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Resumo

Menezes da Silva, V. H., Reações de acoplamento-cruzado de Heck catalisadas por

metais de transição: Um estudo mecańıstico baseado na Teoria do Funcional de

Densidade. 2017. 143 p. Tese de Doutorado - Programa de Pós Graduação em Qúımica.

Instituto de Qúımica, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Neste trabalho, várias reações de Heck foram investigadas utilizando principalmente mé-

todos baseados na Teoria do Funcional de Densidade (DFT). Na primeira parte foi proposto

um novo ciclo cataĺıtico de Heck, com etapas aniônicas e neutras combinadas desencadeado

por um complexo de paládio (Pd) suportado por um ligante carbeno N-heteroćıclico (NHC)

inédito. Posteriormente, a influência estérica do ligante NHC foi investigada na seletividade

da reação de Heck inicialmente estudada. Para o NHC pouco volumoso, a componente ele-

trônica era majoritária comparada às contribuições de caráter não-covalente. Entretanto,

quando o NHC com maior impedimento estérico foi analisado, somente alguns funcionais de

densidade (TPSS-D3, ωB97x-D, BP86-D3, e M06-L), juntamente com o método de função

de onda DLPNO-MP2, foram capazes de predizer a tendência de seletividade experimental.

Por fim, a natureza do metal foi analisada por meio de uma comparação entre catalisa-

dores NHC de ńıquel (Ni) e Pd nas reações de Heck. Os resultados teóricos forneceram

ind́ıcios mecańısticos para o entendimento da menor atividade cataĺıtica usualmente encon-

trada nos processos envolvendo complexos NHC de Ni e da necessidade experimental da

formação de complexos de Ni catiônicos para atingir uma maior eficiência cataĺıtica nessas

reações. Na segunda parte deste estudo, dois exemplos marcantes da literatura sobre as

reações de Heck-Matsuda enantiosseletivas foram teoricamente investigadas. Os cálculos

DFT mostraram a influência crucial do substrato (olefina) na seletividade destas reações.

Em um dos casos a seletividade da reação foi aprimorada através dos dados mecańısticos

fornecidos pelos cálculos DFT.

Palavras-chave: DFT, Catálise homogênea, Reações de Heck, Paládio, Nı́quel, Meca-

nismo de Reações, enantiosseletividade.



Abstract

Menezes da Silva, V. H., Transition metal-catalyzed cross-coupling Heck reactions:

A mechanistic study based on Density Functional Theory. 2017. 143 p. Doc Thesis

- Graduate Program in Chemistry. Instituto de Qúımica, Universidade de São Paulo, São

Paulo.

In this work, several examples of Heck reactions were investigated using mostly Den-

sity Functional Theory (DFT) methods. At the first part, a new Heck catalytic cycle

was proposed with combined anionic and neutral steps initiated by a newly N-heterocyclic

carbene (NHC) based palladium (Pd) complex. Posteriorly, the influence of steric de-

manding of NHC ligand was investigated on selectivity of Heck reaction initially studied.

In the case of small NHC ligand, the electronic component is more important than the

noncovalent contributions. However, when the crowded NHC ligands were studied only se-

lected density functionals (TPSS-D3, ωB97x-D, BP86-D3, e M06-L), and the wavefunction

based method DLPNO-MP2, were capable to predict the experimental selectivity trends

reported. Finally, the metal nature was analyzed by a comparison of the nickel (Ni) and

Pd catalyzed Heck reactions. The theoretical results provided mechanistic insights that

help to understand the low catalytic activity usually reported when Ni catalysts were used

and the experimental requirement of cationic intermediates to achieve some efficiency for

NHC-Ni-catalyzed Heck coupling. At second part, two representative examples from lit-

erature about the enantioselective Heck-Matsuda reactions were theoretically investigated.

DFT calculations shown the crucial influence of substrate (olefin) on the selectivity of

these reactions. One of cases studied, the selectivity of reaction was improved by the DFT

results.

Keywords: DFT, Homogeneous catalysis, Heck reactions, Palladium, Nickel, Reaction

Mechanism, enantioselectivity.
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36 Perfil energético do ciclo cataĺıtico neutro da reação de Heck catalisada por

complexos de Ni e Pd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

37 Geometrias otimizadas dos estados de transição da β-eliminação neutra do

hidreto de Pd e Ni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
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Sumário

Lista de Figuras 9

Lista de Tabelas 11

1 Introdução 16

1.1 Reações de acoplamento-cruzado C-C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
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8 Súmula Curricular 128

Referências 133



16

1 Introdução

1.1 Reações de acoplamento-cruzado C-C

A formação de uma nova ligação carbono-carbono (C-C) entre um eletrófilo orgânico

e um nucleófilo catalisada por um complexo de metal de transição é geralmente referida

como uma reação de acoplamento-cruzado C-C (Fig. 1). Os pesquisadores Richard Heck,

Ei-Ichi Negishi e Akira Suzuki, laureados com o prêmio nobel de qúımica em 2010, foram os

pesquisadores precursores para o desenvolvimento deste campo na ciência.1 Atualmente, as

reações de acoplamento-cruzado experimentam grande desenvolvimento na área de śıntese

orgânica e organometálica.2 Além disso, também constituem etapas chaves em procedi-

mentos industriais na área farmacêutica, agroqúımica e de poĺımeros.

R X R1 M R R1

Catalisador de 
Metal de transição

Ligante
Eletrófilo Nucleófilo Produto do 

acoplamento-cruzado

M = B (Suzuki-Miyaura)
       Sn (Stille)
       Zn (Negishi)
       Si (Hiyama)

Figura 1: Reações de acoplamento-cruzado carbono-carbono.

Na Fig. 2 está presente uma representação geral do mecanismo aceito destas reações.3

De forma sucinta, o ciclo cataĺıtico se inicia com a etapa de adição oxidativa do haleto

de arila na espécie ativa de paládio(0) (LnPd). A próxima etapa é a transmetalação de

uma espécie organometálica para gerar um complexo de paládio(II) com os dois fragmentos

orgânicos coordenados. Subsequentemente, acontece a formação da nova ligação C-C via

eliminação redutiva do fragmento orgânico acoplado e, concomitante, a regeneração do

complexo de paládio(0) inicial LnPd. Neste ponto, o ciclo cataĺıtico reinicia novamente.

Os caminhos de reação de cada etapa do ciclo cataĺıtico podem variar dependendo do

tipo de eletrófilo e nucleófilo utilizado. O metal de transição e o ligante empregados

também são elementos importantes para a determinação do mecanismo global do ciclo

cataĺıtico.
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Figura 2: Ciclo cataĺıtico geral das reações de acoplamento-cruzado carbono-carbono.

1.1.1 Eletrófilo

Talvez uma das caracteŕısticas mais marcantes das reações de acoplamento-cruzado é

a diversidade de eletrófilos e nucleófilos que podem ser utilizados a fim de se obter a nova

ligação C-C. Em relação ao grupo R do eletrófilo, os haletos de arila e vinila foram os

mais utilizados devido à fácil obtenção e aplicação destes substratos na formação de novas

ligações C-C sp2. A formação de ligações C-C sp3 utilizando eletrófilos alqúılicos constitui

um problema mais desafiador devido à inatividade destes substratos frente aos reagentes

organometálicos (nucleófilos). Consequentemente, estes complexos promovem etapas de

transmetalação muito lentas.4 Desde os trabalhos pioneiros de Tamura e Kochi e outros

pesquisadores,5 estratégias baseadas na produção de novos catalisadores para a obtenção

de reações de acoplamento C-C sp3 eficientes estão em constante desenvolvimento.6 Já

em relação ao haleto, a utilização de brometos, iodetos, como também o pseudo-haleto

triflatos (OTf) (X = Cl, Br, I, OTf) foram amplamente mais utilizados do que os cloretos,

apesar do custo mais baixo e ampla disponibilidade e diversidade de compostos de Cl.7 A

causa disto está na baixa reatividade dos cloretos nas condições experimentais empregadas
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para os brometos, iodetos e triflatos.8 A baixa reatividade dos compostos de Cl pode ser

atribúıda a força da ligação C-Cl. Por exemplo, a energia de dissociação envolvendo o

haleto de fenila (Ph-X) foi estimada em 96 kcal mol−1 para X = Cl, 81 kcal mol−1 para X

= Br e 65 kcal mol−1 para X = I.9 A quebra da ligação C-Cl durante a adição oxidativa no

centro metálico é energeticamente mais custosa, dificultando o desencadeamento do ciclo

cataĺıtico. Entretanto, avanços foram atingidos na produção de catalisadores reativos junto

aos cloretos, como exemplificado na revisão de Fu et al..10

1.1.2 Nucleófilo

A classificação da reação de acoplamento está associada ao tipo de metal (M) utilizado

no composto organometálico R1-M, e.g. M = B Suzuki-Miyaura,11 M = Zn Negishi,12 M=

Sn , Stille,13 M = Si Hiyama,14 M= Mg Kumada,15 etc.) como descrito na Fig. 1. Em-

bora exista limitações inerentes no emprego de cada reagente organometálico, uma enorme

variedade de nucleófilos foram, e estão sendo, desenvolvidos possibilitando a formação de

novas ligações R-R1 (sp, sp2, sp3) envolvendo diferentes fragmentos orgânicos R e R1. As

diferentes combinações de nucleófilos e eletrófilos, aliados às robustez e seletividade dos ca-

talisadores baseados em paládio, possibilitaram que estas reações atinjam várias aplicações

dentro da qúımica.

1.1.3 Metal

Os complexos de metais de transição mais utilizados como catalisadores são os perten-

centes aos grupos 8-10 da tabela periódica. O paládio (Pd) ganha destaque por ser um

metal com caracteŕısticas únicas para estes tipos de reações:16 i) devido ao Pd(II) (d8)

, os orbitais d do metal estão semi-preenchidos possibilitando uma adequada reatividade

frente a ligantes com caracteŕısticas aceptoras (eletrófilo) e doadoras (nucleófilo); ii) baixa

suscetibilidade em desencadear reações envolvendo a transferência de um elétron (rotas

radicalares); iii) tolerância frente a uma variedade de grupos funcionais; iv) preferência aos

estados de oxidação 0 e +2, facilitando o processo de regeneração do catalisador e v) baixa

toxicidade e facilidade de utilização. Entretanto, o paládio por ser um metal nobre mais

raro e caro, tem levado a que catalisadores baseados em metais de transição mais abun-
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dantes recebam mais atenção nos últimos anos, principalmente os metais de transição do

bloco 3d (Nı́quel, Ferro e Cobalto).17 O Nı́quel (Ni) possui propriedades interessantes para

as reações de acoplamento cruzado C-C, pois também é metal d8 e, assim, pode mimetizar

as propriedades cataĺıticas oferecidas pelo paládio.18 Entretanto, a sua utilização é mais

desafiadora devido, principalmente, à sua menor tolerância frente à presença de vários gru-

pos funcionais. Além disso, rotas radicalares são mais prováveis envolvendo complexos de

Ni.19

1.1.4 Ligante

No contexto da catálise homogênea, a escolha apropriada do ligante é fundamental para

atingir maior atividade e controle seletivo do complexo de metal de transição utilizado.

Neste contexto, as fosfinas representam um dos ligantes mais bem sucedidos na atuação

sinérgica junto ao Pd nas reações de acoplamento cruzado C-C. As fosfinas são ligantes

básicos, ideais na atuação junto à metais de baixa-valência. A fosfina PPh3 foi a mais

utilizada como ligante no contexto das reações catalisadas por paládio devido à sua sim-

plicidade de obtenção e fácil manuseio. Entretanto, fosfinas com maior demanda estérica

também foram exploradas obtendo-se, em vários casos, melhor desempenho cataĺıtico.20

Fosfinas bidentadas também foram ligantes importantes no desenvolvimento de catalisa-

dores eficientes.21 Uma classe de ligantes mais recentes são os carbenos N-heteroćıclicos

(NHC).22 Inicialmente, se pensava que os NHC mimetizavam as propriedades das fosfi-

nas. Entretanto, os NHC, em muitos casos, são mais ativos que as fosfinas aliado além de

propiciar fácil manuseio e estocagem.23

Para compreender o efeito do ligante junto ao metal é preciso analisar a sua ação em

todas as etapas do ciclo cataĺıtico. Vários parâmetros foram desenvolvidos a fim de entender

o efeito do ligante junto ao metal. Basicamente, a ação do ligante pode ser compreendida

pela combinação de seus efeitos eletrônicos e estéricos.

Os efeitos estéricos são importantes pois podem influenciar o mecanismo de cada etapa

de reação. Por exemplo, ligantes volumosos podem favorecer mecanismo dissociativos e

prejudicar, ou inibir, a ativação do catalisador por meio de reações associativas.

Os efeitos eletrônicos estão associados à natureza da ligação ligante e metal. No caso das



20

fosfinas, o efeito eletrônico preponderantemente é o associado ao cárter σ doador envolvendo

o orbital não-ligante do fósforo com o orbital d não-preenchido de menor energia do metal.24

As fosfinas também podem agir como ligantes aceptores π (ácido de Lewis), onde o orbital

d preenchido do metal de maior energia se associa com o orbital LUMO P-M σ∗ das

fosfinas.25 A natureza de acepção π das fosfinas podem aumentar utilizando substituintes

eletronegativos no átomo de fósforo devido a diminuição da energia dos orbitais σ∗.26

Entretanto, as caracteŕısticas doadoras das fosfinas são as mais importante no contexto

das reações de acoplamento cruzado, pois aumentam a densidade eletrônica do paládio

facilitando a adição oxidativa do eletrófilo.

Já para os ligantes NHC o efeito eletrônico pode ser compreendido como uma mescla

de três componentes.27 A ligação M-NHC também possui um caráter σ doador predomi-

nante.23 Entretanto, os NHC são tipicamente σ doadores mais fortes que as fosfinas, assim,

geralmente, produzem ligações M-NHC mais fortes do que as ligações M-PR3. Estudos

calorimétricos comparando uma série de complexos de rutênio suportados por fosfinas e

NHC mostraram que as ligações envolvendo o metal e ligantes NHC são mais fortes.28 Ou-

tra investigação experimental também mostrou que o NHC se coordena mais fortemente

ao Ni(0) do que ao ligante CO nas condições reportadas.29 Dessa forma, o NHC revela-

se também com forte caracteŕıstica de retrodoação π envolve a sobreposição dos orbitais

LUMO π do NHC com o orbital d do metal e, secundariamente, o efeito da acepção π

envolvendo os orbitais π ligantes. Especificamente para o Pd(II), a retrodoação π∗ con-

tribúı por volta de 15% da ligação NHC-Pd(II). Para o Pd(0), a retrodoação π∗ é mais

atuante, contribuindo perto de 20%.23,27 Apesar da doação σ NHC→M ser preponderante,

as componentes associados às componentes M-L π também devem ser consideradas para

uma completa compreensão da ligação NHC-M.30

1.2 Reações de Heck

As reações de Heck, ou também conhecidas como reações de Mizoroki-Heck, são uma

das mais eficientes rotas para a vinilação de haletos de arila/vinila. A reação de Heck

é classificada como uma reação de acoplamento cruzado C-C. Entretanto, olefinas são
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utilizadas como nucleófilos (Fig. 3).

R1-X R2+
Pd

base
R2R1 +

R2

R1

+ base-H+X-

Figura 3: Reações de Heck.

Heck foi o primeiro a reportar a arilação de alquenos via reações estequiométricas en-

volvendo sais de paládio e compostos organomercurais.31 Apesar dos interessantes os re-

sultados apresentados por Heck, mostrando a potencialidade do paládio como precursor na

formação de ligações C-C, a toxicidade dos compostos organomercurais era um obstáculo

importante no desenvolvimento desta metodologia. Posteriormente, de forma indepen-

dente, Mizoroki32 e Heck,33 demonstraram uma reação de acoplamento de haletos de arila,

vinila e benzila com alquenos empregando complexos de Pd(II) como catalisadores na pre-

sença de base. Com o passar dos anos, a reações de Mizoroki-Heck se mostrou tolerante à

vários grupos funcionais associados aos haletos e olefinas. A sua versatilidade e robustez

levou ao desenvolvimento de uma série de aplicações, e.g. reações envolvendo alquenos

ćıclicos34 e sua versão intramolecular.35 Reações assimétricas também foram desenvolvidas

utilizando fosfinas quirais.36 Dessa forma, as reações de Mizoroki-Heck foram intensamente

estudadas no ponto de vista sintético e mecańıstico. Várias revisões e livros foram publi-

cados mostrando o impacto desta reação no contexto da qúımica.37

1.2.1 Ciclo cataĺıtico

Mecanisticamente, a reação de Mizoroki-Heck difere das reações de acoplamento-

cruzado C-C citadas em um ponto crucial: não há a necessidade de utilizar reagentes

organometálicos como par de acoplamento. Dessa forma, não ocorre a etapa de trans-

metalação. Neste sentido, as reações de Heck podem ser também classificadas como uma

processo de ativação C-H envolvendo compostos vińılicos. O mecanismo da reação de Heck

vem sendo investigado durante anos.38 É consenso na literatura que o ciclo cataĺıtico é

principalmente baseado em um sistema redox Pd(0)/Pd(II).39 Embora existam propos-

tas envolvendo ciclos baseados no par Pd(II)/Pd(IV).40 A proposta geral de mecanismo
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estabelecida pode ser visualizada na Fig. 4. A natureza do ciclo cataĺıtico pode mudar de-

pendendo das caracteŕısticas dos substratos (eletrófilo e nucleófilo), do ligante, da presença

de aditivos (e.g., espécies sequestrantes de haletos), do solvente e da base utilizada. É evi-

dente a complexidade em definir um único mecanismo de reação, por isso várias questões

sobre o ciclo cataĺıtico de Heck não foram ainda respondidas.

Na Fig. 4 está presente o mecanismo elucidado inicialmente por Heck, que pode ser

dividido nas seguintes etapas gerais: i) redução do complexo de Pd(II) de partida, etapa

comumente chamada de pré-catálise; ii) adição oxidativa do eletrófilo R-X no complexo de

Pd(0)Ln inicial produzindo o complexo de aril-paládio(II); iii) dissociação de um ligante L

formando um complexo de Pd(II) tri-coordenado onde ocorre a adição da olefina produ-

zindo um complexo-π alqueno-paládio(II); iv) inserção migratória da olefina formando um

complexo-σ alquil-paládio(II); v) isomerização envolvendo a rotação da ligação C-C for-

mada; vi) β-eliminação do hidreto de paládio e liberação do aduto de Heck; vii) eliminação

redutiva assistida por uma base regenerando o catalisador Pd(0)Ln. Nas seções a seguir,

serão discutidos mais detalhe de cada etapa do ciclo cataĺıtico apresentado na Fig. 4.

1.2.2 Adição Oxidativa

Geralmente são empregados sais de Pd(II), e.g. o Pd(OAc)2, como complexos precur-

sores da etapa de adição oxidativa do Pd(0) nas reações de Heck. Dessa forma, a ativação

do catalisador ocorre in situ via a redução do complexo de partida. Existem vários mé-

todos descritos na literatura para promover esta redução.41 Entretanto, o mais comum é

o emprego de fosfinas como agentes redutores. O mecanismo de redução envolvendo fosfi-

nas foi investigado profundamente por Amatore e Jutand.40 A velocidade da redução está

associada com o caráter doador da fosfina e sua concentração inicial.42

A etapa de adição oxidativa consiste na quebra de uma ligação presente no eletrófilo, no

caso a ligação R-X, para formação de duas novas ligações com o centro metálico: M-R e M-

X. Para isso, deve ocorrer a oxidação do centro metálico. A natureza do mecanismo desta

etapa é intimamente associada ao tipo de eletrófilo. Mecanismos na forma concertada e do

tipo SN2 foram propostos para esta etapa (Fig. 5).43 O primeiro, ocorre normalmente com

eletrófilos apolares e haletos de arila.44 Já o SN2 consiste em duas etapas, a adição nucleo-
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f́ılica do metal liberando um grupo de sáıda aniônico. Por conseguinte, ocorre a associação

entre o complexo e a espécie aniônica a fim de formar o produto da adição oxidativa. A

diferença básica entre os dois tipos é a retenção da estereoqúımica do produto final e a for-

mação exclusiva do produto em configuração cis no mecanismo concertado. Mecanismo do

tipo SN2 é comum envolvendo eletrófilos do tipo C(sp3)-X e solventes polares.45 O ligante

também afeta diretamente a adição oxidativa. Ligantes com natureza de doação-σ forte

estabilizam o centro metálico oxidado direcionando termodinamicamente a etapa para a

formação das novas ligações entre o metal. Foi neste ponto que ligantes como fosfinas e

NHC evolucionaram as reações de acoplamento cruzado C-C. Ligantes volumosos podem

favorecer um mecanismo dissociativo durante a adição oxidativa, i.e., somente um ligante

se mantém coordenado ao centro metálico durante todo o processo.46 Aditivos também

podem afetar o mecanismo favorecendo rotas de reação iônicas.26 Por fim, o tipo de metal

também é importante. Metais de baixa valência favorecem a etapa de adição oxidativa.

Além disso, alguns metais podem favorecer mecanismos radicalares, e.g., ńıquel e ferro.47

PdLn + R-X PdLn
R

X
PdLn

R

X

PdLn + R-X PdLnR + X- PdLn
R

X

Concertado

SN2

Figura 5: Mecanismos concertado e SN2 para a etapa de adição oxidativa.

Estudos experimentais mostram a baixa reatividade de cloretos e brometos de arila

frente à etapa de adição oxidativa.8 Como brevemente citado na seção 1.1.1, as ligações

R-Cl e R-Br são mais fortes e, portanto, energeticamente mais dif́ıceis de serem quebradas.

Estudos teóricos também corroboram os dados experimentais mostrando que a barreira

de adição oxidativa cresce na ordem ArI < ArBr < ArCl. A eletropositividade do iodo

também é um fator importante no melhor desempenho do ArI frente aos seus congêneres

isovalentes funcionando como um ligante mas efetivo na estabilização do paládio durante o

processo de oxidação.48 Grupos retiradores de elétrons (GRE) no anel aromático aumentam
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a reatividade, enquanto grupos doados de elétrons (GDE) tornam eletrófilos Ar-X menos

reativos.49 Além disso, ind́ıcios experimentais na literatura sugerem que o mecanismo da

etapa de adição oxidativa muda dependendo da natureza do haleto. A presença de ânions

no meio, e.g. cloreto e acetato, afetam diretamente na velocidade da adição oxidativa do

eletrófilo.50 Neste sentido, mecanismos associativos envolvendo a formação de complexos

aniônicos como espécies ativas também foram propostos.51

1.2.3 Inserção Migratória

Quando são utilizado fosfinas como ligantes, a etapa de inserção migratória é ativada

inicialmente pela dissociação de L do complexo trans aril-paládio(II) formando um com-

plexo tri-coordenado de formato T.52 Neste ponto, ocorre a adição da olefina formando o

complexo-π alqueno-paládio(II). A etapa subsequente é a formação das ligações σ-C-C e

C-Pd via inserção da olefina coordenada na ligação R1-X; processo também conhecido como

carbometalação (formação da ligação C-M, no caso M = Pd se chama carbopaladação). O

complexo-σ alquil-paládio(II) pode ser formado por duas rotas isoméricas, a arilação-α e

arilação-β do alqueno, produzindo os regioisômeros ramificado e linear, respectivamente,

por isso, etapa tida como determinante para regiosseletividade da reação.

A regiosseletividade da reação Heck é influenciada diretamente pela natureza eletrônica

do complexo-π. Para olefinas deficientes em elétrons (R2 = GRE), a reação geralmente

fornece o produto-β trans de forma exclusiva. Já para olefinas ricas em elétrons (R2 =

GDE) e neutras ocorre a mistura dos produto-β (trans e cis) e produto-α (Fig. 6).53

Cabri et al. foi um dos pioneiros no estudo da regiosseletividade da reação de Heck.54

Utilizando evidências experimentais intermediários neutros e catiônicos foram propostos

para o mecanismo da etapa de inserção migratória (Fig. 7). O mecanismo neutro é o

mesmo proposto na Fig. 4, com a dissociação de um ligante neutro para ocorrer a etapa

de inserção. Enquanto para o caminho de reação catiônico ocorre a dissociação do haleto

formando o complexo-σ alquil-paládio(II) com dois ligantes L coordenados.

Deeth et al. examinou teoricamente os fatores que influenciam a regiosseletividade das

reações de Heck com diferentes tipos de olefinas (R2 = GRE e GDE) envolvendo complexos

neutros e catiônicos.55 A ordem de seletividade para os estados de transição neutros foi:
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R2 = COOMe < CN < CH2NMe2 < CF3 < Ph < CH2OH < Me ∼ OAc < H < OMe < F;

sendo que à esquerda do H a seletividade é dirigida ao produto linear e à direita dirigida ao

produto ramificado, resultados em concordância com os dados experimentais (Fig. 7). O

carbono terminal-β é mais rico em elétrons e, portanto, mais suscet́ıvel em sofrer a migra-

ção envolvendo o centro metálico de Pd(II) positivo comparado ao deficiente carbono sp2

ligado ao centro metálico. Portanto, grupos retiradores de elétrons aumentam a deficiência

eletrônica do do carbono terminal. Enquanto grupo doadores diminuem proporcionado

a formação do produto ramificado. Para os complexos catiônicos, foi obtida a seguinte

ordem R2 = COOMe < CN < CF3 < Ph < H < Me < CH2OH ∼ CH2NMe2 < OAc <

OMe < F. Deeth et al. propuseram que a composição do HOMO e LUMO nos complexos

catiônicos e neutros são diferentes, assim a nucleofilicidade dos carbonos olef́ınicos diferem,

explicando o contraste na regiosseletividade. Dessa forma, o produto ramificado pode ser

favorecido mais facilmente para os complexos catiônicos. De fato, Cabri et al. descobriu a

versão catiônica da reação de Heck utilizando triflatos como eletrófilos e ligantes bidenta-

dos. Com esta estratégia, foi obtido o produto ramificado de forma seletiva.56 Haletos de

arila também podem ser utilizados com aditivos apropriados, como sais de prata(I) e tálio

(I).57 Neste sentido, a regioseletividade da reação de Heck pode ser controlada dependendo

das condições experimentais. Combinações de solventes polares e ĺıquidos iônicos, a utili-

zação de ligantes bidentados, ou com alta demanda estérica com aditivos, são estratégias

experimentais usualmente empregadas para direcionar a formação de complexos catiônicos

na etapa de inserção migratória.58

O controle da regiosseletividade pela ligação metal-substrato é outra forma amplamente

utilizada na reação de Heck. Também conhecida como ”controle por quelação”, envolve a

coordenação de um grupo presente no substrato (olefina) junto ao paládio gerando um in-

termediário de alqueno-paládio(II) mais estável.59 Dessa forma, ocorre uma forte interação

intramolecular entre substrato e metal que direciona o mecanismo da inserção migratória.

Grupos como aminas,60 carbamatos61 e hidroxilas62 são alguns exemplos de grupos utiliza-

dos como quelantes. O trabalho de Halberg et al. é um exemplo notável de como modular

a seletividade a partir do substrato e do ligante (Fig. 8).63

A regiosseletividade muda drasticamente quando a olefina com um grupo amino que-
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Figura 8: Seletividade da reação de Heck catiônica controlada pelo substrato e por uma fosfina
bidentada (dppp) como ligante.

lante foi utilizada. A regioseletividade sem o grupo quelante era praticamente nula (α/β =

50/50), com o grupo quelante passou para (α/β = 1/99). No segundo exemplo, os autores

utilizaram a fosfina bidentada dppp e obtiveram a regiosseletividade inversa (α/β = 99/1).

Neste caso, fosfinas com um ângulo de mordida próximo à 90° favorecem a formação do

produto ramificado.

1.2.4 β-eliminação

A etapa subsequente à inserção migratória é a β-eliminação do hidreto de paládio e

formação do produto acoplado de Heck. Dessa forma, primeiramente uma rotação interna

envolvendo a ligação C-C no complexo-σ alquil-paládio(II) deve ocorrer a fim de que a

eliminação syn aconteça. A rotação e a β-eliminação são etapas reverśıveis e geralmente

favorecem a formação do produto acoplado em configuração trans.64 Norrby et al. mos-

traram que o mecanismo da etapa de β-eliminação pode mudar dependendo de certos

substratos e aditivos no meio.65 O grupo acetato coordenado ao paládio aumentou consi-

deravelmente a energia da rotação interna envolvendo a ligação C-C.66 Assim, segundo os

autores, a rotação se tornou a etapa determinante para a estereosseletividade da reação.

Outros trabalhos propuseram que a etapa de β-eliminação é a etapa mais lenta do ciclo
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para reações livres de fosfinas, portanto, a etapa determinante para a velocidade.67

1.2.5 Eliminação redutiva

LnPd H

X

B
LnPd H

X

B

HB + X-

LnPd

LnPd H

X

B
LnPd H

X

B

LnPd H

X

B

HB + X-

LnPd

eliminação intermolecular

eliminação intramolecular

Figura 9: Mecanismo inter- e intramolecular para a eliminação redutiva. B: = base

A última etapa do ciclo cataĺıtico é a eliminação redutiva da espécie H-base regene-

rando o catalisador de Pd(0). Hills e Fu revelaram que a capacidade cataĺıtica das reações

de Heck com ligantes fosfinas dependem diretamente da efetividade da eliminação redutiva

pela base.68 Algumas propostas mecańısticas para a eliminação redutiva assistida pela base

foram apresentadas na literatura. Deeth utilizando uma base neutra propôs a migração do

próton ocorrendo de forma intermolecular, ou seja, a base abstrai o próton diretamente do

hidreto.69 Bases carregadas podem fornecer um mecanismo distinto, e.g., na forma intra-

molecular, onde a base se coordena primeiramente ao centro metálico para posteriormente

ocorrer a desprotonação e, consequentemente, a eliminação redutiva da espécie H-base

(Fig. 9).

1.3 Reações de Heck-Matsuda

A utilização de haletos de arila foram particularmente importantes para o desenvolvi-

mento de estratégias de arilação promovidas pelas reações de Heck.70 Um pouco mais tarde,

nasce uma variante do procedimento tradicional, onde os haletos de arila foram substitúı-

dos por sais de arenodiazônio. Este novo procedimento ficou conhecido como reação de
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Heck-Matsuda, devido aos trabalhos do prominente pesquisador Tsutomu Matsuda e cola-

boradores terem dado inicio ao emprego desses substratos nas reações de Heck (Fig. 10).71

R2+
Pd

base
R2R1 +

R2

R1

+ base-H+X-

N2X-

Figura 10: Reações de Heck-Matsuda.

Inicialmente, os sais de arenodiazônio eram considerados eletrófilos pouco úteis nas

reações de Heck devido a baixa estabilidade dessas moléculas em reações de vários com-

ponentes (base, solvente, metal, ligante) como se apresentam os processos cataĺıticos em

fase homogênea. Portanto, a escolha da composição do sistema cataĺıtico para as reações

de Heck-Matsuda com alta eficiência é um desafio. Esta estratégia possui algumas carac-

teŕısticas peculiares comparativamente às que empregam haletos, principalmente a de ser

incompat́ıvel com ligantes fosfinas.72 Reações de Heck livres de fosfinas, utilizando haletos,

são bem conhecidas na literatura.73 Entretanto, os sais de arenodiazônio são eletrófilos

mais reativos fornecendo condições experimentais mais brandas e acesśıveis comparativa-

mente aos haletos e pseudo-haletos.74 Outra caracteŕıstica importante é a inexistência de

uma grupo de sáıda de caráter nucleof́ılico na etapa de adição oxidativa. Dessa forma,

intermediários catiônicos são formados desencadeando sempre ciclos polares. Além disso,

outro ponto de destaque das reações de Heck-Matsuda é a possibilidade de protocolos livres

de base.

Vários protocolos eficientes na śıntese de novas moléculas foram obtidos utilizando as

reações de Heck-Matsuda.75–79 Apesar das inúmeras aplicações relatadas dessas reações,

investigações mais detalhadas sobre o mecanismo do ciclo cataĺıtico ainda são pouco fre-

quentes. Somente em 2004 Correia et al. realizaram um estudo mecańıstico destes pro-

cessos. Eles se basearam na análise dos intermediários de reação utilizando a técnica de

espectrometria de massa.80 O esquema da proposta de mecanismo e as condições reacionais

deste estudo estão presentes na Fig. 11.

No ciclo cataĺıtico proposto, o catalisador Pd2(dba)3 logo é solvatado pelas espécies de
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Figura 11: Proposta do ciclo cataĺıtico de Heck-Matsuda baseada em resultados de espectrometria
de massa. A reação foi conduzida utilizando o catalisador Pd2(dba)3, com o solvente
acetonitrila, em temperatura ambiente O 2,3-dihidrofurano é utilizado como olefina
modelo. O caminho de reação livre do ligante dba (azul) foi proposto posteriormente.



32

acetonitrila (NCMe), e os ligantes dibenzilidenoacetona (dba) são substitúıdos, formando

o intermediário associado à coordenação do sal de arenodiazônio. A partir disso, ocorre

a extrusão de N2 e o sistema entra em equiĺıbrio entre os intermediários aril-paládio. Os

primeiros resultados indicam que este equiĺıbrio se desloca para os intermediários formados

a partir da reinserção do dba ao centro metálico, assim as espécies responsáveis em desen-

cadear a etapa de inserção migratória. Entretanto, estudos posteriores, também usando a

técnica de espectrometria de massa, mostrarão que intermediários livres de ligantes dba, ou

seja, somente espécies com ligantes oriundos do solvente, também podem sofrer a inserção

da olefina (caminho de reação em azul).81 Após a etapa de carbopaladação, ocorre a etapa

de β-eliminação formando o hidreto de paládio e o aduto de Heck. Estes resultados cor-

roboram as evidências experimentais que o ciclo cataĺıtico da reação de Heck-Matsuda se

apresenta preponderantemente na forma catiônica. Na próxima seção, serão apresentados

os fundamentos teóricos que balizaram os resultados obtidos nesta tese. Por fim, serão

apresentados os resultados e conclusões obtidas.
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2 Fundamentos Teóricos

Foram utilizados diferentes métodos teóricos para estudar os sistemas moleculares apre-

sentados neste trabalho. Nesta seção, uma breve explanação destes métodos será feita.

Para mais detalhes sobre os formalismos de cada método indicamos ao leitor referências de

textos especializados da qúımica computacional.82 Como também as referências citadas ao

longo do texto.

2.1 Catálise

Figura 12: Representação geral de um perfil energético da reação entre os reagentes A e B for-
mando A-B. Os perfis em preto e vermelho se referem à reação com e sem catalisador,
respectivamente. Adaptado de Smokefoot83

Berzelius foi o primeiro a utilizar a expressão catálise.84 Utilizando suas palavras para

definir um sistema cataĺıtico: ”have the property of exercising on the other bodies an action

very different from chemical affinity. By means of this action they produce in these bodies

decomposition of their elements and different recombinations of the same element, to which

they remain stranger. I do not believe that this force entirely independent of the electro-

chemical affinities of matter; I believe, on the contraty, that is only a new manifestation.

I will call this force catalytic force.” Para Berzelius o catalisador infringe uma força sobre
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os reagentes desencadeando diferentes transformações. Atualmente, a definição de catálise

é tida com um efeito puramente qúımico, onde o catalisador age sobre os reagentes por

interações qúımicas gerando caminhos de reação alternativos.85 A definição de catalisador

pela IUPAC é uma substância que aumenta a velocidade da reação sem modificar a Energia

Livre de Gibbs padrão; tal processo é chamado de catálise.86 O catalisador é considerado

reagente e produto de uma reação. Ou seja, como ilustrado na Fig. 12, o catalisador in-

fluência a energia de ativação via caminhos de reação alternativos permanecendo a variação

de energia livre padrão entre os reagentes e produtos constante.

Uma definição mais precisa sobre a catálise de reações de acoplamento-cruzado foi dada

por Boudart,88 onde um centro reativo gerado pelo catalisador é reproduzido em ciclos por

meio de várias etapas em que diferentes moléculas podem ser feitas a partir deste único

centro. No caso o centro reativo pode ser associado à esfera de coordenação do metal onde

a troca de ligantes e a quebra e formação de ligações geram as etapas da catálise.

Dessa forma, o mecanismo do ciclo cataĺıtico pode ser representado de diferentes formas

dependendo do objetivo do estudo. Utilizando como um modelo de catálise a reação entre

A e B catalisada por C (Fig. 13), temos a representação-k linear que enfatiza os reagentes

e produtos, enquanto, a representação-k circular, foca na natureza do ciclo e enseja a

descrição dos intermediários e catalisador. Ambos os modelos são utilizados comumente

em pesquisas com cunho experimental, onde os observáveis das análises cinéticas são as

constantes de velocidade (k).

No campo da qúımica computacional, o observável t́ıpico são energias. Neste sentido,

a representação-E é a mais adequada. Ao invés de utilizar as constantes de velocidades, os

intermediários (I) e estados de transição (TS) são representados através das suas energias

livre de Gibbs. Consequentemente, esta representação se torna mais complexa compara-

tivamente à representação-k devido ao maior número de espécies relatadas, não obstante

forneça mais informações qualitativas dos aspectos termodinâmicos e cinéticos de cada

etapa do ciclo de uma forma rápida.

A conexão entre as duas representações k e E pode ser feita através da teoria do estado

de transição (TET) elaborada inicialmente por Eyring89 e Evans e Polanyi.90 Utilizando
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Figura 13: Três descrições matemáticas de um mesmo modelo cataĺıtico que fornecem diferentes
informações qúımicas sobre o processo.87
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a formulação termodinâmica da TET vamos supor que A e B estão em equiĺıbrio com o

TS que espontaneamente forma o produto P (Fig. 14). Assim, a constante de equiĺıbrio

A + B                 TS              P
k1

k-1

k

Figura 14: Reação entre A e B para formar P. Teoria do estado de transição (TET).

(Kc) da etapa de reação entre A e B e o estado de transição TS é dada por:

Kc =
k‡1

k‡−1
=

[TS]

[A][B]
(1)

assim a concentração do TS é

[TS] = Kc[A][B] (2)

a conversão do TS para os reagentes é negligenciada, portanto as concentrações de A e B

são constantes. Por outro lado, a constante de velocidade de formação de P (k‡) pode ser

escrita como função da concentração de TS

d[P ]

dt
= k‡[TS] = k‡Kc[A][B] (3)

assim a constante de velocidade da reação entre A e B pode ser escrita na forma

k = k‡Kc (4)

utilizando a mecânica estat́ıstica k‡ pode ser calculado através da frequência do modo

vibracional associado a coordenada de reação do TS,

k‡ =
kBT

h
(5)

onde kB é a constante de Boltzmann e h a constante de Planck. Utilizando a equação de

Gibbs-Helmholtz podemos calcular a energia de livre padrão do sistema, no caso a energia

livre de ativação do TS (∆G◦‡), como função de T, assim a constante Kc pode ser expressa
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na seguinte forma:

Kc = e−
∆G◦‡
RT (6)

assim a Eq. 4 pode ser escrita combinando as Eqs. 5 e 6

k =
kBT

h
e−

∆G◦‡
RT =

kBT

h
e−

∆(I−TS)
RT (7)

equação conhecida como equação de Eyring. Como descrito na Fig. 13, a energia li-

vre de ativação do sistema é obtida através da diferença de energia correspondentes ao

intermediário (I) adjacente ao estado de transição (TS) de determinada etapa do ciclo

cataĺıtico. Portanto, as representações do ciclo cataĺıtico apresentadas na Fig. 13 são

equivalentes e podem serem utilizadas dependendo das observáveis utilizadas, energias ou

constantes de velocidade. O objetivo de estudos teóricos sobre o ciclo cataĺıtico de reações

de acoplamento-cruzado é obter energias acuradas dos intermediários e estados de tran-

sição afim de obter uma representação-E fact́ıvel com a representação-k obtida através

dos experimentos. Neste ponto, atualmente, a teoria quântica nos oferece as ferramentas

necessárias para lidar com sistemas moleculares tão complexos. A seguir, vamos entrar em

alguns detalhes de como obter a energia destes sistemas.

2.2 A Equação de Schrödinger

No ińıcio do século 20, a teoria da mecânica clássica já não explicava as várias ob-

servações experimentais que surgiram, principalmente, da mecânica de part́ıculas. Dessa

forma, surgiu a teoria da mecânica quântica que trabalha no limite clássico, ou seja, oferece

novas ferramentas conceituais para tratar sistemas na escala micro. O conceito quântico

mais fundamental é a discretização da energia, onde, um estado quântico possui um valor

determinado de energia. Portanto, uma part́ıcula confinada possui energias espećıficas,

dependendo do potencial a que ela está submetida. Outro conceito importante que nasceu

com a teoria quântica é a dualidade onda-part́ıcula, onde se postula que uma part́ıcula, de-

pendendo de sua massa, pode exibir comportamento ondulatório. O prinćıpio da incerteza

também se mostrou fundamental, pois mostra que propriedades como a posição e momento
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não podem ser medidas simultaneamente sem uma incerteza mı́nima. Quanto mais preciso

é uma medida de umas das propriedades, menos precisamente se torna a medição da ou-

tra. O resultado é que as propriedades da mecânica quântica não são obtidas de maneira

determińıstica e sim probabiĺıstica. Dessa forma, a partir destes conceitos, uma part́ıcula

pode ser descrita por uma função de onda (Ψ), onde todas as informações/propriedades

sobre ela estão contidas. A partir da Ψ correspondente à descrição da part́ıcula é posśıvel

obter, por exemplo, a energia de um determinado estado que a função está associada, além

do intervalo de probabilidades que descrevem a sua posição. A equação de Schrödinger

descreve como Ψ se desenvolve no tempo (t) e espaço (x):

i~
∂Ψ(x,t)

∂t
= ĤΨ(x,t) (8)

onde Ĥ é o operador Hamiltoniano, um operador que gera na evolução do tempo os estados

quânticos e os seus respectivos valores de energia. O Ĥ é definido pela soma a seguir:

Ĥ = T̂ + V̂ (9)

sendo T̂ e V̂ os operadores mecânico quânticos associados às energias cinética e potencial,

respectivamente. Assumindo que Ĥ não contém a parte temporal (sistema conservativo em

relação à energia), a dependência espacial e de tempo da função de onda pode ser tratada

separadamente, logo:

Ψ(x,t) = f(t)Ψ(x) (10)

i~
1

f(t)

∂f(t)

∂t
=

1

Ψ(x)
ĤΨ(x) = E (11)

a função de onda descrita na Eq. 10 na Eq. 8 se torna a Eq. 11 depois da separação das

variáveis de tempo e espaço. A constante E que aparece na equação é a energia total do

sistema associado ao estado quântico descrito pela função de onda. Isolando as duas partes
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da equação e buscando a resolução da parte temporal temos:

f(t) = e
−iEt

~ (12)

ĤΨ(x) = EΨ(x) (13)

sendo a Eq. 13 a equação de Schrödinger independente do tempo. Note que a parte tem-

poral da função é descrita por uma exponencial, portanto, os autoestados do Hamiltoniano

são descritos como:

Ψ(x,t) = e
−iEt

~ Ψ(x) (14)

Esses autoestados gerados produzem uma distribuição de probabilidade independente do

tempo. O resultado é a geração de estados quânticos estacionários, onde o de mais baixa

energia descreve o estado fundamental e os restantes os estados excitados. Sempre que

fizermos referência à equação de Schrödinger, será para a versão independente do tempo,

descrita na equação Eq. 13.

Infelizmente, para a maioria dos casos de interesse para a qúımica teórica e computa-

cional, a equação de Schrödinger não pode ser resolvida exatamente O avanço da teoria

quântica, juntamente com a evolução da tecnologia computacional, possibilitaram solu-

ções aproximadas da equação de Schrödinger e, assim, tornaram fact́ıvel a sua utilização

em sistemas moleculares de alta complexidade estrutural. A partir disso, a evolução des-

tes campos levou à construções de modelos que levaram a introdução de vários conceitos

elementares na ciência, principalmente na qúımica. É importante ressaltar que os méto-

dos teóricos dentro da qúımica teórica e computacional são numerosos, assim iremos nos

concentrar em uma das aproximações mais básicas para o estudo de reações qúımica, a

aproximação de Born-Oppenheimer. Posteriormente, apresentaremos uma breve exposição

sobre o formalismo da Teoria do Funcional de Densidade (DFT).

2.3 Aproximação de Born-Oppenheimer

A aproximação de Born-Oppenheimer é crucial para o tratamento de sistemas molecu-

lares. Em uma molécula, pode-se dizer que os elétrons são milhares de vezes mais leves que
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os núcleos. Dessa forma, a movimentação eletrônica pode ser considerada praticamente

instantânea em relação à nuclear. Esta aproximação é conhecida como modelo adiabático.

Dessa forma, se pode tratar a parte eletrônica separadamente da parte nuclear, ou seja,

obter a função de onda do sistema molecular separada em uma função eletrônica e uma

função nuclear,

Ψ(r,R) = Ψele(r; R)Ψnuc(R) (15)

onde r representa coletivamente as coordenadas de todos os elétrons e R as coordena-

das dos núcleos. A função molecular total Ψtot depende dinamicamente das coordenadas

eletrônicas e nucleares, muito embora, note que a parte eletrônica (Ψele) possui uma depen-

dência paramétrica com as coordenadas nucleares (Eq. 15). Esta estratégia matemática

permite escrever de forma aproximada a equação de Schrödinger molecular (Eq. 13) e o

Hamiltoniano molecular (Eq. 9):

ĤΨele(r; R)Ψnuc(R) = EΨele(r; R)Ψnuc(R) (16)

Ĥ = T̂ + V̂ = (T̂ele + T̂nuc) + (V̂ne + V̂ee + V̂nn) (17)

Na Eq. 17 os termos T̂ele e T̂nuc representam os operados de energia cinética dos elétrons

e núcleos, respectivamente. O termo V̂ne representa o operador associado ao potencial

eletrostático atrativo entre os núcleos e elétrons. Já o V̂ee e o V̂nn são os operadores associ-

ados ao potencial eletrostático de repulsão elétron-elétron e núcleo-núcleo, respectivamente.

Neste ponto, a partir do modelo adiabático da molécula, permite-se que a energia cinética

nuclear possa ser desprezada e tratada em segundo plano. Assim, o operador de energia

potencial de repulsão nuclear se torna praticamente constante. Assim, a Eq. 17 pode ser

reduzida para a seguinte forma,

Ĥ = T̂nuc + Ĥele (18)

por sua vez Ĥele pode ser escrito como:

Ĥele = T̂ele + (V̂ne + V̂ee + V̂nn) = T̂ele + V (19)
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esta separação conduz diretamente à aproximação de Born-Oppenheimer. Aplicando Ĥele

na função de onda eletrônica, obtêm-se os estados eletrônicos a partir da resolução da

equação a seguir

(T̂ele + V )Ψele(r; R) = Un(R)Ψele(r; R) (20)

logo Un(R) é a soma da energia eletrônica junto com a energia de repulsão nuclear, para os

núcleos fixos. Dessa forma, os valores de energias eletrônicas Un(R) geram um potencial

médio para os núcleos. Agora aplicando este potencial médio (Un(R)) para o movimento

nuclear temos:

(T̂nuc + Un(R))Ψnuc(R) = EΨnuc(R) (21)

que resolvida conduz aos modos de vibração e rotação da molécula. Neste sentindo, o

movimento dos núcleos em uma reação qúımica, na aproximação adiabática, é descrito por

um conjunto de valores de energias eletrônicas correspondentes à vários arranjos nucleares

fixos. Este conjunto de valores fazem parte de uma Superf́ıcie de Energia Potencial (SEP).

Isto significa que, o principal objetivo de estudar teoricamente reações qúımicas, é descrever

eficientemente a SEP obtendo soluções da equação eletrônica apresentada pela Eq. 20.

2.4 Superf́ıcie de Energia Potencial

A SEP traz todas as informações sobre um sistema molecular. A partir do conheci-

mento da função Un(R) é posśıvel obter propriedades associadas ao movimento nuclear,

por exemplo propriedades espectroscópicas associadas a vibração e rotação das moléculas.

A SEP é composta por 3N-6 dimensões, onde N é o número de átomos que compõe o

sistema, sendo definida para cada estado eletrônico da molécula. É fácil compreender a

complexidade da SEP para sistema poliatômicos grandes, sendo posśıvel sua representação

gráfica somente para moléculas pequenas. Neste sentido, a estratégia teórica mais comum

é explorar a SEP em partes espećıficas de interesse para a predição da propriedade qúımica

alvo. No contexto das propriedades cinéticas e termoqúımicas, os pontos mais interes-

santes sobre uma SEP são chamados de pontos estacionários em respeito às coordenadas

nucleares. Particularmente, os associados aos mı́nimos de energia e os ponto de selas de
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primeira-ordem (Fig. 15).

Figura 15: Associação entre a superf́ıcie de energia potencial 3D e um perfil energético 2D. A e
C são os mı́nimos conectados ao estado de transição B.91

Um mı́nimo de energia fornece uma estimativa da configuração nuclear mais provável de

uma molécula, seja ela na forma de reagente, produto ou intermediário durante a reação.

Por outro lado, o ponto de sela de primeira-ordem (comumente chamado de estado de

transição) é um ponto sobre a SEP que é um mı́nimo de energia para todas as direções, com

exceção da direção do caminho de reação, para o qual é considerado um máximo. Um estado

de transição sempre está conectado a dois mı́nimos. Neste contexto, a energia relativa do

estado de transição fornece uma estimativa da barreira de transição para a formação de

um mı́nimo ao outro. Assim, localizando os estados de transição se torna posśıvel associá-

los aos seus mı́nimos conectados (reagentes, produtos ou intermediários durante a reação).

De forma geral, utilizando termos computacionais, os pontos estacionários são obtidos

por rotinas de cálculos de energias chamadas de ”otimização de geometria”. Os pontos

estacionários são obtidos quando cálculo do gradiente da energia é zero, ou seja, a primeira

derivada da energia em relação às coordenadas nucleares é nula. Os pontos estacionários

obtidos sobre a SEP são caracterizados pelo cálculo da segunda derivada, ou seja, a variação

do gradiente de energia. Este passo consiste no cálculo das frequências vibracionais onde os
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mı́nimos de energia possuem somente valores de frequências positivas e o estado de transição

somente um valor de frequência negativa. O terceiro passo consiste em conectar o estado

de transição com os seus mı́nimos correspondentes através do método da Coordenada de

Reação Intŕınseca (IRC).92 Atualmente, algoŕıtimos eficientes para aplicação destes cálculos

estão dispońıveis em larga escala nos softwares de qúımica computacional.

Dessa forma, o objetivo chave para uma descrição teórica do mecanismo de uma reação

qúımica se baseia, essencialmente, na caracterização precisa dos pontos estacionários sobre

a SEP. O primeiro desafio em obter uma SEP que seja apta em descrever as propriedades

termodinâmicas e cinéticas de um mecanismo de reação real consiste na escolha do método

de estrutura eletrônica apropriado. O balanço entre a acurácia do método e o seu custo

computacional está intimamente ligado ao tamanho do sistema. Métodos de estrutura

eletrônica ab initio baseados na função de onda do sistema molecular são a primeira opção

para a predição confiável de propriedades cinéticas e termodinâmicas. Entretanto, tais

métodos exigem um enorme custo computacional, sendo muitas vezes limitados à poucos

átomos. Alternativamente, a Teoria de Funcional de Densidade (DFT) se tornou uma

ferramenta promissora na modelagem de reações, possibilitando tratar moléculas maiores

com boa acurácia qúımica embora exija um cuidado especial na análise dos resultados

obtidos.

A escolha do modelo qúımico adequado é uma das primeiras tarefas no estudo de re-

ações: 1) a qualidade das funções de base (número de funções atômicas para a valência,

adição de funções de polarização funções difusas e pseudo-potenciais relativ́ısticos); 2) mo-

delos estruturais aproximados das espécies qúımicas reativas, por exemplo, substituir um

grupo volumoso por um grupo menor, e.g., um t-butila por uma metila, ou omitir algum

componente da reação que é considerado de pouca participação no mecanismo de reação.

3) modelo para descrever a influência do solvente (cont́ınuo dielétrico e/ou solvente na

forma expĺıcita) e 4) outro ponto crucial é estabelecer a conexão entre o modelo teórico

com os parâmetros reacionais obtidos experimentalmente. Como citado anteriormente,

os observáveis no contexto da qúımica computacional são as energias das espécies qúımi-

cas. Entretanto, as energias obtidas nos cálculos de estrutura eletrônica estão associadas à

energia potencial de uma molécula isolada no vácuo. A obtenção das propriedades termo-
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dinâmicas e cinéticas para um efetiva comparação com as condições reais de laboratório são

feitas utilizando ferramentas da teoria da mecânica estat́ıstica. Dessa forma, um ensemble

de moléculas é considerado, sendo que as espécies moleculares não interagem entre si como

no modelo ideal de fase em gás. A partir das funções de partição eletrônica, translacional,

vibracional e rotacional é posśıvel obter às funções de estado do sistema (por exemplo a

H, S e G) em valores de temperatura e pressão espećıficos. Com as contribuições ter-

modinâmicas calculadas a partir de um modelo de gás ideal, os efeitos do solvente são

inclúıdos diretamente na energia eletrônica do soluto isolado. Assim, são obtidos os valores

de energias livre em solução Gs para os intermediários e estados de transição.

Todas estas aproximações vão refletir na qualidade da SEP. Os modelos utilizados

no presente trabalho fornecem dados termodinâmicos e cinéticos que permitem somente

conclusões qualitativas acerca dos sistemas estudados. Modelos mais sofisticados são ne-

cessários para resultados cinéticos e termoqúımicos de alta acurácia qúımica, entretanto,

muitas vezes tais cálculos são limitados à sistemas pequenos em fase de gás e estão fora do

escopo deste trabalho.

2.5 A função de onda molecular

A resolução exata da equação de Schrödinger eletrônica (Eq. 20) somente é posśıvel

para moléculas monoeletrônicas. Para sistemas moleculares de N -elétrons (sendo N>1),

o problema se torna mais complexo, pois a interação repulsiva elétron-elétron se torna um

problema de muitos corpos, sendo inexistente uma resolução anaĺıtica exata desses termos a

partir do Hamiltoniano eletrônico. A solução mais clássica para esse problema foi dada por

Hartree, onde ele sugeriu que a função de onda eletrônica, dependente das coordenadas dos

N -elétrons, fosse simplificada como um produto de funções dependentes das coordenadas

de um-elétron.

Ψele(r) = φ1(r1)φ2(r2) . . . φi(ri) (22)

esse é conhecido como o produto de Hartree, onde o produto dessas funções monoeletrôni-

cas, independentes entre si, fornecerão o que conhecemos como orbitais moleculares. Com

a introdução da parte de spin (ω) na função espacial se cria os spin-orbitais. Mais tarde,
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com a contribuição de Fock-Slater, se adiciona a propriedade anti-simétrica em relação à

permuta das coordenadas eletrônicas na função, escrevendo o produtório da Eq. 22 por

meio de um determinante:

Ψele(r1, ω1 . . . ri, ωi) =
1√
N !

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

φ1(r1,ω1) φ2(r1,ω1) . . . φi(r1,ω1)

φ1(r2,ω2) φ2(r2,ω2) . . . φi(r2,ω2)

. . . . . . . . . . . .

φ1(rn,ωi) φ2(ri,ωi) . . . φi(ri,ωi)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(23)

chamado de determinante de Slater, em que os spin-orbitais (φn) estão em função das

coordenadas eletrônicas espaciais (ri) e de spin (ωi), sendo N igual ao número de elétrons

do sistema. Esta função descreve o estado quântico do sistema, respeitando o prinćıpio

de exclusão de Pauli. Utilizando-se do método varacional e, um determinante de Slater

como função de onda tentativa, se pode escrever as equações de Hartree-Fock, cujas as

suas soluções levam ao melhor conjunto de {φi} associados à menor energia do sistema. O

método de Hartree-Fock é a base para os métodos baseados em função de onda. A partir

dele, se deriva o termo de correlação eletrônica, e o objetivo dos métodos pós-Hartree-Fock

é recuperá-la a fim de se aproximar o máximo posśıvel da função de onda exata e, por

consequência, da energia do sistema real.

2.6 Teoria do Funcional de Densidade

2.6.1 A Densidade Eletrônica

A Teoria do Funcional de Densidade baseia-se em diferentes prinćıpios teóricos. O

Hamiltoniano molecular depende do número de elétrons e núcleos do sistema estudado.

Como mencionado na seção anterior, a utilização da função de onda molecular possibilita

a descrição do sistema eletrônico do sistema, que é dependente das coordenadas (espacial e

de spin) de cada elétron, para determinado arranjo nuclear. Uma alternativa simplificada

seria trabalhar com outro observável onde os elétrons seriam descritos coletivamente, ou

seja, a densidade eletrônica ρ, desde que a integração sobre todas as coordenadas espaciais

de todos os elétrons fornece o número total de elétrons N , ou seja:
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N =

∫
ρ(r)dr (24)

sendo ρ(r) uma função sempre positiva, comumente chamada de densidade eletrônica,

observável central da Teoria do Funcional de Densidade (DFT).

Uma das primeiras tentativas de utilizar funcionais de densidade para calcular a ener-

gia de um sistema eletrônico foi a sugerida por Thomas, Fermi e Dirac (TFD) e, outros

colaboradores, que propuseram expressar a energia cinética e de troca como funcionais

de densidade utilizando um modelo de gás uniforme de elétrons. A atração entre os nú-

cleos e elétrons e a repulsão intereletrônica foram descritas classicamente, podendo assim,

ser obtidas exatamente em termos da densidade eletrônica. Os funcionais de densidade

correspondentes à energia cinética e de troca foram expressos da seguinte forma:

T [ρ] = CT

∫
ρ

5
3 (r)dr (25)

EX [ρ] = CX

∫
ρ

4
3 (r)dr (26)

onde o funcional de energia total (E) para esse modelo (TFD) é dado por:

ETDF [ρ] = CT

∫
ρ

5
3 (r)dr +

∫
ρ(r)υext(r) +

1

2

∫∫
ρ(r1)ρ(r2)

|r1 − r2|
+ CX

∫
ρ

4
3 (r)dr (27)

Os quatro termos à direita na Eq. 27 correspondem à energia cinética, ao potencial externo

(potencial externo normalmente consiste na posição e na carga dos núcleos dos átomos que

formam a molécula), o potencial clássico de repulsão eletrostático elétron-elétron e, por

fim, a energia de troca. Apesar dessa abordagem ter sido revolucionária na época, as

propriedades obtidas a partir do modelo de TFD não possúıam erros razoáveis, devido,

preponderante, à descrição limitada da energia cinética pelo funcional descrito na Eq. 25,

falhando ao predizer variadas propriedades qúımicas. Somente 40 anos depois, com os

teoremas de Hohenberg-Kohn. o uso da densidade eletrônica como ”observável” mecânico-

quântico foi rigorosamente legitimado.



47

2.6.2 Teoremas de Hohenberg-Kohn

No trabalho de Hohenberg-Kohn foram propostos dois teoremas,93 que representam o

grande alicerce teórico da DFT. O Hamiltoniano molecular também pode ser desenvol-

vido da seguinte forma, admitindo a aproximação de Born-Oppenheimer para os sistemas

moleculares, temos:

Ĥ = T̂ + V̂ne + V̂ee (28)

onde T̂ é o operador de energia cinética e V̂ee e V̂ne os operadores de repulsão elétron-elétron,

o quais incluem a repulsão Coulombiana e os termos não-clássicos (troca e correlação),

respectivamente. O termo V̂ne está associado à atração dos elétrons e núcleos. O V̂ne

corresponde ao potencial externo υext, que, por sua vez, é derivado da interação dos N -

elétrons e as cargas de todos os núcleos Zα, ou seja:

V̂ne =
N∑
i

∑
α

− Zα
|Rα − ri|

= υext(ri) (29)

O primeiro teorema de Hohenberg-Kohn prova que não é posśıvel se determinar dois

υext(r) diferentes partindo da mesma densidade eletrônica ρ(r) no estado fundamental.

A consequência disso, é que a densidade eletrônica determina o potencial externo, como

também o operador Ĥ, a função de onda Ψ, em suma, todas propriedades do sistema!

Podemos então, escrever o funcional de energia a partir dos termos do Hamiltoniano da

Eq. 28 como funcionais de densidade:

E[ρ(r)] = T [ρ(r)] + Vee[ρ(r)] + Vne[ρ(r)] (30)

sendo que V̂ne o termo dependente do potencial externo (Eq. 29), e os restantes indepen-

dentes. Considerando as Eqs. 29 e 30 permite escrever o funcional E[ρ(r)] como:

E[ρ(r)] = T [ρ(r)] + Vee[ρ(r)] + Vne[ρ(r)] = F [ρ(r)] +

∫
ρ(r)υext(r)dr (31)

onde T [ρ(r)] é a energia cinética e Vee[ρ(r)] a energia correspondente à interação elétron-

elétron. Estes funcionais estão associados à um novo observável, F [ρ(r)], que nasce com
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esse teorema, conhecido comumente como funcional universal ou funcional de Hohenberg-

Kohn. A energia de Vne[ρ(r)] depende do potencial externo exercidos pelos núcleos nos

elétrons (por consequência da densidade eletrônica). Dessa forma, se conhecermos a forma

do funcional F [ρ(r)] e a densidade eletrônica é posśıvel resolver a equação de Schrödinger

exatamente, visto que todos termos do Hamiltoniano são conhecidos. Neste sentido, a

resolução deste Hamiltoniano é aplicada igualmente para qualquer molécula! Infelizmente,

não é tão simples, pois não se conhece a forma exata do funcional F [ρ(r)]. Portanto,

construir uma expressão expĺıcita para este funcional desconhecido é o maior desafio no

campo da DFT.

Neste ponto, é importante refletir sobre a consequência deste teorema, onde, em prin-

ćıpio, é posśıvel obter todas as propriedades do sistema conhecendo a densidade eletrônica

deste, no estado fundamental. Entretanto, como se pode calcular a densidade eletrônica

associada ao estado eletrônico fundamental do sistema? O segundo teorema de Hohenberg-

Kohn estrutura um método de cálculo para isso. Utilizando o principio variacional, para

uma densidade eletrônica aproximada ρ̃, segundo o primeiro teorema, ela determina o seu

potencial externo υ̃ext e portanto a função de onda associada ao sistema Ψ̃. Usando esta

função de onda e o Hamiltoniano aproximado, dado um potencial υext, temos que:

< Ψ̃|Ĥ|Ψ̃ >= F [ρ̃(r)] +

∫
ρ̃(r)υext(r)dr = E[ρ̃] ≥ E[ρ] (32)

a energia obtida da densidade eletrônica tentativa ρ̃ deve ser maior ou igual a energia asso-

ciada à densidade eletrônica exata do sistema. O prinćıpio variacional fornece ferramentas

para encontrar a densidade eletrônica em um dado potencial externo e, assim, obter a

energia do sistema. A energia do estado fundamental é obtida através da minimização do

funcional de energia em respeito à variação de densidade eletrônica tentativa,

(
∂E[ρ̃]

∂ρ̃

)
= 0 (33)

De forma geral, o primeiro teorema de Hohenberg-Kohn mostra que se pode determinar

o estado fundamental de um sistema, com dado potencial externo, usando a densidade
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eletrônica como variável básica ao invés de usar a função de onda de N -elétrons, que é

muito mais complexa de se trabalhar. Na prática, o segundo teorema de Hohenberg-Kohn

estabelece o prinćıpio variacional na DFT.

2.6.3 O Método de Kohn-Sham

Na prática, as equações obtidas a partir da Eq. 33 são resolvidas utilizando represen-

tações aproximadas dos funcionais de densidade. As expressões para os funcionais obtidas

do modelo de TFD são muito simplificadas, por isso falham na descrição dos sistemas

atômicos-moleculares. Uma alternativa engenhosa foi a desenvolvida pelos pesquisadores

Kohn e Sham,94 onde o problema variacional é tratado utilizando funções de um-elétron

(orbitais). Assim, constrói-se um sistema hipotético, onde há a energia cinética dos elétrons

que interagem e uma parte residual associada às interações elétron-elétron, consideradas

como sistema não-interagente.

O grande obstáculo em utilizar funcionais de densidade para expressar a energia do

sistema está no cálculo da energia cinética, como citado no modelo TFD. Para resolver

este problema, o método de Kohn-Sham se baseia nos elétrons não interagentes a fim de

achar o estado fundamental. Este sistema de N-elétrons pode ser definido por um conjunto

de funções orbitais {φi}, ou seja, um determinante de Slater. Assim, a energia cinética dos

elétrons não interagentes Ts[ρ] pode ser escrita pela seguinte expressão:

Ts[ρ] =< φi|∇2
i |φi > (34)

É claro que Ts[ρ] não é a energia cinética verdadeira do sistema T [ρ]. Utilizando a equação

do funcional de energia do teorema de Hohenberg-Kohn, incluindo um novo funcional

universal “G[ρ]” temos:

F [ρ] = G[ρ] + J [ρ] (35)

e tornando expĺıcita a repulsão elétron-elétron, onde J [ρ] é a energia de repulsão elétron-
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elétron clássica (Coulomb):

J [ρ] =
1

2

∫∫
ρ(r1)ρ(r2)

|r1 − r2|
dr1dr2 (36)

e G[ρ] é dado por:

G[ρ] = Ts[ρ] + EXC [ρ] (37)

Note que Ts[ρ] possui a mesma densidade eletrônica ρ do sistema que interage, assim o

cálculo é do mesmo sistema. O funcional EXC [ρ] inclui os termos não clássicos de correlação

e troca associados a interação elétron-elétron. Utilizando a equação do funcional universal

da Eq. 35, e as Eq. 31 e Eq. 37, permite escrever o funcional EXC [ρ] da seguinte forma:

EXC [ρ] = (T [ρ]− Ts[ρ]) + (Vee[ρ]− J [ρ]) (38)

expressão correspondente ao funcional de correlação-troca. Esta expressão mostra que, em

prinćıpio, o termo EXC [ρ] inclui não somente a diferença do potencial quântico e clássico

associado à repulsão elétron-elétron mais também a diferença entre a energia cinética do

sistema real T [ρ], ou seja o que interage, com o sistema fict́ıcio Ts[ρ], o não-interagente.

A estratégia agora se resume em como determinar o conjunto de funções de um-elétron

independentes{φi} que descreva a energia cinética do sistema, já que o sistema não inte-

ragente será utilizado como referência. Para isso, a energia do sistema interagente da Eq.

30 será reescrita utilizando a nova definição do funcional universal com o termo EXC [ρ]:

E[ρ] = Ts[ρ] + J [ρ] + Vne[ρ] + EXC [ρ] (39)

expressando a mesma equação, Eq. 39, em termos dos orbitais {φi} e da densidade ρ,
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temos:

E = −1

2

N∑
i

< φi|∇2
i |φi > + (40)

+
1

2

∫∫
ρ(r1)ρ(r2)

r1
dr1dr2

−
N∑
i

∑
α

∫
Zα

|Rα − ri|
+ EXC [ρ]

observe que o único termo que não foi explicito foi o funcional EXC [ρ]. A densidade ρ é

obtida a partir de um determinante de Slater, como definido na Eq. 23, assim:

ρ(r) =
N∑
i=1

< φi|φi > (41)

Neste ponto, de maneira similar ao método de HF, são obtidas N-equações de pseudo-

autovalor derivadas a partir do método variacional, conhecidas como equações de Kohn-

Sham (KS):

hKSi φi = εiφi (42)

onde hKSi é o operador de um-elétron de KS, definido como:

hKSi = −1

2
∇2
i + υeff (43)

o potencial efetivo é definido pela seguinte equação:

υeff =

∫
ρ(r2)

r12
dr2 −

∑
α

Zα
|r1α|

+ VXC(ri) (44)

O potencial VXC(ri) é um potencial derivativo, descrito como:

VXC =

(
∂EXC [ρ]

∂ρ

)
(45)

ou seja, o potencial de correlação e troca VXC é definido como a derivada do funcional de

correlação e troca. Como frisado anteriormente, não se conhece a forma exata do funcional

EXC [ρ], consequentemente de VXC . A estratégia básica para obter as soluções das equações
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de KS (Eq. 42) é utilizar um procedimento iterativo, análogo ao método de Hartree-Fock-

Roothaan. Entretanto, a natureza da energia eletrônica obtida é completamente diferente.

O HF, por si mesmo, é declaradamente uma aproximação, portanto a correlação deve ser

inclúıda através de outros métodos. No formalismo de KS, a correlação e a troca são

inclúıdos através de uma correção, por meio de VXC . O método de KS seria exato se a

forma de EXC [ρ] fosse conhecida. Este fato levou à construção de uma grande quantidade

de métodos matemáticos para a obtenção do VXC , desde aproximações ab initio até a

introdução de parâmetros emṕıricos.

2.6.4 Aproximação da Densidade Local (LDA)

A introdução do efeito de correlação eletrônica no modelo de gás uniforme de elétrons

leva para a aproximação mais geral do EXC [ρ] chamada de Aproximação da Densidade

Local (LDA). A LDA é a base de todas as aproximações de funcionais de correlação e

troca. A ideia central deste modelo é assumir o pressuposto que EXC [ρ] pode ser escrito

na seguinte forma:

ELDA
XC [ρ] =

∫
ρ(r)εXC(ρ(r))dr (46)

onde εXC [ρ(r)] é a energia de densidade que é dependente da densidade de elétrons ρ(r).

Em outras palavras, a energia de densidade é função da densidade eletrônica. A aproxi-

mação LDA consiste no cálculo de εXC em determinada posição r que pode ser computada

exclusivamente do valor de ρ(r) nesta determinada posição, ou seja para um valor “local“

de ρ(r). A densidade de elétrons deve ser a mesma sobre todas as posições. Na prá-

tica, o objetivo desta aproximação não é calcular explicitamente a energia de densidade

de correlação e troca, mas sim construir funções que descrevam a repulsão intereletrô-

nica classicamente com a introdução da parte quântica (correlação e troca) e que também

incorporem a diferença de energia cinética do sistema interagente e não interagente.

A energia de densidade εXC é sempre tratada como uma soma individual das contribui-
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ções de correlação e troca, ou seja:

εXC(ρ(r)) = εX(ρ(r)) + εC(ρ(r)) (47)

Como discutido no modelo de TDF, a parte de troca pode ser obtida facilmente utilizando

a formulação de Dirac análoga à descrita na Eq. 25, ou seja:

εX(ρ(r)) = −Cρ(r)
1
3 (48)

onde C é uma constante introduzida para o modelo de gás uniforme de elétrons. A energia

de densidade de correlação é mais complexa de ser obtida, pois não há uma expressão

expĺıcita para εC(ρ(r)). Neste sentido, a energia de correlação na LDA é obtida numeri-

camente por meio de sofisticados esquemas de interpolação, o mais utilizado é o VWN de

Vosko, Wilk e Nusair.95 Na LDA, a densidade total de elétrons é considerada pela soma

conjunta das densidades de spin α e β. Para sistemas de camada aberta é necessário tratar

as densidades de spin individualmente chamada de Aproximação da Densidade de Spin

Local (LSDA).

O cálculo das integrais envolvendo εC(ρ(r)) e εX(ρ(r)) é uma das partes mais complica-

das na teoria KS-DFT. A maioria dos códigos dispońıveis utilizam integração numérica com

diferentes algoŕıtimos. As aproximações LDA e LSDA foram passos importantes para os

métodos DFT fornecendo predições de geometria, estrutura eletrônica molecular, frequên-

cias e termoqúımicas razoáveis, com algumas propriedades calculadas com acurácia superior

quando comparadas às obtidas pelo método HF. Todavia, isto ocorria por um cancelamento

de erro entre a parte de troca, que fornecia valores subestimados, com a parte de correlação

que fornecia valores superestimados. Entretanto, valores de energias de ligação são sempre

superestimadas pela LDA fornecendo erros entre 20-30 %.96 A LDA sofre limitações sérias

para sistemas onde a densidade eletrônica não se comporta como um gás homogêneo. Por

exemplo, no cálculo de barreira de reação, que envolve mudanças drásticas na densidade

nas regiões afastadas dos núcleos dos átomos devido a quebra e formação de ligações, a

LDA fornece resultados anômalos. Neste sentido, para melhorar a aproximação LDA, são
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feitas correções não-locais no funcional de correlação e troca.

2.6.5 Aproximação do Gradiente Generalizado (GGA)

A lógica em aperfeiçoar a aproximação LDA consiste em somente usar informações

sobre a densidade ρ(r) em determinado r , mas suplementar as funções de densidade da

Eq. 33 com o gradiente de densidade:

EGGA
XC [ρ] =

∫
ρ(r)εGGAXC (ρ(r),∇ρ(r))dr =

∫
ρ(r)εGGAX (ρ(r),∇ρ(r))dr +

∫
ρ(r)εGGAC (ρ(r),∇ρ(r))dr

(49)

onde εGGAX (ρ(r),∇ρ(r)) e εGGAC (ρ(r),∇ρ(r)) são funções anaĺıticas que depende de ambos,

a densidade local e o gradiente de densidade. Incluindo a correção não-local pelo gradi-

ente de densidade se define esta aproximação como ”Aproximação do Gradiente Generali-

zado” (GGA) para a parte de troca e correlação.

Existem vários tipos de funcionais de correlação e troca GGA. A maioria são constrúıdos

com uma correção adicional no funcional LDA, ou seja, são inclúıdos efeitos locais e não-

locais no funcional de densidade de correlação e troca. Dessa forma, a parte de troca LDA

(Eq. 47) é corrigida por um termo não local dado pela expressão:

EGGA
X [ρ] = ELDA

X [ρ]−
∑
ω

F (sω)ρ4/3ω (r) (50)

onde o argumento da função F neste caso é o gradiente de densidade reduzida para a parte

de spin sω, ou seja:

sω =
∇ρ(r)

ρ4/3(r)
(51)

Por exemplo, um dos funcionais de troca mais utilizados foi o constrúıdo por Becke,97

abreviado simplesmente de ”B” ou “B88”, onde a estratégia consiste em construir para-

metricamente a forma matemática do funcional a partir de valores de energia de troca

exatos obtido experimental de gases nobres. Vários outros funcionais foram feitos com

a mesma filosofia, e.g., os Perdew-Wang (PW) e modified Perdew-Wang (mPW),98 entre

outros. Alternativamente, os funcionais de troca GGA podem ser constrúıdos utilizando
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prinćıpios totalmente ab initio, ou seja, derivados puramente da mecânica quântica, não

contendo parâmetros otimizados empiricamente. O mais conhecido é o funcional de troca

Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE).99 Analogamente, como discutido anteriormente para aos

funcionais de correlação LDA, a obtenção de uma forma anaĺıtica para as funcionais de

correlação GGA é mais complicada, assim não entraremos em detalhes na sua obtenção.

Alguns exemplos de funcionais de correlação que são constrúıdos sem parâmetros emṕı-

ricos são o P86,100 PBE,99 o PW91.98 Outro funcional de correlação GGA popular é o

LYP que,101 diferentemente dos citados acima, não é uma correção na expressão LDA.

Na prática, qualquer funcional de troca e correlação podem ser combinados para obter o

potencial de troca e correlação. Muito embora, algumas combinações são estabelecidas.

Por exemplo, o acronismo BLYP se refere a utilização do funcional de troca B com o de

correlação LYP. A aproximação GGA permitiu aumentar a acurácia das predições DFT

para energias de ligação, barreiras de reação e outras propriedades que eram problemáticas

na LDA.

Um segundo passo natural com o objetivo de tentar aprimorar as correções não-locais

na parte LDA foi introduzir a dependência da derivada de segunda ordem da densidade

que corresponde o próximo termo da expansão de Taylor da densidade em determinado

r, i.e., o Laplaciano da densidade ∇2ρ(r). Além disso, foi adicionada a dependência da

energia cinética de densidade τ . Os funcionais obtidos por esta aproximação são chamados

de meta-GGA, ou seja:

Emeta−GGA
XC [ρ] =

∫
ρ(r)εmeta−GGAXC (ρ(r),∇ρ(r),∇2ρ(r), τ)dr (52)

a energia cinética de densidade pode ser definida como:

τ(r) =
occ∑ 1

2
| ∇φi |2 (53)

em que τ é obtida através do conjunto de orbitais KS. Alguns exemplos de funcionais

meta-GGA de troca e correlação que podem ser destacados são os funcionais B98102 e o

TPSS.103 Embora a inclusão da dependência do Laplaciano aumento consideravelmente a
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complexidade no cálculo destes funcionais e, portanto, o custo computacional, em geral,

não foram obtidas melhoras significativas quando comparados aos funcionais GGA.

2.6.6 Funcionais Hı́bridos

Como brevemente discutido anteriormente, o uso de funcionais de correlação e troca

LDA superestimam as predições de energias de ligação. Alguns funcionais GGA também

fornecem este tipo de tendência, mas em menor extensão. Já o método HF, em geral,

subestima estas energias. Neste sentido, esta tendência de valores contraditórios sugerem

uma combinação entre os dois métodos para a parte de troca, visto que sua contribuição é

substancialmente maior que a parte de correlação. Esta combinação somente é posśıvel uti-

lizando sofisticados argumentos teóricos baseados na formulação da conexão adiabática.104

A utilização da parte de troca HF para se obter o potencial de correlação e troca origina a

classe de funcionais mais utilizados dentro da DFT: os funcionais h́ıbridos. Na sua primeira

aplicação, a energia de correlação e troca foi calculada usando metade da parte de troca

de HF utilizando a determinante de Slater obtida pelo método KS e a outra metade da

energia de troca LDA correspondente a densidade eletrônica. Esta primeira aproximação,

chamada de H&H,105 foi proposta por Becke:

EH&H
XC =

1

2
EHF
X +

1

2
ELDA
X + ELDA

C (54)

Esta abordagem forneceu resultados bem melhores para a LDA em numerosos casos. Em

uma segunda etapa, Becke propôs a adição da parte de troca exata HF na aproximação

GGA, utilizando o funcional de troca B8897 e o de correlação LYP,101 que resultou na

combinação HB&HLYP:105

EHB&HLY P
XC =

1

2
EHF
X +

1

2
ELSDA
X + ∆EB88

X + ELY P
C (55)

Uma segunda estratégia foi utilizar coeficientes parametrizados empiricamente a fim de

maximizar a utilidade do método. Becke foi o primeiro em utilizar isto desenvolvendo o
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funcional h́ıbrido de correlação e troca de 3-parâmetros:106

EB3PW91
XC = aEHF

X + (1− a)ELSDA
X + b∆EB88

X + ELDA
C + cEPW91

C (56)

onde a, b e c foram obtidos com valores de 0,20, 0,72 e 0,81, respectivamente. Estes coefici-

entes foram estimados a partir de um banco extenso de dados experimentais. B3PW91 se

refere ao esquema de 3-parâmetros, como também a aproximação GGA de troca e correla-

ção utilizando os funcionais B8897 e PW91.98 Subsequentemente, Stevens et al. modificou

este funcional na parte de correlação substituindo o PW91 pelo LYP. Dessa forma, nasceu

o B3LYP:107

EB3LY P
XC = aEHF

X + (1− a)ELSDA
X + b∆EB88

X + cELY P
C (57)

Note que o funcional de correlação LYP foi constrúıdo para o cálculo de toda a energia

de correlação, não uma correção na LDA como acontece no PW91. Os parâmetros a, b

e c são os mesmos do B3PW91: 0,20, 0,72 e 0,81, respectivamente. A utilização do LYP

forneceu desvios menores do que o PW91 para energias de ligação e atomização quando

comparado com uma larga gama de dados experimentais envolvendo moléculas com átomos

do grupo principal da tabela periódica. Rapidamente o funcional h́ıbrido B3LYP se tornou

um dos mais aplicados na DFT. Muitos resultados eram comparados aos métodos pós-HF

altamente correlacionados com um custo computacional em algumas ordens de grandeza

menor. Muitos outros funcionais h́ıbridos foram desenvolvidos análogos ao B3LYP, como

também funcionais h́ıbridos meta-GGA , e.g., o TPSSh.108 Outros funcionais h́ıbridos im-

portantes meta-GGA que possuem um esquema de parametrização mais complicado, que

incluem também efeitos de dispersão (seção 2.6.7), são da famı́lia de Minnesota (M) desen-

volvida por Truhlar e colaboradores. Os funcionais da famı́lia M06 têm ocupado posição de

grande destaque nos últimos anos: M06-L (funcional puro, 0 % de troca HF),109 M06 (25%

de troca HF),110 M06-2X (52% de troca HF)110 e M06-HF (100% de troca HF)110 foram

amplamente aplicados na última década para inúmeros problemas mostrando resultados

superiores ao B3LYP e outros funcionais, sendo o M06 e o M06-L recomendados segundo

para o tratamento sistemas organometálicos os autores. Mais recentemente, o grupo de
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Truhlar publicou uma série de novos funcionais da famı́lia M08 e M11.111

2.6.7 Problemas na DFT

A DFT sofreu um avanço incŕıvel nos últimos anos, não somente no aspecto teórico com

a formulação crescente de novos funcionais, mas também no aspecto técnico. Atualmente,

pacotes de programas computacionais com inúmeros códigos fornecem uma interface ami-

gável para a aplicação dos métodos baseados na DFT para inúmeros tipos de problemas na

qúımica. Neste sentido, a DFT é considerada por muitos usuários uma black box de ferra-

mentas que fornecem resultados surpreendentes. Entretanto, existem problemas na DFT

que se não criteriosamente e analisados podem levar à conclusões equivocadas. Vários tra-

balhos foram produzidos a fim de discutir e mostrar os problemas e limitações da DFT na

predição de várias propriedades, portanto, seremos breves na discussão destes tópicos.

Dispersão. Os funcionais de correlação e troca baseados na teoria de KS, com correções

locais e não locais, não descrevem as interações intermoleculares fracas de caráter não-

covalente de cunho atrativo, chamadas de forças de dispersão ou forças de London. Vários

exemplos envolvendo a interação não-covalente de d́ımeros como, por exemplo, o benzeno e

nitrogênio (veja os trabalho de Boys112 e Couronne,113 respectivamente) mostraram que os

funcionais puros e h́ıbridos foram inábeis em descrever o mı́nimo associado à estes d́ımeros.

Neste sentido, para predições de geometria e energias apropriadas, principalmente para

moléculas e fragmentos grandes, um tratamento reaĺıstico das forças de dispersão deve ser

feito na DFT. Existem vários tipos de correções de dispersão, por exemplo, funcionais onde

a correção é feita pela inclusão de termos não-locais a fim de incluir a dispersão no funcional

de correlação e troca, e.g., os da famı́lia de Minnesota (M) desenvolvidos por Truhlar. Há

também correções de cunho emṕırico, onde a energia de dispersão é inclúıda separadamente

na energia final. Outros métodos também foram desenvolvidos mas vão além do escopo

deste trabalho. Para detalhes sobre correções de dispersão na DFT sugerimos as seguintes

revisões.114,115

As correções emṕıricas DFT-D são as mais utilizadas devido ao seu custo mais baixo

e bons resultados.116 A energia de dispersão entre duas moléculas pode ser particionada

em contribuições atômicas. Assim, uma correção da energia de dispersão é feita na energia
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KS-DFT, ou seja:

Etotal = EDFT + Edisp (58)

Edisp = −
∑
i>j

∑
n=6,8..

sn
Cij
n

rnij
fdampn (rij) (59)

Na primeira equação (Eq. 58), o termo EDFT se refere à energia obtida através de funcional

de correlação e troca e Edisp é a energia de dispersão. Na segunda equação (Eq. 59),

os ı́ndices i,j se referem a todos pares de átomos do sistema e rij a distância entre os

pares; sn o fator escalar global; fdampn se refere às funções damping que possui natureza

distinta dependendo da distância entre os pares de átomos rij; o termo Cij
n se refere aos

coeficientes de dispersão associados aos pares i,j. Note que a correção DFT-D não afeta

o tratamento da estrutura eletrônica do sistema, somente depende da distância entre os

átomos presentes no sistema, ou seja, da geometria dos fragmentos. Vários tipos de funções

damping foram constrúıdas dentro das correções de dispersão, por exemplo as DFT-D1117 e

DFT-D2118 desenvolvidas por Grimme, DFT-D-corrigidas por Jurecka,.119 Outra estratégia

é a reparametrização do funcional incluindo termos de dispersão, como feito por Chai e

Head-Gordon no ωB97X120 originando o ωB97X-D.121 A mais recente versão, e utilizada

em parte deste trabalho, foi a DFT-D3,122 que possui a seguinte função damping :

fdampn (rij) =
1

1 + 6(
rij

snr
ij
0

)−αn
(60)

onde sn é um conjunto de fatores escalares parametrizados para cada funcional e αn o

fator de declividade. Neste sentido, por exemplo, para o B3LYP-D3 os valores de sn serão

diferentes dos associados ao PBE0-D3. Recentemente, o método DFT-D3 mostrou bom

desempenho para estimar várias propriedades cinéticas e termodinâmicas.123

Erro da auto-interação. Como mencionado nas seções anteriores, os funcionais de

correlação e troca são baseados no tratamento clássico das interações elétron-elétron que

inclúı a energia de repulsão do elétron com ele mesmo. Esta auto-interação é parcialmente

removida pela parte de troca do funcional, porém não totalmente como acontece nos mé-

todos baseados em função de onda com a referência HF. Esta parte residual oriunda do
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termo da auto-interação algumas vezes pode fornecer erros significantes na energia da Eq.

39, principalmente no cálculo entre sistemas com elétrons emparelhados e desemparelha-

dos.124 O problema de alto-interação pode ser reparado com a introdução de correções no

funcional de correlação e troca.125 Estes funcionais corrigidos produzem resultados mais

consistentes sobre os sistemas problemáticos devido ao erro de auto-interação.126 Entre-

tanto, a acurácia destes funcionais é acentuadamente menor, por exemplo, para a predição

de energias de atomização e potencial de ionização para vários tipos de moléculas.127 Isto

indica que o ”erro” provido da auto-interação na energia de correlação e troca DFT é cŕı-

tico para um bom desempenho dos funcionais de densidade, desde que a remoção total

da auto-interação aparentemente prejudica a introdução de correlação eletrônica. Infeliz-

mente, estes efeitos não são claramente delimitados para cada tipo de funcional e sistema

a ser estudado. A DFT muitas vezes produz bons resultados de energias com os funcionais

h́ıbridos devido ao cancelamento parcial do erro auto-interação com a parte exata de troca

HF, contudo, não é óbvio quantificar a magnitude deste cancelamento, pois ele depende da

propriedade e do sistema a ser estudo. Para uma discussão mais detalhada acerca deste

aparente cancelamento de erro indicamos a excelente revisão de Harvey.128

2.6.8 A DFT e sistemas organometálicos

O desenvolvimento da DFT mudou drasticamente o campo da qúımica computacional

no estudo de sistemas organometálicos. A partir da década de 90, vários funcionais se

mostraram capazes de fornecer predições acuradas de propriedades associadas à estrutura,

ligação, reatividade, espectroscopia de compostos organometálicos. Uma das principais

causas do sucesso da DFT para estes sistemas está associada à relação de custo com-

putacional com acurácia. A utilização de métodos baseados em função de onda para o

tratamento destes sistemas é extremamente complicada. Primeiro, para a descrição da

ligação envolvendo metais de transição, é necessário o tratamento apropriado da correla-

ção eletrônica. Para isso, usualmente são necessários métodos altamente correlacionados

(CCSD(T), CASPT2, MRCI) para obter resultados adequados. Atrelado a isso, conjuntos

de funções de base grandes (funções difusas e com alto momento angular) são necessários

para garantir uma alta flexibilidade da função de onda. Na teoria KS-DFT, a densidade



61

eletrônica é obtida somente por um determinante, assim, é necessário conjuntos de funções

muito mais simples para atingir uma descrição razoável da densidade eletrônica. Neste

sentido, métodos baseados na função de onda são muitas vezes proibitivos para muitos ca-

sos de sistemas organometálicos ficando restritos a sistemas modelos de poucos átomos. A

DFT fornece resultados razoáveis para sistemas maiores, tornando-se uma das ferramentas

mais importantes no entendimento da qúımica organometálica. Várias revisões foram feitas

para estudar a acurácia da DFT para variados problemas utilizando sistemas organometá-

licos.129 No final desta seção iremos mostrar, sucintamente, alguns dos ńıveis de teoria na

DFT mais utilizados para estudar metais de transição e complexos organometálicos.

Geometria - Bases, pseudopotenciais e funcionais. Para cálculos de sistemas com

metais é imperativo utilizar um potencial efetivo para os elétrons mais internos (ECP),

visto que os efeitos relativ́ısticos escalares aumentam consideravelmente com o aumento

da carga nuclear. A escolha mais popular é o conjunto de funções de base LANL2DZ,

no qual descreve os elétrons mais internos por meio do potencial efetivo ”Los Alamos

National Laboratory” (LANL) combinado com bases de qualidade dupla-zeta (VDZ) para

os elétrons de valência.130 Entretanto, o conjunto de função de base SDD131 com o ECP

Stuttgart-Dresden e CEP-31G132 com ECP de Stevens/Cundari também com funções VDZ

para valência são os mais adequados para estudos envolvendo metais. Para átomos leves

usualmente utiliza-se as funções ”split-valences” de Pople.133 Para ”split-valences” VDZ se

utiliza o acronismo X-YZ+G*, onde X representa o número de gaussianas associadas a

cada orbital interno de cada átomo da molécula. Y e Z indicam o número de gaussianas

contráıdas associadas as duas contrações de funções de base VDZ para cada orbital de

valência. Para a base triple-zeta (VTZ) para a valência se utiliza o temo X-YZW+G*, onde

Y,Z e W indicam o número de gaussianas primitivas para cada uma das três contrações

associadas aos orbitais atômicos de valência. O śımbolo * = (d) se refere a adição de funções

de polarização (P) do tipo d e * = (f) para a adição de funções de momento angular f . O

śımbolo * = (d,p) se refere a adição de funções de polarização d para os átomos mais pesados

e p para os átomos de hidrogênio. Os śımbolos + e ++ se referem a adição de funções difusas

(D) para os átomos pesados e para os átomos pesados e de hidrogênio, respectivamente.

Especificamente, para estudos DFT de sistemas organometálicos de metais de transição, a
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utilização dos conjuntos 6-31G(d) para os átomos leves para complexos neutros e catiônicos

e 6-31+G(d) para complexos aniônicos e SDD para os metais e átomos pesados é a estratégia

base para a obtenção de geometria e frequências. Em relação aos funcionais de densidade,

o B3LYP, em geral, fornece boas geometrias para variados complexos organometálicos.

Outros funcionais com bons resultados são o BP86, TPSS, TPSSh, B3P86, PBE0 e M06.134

Schoenebeck et al. mostrou recentemente que, para sistemas organometálicos, os funcionais

que produzem bons resultados no cálculo de geometrias são o B3LYP, M06 e ωB97X-D.135

Energias - Bases, pseudopotenciais e funcionais. Como mencionado, os cálculos

DFT são menos senśıveis ao tamanho de conjunto de funções de base. A estratégia comum

utilizada em cálculos DFT para sistemas organometálicos é utilizar conjuntos de funções

menores para os cálculos de geometria e frequência e, a partir desta geometria, realizar

cálculos pontuais empregando conjuntos de função de bases maiores. Esta estratégia é

justificável, pois é sabido que os valores de geometria convergem mais rápido do que os

de energias com o aumento do tamanho do conjunto de funções de base. Existem várias

estratégias e combinações de conjunto de funções de base para o cálculo de energias de

complexos metálicos. As bases de Karlsruhe da segunda geração (def2-QVZNPD),136 onde

N = D,T,Q, constrúıdas pelo grupo de Ahlrich vem se mostrando uma excelente opção

para cálculos pontuais em sistemas organometálicos, visto que elas foram constrúıdas para

serem usadas associadas com ECP. Por exemplo, Yates e colaboradores sugerem para os

cálculos de energias envolvendo complexos organometálicos a utilização do conjunto de

base de qualidade quadrupla-zeta (def2-QZVPD) com a adição de funções de polarização

(P) associadas ao ECP do conjunto SDD para o metal e o conjunto 6-311++G(2d,p) para

os átomos leves. Para as geometrias, os autores sugerem aplicar o conjunto SDD para os

metais e 6-31G(d) para os átomos leves. Os autores aplicaram esta estratégia de função

de base em uma série de trabalhos teóricos com ênfase na descrição de mecanismos de re-

ação envolvendo sistemas organometálicos baseados no paládio e no ouro.137 Dessa forma,

aplicamos está estratégia para alguns dos sistemas estudados no presente trabalho. Nós

também sugerimos um exemplo de input deste cálculo para o Gaussian09 no Apêndices.

As bases de Karlsruhe podem ser acessadas na biblioteca de funções de base de acesso

aberto ”EMSL Basis Set Exchange” através do link: https://bse.pnl.gov/bse/portal. A
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parte da escolha dos funcionais de densidade nos cálculos de energia é mais variada. Em

muito casos, vários funcionais fornecem resultados razoáveis do sistema alvo. Martin e

colaboradores também reportaram um estudo ”benchmark” aplicando vários funcionais de

densidade sobre a energia de ativação de protótipos de reações organoametálicas envolvendo

paládio e alcanos.138 Os autores indicam que não existem somente um funcional, mas vários

tipos que fornecem resultados razoáveis, sendo eles: PBE0, B3LYP, BP86, entre outros.

Os autores também mostram que a utilização de funcionais meta-GGA para a parte de

correlação é benéfica para os casos estudados, como, por exemplo, a aplicação do funcio-

nal TPSSB95.139 Outro interessante trabalho mostra que, para sistemas organometálicos

com ligantes grandes, são necessários funcionais com correção de dispersão caso contrário

erros significativos nas energias são observados. Funcionais com a adição da correção de

dispersão B3LYP-D3 e ωB97X-D foram as abordagens com melhores resultados segundo

os autores.140 Recentemente, Schoenebeck e colaboradores publicaram uma revisão consis-

tente sobre os funcionais de densidade mais aplicados para cálculos de energia envolvendo

complexos de Ni, Pd, Ir e Rh.135 Atualmente, o M06 é o funcional mais aplicado para estes

sistemas, seguido do B3LYP, M06-L e das abordagens DFT-D3.

2.7 Cálculos dos efeitos de solvente

A grande maioria das reações organometálicas são aplicadas em solução. Igualmente

às reações orgânicas envolvendo compostos do grupo principal, as reações organometálicas

são extensivamente afetadas pela natureza do solvente. Dessa forma, para estudos teóricos

reaĺısticos destes sistemas em solução, a interação soluto-solvente deve ser razoavelmente

bem descrita. A introdução do efeito de solvatação utilizando somente métodos de estrutura

eletrônica é desafiadora, pois definir o número e as posições das moléculas de solvente nas

camadas de solvatação ao redor do soluto, não é um tarefa trivial, além de ser, muitas

vezes, computacionalmente muito dispendioso. Neste sentido, alguns trabalhos propuseram

abordagens h́ıbridas de QM/MM combinadas com simulações baseadas no métodos de

Monte-Carlo para calcular explicitamente a camada de solvatação.141 Uma abordagem

mais simples, que se tornou muito popular, é o uso de métodos de solvatação baseados
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em um modelo de cont́ınuo dielétrico. Em uma situação real, as moléculas interagem

através de forças intermoleculares de cunho eletrostático, dispersivo e da repulsão de troca.

Quando o solvente é modelado como um cont́ınuo dielétrico somente a parte eletrostática

da interação soluto-solvente é simulada, sendo que as demais forças são inclúıdas através

de outras aproximações. Na Fig. 16 está uma comparação esquemática entre a solvatação

expĺıcita e a modelada através de um cont́ınuo dielétrico.

Figura 16: Na esquerda, a representação da solvatação de uma molécula de cetona em água. Na
direita, uma representação do solvente sendo descrito por um cont́ınuo dielétrico e a
cavidade com o soluto. As cargas polarizadas sobre a cavidade representam a interação
eletrostática soluto-solvente.

Dessa forma, embebido neste cont́ınuo, há uma cavidade para acomodar o soluto e,

nesta cavidade, ocorre a distribuição de cargas que descreve a interação entre o solvente

(dielétrico) e o soluto. A polarização gerada sobre a cavidade depende do potencial ele-

trostático total, que é obtido através da soma dos potenciais eletrostáticos gerados pelo

soluto e pelo dielétrico. Entretanto, o potencial eletrostático total depende da distribuição

das cargas sobre a superf́ıcie da cavidade. A solução deste problema é aplicar um processo

iterativo, onde com um conjunto de cargas do soluto inicial em mãos, se gera um novo po-

tencial eletrostático total a partir do dielétrico. Deste potencial eletrostático total gerado

na primeira iteração, novas cargas são geradas e o processo ocorre novamente até atingir-se

a convergência entre as cargas e o potencial associados à interação soluto-solvente.

Estabelecida a ideia geral do modelo de cargas, derivado do cont́ınuo dielétrico, para

descrever a interação soluto-solvente, o próximo passo é relacionar este modelo com os

cálculos de estrutura eletrônica. Como mencionado anteriormente, a interação soluto-

solvente depende do potencial gerado pelo dielétrico. Dessa forma, a nuvem eletrônica do

soluto sofre uma deformação a partir das cargas geradas com a polarização do dielétrico
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sobre o soluto. Utilizando uma formulação simplificada, o efeito do solvente é levado em

conta nos cálculos de energia através de uma perturbação do hamiltoniano molecular do

soluto Ĥ0, ou seja:

Ĥs = Ĥ0 + Vd(r,R) (61)

onde o hamiltoniano molecular em solução Ĥs é obtido através da inclusão do potencial

de interação das cargas geradas a partir do dielétrico Vd(r,R), sendo que este potencial

depende da posição espacial de cada elétron e dos núcleos. Em outras palavras, o efeito do

solvente é inclúıdo através de um novo hamiltoniano molecular com termos associados ao

efeito do solvente.

O modelo do cont́ınuo dielétrico empregado nos sistemas propostos aqui é o Modelo

de Solvatação baseado na Densidade (SMD) elaborado por Cramer, Thuhlar e colabora-

dores da série SMx.142 Neste modelo, a esfera da cavidade molecular associada ao soluto é

constrúıda a partir esferas sobrepostas com raios espećıficos para cada átomo. No método

SMD, a energia eletrônica em solução é obtida através do método ”Self-Consistent Reaction

Field” (SCRF), onde a partir do potencial Vd(r,R) as energias são calculadas de maneira

iterativa. De forma geral, a energia SCRF pode ser expressa na seguinte forma:

E(SCRF ) = Eelec + Edisp + Erep + Ecav (62)

onde o termo Eelec corresponde a energia eletrostática estimada através do modelo de

cargas do cont́ınuo dielétrico para determinado solvente. Os termos não-eletrostático de

cunho dispersivo (Edisp) e o de repulsão de troca (Erep) são adicionados separadamente

na energia eletrônica em solução. Além disso, também é inclúıda a energia associada à

formação da cavidade (Ecav) que vai depender do formato e tamanho da cavidade onde

o soluto é acomodado. Aqui apresentamos uma ideia simplificada do modelo do cont́ınuo

dielétrico para o solvente e como é feita a utilização deste modelo nos cálculos de estrutura

eletrônica. Na literatura existem vários métodos e estratégias de implementação distintas

para este modelo. Para o aprofundamento sobre os modelos matemáticos, métodos, estra-

tégias de implementação e aplicações recomendamos a revisão de Pliego Jr.143 de Cramer

e Truhlar144 e Sunoj e Anand.145
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3 Objetivos Gerais

� Investigar teoricamente o mecanismo da reação de Heck catalisada por complexos

suportados por ligantes NHC.

� Investigar teoricamente a seletividade das reações de Heck-Matsuda envolvendo ál-

coois aĺılicos ćıclicos e aćıclicos.
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4 Resultados e Discussão

4.1 Aplicações dos ligantes NHC nas reações de Heck

Nesta parte deste trabalho, iremos mostrar e discutir resultados teóricos obtidos sobre

alguns sistemas cataĺıticos da reação de Heck. Em destaque, complexos de paládio su-

portado por ligantes NHC foram teoricamente analisados em diferentes tipos de sistemas.

Estes trabalhos nasceram de colaborações com outros pesquisadores experimentais e teóri-

cos, assim, para cada sistema, uma breve introdução será abordada mostrando a motivação

do estudo teórico realizado.

4.1.1 Complexo de paládio aniônico TBA(NHC)PdCl3 como pré-catalisador

O primeiro exemplo da reação de Heck deste trabalho foi reportado em 2015 em cola-

boração com o Prof. Oscar Navarro da Universidade de Oregon, USA.146 A sua pesquisa

principal se baseia na śıntese de ligantes NHC e sua reação com metais, principalmente o

paládio, para a obtenção de novos complexos catalisadores para reações de acoplamento

cruzado. Navarro e seu grupo, primeiramente, reportaram o uso de complexos (NHC)-

PdCl2(TEA) (1), sendo TEA = trimetilamina e o grupo R = 2,6-diisopropil do NHC,

como pré-catalisadores para a reação de Heck envolvendo haletos de bromo e cloro.147 O

estireno foi utilizado como olefina. Excelentes rendimentos e seletividade foram obtidos,

destacando a alta atividade cataĺıtica para os haletos de cloro, geralmente eletrófilos pouco

reativos. Entretanto, era necessária a utilização do brometo de tetrabutilamônio como

aditivo para a reação ocorrer (TBAB). Posteriormente, focando no papel deste aditivo, foi

substitúıdo o cloreto de tetrabutilamônio (TBAC) não mudando drasticamente a efetivi-

dade da reação. Entretanto, quando o complexo de paládio (II) 1 e TBAC foram colocados

em acetona anidra foi obtido um novo complexo, de carga negativa, associado ao contra-́ıon

tetrabutilamônio, o [TBA][(NHC)PdCl3] (Fig. 17).

O complexo 2 foi isolado e sua estrutura foi analisada por difração de raio-X. A Fig. 18

mostra que o complexo de paládio 2 possui uma geometria quadrado planar. A distância

Pd-Cl2 (2,3770(7) Å) possui um valor maior quando comparada às ligações Pd-Cl1 e Pd-
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Figura 17: Śıntese do complexo [TBA][(NHC)PdCl3] (2). Reação de Heck envolvendo a arilação
da olefina estireno e brometo de arila. O complexo aniônico de paládio 2 suportado
por ligantes NHC foi utilizado como pré-catalisador.146

Cl3 (2,3020(6) Å) devido, preponderantemente, à forte influencia trans do ligante NHC. O

cátion tetrabutilamônio está afastado em aproximadamente 4,62 Å. Este tipo de complexo

de paládio aniônico foi isolado pela primeira vez e nunca foi utilizado como pré-catalisador

na reação de Heck. Surpreendentemente, o complexo aniônico 2 mostrou uma excelente

eficiência cataĺıtica na arilação do estireno utilizando o brometo de arila e como base o

carbonato (CO2−
3 ) e o hidrogenocarbonato (HCO−3 ), Rendimentos acima de 90 % foram

obtidos com total seletividade para o produto linear com configuração trans. Além disso,

uma baixa carga de paládio foi necessária (0,5 mol %) mostrando uma excelente atividade

cataĺıtica deste complexo como pré-catalisador.

A partir destes resultados experimentais cálculos DFT foram feitos a fim de entender

melhor o mecanismo desta reação. Os primeiros resultados sobre este sistema foram obti-

dos utilizando o funcional M06-L. O conjunto de funções de base 6-31+G(d) e SDD foram

utilizados para o paládio e os átomos leves, respectivamente. As energias foram calculadas

utilizando o solvente dimetilformamida (DMF). As energias em gás possuem correções tér-

micas (298,15 K) e de energia de ponto-zero (ZPE). Os outros valores em itálico na Fig.

19 são as energias eletrônicas com o efeito do solvente considerado pelo método SMD. Uma

outra aproximação importante foi a modelagem dos ligantes, pois, no trabalho experimen-

tal, foram utilizados grupos volumosos no NHC, R = 2,6-diisopropil, e, para simplicidade,
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Figura 18: Geometria molecular da estrutura do cristal [TBA][(NHC)PdCl3] 2 com uma molécula
de água. Átomos de hidrogênio foram omitidos por claridade. Algumas distâncias de
ligação foram selecionadas (em Å) e ângulos (em °): C1-PD1: 2,3020 (6); PD1-CL2:
2,2770(7); C1-PD1-CL1: 89,89; C1-PD1-CL3: 88,61.
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buscando fim diminuir o custo computacional, foram utilizados grupos menores, R = me-

til. Dessa forma, a influência eletrônica do NHC foi majoritariamente analizada. Todos os

cálculos foram feitos no Gaussian09 versão (D01).

O perfil energético da catálise pode ser visto na Fig. 19. Os cálculos mostram que,

muito provavelmente, o complexo inicial de paládio(II) 2 sobre uma eliminação redutiva

do Cl2 envolvendo dois cloretos formando um complexo aniônico de paládio(0) com 14-

elétrons 3 que efetivamente atuará como o catalisador da reação. A primeira etapa é a

adição oxidativa do brometo de arila no complexo 3. A formação do intermediário η2 4

é favorável (-10,4 kcal mol−1). O estado de transição de três centros TS1 mostra que a

adição oxidativa ocorre de maneira concertada (Fig. 20), de forma análoga aos processos

envolvendo complexos de paládio neutros. Entretanto, os cálculos DFT mostram que a

barreira energética para os complexos aniônicos discutidos no presente sistema é pequena

(por volta de 5 kcal mol−1). Além disso, a etapa foi calculada como acentuadamente exo-

térmica em direção ao complexo quadrado planar de paládio(II) 5 (-43,5 kcal mol−1). Estes

resultados mostram a adição oxidativa muito favorável e, provavelmente, irreverśıvel. Na

Fig. 20 estão presentes as geometrias otimizadas do intermediário 4 e o estado de transição

TS1. A coordenação η2 entre o anel benzênico e o centro de paládio é estabelecida durante

a otimização da estrutura do 4. Já o estado de transição de três centros TS1, com carga

negativa, mostra que a quebra da ligação Ar-Br para a formação das duas novas ligações

Pd -Ar e Pd-Br acontece de forma concertada, onde o átomo de Br está ainda distante do

centro de Pd, por volta de 3,11 Å. A próxima etapa consiste na dissociação do brometo do

complexo de paládio(II) 5 a fim de ocorrer a adição do estireno e formação do complexo-π

6. Este processo de troca de ligantes entre o brometo e estireno, quando calculado em fase

gasosa, teve o seu custo energético estimado em 15,5 kcal mol−1. Entretanto, com a adição

do efeito de solvente DMF nas energias eletrônicas, a alta polaridade do meio compensa o

custo energético da dissociação devido à estabilização do ı́on brometo em solução.
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da reação.



72

Figura 20: Geometrias otimizadas do intermediário η2 4 e o estado de transição TS1 associados
à etapa de adição oxidativa aniônica. Distâncias de ligação em Å

Neste ponto, ocorre a formação da ligação C-C pela etapa de inserção migratória. Na

Fig. 21 estão presente as estruturas otimizadas dos estados de transição TS2a e TS2b

associados à inserção migratória α e β para a formação do produto de configuração linear

e ramificada, respectivamente. As reações de Heck estão em um regime cinético e termo-

dinâmico chamado de condição de Curtin–Hammett,148 onde a configuração do produto

formado vai depender diretamente das energias relativas entre os estados de transição, não

da constante de equiĺıbrio envolvendo os intermediários da etapa de reação. Dessa forma, a

Fig. 20 mostra que a energia relativa do TS2a é 4,6 kcal mol−1 menor comparativamente

ao seu estado de transição regioisomérico TS2b. Estes dados revelam uma predição de

uma reação totalmente regiosseletiva para o produto de configuração linear, em perfeita

concordância com o produto acoplado detectado nos resultados experimentais (Fig. 17).

Neste sentido, o perfil energético da inserção migratória associado ao TS2a foi explorado

na Fig. 19. O complexo alqueno-paládio(II) 6 está conectado ao TS2a por uma barreira

de 7,3 kcal mol−1. A formação do complexo-σ 7 ocorre via um processo exotérmico, com

uma energia relativa calculada em -48,4 kcal mol−1. Estes resultados também mostram a

inserção migratória como um processo provavelmente irreverśıvel e cineticamente favorável.
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Figura 21: Geometrias otimizadas dos estados de transição da inserção migratória e β-eliminação
associadas ao produto linear (TS2a) e ramificado (TS2b) com configuração trans
(TS3a) e cis (TS3b) Energias relativas aos reagentes separados estão mostradas em
kcal mol−1. Distâncias de ligação em Å
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A etapa posterior à inserção migratória consiste na β-eliminação do hidreto de paládio.

Na Fig. 21 estão presentes as geometrias dos estados de transição TS3a e TS3b corres-

pondentes à β-eliminação para formar os produtos isoméricos trans e cis, respectivamente.

Assumindo também a condição de Curtin–Hammet para a estereosseletividade da reação, o

TS3a é 2,9 kcal mol−1 mais estável que TS3b. Portanto, os cálculos DFT predizem que a

reação é totalmente estereosseletiva para o produto trans, em sintonia com a configuração

detectada experimentalmente (Fig. 17). O perfil energético da catálise presente na Fig.

19 revela que o estável intermediário agóstico 8 (-45,0 kcal mol−1) está conectado ao estado

de transição TS3a através de uma barreira de 8,2 kcal mol−1. O hidreto de paládio(II)

9 (-35,8 kcal mol−1) é formado com o produto final ainda coordenado ao centro metálico.

Diferentemente das etapas anteriores, os cálculos DFT revelaram a β-eliminação como en-

dotérmica e reverśıvel. Estes dados estão em concordância com outros trabalhos teóricos

sobre a reação de Heck que também mostram a β-eliminação também como reverśıvel.149

Neste sentindo, uma eliminação redutiva eficiente deve ser necessária para atingir eficiência

cataĺıtica, ou seja, a natureza da base é muito importante, assim como evidenciado pelos

resultados experimentais.

Figura 22: Geometrias otimizadas do intermediário do estado de transição TS4 e o intermediário
de paládio(0) 12 associados à eliminação redutiva aniônica. Distâncias de ligação em
Å

A etapa final do ciclo cataĺıtico é a eliminação redutiva. Na modelagem desta etapa

a base HCO−3 foi utilizada nos cálculo, em linha com os procedimentos experimentos. O
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produto é liberado no meio formando o hidreto de paládio tri-coordenado 10 (-23,1 kcal

mol−1). Esta espécie é altamente instável reagindo com o HCO−3 rapidamente formando

um intermediário aniônico mais estável 11 (-47,4 kcal mol−1). O mecanismo da eliminação

redutiva do H2CO3 proposto aqui consiste na abstração direta do próton junto ao centro

metálico. Os cálculos DFT indicam que este processo ocorre praticamente sem barreira,

via o estado de transição TS4. A Fig. 22 mostra que o intermediário 11 possui geometria

muito parecida com do estado de transição TS4, explicando a quase inexistência de barreira

desta etapa. O produto final do ciclo cataĺıtico é o aduto 12, onde o H2CO3 é liberado

no meio regenerando o complexo aniônico de paládio(0) 3. Neste ponto o ciclo cataĺıtico é

completado e pode iniciar novamente.

Em conclusão, um novo mecanismo da reação de Heck utilizando como pré-catalisador

o complexo TBA(NHC)PdCl3 foi proposto suportado por cálculos DFT (Fig. 23). O

perfil energético da Fig. 19 mostra o complexo aniônico de paládio(0) 3 como espécie

cataĺıtica chave deste processo desencadeando uma etapa de adição oxidativa aniônica

termo- e cineticamente favorável nas condições experimentais propostas. Além disso, os

resultados teóricos mostram que a dissociação do brometo é provável originando etapas de

inserção migratória e β-eliminação neutras altamente seletivas. Por fim, ocorre a etapa de

eliminação redutiva assistida pela base HCO−3 , calculada como extremamente favorável a

partir do hidreto de paládio(II) 10. Em suma, o mecanismo calculado possui etapas de

reação com energias fact́ıveis, em consenso com a alta atividade cataĺıtica reportada pelos

dados experimentais.
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4.1.2 Estudo da regiosseletividade da reação de Heck - Explorando funcionais

de densidade e modelos

O próximo passo no estudo teórico destes sistema foi explorar o efeito do ligante real,

ou seja, o ligante aplicado nos ensaios experimentais. Neste caso, o grupo R = Metil foi

substitúıdo pelo grupo R = 2.6-diisopropil. O problema se torna computacionalmente mais

complicado ao se usar estes sistemais maiores devido, principalmente, à maior importância

das interações de caráter não-covalente, com destaque para as de cunho atrativo chama-

das de forças de dispersão. Como discutido na seção 2.6.7, os funcionais de densidade

apresentam-se deficientes em descrever este tipo de interação. Neste sentido, o primeiro

passo foi investigar o conjunto de funcionais que descrevem razoavelmente estes tipos de sis-

temas. A propriedade experimental escolhida foi a regiosseletividade da reação, visto que,

como descrito na Fig. 17, a reação é totalmente regiosseletiva para o produto linear. Com

este dados em mãos aplicamos uma variedade de funcionais de densidade que fornecessem

a tendência correta de seletividade utilizando os ligantes NHC reais. Este trabalho foi feito

em colaboração com a pesquisadora Ana P. de Lima Batista atualmente na Universidade
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de São Paulo em Ribeirão Preto.
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Na Fig. 24 está um esquema com o resumo do estudo teórico da regiosseletividade da

reação de Heck utilizando os modelos de ligantes (I) e (II), que estão associados ao grupo

R = metil e 2,6-diisopropil do NHC, respectivamente. O complexos-π A, análogo ao 7

investigado no estudo anterior, onde o ligante NHC está trans ao grupo fenila (Ph), é o

ponto de partida para os estados de transição mTS1, rTS1 e mTS2, rTS2 associados

aos produtos de configuração linear e ramificada, respectivamente. Já o isômero B, no

qual o NHC está cis ao ao grupo fenila (Ph), corresponde aos estados de transição mTS3,

rTS3 e mTS4, rTS4 conectados aos produtos de configuração linear e ramificada, res-

pectivamente. Neste caso, como mencionado anteriormente, também adotamos a condição

de Curtin–Hammett, ou seja, a regiosseletividade vai depender somente da energia relativa

entre os estados de transição.

As geometrias otimizadas dos estados de transição, com os modelos (I) e (II), foram
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obtidas utilizando oito funcionais de densidade (DFs) constrúıdos para incluir os efeitos

de dispersão nas energias por meio de diferentes esquemas: M06, M06-L, TPSS-D3, BP86-

D3, PBE-D3, PBE0-D3, B3LYP-D3 e ωB97xD. Dessa forma, foram utilizados os métodos

emṕıricos de Grimme e também outros funcionais parametrizados com termos que incluem

dispersão. Comparativamente, seis DFs, sem alguma correção de dispersão, foram empre-

gados: ωB97-x, TPSS, BP86, PBE, PBE0 e B3LYP. As geometrias foram obtidas utilizando

o conjunto de funções de base 6-31G(d) e SDD para os átomos leves e o paládio, respecti-

vamente. Esta estratégia de função de base será chamada de BS1. Cálculos pontuais foram

realizados utilizando o método SMD aplicando um conjunto de função de base maior para

os átomos leves, o 6-311G+(d). Esta estratégia de função de base será chamada de BS2. As

energias possuem correções térmicas (298,15 K), ZPE e de solvente. O solvente utilizado

foi o DMF de acordo com os dados experimentais. Todos os cálculos DFT foram realizados

no programa Gaussian09 versão D01.

A fim de validar os cálculos DFT, métodos baseados em função de onda (WF) foram

aplicados para ambos os sistemas. Os métodos ”coupled cluster” (DLNO-CCSD(T)) e o

de perturbação de M�ller–Plesset de segunda ordem (DLNO-MP2), ambos baseados na

aproximação do domı́nio dos orbitais naturais locais (DLNO)150 foram usados por meio de

cálculos pontuais nas geometrias obtidas no ńıvel de teoria BP86-D3/BS1. Os conjuntos de

funções de base def2-TZVP,136 com suas respectivas bases auxiliares151 adaptadas ao ECP

SDD, foram empregados para os átomos leves e o paládio, respectivamente. Por restrições

computacionais, para o ligante real (I), somente o DLNO-MP2 foi posśıvel de ser aplicado.

Todos os cálculos WF foram feitos no programa Orca (versão 4).152

Na Fig. 25 estão as geometrias otimizadas dos estados de transição mTS1 e ((rTS1))

previstos serem correspondentes à configuração linear detectada nos resultados experimen-

tais. A Tab. 1 apresenta os parâmetros geométricos das ligações associadas ao centro

metálico com o ligante NHC (Pd-CNHC), o grupo fenila (Pd-Cphenyl), a parte olef́ınica

(Pd-Cπ) e o haleto (Pd-Cl) aplicando alguns DF’s de destaque com e sem correções de

dispersão. Comparando o tamanho das ligações Pd-CNHC = 1,96 Å e Pd-Cl = 2,30-2,38

Å do complexo de paládio originalmente isolado dos dados experimentais (Fig. 18), os

dados estruturais fornecidos pelos DF’s não possuem nenhum grande desvio no tamanho
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Figura 25: Geometria otimizadas dos estados de transição mTS1 e (rTS1) associados à regios-
seletividade experimental.

Tabela 1: Distâncias de ligações (em Å) da esfera de coordenação dos es-
tados de transição mTS1 e (rTS1) correspondentes à regiosse-
letividade experimental.

Nı́vel de teoria Pd-CNHC Pd-Cl Pd-Cphenyl Pd-Cπ

TPSS/BS1 2,03 (2,07) 2,41 (2,40) 2,15 (2,14) 2,11 (2,15)
ωB97x/BS1 2,04 (2,09) 2,39 (2,39) 2,13 (2,12) 2,09 (2,12)
BP86/BS1 2,03 (2,09) 2,41 (2,40) 2,15 (2,14) 2,12 (2,17)

TPSS-D3/BS1 2,02 (2,06) 2,40 (2,38) 2,15 (2,14) 2,10 (2,13)
ωB97x-D/BS1 2,03 (2,08) 2,39 (2,39) 2,13 (2,12) 2,09 (2,12)
BP86-D3/BS1 2,02 (2,05) 2,40 (2,29) 2,14 (2,14) 2,11 (2,13)
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esperado para estas ligações.

Com a inclusão da dispersão não ocorre um grande impacto nos tamanhos de ligação

associados ao centro metálico para ambos os ligantes (I) e (II). Diferenças de no máximo

0,02 Å são observadas em todas as ligações discutidas. Por exemplo, a distância Pd-

Cl fornecida pelo ńıvel de teoria ωB97x/BS1 (2,39 Å) é praticamente o mesmo do valor

fornecido pelo DF corrigido com dispersão ωB97x-D/BS1 (2,39 Å). Em relação à diferença

entre os ligantes (I) e (II) as distância de ligação Pd-Cπ sofrem uma considerável diferença,

como pode ser observado na quarta coluna da Tab. 1 comparando os valores sem e com

parênteses. Estes resultados mostram que a parte olef́ınica sofre um maior impacto estérico

do grupo R mais volumoso do ligante (I). A interação da ligação Pd-Cπ e o grupo R do

ligante pode ser visualizada na geometria otimizada do rTS1 na Fig. 25.

As Figs. 26 e 27 contém gráficos em barras correspondentes às energias relativas entre

os estados de transição para todos os DF’s testados e também os métodos de WF. O gráfico

da parte superior das figuras são as energias obtidas aplicando a estratégia de conjuntos de

funções de base BS1, enquanto o gráfico da parte inferior corresponde às energias obtidas

pelos conjuntos designados como BS2. Observe que não ocorre mudanças drásticas com

o aumento do conjunto de função de base para os átomos leves, mantendo-se as mesmas

tendências obtidas pelos métodos DF’s e WF.

A Fig. 26 mostra que todos os métodos DF’s testados, incluindo os métodos WF,

predizem o mTS1 como estado de transição de menor energia, em concordância com a

configuração observada experimentalmente. Note que as diferenças entre o mTS2 (barras

azuis) e mTS4 (barras verdes) são maiores do que a diferença entre o mTS3 (barras

vermelhas). A Fig. 24 revela que o mTS2 e mTS4 estão associados à configuração

ramificada.
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Figura 26: Gráfico de barras correspondente às energias relativas (em kcal mol−1) entre o estado de transição mTS1 versus mTS2 (azul), mTS3
(vermelho) e mTS4 (verde).
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Figura 27: Gráfico de barras correspondente às energias relativas (em kcal mol−1) entre o estado de transição rTS1 versus rTS2 (azul), rTS3
(vermelho) e rTS4 (verde).
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A explicação da maior energia para os modelos com o ligante pequeno, onde os com-

ponentes eletrônicos do ligante são majoritários, está na formação de cargas nos carbonos

olef́ınicos α e β durante a formação da ligação Cphenyl-Cπ. O carbono terminal-β é mais

rico em elétrons do que o α. Nas estruturas mTS2 e mTS4 o grupo fenil, um grupo retira-

dor de elétrons, está ligado justamente ao carbono mais deficiente de elétrons, aumentando

a separação de carga na estrutura e, por consequência, a energia. Outro ponto é a forte

influência eletrônica do ligante NHC. Nas estruturas mTS3 e mTS4 o ligante NHC está

trans ao carbono olef́ınico β , que está com um excesso de carga negativa devido à quebra

da ligação dupla durante a inserção migratória. A forte influência trans do NHC sobre a

ligação Pd-Cβ aumenta a energia da estrutura, explicando porque o mTS3 apresenta ener-

gia superior ao mTS1, mesmo com ambos fornecerem o mesmo produto de configuração

linear. Veja que, no mTS1, o Cl está trans à ligação Pd-Cβ. De fato, o mTS4 possui a

estrutura de maior energia, pois possui os dois efeitos de destabilização acima discutidos.

O mTS1 possui os componentes eletrônicos mais favoráveis, devido à posição dos ligantes

na esfera de coordenação e à natureza do olefina, por isso, a estrutura mais estável entre

as quatro configurações distintas.

Não obstante, quando o ligante real (I) foi utilizado as tendências entre os DF’s diferem

drasticamente. A Fig. 27 revela que, não somente os componentes eletrônicos do ligante

se tornam importantes, como também as interação de caráter não-covalente. Vários DFs

falham drasticamente em predizer a seletividade detectada experimentalmente, fornecendo

o estado de transição rTS2 como o mais estável comparativamente ao rTS1. Estes resulta-

dos indicariam o produto de configuração ramificada como preferencial, em desacordo com

os resultados experimentais. As diferenças possuem uma disparidade considerável, e.g., o

B3LYP fornece uma diferença por volta de 6 kcal mol−1 em favor o rTS2! Somente ao

se utilizar DF’s corrigidos com dispersão este erro diminui. Todavia, somente o TPSS-D3,

ωB97x-D, BP86-D3, e M06-L foram os DF’s que forneceram tendências qualitativas corre-

tas para o sistemas mais reaĺıstico. Além disso, o método WF DLPNO-MP2 também prediz

o rTS1 como mais estável, em contraste com a maioria dos DF’s aplicados no presente

estudo. O rTS3 e rTS4 possuem uma energia bem maior que o rTS1 e rTS2, mostrando

a forte influência trans do NHC sobre a ligação Pd-Cβ; efeito eletrônico majoritário às
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interações de caráter não-covalente.

Quando dito ”tendências qualitativas” remete-se às pequenas diferenças obtidas para

o rTS1 em relação ao rTS2 com os métodos DF’s e WF mencionados. Para o ligante

pequeno (II), as diferenças de energias entre o mTS1 e mTS2 foram superiores a 5 kcal

mol−1. Para o ligante mais reaĺıstico, as diferenças foram entre 1-2 kcal mol−1. Para

uma total seletividade se espera uma diferença maior que 3 kcal mol−1. Entretanto, o

presente estudo identifica um conjunto de funcionais capazes de identificar a tendência de

seletividade da reação para estes sistemas desafiadores em termos computacionais.

Associado aos resultados de energias, uma análise das interações não-covalentes utili-

zando o método non-covalent interactions (NCI) também foi feita nos sistemas aqui dis-

cutidos. Os resultados NCI mostraram que a interação de dispersão entre o ligante Cl e o

grupo 2,6-diisopropil do NHC é fundamental para a maior estabilização do rTS1 frente ao

rTS2. Para mais detalhes desta análise veja o artigo recentemente publicado sobre este

trabalho.153

A aplicação do ligante NHC real (I) tornou o estudo computacionalmente mais desa-

fiador. Vários DF’s foram empregados para a predição das tendências de seletividade da

reação de Heck catalisada por complexos de paládio suportado por ligantes NHC. Além

disso, métodos WF também foram aplicados e comparados com os resultados obtidos pelos

DF’s e dados experimentais. Para o sistema modelo (II), todos os DF’s foram capazes

de predizerem a seletividade observada experimentalmente: o produto com configuração

linear. Os estudos com NHC pouco volumosos sugerem que a componente eletrônica é

majoritária comparada às contribuições de caráter não-covalente. Entretanto, quando o

NHC considerado é muito mais volumoso (I)somente alguns DF’s (TPSS-D3, ωB97x-D,

BP86-D3, e M06-L), juntamente com o método WF DLPNO-MP2, foram capazes de apon-

tar a seletividade experimentalmente reportada. Nestes sistemas grandes não somente as

componentes eletrônicas do NHC são importante para a seletividade, como também as

interações de cunho não-covalente. Portanto, as forças atrativas de dispersão devem ser

devidamente descritas para atingir predições teóricas consistentes quando ligantes NHC

estericamente impedidos forem analisados.



85

4.1.3 Comparação entre os ciclo cataĺıticos de Heck envolvendo complexos de

paládio e ńıquel suportados por ligantes NHC

Na seção anterior foi discutido o efeito do tamanho do ligante NHC. Outra parte deste

trabalho consistiu em entender o efeito do metal nas etapas de reação do ciclo cataĺıtico

de Heck. Neste sentido, o ńıquel (Ni), da mesmas famı́lia do paládio, surge com uma

alternativa interessante na catálise de reações de acoplamento C-C.18 O Ni, na sua forma

elementar, é por volta de 2.000 vezes mais barato que o paládio, já em relação à platina,

o custo chegar a ser 10.000 vezes menor.154 Não é somente o menor preço do Ni que o

torna interessante mas, também, o crescente desenvolvimento de catalisadores baseados

em Ni em diversas aplicações tecnológicas, principalmente na organocatálise.19 A partir da

década de 70, o Ni tem sido utilizado em vários tipos de reações de acoplamento cruzado C-

C envolvendo diferentes nucleófilos (Heck, Negishi, Sonogashira, Stille, Suzuki...). Apesar

da sua aplicação experimental ainda ser um desafio, recentemente trabalhos concentrados

na śıntese de catalisadores baseados em Ni vêm crescendo ao longo da última década.155

Mecanisticamente, as reações de acoplamento cruzado catalisadas por complexos de Ni

são mais complicadas de investigar utilizando técnicas experimentais . Principalmente

devido à possibilidade do Ni desencadear mais facilmente rotas envolvendo complexos de

camada aberta do que o Pd tornando o estudo do mecanismo destas reações, em termos

computacionais, igualmente desafiador. O grande interesse nos sistema de Ni motivou a

realização de uma comparação teórica entre o ciclo cataĺıtico da reação de Heck aplicando

os modelos teóricos dos ligantes NHC anteriormente discutidos. Além disso, neste caso, as

etapas do ciclo neutro e catiônico foram estudadas minunciosamente a fim de entender o

efeito do metal na reatividade na reação de Heck. Este trabalho foi feito em colaboração

com o prof. Thomas R. Cundari da University of North Texas, USA, supervisor do autor

desta tese durante o seu estágio no exterior.

O funcional de densidade M06 foi utilizado para estes sistemas devido à sua larga

aplicação na descrição de geometrias e energias de complexos baseados em Ni e Pd. As

geometrias otimizadas de todas as espécies: reagentes, intermediários, estados de transição

e produtos foram obtidas utilizando os conjuntos de função de base 6-31G(d,p) para os
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átomos leves e o CEP-31G para o Pd e Ni. As correções de solvente foram feitas utilizando

o método SMD. Cálculos pontuais SMD foram realizados nas geometrias otimizadas com o

conjunto de base de qualidade quadrupla-zeta (def2-QZVP) associadas ao ECP do conjunto

CEP-31G para os metais e o conjunto 6-311++G(2d,p) para os átomos leves. Todas as

energias possuem correções de ZPE, termodinâmicas (298.15 K e 1 atm) e de solvente.

Todos os cálculos foram feitos utilizando o programa Gaussian09 versão D01.

Cl

base DMSO

NN
Me Me

Ni, Pd

(NHC) =

HCl

Figura 28: Reação modelo da reação de Heck catalisada complexos de paládio (Pd) e ńıquel (Ni)
com ligantes NHC.

A Fig. 28 mostra o esquema da reação modelo utilizada para o presente estudo com-

parativo entre os complexos de Ni e Pd. A reação é análoga ao esquema presente na Fig.

17. Neste caso, o haleto de arila será o clorobenzeno e o modelo do ligante NHC terá o

R = metila a fim de diminuir, o quanto posśıvel, os efeitos estéricos do ligante. O modelo

de solvente será baseado no solvente aprótico DMSO, largamente aplicado nas reações de

Heck. A base trietilamina (N(C2H5)3) é frequentemente aplicada nas reações de Heck ca-

talisadas por complexos de paládio. Por simplicidade computacional, a base trimetilamina

(N(CH3)3) foi utilizada no presente estudo teórico. Outro ponto importante, para uma

comparação efetiva da natureza do metal nas energias, somente os ciclos Pd(0)/Pd(II) e

Ni(0)/Ni(II) serão comparados. Os sufixos a e b nos rótulos das espécies correspondem aos

ciclos neutros do Pd e Ni, respectivamente. Os sufixos c e d se referem aos ciclos catiônicos

do Pd e Ni, respectivamente.

Na Fig. 29 estão as geometrias otimizadas dos complexos de Ni e Pd suportados por

ligantes NHC utilizados como catalisadores na reação modelo. Ambos complexos de 14-

elétrons de Ni(0) e Pd(0) adotaram a geometria linear para os dois NHC, com valores de

distâncias das ligações NHC-Ni e NHC-Pd em 1,850 e 2,049 Å, respectivamente. Como

esperado, o comprimento de ligação NHC-Ni é menor do que o da ligação NHC-Pd.

A primeira etapa do mecanismo da reação de Heck é a adição oxidativa do haleto de

arila ArCl nos complexos de Ni(0) 13a e Pd(0) 13b inicias. Esta etapa pode ocorrer com
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Figura 29: Modelos dos complexos de Ni(0) e Pd(0) utilizados como catalisadores. Distâncias de
ligação em Å e ângulos em graus (°)

um (mono) ou dois (bis) NHC coordenados ao centro metálico (Fig. 30). Na Fig. 31 estão

os estados de transição referentes à adição oxidativa do eletrófilo mono- e biscoordenados

para os sistemas com Ni e Pd. O formação dos complexos biscoordenados η2 14a (15,0

kcal mol−1) e 14b (-2,6 kcal mol−1) é exotérmica e endotérmica, respectivamente. A adição

do eletrófilo ao Ni é mais fácil comparativamente ao Pd. Além disso, a adição oxidativa

envolvendo os complexos de Ni é extremamente favorável. O TSOA1b possui uma energia

relativa aos reagentes separados de somente 0,8 kcal mol−1. Em contraste, para o Pd, o

TSOA1a possui uma energia relativa de 23,7 kcal mol−1. O Ni é mais eletropositivo e

aceita melhor a carga positiva formada durante a adição oxidativa do ArCl. Nos estados

de transição, os ligantes NHC na esfera de coordenação saem de uma geometria com um

ângulo de 180° para ângulo de 115° e 113° para o Pd e Ni, respectivamente (Fig. 31). Por

fim, os complexos de Pd(II) 15a e 15b se mostraram muito mais estáveis, tornando este

caminho de reação provavelmente irreverśıvel. Alternativamente, a adição oxidativa pode

ocorrer através de complexos monocoordenados. Para isso, deve ocorrer a dissociação de

um ligante NHC dos complexos inicias 13a e 13b. A dissociação do NHC do Ni é mais

custosa energeticamente do que a dissociação do Pd. Os valores calculados são de 33,2

kcal mol−1 para o Ni e 26,4 kcal mol−1 para o Pd. Neste ponto, são obtidos os complexos

de Pd(0) e Ni(0) monocoordenados 16a e 16b onde ocorre a adição oxidativa do eletrófilo

formando os complexos η2 17a e 17b. Mais uma vez, a adição oxidativa é termo- e
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cineticamente mais fácil com o Ni, com valores de energias relativas para o TSOA2a e

TSOA2b de 28,0 e 20,2 kcal mol−1, respectivamente. O resultado deste caminho de reação

são os intermediário de formato T 18a e 18b, onde, para o Ni, a etapa é exotérmica e, em

contraste, para o Pd, a etapa se mostra praticamente termoneutra. A adição de um ligante

NHC provavelmente ocorre formando os complexos de Pd(II) e Ni(II) de 16-elétrons estáveis

15a e 15b. Os resultados mostram que a adição oxidativa com o Ni são mais favorável em

ambas as reação investigadas. Além disso, a etapa envolvendo os complexos biscoordenados

é mais favorável, principalmente para o Ni.
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Figura 30: Perfil energético (em kcal mol−1) da etapa de adição oxidativa do ArCl envolvendo os complexos Ni(0) e Pd(0) com ligantes NHC.
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Figura 31: Estados de transição da adição oxidativa do ArCl envolvendo os Ni(0) e Pd(0) com
ligantes NHC. Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus (°). Frequências imagi-
nárias (i) em cm−1

O método IRC mostrou que o produto da adição oxidativa para ambos os metais possui

configuração cis. Espinet e Casado mostraram por meio de métodos experimentais que,

provavelmente, o complexo cis de aril-Pd(II) isomeriza para o complexo trans.156 Na Fig.

32 estão as geometrias otimizadas dos complexos cis (15a) e trans (15a trans) com o Pd

e dos complexos cis (15b) e trans (15b trans) do Ni.

O complexo 15a trans é por volta de 7 kcal mol−1 mais estável que o 15a para o

Pd. Para o Ni, o complexo 15b trans é 4 kcal mol−1 mais estável quando comparado ao

15b. Resultado que estão de acordo com as evidências experimentais. Os complexo cis são

menos estáveis devido, preponderantemente, ao forte trans do NHC sobre à ligação Pd-Ph.

Veja na Fig. 32 que a ligação Pd-Ph no 15a (2,069 Å) e 15b (1,937 Å) é mais longa do
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Figura 32: Geometrias otimizadas dos complexos de Pd(II) e Ni(II) cis e trans. Distâncias de
ligação em Å e ângulos em graus (°)
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que a ligação Pd-Ph presente nos complexo 15a trans (2,043 Å) e 15b trans (1,905 Å) .

A próxima etapa consiste na etapa de inserção migratória. Nos sistemas anteriores

consideramos um mecanismo dissociativo para formação do complexo π com o alqueno.

Neste caso, a dissociação pode tomar duas rotas diferentes: a rota neutra, a partir da

dissociação de um ligante NHC neutro, e uma rota catiônica, a partir da dissociação de

um ligante aniônico, no caso o cloreto. Ambos mecanismos foram estudados em detalhes

nas Figs. 33 e 34, respectivamente. Os dados de energias de dissociação em fase de gás e

em solução estão na Tab. 2 para ambos os metais.

Tabela 2: Energia libre de Gibbs (em kcal mol−1) (298.15 K) das reações
dissociativas em fase de gás e solução (DMSO) descritas nas Figs.
33 e 34.

Entrada Metal Reações Dissociativas Ciclo ∆Ggas ∆G

1 Ni(II) A Neutro 41,4 24,5
2 Ni(II) B Neutro 44,5 36,4
3 Ni(II) C Catiônico 109,7 16,1
4 Ni(II) D Catiônico 107,1 14,0
5 Pd(II) A Neutro 36,5 23,6
6 Pd(II) B Neutro 44,9 38,0
7 Pd(II) C Catiônico 115,5 20,5
8 Pd(II) D Catiônico 106,8 18,4

As energias de dissociação dos ligantes do metal são cruciais para entender o desenca-

deamento do ciclo catiônico ou neutro. A reação dissociativa A consiste na dissociação de

um NHC do centro metálico formando os complexos neutros de formato T 16a trans e

16b trans. A reação dissociativa B é análoga ocorrendo também através da dissociação

de um ligante NHC. O ligante fenila de ambas está na configuração do complexo T for-

mado. Na reação A, o ligante fenila está trans ao grupo Cl nos complexos T, enquanto

na reação B os complexos T formados possuem o NHC trans ao ligante fenila, veja de-

talhes na Fig. 33. Isto resulta em uma instabilidade maior para o complexo T formado

na reação B, devido ao forte efeito trans do ligante NHC sobre a ligação Ph-Pd, como

anteriormente mencionado. O efeito eletrônico do NHC sobre esta ligação resulta em uma

dissociação desfavorável para ambos os metais, como pode ser observado nas entradas 2 e
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6 da Tab. 2. Dessa forma, para o mecanismo dissociativo neutro o caminho de reação A

é o termodinamicamente mais favorável.

Para o mecanismo dissociativo catiônico (Fig. 34) foram propostos os caminhos de

reação C e D. Todavia, o complexo T formado da reação C é improdut́ıvel para a inserção

do alqueno, visto que, para ocorrer a etapa de inserção migratória, o alqueno deve estar em

posição cis ao grupo fenila. Neste sentido, duas possibilidades são posśıveis para o ciclo

catiônico. A primeira é o complexo T formado da reação C isomerizar para o produto

da reação D, ou, alternativamente, a reação D acontecer de forma direta formando o

complexo T 16d, com a reação prosseguindo com a adição do alqueno. As duas rotas de

reação são fact́ıveis para ambos metais, visto que as energias de dissociação das reações

C e D são parecidas, compare as entradas 3 e 4 para o Pd e 7 e 8 para o Ni da Tab. 2,

respectivamente. A segunda possibilidade será preferencial, caso a isomerização entre os

complexos T for cineticamente proibitiva.

Comparando a possibilidade do desencadeamento dos dois ciclos, neutro e catiônico, a

partir dos dados energéticos da Tab. 2 é posśıvel notar o forte impacto do solvente das

energias para as reações C e D. A formação do par iônico entre os complexos catiônicos de

formato T e o cloreto é largamente desfavorável em fase de gás, sendo o mecanismo neutro

mais favorável. Somente em fase condensada, em um solvente polar, que os valores de

energia para as reações C e D diminuem consideravelmente, devido, principalmente, à es-

tabilização fornecida pela solvatação dos ı́ons. A alta polaridade do DMSO produz energias

em solução para as reações C e D menores do que para as reações A e B. Nesta situação,

o ciclo catiônico é mais favorável para ambos os metais. Ambos mecanismos dissociativos

resultam na adição do alqueno. Os complexos π formados se mostram mais estáveis do

que os complexos T, devido o retorno da configuração de 16-elétrons provida pela geome-

tria quadrado planar para os metais Pd(II) e Ni(II). Entretanto, de forma contraditória,

mesmo os complexos π 17a trans para o Pd e o 17b trans para o Ni serem mais favo-

ráveis para ambos metais durante o mecanismo dissociativo discutido, ambos complexos

produzem etapas de inserção migratória desfavoráveis via os estados de transição TSMI2a

e TSMI2b (Fig. 35). Isto ocorre devido à mudança do efeito trans dos ligantes fenila e

a parte olef́ınica durante a formação da ligação C-C nos estados de transição. A elucida-



96

Figura 35: Estados de transição da inserção migratória neutra para os complexos de Ni e Pd.
Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus (°). Frequências imaginárias (i) em
cm−1
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ção deste efeito foi minunciosamente analisada no artigo publicado sobre este trabalho.157

Dessa forma, para o ciclo neutro, os pontos de partida são os complexos π 19a e 19b para

o Pd e Ni, respectivamente. No ciclo catiônico, os pontos de partida são os complexo π

17c e 17d para os ciclos de Pd e Ni, respectivamente.

O perfil energético associado ao ciclo cataĺıtico neutro para o Pd e Ni está presente na

Fig. 36. Após a formação dos complexos π, os cálculos IRC mostraram que deve ocorrer

uma isomerização do fragmento olef́ınico antes de ocorrer a etapa de inserção migratória

a fim da ligação C=C atingir a planaridade apropriada com o grupo fenila. Bäcktorp and

Norrby sugerem, por meio de cálculos DFT, que esta isomerização ocorre facilmente, onde a

ligação π, entre a olefina e paládio, rotaciona livremente até atingir a orientação necessária

para ocorrer a formação da ligação CPh-Cπ.158 Neste sentido, os complexos isoméricos

20a e 20b são formados a partir desta isomerização, a qual ocorre suavemente sobre a

superf́ıcie de energia potencial para os dois metais. Neste ponto, a inserção migratória

ocorre com uma energia de ativação de 4,9 kcal mol−1 para o Pd através do estado de

transição TSMI1a. Para o Ni, a energia de ativação é menor, com um valor calculado de

1,0 kcal mol−1. Os complexos σ resultantes da inserção do estireno 21a e 21b são bem

mais estáveis comparativamente aos complexos π. Estes resultados mostram que a etapa

de inserção migratória é exotérmica para ambos metais e cineticamente mais fácil para o

Ni do que para o Pd.
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A etapa subsequente é a β-eliminação do hidreto de paládio e ńıquel. Lee et al., estu-

dando uma reação de Heck catalisada por complexos de Pd com ligantes NHC parecidos

com os aplicados no presente estudo, revelou que o estado de transição da β-eliminação

possui uma estrutura penta-coordenada, ou seja, logo depois da inserção migratória ocorre

uma re-coordenação de um ligante NHC do meio.159 Dessa forma, os complexos σ 21a

e 21b passam por um mecanismo associativo na etapa de β-eliminação neutra. A partir

dos estudos de Lee et al., o mecanismo deste processo foi calculado. Para a adição de

um novo NHC, primeiro, o ligante alquil do 21a e 21b deve se reorganizar na esfera de

coordenação para acomodar o novo ligante. Esta mudança de posição do ligante alqui gera

intermediários mais estáveis, o 22a (-19,3 kcal mol−1) para o Pd e 22b (-37,9 kcal mol−1)

para o Ni. Neste ponto, ocorre a formação dos complexos pentacoordenados 23a (-30,7

kcal mol−1) e 23b (-49,4 kcal mol−1) com a adição do NHC. Estes resultados mostram que

o mecanismo associativo é termodinamicamente favorável devido os complexos de Pd(II) e

Ni(II) atingirem novamente a configuração de 16-elétrons. As energias de ativação calcu-

ladas para a β-eliminação do hidreto de paládio e ńıquel via este mecanismo foram de 25,3

kcal mol−1 e 24,5 kcal mol−1, respectivamente. As geometrias otimizadas dos estados de

transição TSHEa e TSHEb referentes à β-eliminação do hidreto de paládio e ńıquel são

mostradas na Fig. 37.

Figura 37: Geometrias otimizadas dos estados de transição da β-eliminação do hidreto de Pd e
Ni. Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus (°). Frequências imaginárias (i)
em cm−1

Embora as energias de ativação sejam parecidas para o Pd e o Ni na etapa de β-
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eliminação, as frequências imaginárias de ambos os estados de transição diferem acentu-

adamente. As frequências negativas para estas estruturas estão associadas, preponderan-

temente, ao movimento do hidrogênio β (Hβ) do metal em relação ao carbono β (Cβ)

formando a nova ligação Cβ-Hβ e regenerando a ligação π no aduto. As geometrias do

TSHEa e TSHEb mostram que a ligação em formação Cβ-Hβ possui um valor de 1,813 e

2,028 Å, respectivamente. Esta distância mais curta no TSHEa provavelmente reflete na

frequência imaginária de valor maior (544i cm−1) comparativamente ao valor de 74i cm−1

do TSHEb. Os cálculos IRC mostram que o TSHEa e TSHEb estão conectados com os

hidretos de paládio 24a e 24b. Neste ponto, as caracteŕısticas do metal afetam profunda-

mente as estruturas e energias dos complexos. O hidreto 24a está 13,4 kcal mol−1 abaixo

do seu respectivo estado de transição, o TSHEa. Enquanto para o sistema com Ni, o hi-

dreto 24b é praticamente isoenérgético com seu respectivo estado de transição, o TSHEb.

Estes resultados mostram que a etapa de β-eliminação neutra é extremamente reverśıvel,

em outras palavras, a formação 24b é termodinamicamente problemática. Além disso,

durante o cálculo IRC a partir do TSHEa para conectar com o 24a, o produto final ini-

ciou a descoordenação durante os primeiros passos de otimização. Enquanto no caminho

de reação análogo, na reação com o Ni, o aduto se mantinha fortemente coordenado ao

centro metálico. Os cálculos DFT sugerem que para o ciclo neutro o aduto se coordena

fortemente ao Ni(II) sendo, provavelmente, problemática a sua liberação para meio, o que

pode conduzir a uma reversibilidade acentuada para os complexos σ formados na inserção

migratória. Este comportamento poderia constituir um gargalo que impediria uma maior

eficiência do ciclo cataĺıtico para os sistemas com Ni.

Com a liberação do produto estabelecida para o meio ocorre a formação dos hidretos

de paládio 25a e ńıquel 25b. A partir disto, a coordenação da base N(CH3)3 se inicia,

dando partida à etapa de eliminação redutiva. Os complexos de três-centros 26a e 26b

são o resultado da interação da base com os hidretos de paládio e ńıquel, respectivamente.

Os estados de transição TSREa e TSREb estão associados à eliminação redutiva neutra

assistida pela base (Fig. 38). As energias de ativação calculadas para o Pd e Ni nesta etapa

foram de 4,0 kcal mol−1 e 14,1 kcal mol−1, respectivamente. Mais uma vezes, a natureza do

metal afeta profundamente as energias e geometrias dos intermediários formados, da mesma
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forma que observado na etapa de β-eliminação. Para o caminho de reação com o Pd, os

cálculos IRC mostram que, no produto da eliminação redutiva, no intermediário 27a, o

ligante cloro inicia a sua descoordenação prontamente e, de forma concomitante, os ligantes

NHC adotam uma geometria perto da linear, estrutura corresponde ao catalisador inicial

13a. Já para o sistema com o Ni, o cloreto se mantém coordenado ao centro metálico

no intermediário 27b. Além disso, a geometria próxima à quadrado planar permanece,

resultando em uma energia muito parecida à do TSREb. Dessa forma, a eliminação

redutiva para o Ni é termo- e cineticamente desfavorável em relação à reação envolvendo

o Pd.

Figura 38: Geometrias otimizadas dos intermediários hidreto de paládio e ńıquel (acima) estados
de transição da eliminação redutiva neutra (abaixo) do Pd e Ni. Distâncias de ligação
em Å e ângulos em graus (°). Frequências imaginárias (i) em cm−1

A dificuldade da eliminação redutiva do H+N(CH3)3 para o Ni, comparativamente ao

Pd, pode estar associada à ligação Ni-H ser mais forte do que a Pd-H nos complexos de
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hidreto de paládio e ńıquel. A Fig. 38 mostra que ligação Ni-H (1,488 Å) é mais curta

do que a ligação Pd-H (1,596 Å) nestes complexos. Além disso, a Fig. 38 também mostra

que ambos os estados de transição TSREa e TSREb são de três-membros, onde um

dos ligantes NHC participa da transferência do próton do metal para a base. Isto fica

claro quando são analisadas as distâncias entre o ligante NHC e o metal. No TSREa

esta distância foi calculada em 2,229 Å, enquanto para o TSREa a mesma distância foi

calculada em 1,905 Å. A distância menor presente na estrutura com o Ni resulta em uma

frequência imaginária maior. Além disso, para o estado de transição com o Ni (TSREb),

o próton está praticamente coordenado à base (H-N(CH3)3) = 1,167 Å). Já para o o estado

de transição com o Pd, o TSREa, a distância análoga de H-N(CH3)3 é de 1,304 Å. Estes

dados estruturais que ajuda entender a causa do TSREb ser tão próximo em energia do

intermediário 27b e a etapa apresentar um perfil energético de padrão reverśıvel (Fig. 36).

Na Fig. 39 está o perfil energético correspondente ao ciclo catiônico. Os complexos π

catiônicos 17c e 17d, igualmente ao que ocorre no caminho de reação neutro, isomerizam

para os intermediários 18c e 18d a fim de que a ligação π com o metal e alqueno atinja

uma conformação ideal para a formação da ligação CPh-Cπ. Esta isomerização ocorre de

forma suave sobre a superf́ıcie de energia potencial para ambos os metais. A partir desta

etapa, a inserção migratória pode ocorrer via estados de transição catiônico de quatro-

centros TSMIc e TSMId para o Pd e Ni, respectivamente. As geometria otimizadas do

TSMIc e TSMId podem ser visualizadas na Fig. 40. As energias de ativação obtidas

para a inserção migratória foi de 9,7 kcal mol−1 para o Pd e 6,0 kcal mol−1 para o Ni.

Os produtos da inserção migratória são os complexos σ catiônicos 19c e 19d. A inserção

migratória catiônica é cineticamente mais fácil para o Ni.

A próxima etapa consiste na a β-eliminação do hidreto de paládio e ńıquel catiônicos.

Esta etapa é a que mais difere mecanisticamente do ciclo neutro pois, no caso do ciclo

catiônico, não ocorre um mecanismo associativo via adição de um ligante NHC. O meca-

nismo ocorre de maneira direta por meio de um intermediário agóstico. Neste sentido, os

produtos da inserção migratória 19c e 19d sofrem uma etapa de isomerização envolvendo

a rotação da ligação CPh-Cπ formada a fim de atingir a ligação agóstica entre o Hβ e o

centro metálico. Os estados de transição referentes à esta etapa são o TSISOc e TSISOd.
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A barreira de ativação calculada para esta isomerização foi de 12,7 kcal mol−1 para o Pd

e 9,8 kcal mol−1 para o Ni.
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Figura 39: Perfil energético (em kcal mol−1) do ciclo cataĺıtico catiônico da reação de Heck catalisada por complexos de Ni e Pd.
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Figura 40: Geometrias otimizadas dos estados de transição das etapas de inserção migratória
(acima) e β-eliminação (abaixo) catiônicas do Pd e Ni. Distâncias de ligação em Å e
ângulos em graus (°). Frequências imaginárias (i) em cm−1

A formação do intermediário agóstico com o Pd 20c é endotérmica. Em contraste, a

formação do intermediário agóstico 20d com o Ni é exotérmica. Esta tendência termodi-

nâmica ocorre provavelmente pela estabilização maior oferecida pela ligação agóstica com

o Ni do que com o Pd. Os estados de transição TSHEc e TSHEd correspondem à etapa

de β-eliminação do hidreto de paládio 21c e ńıquel 21d catiônicos. Em contraste com o

ciclo neutro, a β-eliminação catiônica ocorre de forma suave sobre o superf́ıcie de energia

potencial para ambos sistemas com Pd e Ni. As energias de ativação calculadas para o

TSHEc e o TSHEd foram de 9,2 e 7,2 kcal mol−1, respectivamente. Igualmente ao ciclo

neutro, a β-eliminação do hidreto de ńıquel se mostra termodinamicamente problemática,



106

sendo acentuadamente reverśıvel. Estes dado corroboram a dificuldade da liberação do

produto final no sistema com Ni na etapa de β-eliminação. Na Fig. 40 pode ser visuali-

zada as estruturas otimizadas dos estados de transição TSHEc e TSHEd. Na geometria

do TSHEc a ligação em formação Cβ-Hβ possui um tamanho de 1,681 Å, enquanto a

mesma distância no TSHEd é 1,827 Å. A distância mais curta no TSHEc reflete em um

valor de frequência imaginária maior para o Pd. Além disso, a distância Pd-H no TSHEc

é de 1,631 Å, já o tamanho de ligação Ni-H no TSHEc é 1,477 Å. Estes parâmetros estru-

turais sugerem que a ligação agóstica ainda persevera na estrutura com Pd, enquanto na

estrutura com Ni ela já está praticamente finada resultando em uma ligação Ni-H pratica-

mente estabelecida no estado de transição. Estes resultados estão consistentes com o perfil

energético da β-eliminação onde, o TSHEd, parece muito estruturalmente com hidreto de

ńıquel 21d que explica o forte caráter endotérmico da etapa de reação com o Ni. Neste

ponto, os hidretos de Pd e Ni 21c e 21d sofrem um processo de troca de ligante envolvendo

o solvente DMSO, formando os hidretos de ńıquel e paládio 22c e 22d. Este processo não

causa uma mudança drástica no diagrama energético do ciclo cataĺıtico.

A última etapa do mecanismo catiônico do modelo teórico da reação de Heck aqui

investigada é a eliminação redutiva H+N(CH3)3 a fim de regenerar os complexos de Pd(0)

e Ni(0). A base N(CH3)3 ataca os hidretos de ńıquel e paládio 22c e 22d formando os

intermediários lineares 23c e 23d que estão ambos conectados aos estados de transição

catiônicos TSREc e TSREd, respectivamente. As energias de ativação calculadas foram

de 10,2 kcal mol−1 para o Pd e 25,3 kcal mol−1 para o Ni. A eliminação redutiva catiônica

é cineticamente mais dif́ıcil que a versão neutra, provavelmente, devido à contração da

densidade eletrônica em torno do centro metálicos nas espécies positivas. A eliminação

redutiva para o Ni mais uma vez se mostra mais lenta que a do Pd, mostrando a relutância

da remoção do próton do centro metálico através da base N(CH3)3. Analogamente ao ciclo

neutro, os cálculos IRC mostram que os intermediários formados do TSREc e TSREd,

o 24c e 24d, são estruturalmente diferentes. O 24c possui semelhanças estruturais com

o catalisador de Pd(0) inicial 13a, visto que os ligantes NHC adotam uma geometria

praticamente linear e o ligante DMSO dissocia do centro metálico durante a coordenada

de reação. No sistema com Ni, o complexo 24d mantém a estrutura quadrado-planar com
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Figura 41: Geometrias otimizadas dos complexos de hidreto de paládio e ńıquel (acima) e estados
de transição das etapa de eliminação redutiva (abaixo) catiônica do Pd e Ni. Algumas
distâncias de ligação são mostradas em Å e ângulos em °
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o DMSO ainda coordenado ao centro metálico. De fato, a eliminação redutiva catiônica

para o Ni é acentuadamente reverśıvel, diferente do que acontece com o sistema com o

Pd. Na Fig. 41 estão as estruturas otimizadas do TSREc e TSREd. Ambas estruturas

mostram que a transferência do próton para a base acontece por meio de três centros, onde

um dos ligantes NHC participa ativamente do processo. Isto fica claro quando analisada

as distâncias NHC-Ni e NHC-Pd com valores de 1,758 e 2,259 Å, respectivamente. Esta

distância pronunciadamente mais curta na estrutura com o Ni reflete no valor da frequência

imaginária acentuadamente maior para o TSREc (738i cm−1) do que no valor do TSREc

(201i cm−1).

Neste estudo, uma comparação teórica entre complexos catalisadores de Ni e Pd supor-

tados por ligantes NHC foi realizada para a reação de Heck. Os ciclos neutro e catiônico

foram examinados destacando a influência do metal em cada etapa do mecanismo. As eta-

pas de adição oxidativa e inserção migratória foram calculadas como mais favoráveis para

o Ni. Além disso, um mecanismo dissociativo para inserção da olefina foi apresentando

mostrando aspectos energéticos favoráveis para o desencadeamento do ciclo catiônico. A

β-eliminação e eliminação redutiva se mostraram problemáticas para o Ni, principalmente

no aspecto termodinâmico em temperatura ambiente. Os resultados DFT indicam que a

relutância do Ni em liberar o aduto de Heck e regenerar o catalisador inicial podem explicar

a frequente necessidade da condição de Harsh (altas temperaturas, tempos longo de reação,

solventes polares e uso de aditivos) para as reações de Heck catalisadas por complexos de

Ni com ligantes NHC.18 Além disso, o ciclo catiônico se mostrou com menos oscilações no

diagrama de energia comparativamente ao neutro, em outras palavras, um perfil energético

mais flat, principalmente na etapa de β-eliminação. Os resultados teóricos também corro-

boram as evidências experimentais da necessidade de intermediários catiônicos de Ni(II)

para atingir uma considerável eficiência cataĺıtica para as reações de Heck.
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4.2 Elucidação da seletividade das reações de Heck-Matsuda

Na segunda parte dos resultados apresentados neste trabalho consiste na investigação da

seletividade das reações de Heck-Matsuda enantiosseletivas. Estas reações estão em desta-

que no cenário da qúımica organometálica e śıntese orgânica devido à sua alta seletividade

e fácil manuseio experimental. Neste sentido, a elucidação do mecanismo de seletividade é

importante para compreender e aprimorar os procedimentos de HM. Estes trabalhos foram

feitos em colaboração com o grupo do Prof. Carlos Duarte Roque Correia e o seu grupo

de pesquisa do Instituto de Qúımica da Universidade de Campinas (UNICAMP).

4.2.1 Investigação teórica sobre arilação de Heck-Matsuda enantiosseletiva

envolvendo olefinas ćıclicas

Como discutido na introdução, as reações de Heck-Matsuda (HM) possuem varias apli-

cações no contexto da śıntese orgânica. Recentemente, Correia et al.160 concomitantemente

com o Sigman et al.77 desenvolveram a versão enantiosseletiva da reação de HM utilizando

o ligante quiral piridino-oxazoĺınico (PyOx) L1 (Fig. 42). É importante destacar que a

versão enantiosseletiva da reação de HM é um grande desafio devido à incompatibilidade

dos sais de arenodiazônio com os ligantes do tipo fosfina quirais, estratégia crucial para se

atingir enantiosseleção significativa quando haletos eram utilizados.

Figura 42: Reações de Heck-Matsuda enantiosseletivas por Sigman et al.77 (acima) Correia et
al.160 (abaixo).
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Posteriormente, Correia e colaboradores expandiram a reação de HM enantiosseletiva

aplicando olefinas ćıclicas (Fig. 43).161 Além da formação do 4-aril-ciclopentenol 1 en-

riquecido enantiomericamente, ocorria também a formação de uma cetona 2 em menor

proporção.

Figura 43: Reação de Heck-Matsuda enantiosseletiva utilizando olefinas ćıclicas.161

A proposta mecańıstica para a formação da cetona consiste em uma sequência de inser-

ções da espécie de hidreto de paládio e eliminações de hidrogênios até a funcionalização do

grupo hidroxila obtendo também o aduto carbońılico 2, processo chamado como ”transmis-

são redox” (TR), veja a Fig. 44.77 O fator importante na formação do álcool ou da acetona

está na posição da hidroxila relativamente ao cento metálico. No caminho de reação onde

a hidroxila está exo no anel ela está em posição contrária ao centro metálico e, por sua vez,

o Hβ do carbono com o grupo OH está na mesma posição do Pd, assim, pasśıvel de ocorrer

a etapa de β-eliminação syn do hidreto e, consequentemente, a formação da carbonila.

Alternativamente, quando o grupo OH está endo ela pode interagir com o centro metálico.

Entretanto, a β-eliminação syn para a formação do produto carbońılico só poderia ocorrer

através de uma reinserção do hidreto de paládio depois da formação do álcool. Resulta-

dos experimentais mostram que essa reinserção é improvável.162 Dessa forma, a seleção da

formação do álcool e cetona dependem diretamente da posição do grupo -OH em relação

ao metal. Aparentemente, a posição exo está associada à formação da cetona e a posição

endo corresponde à formação do álcool.

O principal objetivo deste trabalho é racionalizar os fatores mecańısticos que governam

a enantiosseletividade e, também, a seleção dos produtos álcool e cetona na reação. O ciclo

cataĺıtico da reação está presente na Fig. 45. Neste sentido, o estudo irá se concentrar

na etapa de inserção migratória, responsável para formação da ligação C-C e, portanto,

etapa determinante para a seletividade da reação. Dessa forma, propondo que a reação
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Figura 44: (A) Esquema da arilação Heck-Matsuda enantiosseletiva do 3-ciclo-penten-1-ol. (B)
Proposta do mecanismo da ”transmissão redox”.

Figura 45: Esquema do ciclo cataĺıtico da reação de Heck-Matsuda enantiosseletiva.
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respeite a condição de Curtin-Hammett,148 as análises serão feitas diretamente nos estados

de transição da inserção da olefina para a formação dos produtos de Heck. A otimização das

diferentes estruturas foram estabelecidas a partir: I) posição relativa do grupo aril e olefina

no complexo de paládio inicial, II) a orientação exo/endo do grupo hidroxila presente no

substrato, III) a inserção ocorrer na face Re/Si da olefina. O cloro-fenil diazônio foi usado

como modelo de agente eletrófilo.

O funcional utilizado no presente estudo foi o M06-L. Todos os sistemas foram estu-

dados sem restrição de simetria. Os estados de transição foram identificados à partir de

cálculos das frequências vibracionais, sendo que todas as estruturas apresentadas possuem

um único valor negativo associado à frequência imaginária. Todos os estados de transição

estão conectados a dois mı́nimos de energia, via o método da Coordenada de Reação Intŕın-

seca (IRC).163 Todas as energias possuem correções de energia do ponto zero, entálpicas

e entrópicas. Os efeitos do solvente foram levados em conta utilizando o método SMD.

Todos os cálculos foram feitos usando o pacote de programas de qúımica computacional

Gaussian09 (versão D01).

As energias em solução do metanol (M) e tolueno (T) dos estados de transição estão

presentes na Fig. 46 junto aos seus respectivos adutos de Heck. Os resultados obtidos

ajudam a elucidar a origem da enantiosseletividade observada, bem como a preferência

pela formação do álcool frente à cetona na reação. É importante salientar que, segundo a

nossa hipótese, onde o hidreto de paládio não deve reinserir no paládio depois da formação

do álcool durante o processo TR, o produto carbońılico somente é formado a partir das

estruturas com a hidroxila na posição exo na olefina. Note, portanto, que o TS1exo e o

TS8exo seriam as possibilidades fact́ıveis de formação do produto 3-aril-ciclopentanona

2. O TS1exo possui uma menor energia devido, preponderantemente, à repulsão entre o

grupo t-butila, presente no PyOx, e o grupo aril-Cl no TS8exo. A acentuada diferença

energética entre estas duas estruturas (por volta de 3 kcal mol−1) sugere que o aduto 2

se origina exclusivamente do TS1exo. O TS2endo possui a menor energia dentre todas

as estruturas, sendo associado à formação do 4-aril-ciclopentenol 1. Além disso, os altos

valores de energia para os estados de transição TS3exo e TS5exo, comparativamente ao

TS1exo, sugerem que o produto 4 não é formado. O aduto 3 pode ser gerado através do
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Figura 46: Estados de transição associados à inserção migratória da HM enantiosseletiva do 3-
ciclo-penten-1-ol com ligante PyOx. As energias (em kcal mol−1) são relativas ao
TS2, o qual foi identificado como a estrutura de menor energia.
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TS4endo ou TS6endo. Ambas estruturas possuem maior energia que o TS2endo. De

fato, o isômero 4-aril-ciclopentenol 3 e a ciclopentanona 4 não são detectados nos ensaios

experimentais. Resultados que se mostram de acordo com as evidencias experimentais

observadas em metanol (Fig. 46).161 Os resultados sugerem que a seletividade na formação

das espécies 1 e 2 é, provavelmente, comandada exclusivamente pela competição entre os

estados de transição TS1exo e TS2endo, que se diferem estruturalmente na orientação

da hidroxila exo e endo no grupo olef́ınico, respectivamente. Os fatores associados à menor

energia de ambas estruturas comparativamente aos outros estados de transição se devem,

preponderantemente, a presença de uma interação não covalente atrativa do tipo CH/π

entre o hidrogênio da piridina e o grupo arila juntamente com a repulsão do grupo t-

butila e o grupo arila. A combinação destes fatores regem a enantiosseletividade da reação

reportada.164 Já o fator chave para a formação privilegiada do álcool em relação à cetona

é a interação atrativa da hidroxila na posição endo e o centro metálico do TS2endo.

As estruturas otimizadas dos estados de transição TS1exo e TS2endo podem ser

visualizadas na Fig. 47. A hidroxila está a uma distância de 2,974 Å do centro metálico

de paládio. Este valor é incompat́ıvel com o comprimento de uma ligação covalente usual

entre oxigênio e Pd(II) (1,90 à 2,20 Å). Além disso, os métodos de Mulliken, Natural

Bond Orbital 165 (NBO) e Atomic Polar Tensor 166 (APT) foram utilizados para estimar

as cargas parciais do oxigênio do grupo hidroxila e do átomo de paládio. A carga positiva

do paládio e negativa do oxigênio da hidroxila sugere que esta ligação apresenta uma

natureza não-covalente de caráter atrativo fortemente eletrostática oferecendo, assim, a

maior estabilidade ao TS2endo no meio reacional.

Talvez os dados mais intrigante obtidos sejam os valores de energias relativas calculados

em tolueno (T). Os resultados também mostram o TS1exo e TS2endo como responsáveis

pela seleção da cetona e o álcool, respectivamente. Entretanto, a Fig. 46 mostra que a

diferença energética entre os dois estados de transição é maior. Esta influência pode ser en-

tendida pela natureza da magnitude da interação hidroxila e paládio. Em metanol, ocorre

a formação de ligações de hidrogênio intermoleculares entre a hidroxila e o solvente, dimi-

nuindo a polarização desta interação. Apesar do tolueno ser menos efetivo na solvatação

dos estados de transição catiônicos, as moléculas de tolueno isolam a hidroxila negativa e
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Figura 47: Estruturas otimizadas dos estados de transição TS1 e TS2 referentes à formação da
acetona e o álcool na reação de HM. Distâncias de ligação em Å. Análise populacional
de cargas de Mulliken, NBO em parênteses e APT em colchetes dos átomos de oxigênio
da hidroxila e do paládio.

o paládio positivo, tornando esta atração eletrostática mais intensa e, assim, consequen-

temente, aumenta a diferença energética entre os estados de transição. Neste sentido, a

troca por um solvente mais apolar poderia aumentar a seletividade da reação para o pro-

duto 1. Este aumento da seletividade para o álcool aprimora a reação, pois, o produto 1

é sinteticamente valioso como bloco de construção de produtos naturais e fármacos, sendo

a sua śıntese realizada pela primeira vez através do procedimento publicado por Correia e

colaboradores Fig. 43.161 Já a cetona 2 é uma molécula menos atrativa sinteticamente e

sua produção já e bem estabelecida através de procedimentos mais baratos. Neste sentido,

através dos cálculos DFT, foram sugeridos novos experimentos para a reação. Na Tab. 3

estão alguns dados experimentais realizados em tolueno e metanol obtidos pelo grupo do

Prof. Correia.167

As entradas 1 e 2 mostram os rendimentos da reação para os produtos 1 e 2 em metanol

e tolueno, respectivamente. Surpreendentemente, a troca do metanol pelo tolueno tornou

a reação totalmente seletiva para produto 1 com excelente excesso enantiomérico (ee).
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Tabela 3: Rendimentos (em %) da reação de Heck-Matsuda em metanol e tolueno.167 ee =
excesso enantiomérico

Entrada Solvente Rendimento 1 ee (%) Rendimento 2 ee (%)

1 metanol 60 95 40 95
2 tolueno 71 98 - -
3 tolueno:metanol (50:50) 82 95 10 8
4 tolueno:metanol (95:5) 63 99 - -
5 tolueno:metanol (98:2) 88 99 - -
6 tolueno:metanol (99:1) 73 99 - -

Com a adição de um pouco de metanol, na proporção indicada na entrada 3, o rendimento

melhorou significativamente, entretanto, o produto 2 era detectado novamente em pequena

proporção. A entrada 5 mostra as condições ideias para a reação providenciando excelente

rendimento para o produto 1 com ausência do produto 2 aliado à um ee de 99 %!

Em conclusão, cálculos DFT forneceram dados mecańısticos valiosos sobre a seletividade

da reação de HM envolvendo álcool olef́ınicos ćıclicos. Os dados teóricos obtidos ofereceram

subśıdios que a interação eletrostática entre o substrato e o paládio presente no TS2endo

é a chave para a formação privilegiada do álcool aĺılico 1. A seletividade da reação foi

aprimorada através dos dados mecańısticos fornecidos pelos cálculos. O produto 1 foi

obtido exclusivamente pela escolha apropriada da polaridade do solvente.

4.2.2 Investigação teórica sobre arilação de Heck-Matsuda enantiosseletiva

envolvendo olefinas aćıclicas

A segunda etapa deste estudo foi investigar a seletividade da reação de HM enantios-

seletiva utilizando olefinas aćıclicas. Para este caso, ligante quiral L3 foi utilizado pela

primeira vez recentemente por Oliveira et al. (Fig. 48).168 A reação HM apresentou alto

ı́ndices de seletividade para um único produto de Heck. Neste sentido, um estudo teórico

sobre os fatores mecańısticos que regem este alto ı́ndice de enantiosseleção desta importante

reação de HM foi feito utilizando cálculos DFT.

A aplicação da álcool aĺılico aćıclico aumenta consideravelmente a complexidade do

sistema abordado. No estudo anterior foi revelado o importante papel do substrato na

estabilização dos estados de transição, principalmente, pela interação da hidroxila com
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Figura 48: Reação de Heck-Matsuda enantiosseletiva utilizando olefinas aćıclicas.168

o centro metálico. Entretanto, no álcool ćıclico, a hidroxila está fixa, o que resulta na

ocorrência, ou não, da interação do substrato dependendo da aproximação da olefina. A

Fig. 49 exemplifica melhor o contraste da interação substrato e paládio para os dois tipos

de álcoois ćıclicos e aćıclicos.
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Figura 49: Comparação entre a reação de HM enantiosseletiva envolvendo álcoois ćıclicos e aćı-
clicos.

Depois da formação do complexo π com a adição da olefina, a inserção migratória (no

esquema carbopaladação) pode ocorrer com a interação da hidroxila e o metal. Todavia,

para as olefinas aćıclicas, as hidroxilas estão ligadas com carbonos sp3, os quais podem

rotacionar livremente na estrutura olef́ınica. Dessa forma, existem várias conformações

associadas à rotação da ligação C-C. Neste sentido, as hidroxilas podem interagir com o
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centro metálico, como também, com outras parte da molécula.

Neste caso, uma análise conformacional associada ao substrato é crucial para obter

energias representativas dos estados de transição a fim de investigar a seletividade da rea-

ção. O funcional M06 foi utilizado nas obtenção das geometrias otimizadas dos estados de

transição. O conjunto de função de base 6-31G+(d,p) foi utilizado para os átomos leves, en-

quanto o conjunto SDD com pseudopotencial relativ́ıstico para os elétrons mais internos foi

empregado para o paládio. Os efeitos do solvente, no caso o metanol, foram introduzidos

nas energias eletrônicas através do método SMD. Os estados de transição foram auten-

ticados utilizando o método IRC. Todas as estruturas possuem somente uma frequência

negativa associada à formação da ligação C-C. Cálculos pontuais SMD foram realizados nas

geometrias otimizadas com o conjunto de base de qualidade quadrupla-zeta (def2-QZVP)

associadas ao ECP do conjunto SDD para os metais e o conjunto 6-311++G(2d,p) para

os átomos leves. Todas as energias possuem correções de ZPE, termodinâmicas (298.15 K

e 1 atm) e de solvente. Todos os cálculos foram feitos utilizando o programa Gaussian09

versão D01.

A Fig. 50 mostra as quatro configurações posśıveis para a etapa determinante para a

seletividade da reação, a inserção migratória. Novamente, a condição de Curtin-Hammett

será adotada nesta análise teórica. Portanto, a seletividade será regida somente pela energia

relativa entre os estados de transição. As estruturas TS1 e TS3 estão associadas ao produto

da reação 5, detectado como minoritário na reação. Já as estruturas TS2 e TS4 estão

associadas aos estados de transição associados à configuração do produto 6 majoritário no

rendimento da reação.

A partir de cada configuração posśıvel de estado de transição foram calculados nove

conformações correspondentes às rotações das ligações C-C com as hidroxilas (parte azul

das estruturas na Fig. 50). Portanto, no total, trinta e seis geometrias foram obtidas sendo

todas confirmadas como estados de transição. As energias relativas de cada estrutura estão

coletadas na Tab. 4. As nove conformações para cada configuração dos estados de transição

descritos na Fig. 50 foram rotuladas de I-IX.

A Tab. 4 mostra um forte impacto na estabilidade dos estados de transição com a
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Tabela 4: Energias livre de Gibbs (em kcal
mol−1) (298.15 K) dos estados de
transição da etapa de inserção migra-
tória associados às diferentes confor-
mações das hidroxilas da parte. Ener-
gias relativa aos reagentes separados.

Conformações TS1 TS2 TS3 TS4

I 5,4 -0,5 4,4 1,3
II 1,5 1,6 1,7 0,4
III 3,9 -0,4 3,5 1,3
IV 4,5 0,1 3,8 1,0
V 3,2 -1,1 0,5 1,9
VI 5,0 -1,5 3,7 0,0
VII 4,0 1,0 2,3 3,1
VIII 1,3 0,2 1,3 1,3
IX 3,9 0,6 2,9 0,5
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rotação da ligação C-C com os grupos hidroxila. O alcance da diferença obtida na busca

conformacional para cada configuração foi entre 3 e 4 kcal mol−1. Esta diferença energética

poderia inverter totalmente a predição de seletividade sem a busca conformacional. As

geometrias correspondentes às conformações de menor energia estão presentes na Fig. 51.

Figura 51: Estruturas otimizadas dos estados de transição da inserção migratória obtidos após a
análise conformacional no substrato. Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus
(°).

O estado de transição calculado com menor energia foi o TS2VI que corresponde à

configuração do produto majoritário detectado experimentalmente. Enquanto o TS1VIII

possui a maior energia calculada entre os estados de transição. O grupo t-butila do ligante é

responsável pela forte desestabilização da estrutura do TS1VIII. O efeito estérico repulsivo

do t-butila pode ser verificado pela distorção da estrutura refletida no valor do ângulo diedro

C-Pd-C-C. O valor do ângulo diedro no TS1VIII é cerca de 27°. Valor maior do que o

obtido de 14° proveniente da estrutura do TS2VI. A magnitude do efeito repulsivo vai
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depender da aproximação da olefina. No TS1VIII a parte olef́ınica interage fortemente

com o t-butila pois ambos estão do mesmo lado do plano do ligante. Por isso, a forte

distorção causada pela rotação da ligação C-C com a hidroxila que refletiu na grande

diferença energética observada na primeira coluna da Tab. 4 na análise conformacional do

substrato olef́ınico. Em contraste, no TS2VI, a parte olef́ınica está no outro lado do grupo

t-butila, referente ao plano do ligante resultando em uma menor repulsão. Por isso, a menor

diferença energética observada na segunda coluna da Tab. 4. O mesmo comportamento é

observado ocorre nas estruturas TS3V e TS4VI. Nestes casos, o grupo arila irá interagir

repulsivamente com o t-butila. No TS3V o grupo arila está no mesmo lado do t-butila

referente ao plano do ligante, causando uma distorção maior da geometria, ângulo diedro

C-Pd-C-C calculado próximo à 14°. Na estrutura TS4VI o grupo arila está no outro lado

do plano, interagindo em menor magnitude e, consequentemente, provindo menor distorção

à estrutura (C-Pd-C-C = -6°).

Outra parte importante para elucidar a seletividade da reação é o efeito secundário da

distorção da geometria causado pelo t-butila do ligante. Como discutido anteriormente, a

interação atrativa C-H/π gerada pelo ligante e o grupo arila é um dos fatores crucias para

enantiosseleção das reações de HM. Note que as estruturas TS1VIII e TS2VI possuem a

interação C-H/π. Todavia, a distorção do t-butila reflete diretamente na força da interação

C-H/π entre o hidrogênio do anel pirimı́dico e o anel benzênico do grupo arila . Como

o TS1VIII experimenta uma maior distorção em sua estrutura, o hidrogênio do anel

pirimı́dico é deslocado para longe do grupo arila, assim diminuindo o efeito da estabilização

desta interação atrativa. Esta diminuição de magnitude pode ser associada às distâncias

da interação C-H/π das geometrias otimizadas. No TS1VIII a distância obtida foi de

2,64 Å, um comprimento maior que a distância análoga calculada no TS2VI, cerca de

2,55 Å. Nas configurações do TS3V e TS4VI o impacto da repulsão estérica do t-butila é

menor, entretanto, não ocorre a interação C-H/π em suas estruturas. Estes dados ajudam

entender a maior estabilização do TS2VI em relação às outras estruturas.

Em conclusão, os cálculos DFT revelaram a influência notável do substrato nas ener-

gias dos estados de transição associados à seletividade da reação de HM estudada. O

emprego de olefinas aćıclicas constitúıram um problema significantemente mais dif́ıcil em
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termos computacionais devido à possibilidade de rotação das hidroxilas presente na parte

olef́ınica. Os dados mostram que as hidroxilas não vão interagir somente com o centro

metálico, mas também com o solvente e os ligantes na esfera de coordenação. A posição

delas também vai depender da natureza do solvente utilizado devido à possibilidade de

interações de caráter intermolecular. Em outras palavras, o substrato afeta diretamente

a seletividade do sistema. Além disso, os cálculos DFT elucidaram o papel do ligante

para a enantiosseletividade. O grupo t-butila produz um efeito repulsivo importante nas

energias. Dependendo da aproximação da olefina este efeito pode ser mais significativo.

A repulsão causada pelo t-butila ocasiona uma distorção da estrutura que afetará secun-

dariamente a força da interação da C-H/π entre o hidrogênio do anel pirimı́dico e o anel

benzênico do grupo arila. Estas influências combinadas irão refletir no estado de transição

de menor energia. A energia relativa entre o TS1VIII e TS2VI é de 2,8 kcal mol−1, valor

que se mostra de acordo com a razão enantiomérica observada experimentalmente entre os

produtos 6 : 5 (97 : 3).
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5 Considerações Gerais

Neste trabalho, várias reações de Heck foram estudadas teoricamente utilizando prin-

cipalmente métodos baseados na DFT. Os resultados foram agrupados em dois tipos de

sistemas: 1) Aplicações de ligantes do tipo NHC nas reações de Heck envolvendo haletos

de arila como eletrófilos; 2) Reações de Heck-Matsuda enantiosseletivas envolvendo sais de

arenodiazônio como eletrófilos. Em cada estudo teórico reportado aqui, uma breve introdu-

ção e motivação foi descrita e, por fim, as conclusões principais dos resultados discutidos.

Na primeira parte do trabalho, foi discutido uma colaboração envolvendo resultados expe-

rimentais e teóricos onde foi um proposto novo mecanismo da reação de Heck utilizando

como pré-catalisador um complexo de paládio(II) suportado por ligantes NHC inédito.

Além disso, um novo ciclo cataĺıtico de Heck com etapas aniônicas e neutras combinadas

foi elucidado a partir dos cálculos DFT. Posteriormente, um sistema NHC estericamente

maior foi investigado afim de entender o seu efeito na seletividade da reação. Para o NHC

pouco volumoso, a componente eletrônica era majoritária comparada às contribuições de

caráter não-covalente. Entretanto, quando o NHC estericamente maior foi analisado so-

mente alguns DF’s foram capazes de apontar a seletividade experimentalmente reportada.

Por fim, a identidade do metal foi analisada por meio de uma comparação entre catali-

sadores NHC de Ni e Pd nas reações de Heck. Cada etapa do ciclo neutro e catiônico

foi minunciosamente investigada comparando teoricamente a reatividade do Ni e Pd. Os

resultados DFT forneceram ind́ıcios da baixa atividade cataĺıtica usualmente encontrada

para os complexos NHC de Ni e da necessidade experimental da formação de complexos

de Ni catiônicos para atingir alguma eficiência cataĺıtica. Na parte 2) deste estudo, dois

exemplos marcantes da literatura de reações de HM enantiosseletivas foram teoricamente

investigadas. Novos dados mecańısticos valiosos foram obtidos sobre a seletividade dessas

reações envolvendo álcool olef́ınicos ćıclicos e aćıclicos. A influência do substrato (olefina)

se mostrou crucial para elucidar a alta seletividade destas reações. Em um dos casos a

seletividade da reação foi aprimorada através dos dados mecańısticos fornecidos pelos cál-

culos DFT através da escolha apropriada da polaridade do meio. Esta tese mostrou alguns

exemplos importantes da contribuição da qúımica computacional na elucidação das reações
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de Heck. Os autores esperam avançar nas colaborações e aprofundar os estudos ainda mais

desta diversificada e desafiante reação.

6 Conclusões

� Um novo mecanismo da reação de Heck utilizando como pré-catalisador o complexo

TBA(NHC)PdCl3 foi proposto suportado por cálculos DFT. Etapas de reação com

energias fact́ıveis foram calculadas em consenso com a alta atividade cataĺıtica repor-

tada pelos dados experimentais.

� Para atingir predições teóricas consistentes quando ligantes NHC estericamente im-

pedidos forem analisados as forças atrativas de dispersão devem ser devidamente

descritas.

� A baixa atividade cataĺıtica dos sistemas de Ni pode estar associada às etapas de

β-eliminação e eliminação redutiva. O perfil energético mais flat para o sistema cati-

ônico pode explicar a necessidade da presença de intermediários de Ni(II) catiônicos

para atingir uma considerável eficiência cataĺıtica para as reações de Heck.

� A interação substrato e metal de caráter não-covalente foi revelada como um dos

fatores chaves para a enantiosseletividade das reações de Heck-Matsuda envolvendo

olefinas ćıclicas.

� Análises conformacionais no substrato são necessárias no estudo da reação de Heck-

Matsuda envolvendo olefina aćıclicas.
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7 Apêndice

7.1 Exemplo Input Gaussian para otimização da geometria

\%mem=4gb

\%nproc=8

# b3lyp genecp opt

Tı́tulo

(carga) (multiplicidade)

Coordenadas Atômicas

...

...

-C -H -N -P -(todos os elementos que n~ao usam ECP) 0

6-31G(d)

****

-Pd 0

SDD

****

-Pd 0

SDD

7.2 Exemplo Input Gaussian para cálculos pontuais com bases
maiores (Def2-QZVP)

\%mem=4gb

\%nproc=8

# b3lyp genecp opt

Tı́tulo

(carga) (multiplicidade)

Coordenadas Atômicas

...

...

-C -H -N -P -(todos os elementos que n~ao usam ECP) 0

6-31G(d)

****

-Pd 0

Pd 0

S 3 1.00
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15.262399331 0.44145727454

13.721983176 -0.70293005979

4.8448286268 0.36095390108

S 1 1.00

8.7309326588 1.0000000

S 1 1.00

1.4357564094 1.0000000

S 1 1.00

0.66088433720 1.0000000

S 1 1.00

0.20897212790 1.0000000

S 1 1.00

0.91936735872E-01 1.0000000

S 1 1.00

0.34733479706E-01 1.0000000

P 4 1.00

12.585237008 0.60002003747E-01

7.2058104839 -0.24022183118

1.9558705640 0.43424940067

1.0534418618 0.42084436088

P 1 1.00

0.59809389552 1.0000000

P 1 1.00

0.30362411297 1.0000000

P 1 1.00

0.88000000000E-01 1.0000000

P 1 1.00

0.30000000000E-01 1.0000000

D 4 1.00

28.840985892 0.21131470308E-02

8.4584163440 -0.17913194955E-01

2.8648941754 0.17165507663

1.3966488847 0.36149251150

D 1 1.00

0.63921677230 1.0000000

D 1 1.00

0.27502319836 1.0000000

D 1 1.00

0.10829940074 1.0000000

F 1 1.00

3.7200000 1.0000000

F 1 1.00

1.2462900 1.0000000

F 1 1.00

0.4175400 1.0000000

G 1 1.00

1.3777000 1.0000000

****
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azóico Pounceau 4R. Orientador: Antônio Eduardo da Hora Machado
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