -0.34     ++       pz               
|-  -0.36 +-  ++  ++   dz2 σσσσp pz      
| 
|-  -0.38 +-  ++  ++   dyz σσσσp σσσσp  
| 
|-  -0.39 ++  ++  ++   σσσσp pz pz         
|-  -0.40     +-       dxy              
| 
|-  -0.43     ++       σσσσp  
|-  -0.44 ++  ++  ++  ++ pz σσσσp py px    

CoPc: multiplicidade 2 
 
|-   0.05       --       pz              
|-   0.04     --  --     pz pz           
|-   0.04       --       d(x2-y2)        
| 
|-   0.02   --  --  --   pz pz pz        
|-   0.00       --       pz              
|-  -0.01       --       pz              
| 
| 
| 
| 
| 
|-  -0.06     --  --     pz pz           
|          LUMO 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|              HOMO 
|-  -0.21        ++       pz             
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-  -0.31    ++  ++  ++   pz pz pz       
|-  -0.32        ++       pz             
|-  -0.33    ++  ++  ++   pz pz pz       
|-  -0.34        ++       pz             
|-  -0.35      ++  ++     pz σσσσp  
| 
|-  -0.36      ++  ++     pz pz          
|-    -0.37             ++  ++        σσσσp σσσσp  
|-  -0.39        ++       dxy            
|-  -0.40        +-       dz2            
|-  -0.41    ++  ++  ++   pz pz σσσσp       
| 
|-  -0.43    ++  ++  ++   σσσσp σσσσp σσσσp  

Figura IV-5.9. Diagrama dos níveis de energia dos compostos MnPc e CoPc. 
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NiPc: multiplicidade 1 
 
|-   0.05      --       pz              
|-   0.04    --  --     pz pz           
| 
| 
|-   0.01 --  --  --  -- pz pz d(x2-y2) 
|-   0.00      --       pz              
|-  -0.01      --       pz              
| 
| 
| 
| 
| 
|-  -0.06    --  --     pz pz           
|          LUMO     
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|           HOMO 
|-  -0.21      ++       pz              
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-  -0.31      ++       pz              
|-  -0.31    ++  ++     pz pz           
|-  -0.33  ++  ++  ++   pz pz pz        
|-  -0.34    ++  ++     pz pz           
|-  -0.35    ++  ++     pz dz2          
|-  -0.36      ++       σσσσp              
|-  -0.37    ++  ++     pz pz           
|-  -0.38    ++  ++     σσσσp σσσσp           
| 
| 
|-  -0.41  ++  ++  ++   pz pz σσσσp        
| 
|-  -0.43  ++  ++  ++   py px σσσσp 

CuPc: multiplicidade 2 
 

|-   0.05      --       pz               
|-   0.04    --  --     pz pz            
| 
| 
|-   0.01  --  --  --   pz pz pz         
|-   0.00      --       pz               
|-  -0.01      --       pz               
| 
| 
| 
| 
| 
|-  -0.06     --  --     pz pz           
|         LUMO 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|             HOMO 
|-  -0.21       ++       pz              
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-  -0.31        ++       pz            
|-  -0.32    ++  ++  +-   pz pz d(x2-y2) 
|-  -0.33    ++  ++  ++   pz pz pz      
|-  -0.34      ++  ++     pz pz         
|-  -0.35        ++       pz             
|-  -0.36        ++       σσσσp 
| 
|-  -0.38      ++  ++     σσσσp       σ       σ       σ       σp 
|-  -0.38      ++  ++     pz pz         
| 
|-  -0.41        ++       σσσσp 
| 
|-  -0.43    ++  ++  ++   py px σσσσp       
|-  -0.44      ++  ++     pz d(z2)       

Figura IV-5.10. Diagrama dos níveis de energia dos compostos NiPc e CuPc. 
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ZnPc: multiplicidade 1 
 
|-   0.05     --       pz               
|-   0.05   --  --     pz pz            
| 
| 
|-   0.02  --  --  --  pz pz pz         
|-   0.00      --      pz               
|-   0.00      --      pz               
| 
| 
| 
| 
| 
|-  -0.06    --  --     pz pz           
|        LUMO 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|           HOMO 
|-  -0.20      ++       pz              
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-  -0.30     ++         pz             
| 
|-  -0.32 ++ ++ ++ ++ ++ pz pz pz pz pz 
|-  -0.34  ++  ++  ++   pz pz σσσσp        
| 
|-  -0.35    ++  ++     σσσσp pz           
| 
|-  -0.37    ++  ++     σσσσp σσσσp           
|-  -0.38    ++  ++     pz pz           
|-  -0.40      ++       σσσσp              
| 
| 
|-  -0.43      ++       σσσσp              
|-  -0.44  ++  ++  ++   pz py px        

FePc: multiplicidade 3 
 
|-   0.05        --       pz 
|-   0.05      --  --     pz pz 
| 
| 
|-   0.02 --  --  --  -- pz pz d(x2-y2) 
|-   0.00        --       pz 
|-  -0.01        --       pz 
| 
| 
| 
| 
| 
|-  -0.06      --  --     pz pz 
|          LUMO 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|            HOMO 
|-  -0.21        ++       pz 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-  -0.30    ++  ++  ++   pz pz pz 
| 
|-  -0.32        ++       pz 
|-  -0.33    ++  ++  ++   pz pz pz 
|-  -0.33        ++       pz 
|-  -0.35    ++  ++  ++   pz σσσσp σσσσp 
|-  -0.36      +-  ++     dz2 σσσσp  
|-  -0.37      ++  ++     σσσσp σσσσp 
| 
| 
|-  -0.40  ++  ++  ++   σσσσp pz pz 
| 
|-  -0.42      +-        d(xy) 
|-  -0.43  ++  ++  ++   py px σσσσp  

Figura IV-5.11. Diagrama dos níveis de energia dos compostos ZnPc e FePc. 
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IV-5.3. Espectros de absorção UV/visível das metal-ftalocianinas 
 

Os espectros UV/visível são mostrados nas figuras IV-5.13 e IV-5.14. Os respecti-

vos assinalamentos podem ser vistos na tabela IV-5.9. Os espectros calculados para as 

CoPc, CuPc e VOPc são bastante similares. Estes são constituídos de duas bandas bem ca-

racterísticas: uma banda de baixa energia (banda Q) com alta força do oscilador e uma ou-

tra de alta energia e baixa força do oscilador (banda B). A banda Q é assinalada como uma 

transição de natureza nπ → π*, correspondendo à excitação HOMO → LUMO com um 

peso percentual superior a 85%. A banda B, para estes compostos, também é assinalada 

como uma transição de natureza  nπ → π*, correspondendo a uma excitação HOMO → 

LUMO+5 para os compostos CoPc e CuPc, e HOMO → LUMO+4 para o composto VOPc. 

 Embora a diferença de energia entre os estados singlete e triplete do composto 

ScPc+1 seja pequena (0,44 Kcal/mol), os seus espectros são significativamente diferentes e 

relativamente mais complexos do que os espectros das outras metal-ftalocianinas. A ftalo-

cianina de ferro apresenta, nos cálculos, apenas uma banda de alta intensidade em 14482 

cm-1, cujo vetor momento de transição está contido no plano molecular. A ftalocianina de 

cromo, em seu estado quintoplete, apresenta a banda Q com alta intensidade e uma série de 

transições de baixa força do oscilador entre 20.000cm-1 e 30.000cm-1. 

O composto MnPc apresenta duas bandas bastante próximas uma da outra em 

14.131cm-1 e 15.262cm-1, respectivamente. Ambas são de natureza nπ → π*, sendo que a 

primeira corresponde a uma excitação HOMO → LUMO e a segunda a uma excitação 

HOMO → LUMO+1. O espectro eletrônico da ftalocianina de zinco lembra bastante o es-

pectro do TiOPc. Os dois espectros apresentam seis bandas calculadas: sendo duas mais 

intensas e três de mais baixa intensidade. 
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Tabela IV-5.9. Assinalamento das transições eletrônicas calculadas com o programa ZINDO/s 
para as ftalocianinas metálicas. 
 Orbitais 

excitados 

Peso da 
Transi-
ção(%) 

Energia 
(cm-1) 

Força do 
oscilador 

Natureza da 
transição 

H → L 84 14251,8 0,89 nπ → π* CoPc 
H → L+5 98 28475,7 0,03 nπ → π* 

H → L 91 14131,3 1,08 nπ → π* MnPc 
H → L+1 89 15262,5 0,81 nπ → π* 

H → L 
H → L+1 

59 
34 14165,8 0,89 nπ → π* 

H → L+5 60 28240,5 0,02 nπ → π* 
H-4 → L+1 64 33140,7 0,29 π→ π* 

H-1 → L 60 33572,2 2,42 π→ π* 
H-1 → L+1 72 33827,5 2,74 π→ π* 

NiPc 

H → L+9 46 34895,0 0,5 nπ → π* 
H → L 

H → L +1 
54 
35 12784,5 0,72 nπ → π* 

H → L +5 83 21309,2 0,12 nπ → π* 
H – 2 → L +1 56 29842,6 0,48 π→ π* 

H → L + 9 72 31330,6 0,58 π→ π* 
H – 2 → L + 1 

H – 1 → L 
27 
22 

31558,5 2,19 π→ π* 

H – 2 → L 35 31779,0 1,16 π→ π* 

ScPc+1 
Sin-
glete 

H – 9 → L 
H – 5 → L 

24 
33 35603,1 0,18 π→ π* 

H → L+1 87 14080,9 0,92 nπ → π* 
H-2 → L 39 32214,7 0,41 π→ π* 
H-1 → L 32 32869,7 1,7 nπ → π* 

H-1 → L+1 46 33275,5 2,55 nπ → π* 
H → L+9 24 34492,0 0,96 nπ → π* 

TiOPc 

H-8 → L+1 
H-7 → L+1 

21 
18 35568,0 0,17 nπ → π* 

H → L+1 89 13986,9 0,89 nπ → π* VOPc H → L+4 94 28418,0 0,02 nπ → π* 
H → L 90 14189,0 0,93 nπ → π* 

H → L+4 96 28404,8 0,02 nπ → π* 
H-2 → L 70 32748,6 0,15 π→ π* 
H-1 → L 67 33441,6 2,15 π→ π* 
H → L+8 43 34755,7 0,51 nπ → π* 

ZnPc 

H-3 → L+3 
H-8 → L 

14 
14 44045,9 0,34 π→ π* 
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A figura IV-5.12 faz uma comparação gráfica da posição do pico da banda Q entre 

as várias ftalocianinas metálicas em estudo. O composto cujo o pico se encontra mais 

deslocado para o vermelho é a ftalocianina de escândio no estado singlete. Enquanto que a 

ftalocianina de escândio no estado triplete é a que se encontra mais deslocada para o azul. 

As demais ftalocianinas metálicas apresentam o pico da banda Q calculado no intervalo 

entre 690nm e 715nm.  

 
Figura IV-5.12. Comparação gráfica das posições da banda Q das metaloftalocianinas. 
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Figura IV-5.13. Espectros eletrônicos das metaloftalocianinas calculados com o programa 
ZINDO/s. 

 
 
 
 
 
 



 184 

 

  

  
Figura IV-5.14. Espectros eletrônicos das metalftalocianinas. 
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CAPÍTULO V 
 
 
 

CONCLUSÕES 
 
 
 
 

Os resultados dos cálculos apresentados nos capítulos III e IV mostram que os ob-

jetivos propostos nesta tese foram satisfatoriamente alcançados. A geometria molecular do 

ânion hexafluorofosfato em fase gasosa resultante dos cálculos usando vários níveis de teo-

ria mostrou ser octaédrica (OH), com ângulo F-P-F medindo exatamente 900. A distância F-

P calculada com o método químico-quântico HF/6-311+G* é de 1,6025Å, a qual concorda 

até a terceira casa decimal com os dados de raios-X. Os resultados dos cálculos mostraram 

que o ânion hexafluorofosfato possui uma representação irredutível total formada por 15 

modos vibracionais: um modo vibracional totalmente simétrico (a
1g

), um duplamente dege-

nerado e simétrico em relação ao centro de inversão (e
g
) e quatro modos triplamente dege-

nerados (um simétrico (t
2g

) e três anti-simétricos (t
1u
,t

2u
) em relação ao centro de inver-

são). Devido ao fato deste ânion possuir centro de inversão os modos que são ativos no 

infravermelho não são ativos no espectro Raman. Os modos vibracionais “gerade” são ati-

vos no espectro Raman, enquanto que os “ungerade” são ativos no infravermelho. O modo 

vibracional de mais baixa energia ω1(t2u) é proibido por simetria em ambos espectros. 

Das três simetrias possíveis para a coordenação do cátion lítio com o ânion hexa-

fluorofosfato em fase gasosa (C4V, C2V e C3V), a simetria C4V (monodentada) é a que apre-

sentou a mais alta energia em todos níveis de teoria empregada. As energias das simetrias 

C2V (bidentada) e C3V (tridentada) são bastante próximas, entretanto a energia da simetria 

tridentada é sempre mais baixa do que a energia da bidentada. As energias de ligação do 

par iônico para as três simetrias obtidas levando em consideração a correção de BSSE u-

sando o método de counterpoise mostram que a simetria tridentada é energeticamente mais 

favorável do que a monodentada em cerca de 17 kcal/mol e em relação a bidentada é cerca 

de 2 Kcal/mol mais favorável, ambos os resultados foram obtidos a nível B3LYP/6-
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311+G*. A adição de funções difusa ao conjunto de base reduz consideravelmente a corre-

ção de counterpoise. A simetria C4V é a que apresenta as menores correções de BSSE. 

O emparelhamento iônico tem efeito no comprimento da ligação Li+LF. A varia-

ção do comprimento da ligação está relacionada com o tipo da geometria do par iônico na 

seguinte ordem decrescente: tridentada > bidentada > monodentada. Comportamento inver-

so é observado nos cálculos para ordem de ligação Li+LF, onde a menor ordem é observa-

da para a estrutura tridentada. 

A representação irredutível da estrutura tridentada possui 18 modos vibracionais: 

cinco modos vibracionais a
1 

totalmente simétricos, um anti-simétrico em relação ao eixo 

C2 e doze duplamente degenerados. Com exceção do modo a
2
 que é proibido por simetria 

tanto para o IV quanto para o Raman, todos os outros modos são previstos serem ativos em 

ambos espectros. 

A simetria molecular CS para o metiletilcarbonato (MEC) mostrou nos cálculos ser 

uma geometria molecular de mínima energia, pois não foi observada nenhuma freqüência 

imaginária. A distância de 1,1858Å calculada para o grupo C=O no MEC é 0,0178Å maior 

do que o valor obtido por B. Klassen et al. para o grupo C=O do etilenocarbonato (EC) a 

nível HF/6-311+G*. Todos os 39 modos vibracionais do MEC são ativos tanto no infra-

vermelho quanto no espectro de Raman. 

Os resultados dos cálculos para as duas possibilidades de monocoordenação do cá-

tion lítio com uma única molécula do MEC mostraram que a estrutura monodentada é ener-

geticamente favorecida em relação à estrutura bidentada, embora esse favorecimento seja 

pequeno. Os efeitos da correção de BSSE para a molécula MEC usando os métodos HF/6-

311+G* e B3LYP/6-311+G* com os átomos “ghost” do Li+ posicionados nas formas mo-

nodentada e bidentada são inferiores a 0,6 Kcal/mol. A presença das funções difusas é im-

portante para diminuir a efeito de BSSE. O comprimento da ligação C=O do MEC é afeta-

do pela a coordenação do cátion Li+. Em ordem decrescente de comprimento pode se esta-

belecer a seguinte relação: monodentada > MEC > bidentada. Os espectros de infraverme-

lho e Raman também foram obtidos para as estruturas monodentada e bidentada do com-

plexo Li+MEC usando o nível de teoria B3LYP/6-311+G*.   

 Das três possibilidades para a coordenação do Li+ com duas moléculas do MEC, a 

monomonodentada (com o cátion lítio ligando-se aos dois oxigênios da carbonila) mostrou 
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nos cálculos ser a mais estável. Em ordem decrescente de estabilidade, tem-se: monomono-

dentada > monobidentada > bibidentada. 

Os cálculos apontaram para um número máximo de coordenação do cátion Li+ 

com o MEC situado entre 3 e 4. Entretanto, ao se incluir nos cálculos a correção da energia 

ZPVE, o número de coordenação 4 torna-se desfavorável. Assim, o número de coordenação 

máximo mais provável é 3. A correção da energia do MEC devido ao efeito de BSSE nas 

várias estruturas de solvatação calculadas pelo método de counterpoise é em média cerca de 

3 Kcal/mol. Observa-se um aumento do comprimento da distância LiLO na medida em 

que se aumenta o número de coordenação, atingindo seu valor máximo para o complexo 

Li+(MEC)4. 

Os cálculos mostraram que na solvatação competitiva do cátion Li+ com os solven-

tes EC e MEC existe uma preferência do Li+ em se coordenar com o EC em relação ao 

MEC. Para a monocoordenação, esta preferência é cerca de 5 Kcal/mol. A adição de uma 

segunda molécula de solvente ao complexo Li+EC é favorável ao solvente EC em relação 

ao MEC em mais de 3 Kcal/mol a nível B3LYP/6-31G** e  aproximadamente 4 Kcal/mol a 

nível B3LYP/6-31G** com correção ZPVE. A adição de uma segunda molécula de solven-

te ao complexo Li+MEC também é favorável ao EC em cerca de 4,5 Kcal/mol para o con-

junto de base com uma função difusa. 

A teoria do funcional da densidade mostrou-se eficiente no cálculo das geometrias 

moleculares das ftalocianinas de alumínio e de silício, não produzindo nenhuma freqüência 

negativa. As ftalocianinas sob estudo mostraram-se, nos cálculos, pertencerem aos grupos 

pontuais D4H ou C4V.  

A maior projeção do átomo de alumínio para fora do plano é calculada para os 

complexos OAlPc¯ e FAlPc. A medida que se aumenta o número atômico dos halogênios 

aumenta-se também a distância XLAl, onde X representa os halogênios. A ordem de liga-

ção obtida nos cálculos com o programa ZINDO/S para a ligação AlLNα das ftalocianinas 

de alumínio varia de 0,54 (F2AlPc¯ ) a 0,74 (AlPc+1). A diferença de energia entre o LU-

MO e o HOMO é aproximadamente igual a 3,8 eV para todos os derivados da ftalocianina 

de alumínio sob estudo. 

Os resultados dos cálculos a nível B3LYP/6-31G* mostraram que a formação do 

complexo FAlPc a partir do F¯ e da AlPc+ é cerca de 94 Kcal/mol mais favorável. A adição 
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do Br¯ ao composto AlPc+ mostrou nos cálculos ser energeticamente mais favorável do que 

a adição do I¯ em cerca de 11 Kcal/mol. 

A coordenação axial da ftalocianina de alumínio com uma e duas moléculas de CO 

mostrou nos cálculos ser energeticamente favorável. A coordenação com uma molécula de 

N2 também é favorável. Entretanto, a coordenação com duas moléculas de N2 ligadas axi-

almente não se mostrou energeticamente favorável. 

Os espectros de UV/visível calculados com o programa ZINDO/S sobre as geome-

trias otimizadas com o nível de teoria B3LYP/6-31G* mostraram que a substituição axial 

tem efeito na posição da banda Q do espectro UV, deslocando-a ou para o vermelho ou 

para o azul dependendo do substituinte. Os espectros de infravermelho também foram obti-

dos para a ftalocianina de alumínio e seus derivados. 

A coordenação axial dos íons Cl¯, F¯ e O-2 tem efeito no deslocamento do átomo 

de Si para fora do plano molecular nos compostos derivados da ftalocianina de silício. Este 

efeito é maior no composto OSiPc, no qual o Si desloca 0,573Å para fora do plano. A co-

ordenação da ftalocianina de silício com o íon fluoreto é aproximadamente 103 Kcal/mol 

mais favorável do que a coordenação da ftalocianina de silício com o íon cloreto a nível 

B3LYP/6-31G*. A coordenação da ftalocianina de silício com o gás CO ligado axialmente 

mostrou ser energeticamente mais favorável do que a coordenação do CO com a ftalociani-

na de alumínio. 

Os espectros de UV/visível calculados para as ftalocianinas de silício mostraram 

que a banda Q é sensível à substituição axial pelos íons Cl¯, F¯ e O-2, cujos deslocamentos 

nos espectros são maiores do que os observados para os derivados da ftalocianina de alumí-

nio. 

As propriedades eletrônicas e estruturais da tetrabenzoporfirina (TBP) e ftalocia-

nina de cobre também foram estudas usando a teoria do funcional da densidade. 

As geometrias moleculares das ftalocianinas metálicas completamente otimizadas 

sem restrição de simetria usando o programa ZINDO com o método INDO/1 mostraram 

que as simetrias destas ftalocianinas é D4H com exceção dos compostos ScPc, TiOPc e 

VOPc, cujas simetrias calculadas foram C4V, havendo uma considerável projeção do átomo 

metálico para fora do plano molecular nestes últimos casos. 
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As análises populacionais das ftalocianinas metálicas foram feitas usando o méto-

do INDO/s. Observa-se, nos cálculos, que a carga sobre o átomo metálico varia de 0,65 

(CrPc) a 1,08 (VOPc). As cargas sobre os Nα’s variam de -0,36 (TiOPC, VOPc) a -0,46 

(CuPc). As ordens de ligação OLM calculadas nos compostos TiOPc e VOPc são, respec-

tivamente: 2,61 e 2,53. Enquanto que a ordem de ligação MLNα varia de 0,62 a 0,91, ca-

racterizando uma ligação simples. A diferença LUMO – HOMO calculadas com o progra-

ma ZINDO/S situa-se entre 3,876 eV (VOPc) e 4,012 (CrPc). 

Os assinalamentos dos espectros de UV/visível também foram feitos para as ftalo-

cianinas metálicas usando o método INDO/s e a interface gráfica cerius 3.8. 
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