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Resumo 

As mudanças nas propriedades estruturais, eletrônicas, óticas e 
magnéticas de moléculas em aglomerados e em meio líquido são apresen
tadas. Para os aglomerados moleculares tais propriedades foram obtidas 
usando métodos ab initio tradicionais de mecânica quântica em confi
gurações otimizadas de mínima energia. A fase líquida é mais complexa 
e ainda hoje se mostra como um desafio teórico. Modelos convencio
nais para a descrição teórica dos efeitos de solvente, como o campo de 
reação auto-consistente e a aproximação de aglomerado rígido, apesar 
de largamente aplicados não satisfazem importantes características da 
fase líquida como por exemplo, a natureza estatística dos líquidos. Adi
cionalmente, interações específicas tais como, formação de ligações de 
hidrogênio e transferência de carga são mais difíceis de incluir. Modelos 
mais realísticos para tratar a estrutura eletrônica de sistemas líquidos en
volvem algum tipo de simulação computacional. Entre estes, os métodos 
conhecidos como QM/MM são modelos híbridos aplicados com sucesso 
e que empregam tanto simulações clássicas como métodos de mecânica 
quântica. Existem hoje dois principais tipos de cálculos QM/MM. Nos 
cálculos convencionais, o sistema é particionado em duas regiões (clássica 
e quântica) eO as interações são calculadas separada e simultaneamente. 
Nos cálculos seqüenciais QM/MM, as configurações do líquido são ge
radas via simulações clássicas e posteriomente submetidas à calculos 
quânticos. Neste trabalho a metodologia seqüencial (Simulaçao/MQ) foi 
empregada no estudo de sistemas em fase líquida, como soluções aquo
sas de piridina e metanol e líquidos homogêneos como benzeno e água. 
Empregando simulações Monte Carlo ou Dinâmica Molecular as estru
turas do líquido são geradas à temperatura ambiente para subseqüentes 
cálculos quânticos. Os resultados para o líquido são comparados com 
aqueles obtidos para a molécula isolada e fornecem uma clara descrição 
dos efeitos de solvente. Entre as propriedades estudadas nesta tese estão 
energia de interação, momento de dipolo, freqüência vibracional, pola
rizabilidade, blindagem magnética e propriedades de espalhamento Ra
man e Ray leigh. 





Conteúdo 

I Introdução, Metodologia e Propriedades 1 


1 Introdução 3 


2 Métodos 7 


2.1 Simulações ........... 7 


2.1.1 Monte Carlo Metropolis 7 


2.1.2 Dinâmica Molecular 9 


2.1.3 Condições periódicas de contorno 10 


2.1.4 Potencial intermolecular 11 


2.1.5 Correlação estatística 12 


2.1.6 Metodologia seqüencial SimulaçãojMQ . 13 


2.1.7 Critérios para ligações de hidrogênio 14 


2.2 Métodos quânticos ....... 15 


2.2.1 O método Hartree-Fock 15 


2.2.2 Teoria de perturbação . 17 


2.2.3 Teoria funcional da densidade . 19 


3 Propriedades moleculares 21 


3.1 Energia ..... 21 


3.2 Polarizabilidades 23 


3.2.1 Campo finito 23 


3.3 Taxas de despolarização e atividades de espalhamento 24 


3.3.1 Espalhamento Rayleigh 24 


3.3.2 Espalhamento Raman . 25 


3.4 Blindagem magnética e deslocamento químico. 27 


3.4.1 Dependência orientacional da blindagem magnética. . . . 27 


3.4.2 Deslocamento químico . 28 






7.4 Conclusões .............................. 89 


III Estudo de líquidos 91 


8 Desordem térmica de ligações de hidrogênio em líquidos 93 


8.1 Motivação...... 93 


8.2 Detalhes de cálculo . 94 


8.2.1 Simulação.. 94 


8.2.2 Identificação das ligações de hidrogênio 94 


8.2.3 Cálculos de mecânica quântica 97 


8.3 Resultados e discussão . . . . . . . . . 97 


8.4 Conclusões ..... . .103 


9 Estabilidade dos complexos metanol-água em meio aquoso 105 


9.1 Motivação...... . 105 


9.2 Detalhes de cálculo . . 106 


9.2.1 Simulação.. . 106 


9.2.2 Cálculos de mecânica quântica . 107 


9.3 Resultados e discussão ........ . .107 


9.3.1 Interação (1:1) em fase gasosa. · 110 


9.3.2 Interação (1:1) em fase líquida · 111 


9.4 Conclusões .............. . · 113 


10 Polarizabilidade de dipolo do benzeno líquido 115 


10.1 Motivação ..... . .115 


10.2 Detalhes de cálculo . · 116 


10.2.1 Simulação .. 116 


10.2.2 Cálculos de mecânica quântica 117 


10.3 Resultados e discussão .118 


10.4 Conclusões ..... . · 125 


11 Deslocamentos químicos no líquido de água 127 


11.1 Motivação ..... · 127 


11.2 Detalhes de cálculo · 129 


11.2.1 Simulações . · 129 


11.2.2 Cálculos de mecânica quântica · 130 


11.3 Resultados e discussão ........ . · 131 




11.3.1 	 Blindagem magnética da fase gasosa · 131 


11.3.2 	 Blindagem magnética da fase líquida . · 133 


11.3.3 	 Bases localmente densas . . . . . . .137 


11.3.4 	 Deslocamento químico gás-líquido · 138 


6 • .. • •11.4 Conclusões ~ ~ * .. • .. ~ • 	 · 146
~ 

IV Conclusões gerais 	 149 


12 Conclusões Gerais 	 151 


12.1 Conclusões Gerais 	 · 151 


V Apêndices 	 187 


A Polarizabilidade elétrica 	 189 


A.1 Respostas ao campo elétrico. 	 · 189 


A.2 A polarizabilidade elétrica estática 	 · 191 


A.3 Polarizabilidades e propriedades moleculares. 	 · 193 


A.4 Polarizabilidades e espectroscopia molecular. 	 .195 


A.5 Polarizabilidades e forças de dispersão .... 	 .196 


A.6 Constante dielétrica e susceptibilidade elétrica 	 · 199 


B Espalhamentos Raman e Rayleigh 	 205 


B.1 Espalhamento Raman ...... . 	 .205 


B.2 Propriedades óticas das moléculas 	 .207 


B.2.1 	 Propriedades direcionais da radiação emitida . 207 


B.2.2 	 Polarização do espalhamento Raman por uma molécula . 208 


B.2.3 	 Transformação das componentes da polarizabilidade ... 210 


B.2.4 	 Média dos quadrados das componentes do tensor polari
zabilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 


B.2.5 	 Taxas de despolarização do espalhamento Raman . . 213 


B.2.6 	 Taxas de despolarização do espalhamento Rayleigh . 215 


C Deslocamento químico 	 217 


C.1 Considerações teóricas . . . . . 	 . 217 


C.1.1 	 A blingagem magnética .217 


C.1.2 	 O método GIAO . . . . . 224 




D Constantes, fatores de conversão e tabela periódica 227 


D.l Constantes fundamentais relacionadas .227 


D.2 Fatores de conversão para energia ... .228 


D.3 Fatores de conversão para comprimentos .228 


D.4 Tabela periódica .. . . . . . . . . . . . .228 


E Artigos Publicados 229 






Abstract 

The changes of structural, electronic, optical and magnetic properlies 
of molecules in clusters and in liquid phase are presented. For mole
cular clusters such properties were obtained using traditional and weU 
defined quantum mechanics ab initio methods in the minimum energy 
geometry-optímized configurations. The liquid phase is more complex 
and represents a current theoretical challenge. Conventional models for 
the theoretical description of solvent effects, such as self-consistent re
action field and rigid cluster approximation, although widely applied do 
not satisfy important characteristics of the liquid phase such as statistical 
nature of liquíds. In addition, specific interactions such as the forma
tion of hydrogen bonds and charge transfer are more difficult to include. 
More realistic models to treat the electronic structure of liquid systems 
include some sort of computer simulation. Among these the so-called 
QM/MM methods are successful hybrid models that uses both the classi
cal simulation and quantum mechanics. There are now two main clas
ses of QM/MM calculations. In the conventional QM/MM the system is 
partitioned into two regions (classical and quantum) and the interactions 
are calculated separated and simultaneously. In the sequential QM/MM, 
the configurations of the Iiquid are generated via classical simulations 
and subsequently the quantum calculations are performed. In this work 
the sequential methodology (SimuIation/MQ) is used to study molecular 
systems in the liquid phase as aqueous solutions of pyridine and metha
noZ and homogeneous liquid as water and benzene. Using Monte Carlo 
or Molecular Dynamics simulations liquid structures at room tempera
ture are generated for subsequent quantum mechanics calculations. The 
results for the liquid are compared with those obtained for the isolated 
molecule and give a clear picture of the liquid effects. Among the proper
ties studied in this thesis are interaction energies, dipole moments, vi
brational frequencies, polarizabilities, magnetic shielding, chemical shift 
and optical properties of the Raman and Rayleigh scattering. 





Esta tese é baseada parcialmente nos seguintes trabalhos 

• 	 Rayleigh light-scattering of hydrogen-bonded 
clusters from ab initio calculations, E. E. Fileti, R. 
Rivelino, S. Canuto, J. Phys. B: At. MoL Opto Phys., 
36, 399, 2003 

• 	 Electronic changes due to thermal disorder of hy
drogen bonds in liquids: Pyridine in aqueous envi
ronment, E. E. Fileti, K Coutinho, T. V. M. Malaspina, 
S. 	Canuto, Phys. Rev. E., 67, 61504, 2003 

• 	 Rayleigh and Raman light scattering in hydrogen 
bonded acetonitrile-water, E. E. Fileti, E. Rissi, S. 
Canuto, Theor. Chem. Acc., 110, 360, 2003 

• 	 Is there a favorite isomer for hydrogen-bonded 
methanol in water?, E. E. Fileti, Kaline Coutinho, S. 
Canuto, Adv. Quantum Chem., 47, 51, 2004 

• A 	 sequential Monte Carlo-quantum mechanics 
study of the dipole polarizability of liquid ben
zene, E. E. Fileti, S. Canuto, J. Computo Meth. Science 
Eng., 4, em impressão, 2004. Edição Especial 

• 	 Relative Strength of Hydrogen Bond Interac
tion in Alcohol-Water Complexes, E. E. Fileti, P. 
Chaudhuri, S. Canuto, Chem. Phys. Lett., 400, 496, 
2004. 

• 	 An ab initio NMR study of the hydrogen bond 
properties in methanol-water complexes, E. E. Fi
leU, S. Canuto, lnt. J. Quantum Chem., 102, em im
pressão, 2005. 

• 	 Calculated infrared spectra of hydrogen bonded 
methanol-water, water-methanol and methanol
methanol complexes, E. E. Fileti, S. Canuto, lnt. J. 
Quantum Chem., aceito para publicação, 2005. 

• 	 Isotropic and anisotropic chemical shifts in liquid 
water. A QM/MM study, E. E. Fileti, H. C. Georg, 
K. Coutinho, S. Canuto, (em preparação) 





I 
. ! 

sapupa!J:doJ:d 
a U!~olopOlaw 'o~5npoJ:luI 



! 

, II 


I 


, I



Capítulo 1 

Introdução 

o entendimento teórico da estrutura eletrônica da fase gasosa, ou moléculas iso

ladas têm progredido enormemente nas últimas décadas. Desde o surgimento da 

equação de Schrõdinger o progresso nos métodos, técnicas e algoritmos aliados 

ao avanço computacional permitiram que a teoria alcançasse status de com

plemento dos experimentos de laboratório. Contudo a maioria dos fenômenos 

químicos e físicos ocorrem não para moléculas isoladas mas para moléculas in

teragindo com o meio. Este é o caso, por exemplo da maioria dos experimentos 

químicos onde solventes estão sempre presentes. Isto leva à necessidade de se 

tratar a influência do meio sobre as propriedades moleculares. Para isto exis

tem atualmente certos modelos teóricos com a finalidade de descrever a fase 

líquida. Um destes é o modelo de campo de reação auto consistente (SCRF), 

onde o soluto é tratado quanticamente dentro de uma cavidade enquanto que o 

solvente é descrito por sua constante dielétrica em torno desta cavidade [1-6]. 

Outro modelo é a aproximação de aglomerado rígido, onde algumas moléculas 

de solvente são consideradas explicitamente a fim de descrever as camadas de 

solvatação da molécula de soluto [7,8]. Apesar de largamente aplicados nenhum 

dos métodos trata a líquida de forma realísticaj no caso do SCRF! embora 

tenha sido aplicado com sucesso a vários tipos de sistemas [5] não leva em conta 

interações específicas como a ligação de hidrogênio, o que pode ocasionalmente 

conduzir a erros significativos. No caso dos aglomerados rígidos, ignora-se que 

um líquido possui natureza estatística [9,10], evidenciada pela existência de 

vários arranjos geométricos possíveis de moléculas com probabilidade equiva
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lente para uma dada temperatura diferente de zero. Assim, nota-se que um 

líquido não é fixo por nenhuma condição de mínima energia, de forma que a 

descrição da fase líquida por uma única estrutura rígida, não considera a de

sordem térmica que é uma característica fundamentaL Uma aproximação mais 

consistente é a combinação de cálculos de mecânica quântica com cálculos de 

mecânica clássica, conhecida como QM/MM [11] e pode ser classificada como 

QM/MM híbrido [12,13], onde a parte mais importante do sistema é tratada 

quanticamente e o resto classicamente, ou QM/MM seqüencial [14] onde as 

estruturas do líquido são geradas via simulações clássicas e em seguida subme

tidas a cálculos quânticos. Dessa maneira as propriedades eletrônicas de um 

líquido são melhor descritas por uma distribuição estatística [14-18]. 

Esta tese apresenta uma série de estudos envolvendo sistemas mole

culares em interação com o meio. Serão tratados neste trabalho tanto complexos 

e aglomerados moleculares, como sistemas em fase líquida. Em ambos os ca

sos o tratamento dado às ligações de hidrogênio é apropriado uma vez que o 

meio interagente é considerado explicitamente. A descrição de um aglomerado 

ou complexo é de grande interesse em experiências de jet-cooling e não deve 

ser confundida com aquela encontrada num líquido. Enquanto num aglome

rado a estrutura é fixa por uma condição de energia mínima, num ambiente 

líquido existem várias configurações governadas pela temperatura e que são re

lacionadas à desordem natural de um líquido. Portanto o sítio aceitador de 

próton numa molécula de soluto experimenta uma grande desordem térmica lo

caL Como mencionado acima, a descrição desta desordem é um grande desafio 

e é necessária para compreender a importância dos efeitos eletrônicos locais. O 

entendimento da natureza das ligações de hidrogênio formadas entre a molécula 

de soluto e as moléculas de água é crucial na descrição de vários processos bio

moleculares e de solvatação [19]. 

Neste trabalho são apresentados os resultados obtidos para uma 

série de sistemas (complexos, aglomerados ou líquidos) e as modificações nas 

suas propriedades devidas ao meio são analisadas. O trabalho é dividido basi

camente em cinco partes. Na primeira são apresentados, além desta introdução, 

os capítulos referentes à metodologia empregada e às principais propriedades 
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moleculares determinadas aqui. Nas segunda e terceira partes são apresentados 

os resultados para os aglomerados e líquidos, respectivamente. Na quarta parte 

são feitas conclusões e considerações gerais e é dado o conjunto de referências 

bibliográficas utilizadas nesta tese. 

Este texto é escrito de forma que sua compreensão básica seja dada 

apenas pelas quatro primeiras partes. Contudo houve a preocupação com a 

descrição da teoria envolvida nos cálculos das propriedades de interesse. Assim 

na quinta parte são apresentados três apêndices referentes a este conteúdo. 

Estes apêndices, embora não sejam necessários para a compreensão do trabalho 

da forma que está exposto, são importantes para o leitor interessado em maiores 

detalhes sobre as propriedades em estudo. 

i 
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Capítulo 2 

Métodos 
#, 

Este capítulo descreverá os métodos teóricos empregados na caracterização dos 

sistemas moleculares estudados neste trabalho. Na primeira parte serão apre

sentadas as técnicas de simulações clássicas, Monte Carlo e Dinâmica Mole

cular, bem como a metodologia seqüencial Siulação-Mecânica Quântica. Na 

seqüencia, também serão descritos os métodos quânticos (Hartree-Fock, Teo

ria de Perturbação e Teoria Funcional da Densidade) para a determinação de 

propriedades moleculares. 

2.1 Simulações 

2.1.1 Monte Carlo Metropolis 

o princípio básico do método Monte Carlo Metropolis (MGM) é produzir con

figurações com a distribuição de probabilidades 

p(ri) = geri) (2.1)z 
onde i representa um estado do espaço de configurações r, Z é a função de 

u· 
partição do sistema e geri) é a densidade de probabilidade dada por e-#, em 

que Ui = U(ri ) é a energia do estado i, T é a temperatura e k a constante de 

Boltzmann. O método consiste em fornecer uma estimativa para a média de 

uma propriedade qualquer do sistema, (f), de forma simplificada. Utilizando a 

mecânica estatística tem-se que [20-23]: 

1 M 
(f) = Z L!(ri)exp (- u(ri 

)) (2.2) 
i kT 
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Entretanto utilizando o MCM um certo número L de estados é produzido de 

acordo com a probabilidade Pcri), de forma que a equação anterior, escrita 

como a média aritmética 
L 

U) = ~ LfCrí) (2.3) 
i 

é uma estimativa para a propriedade f. O problema então se reduz à geração 

de estados com probabilidade p(ri). Isto pode ser resolvido utilizando um 

procedimento de amostragem ponderada, que gera uma cadeia de Markov. Uma 

característica importante desle procedimento é que a função de partição, Z, não 

precisa ser determinada mas somente as probabilidades relativas dos diferentes 

estados [24, 25J. Isto é muito mais fácil de ser obtido uma vez que é requerida 

somente a mudança na energia de um estado para outro. 

O desenvolvimento da simulação se dá a partir de movimentos su

cessivos de cada átomo dentro da caixa, com uma amplitude máxima determi

nada. Como muitos destes movimentos podem ser rejeitados por aumentar a 

energia do sistema, aplica-se um critério de auto-ajuste do deslocamento para 

que a razão entre o número de movimentos aceitos e movimentos rejeitados fi

que em torno de 0.5. Esta razão é comumente utilizada [lOJ e proporciona uma 

boa razão custo/benefício, onde o custo representa o tempo de processamento 

e o benefício corresponde à minimização do número de passos necessários para 

descorrelacionar as configurações. 

A probabilidade de existência de uma configuração qualquer antes 

de um movimento atômico, na distribuição de Boltzmann é dada por: 

(2.4) 


Após um movimento atômico aleatório a probabilidade da nova 

configuração é: 

Pd exp (- ~;) (2.5) 

Assim, de acordo com as equações 2.4 e 2.5 tem-se: 

[ 
(Ud - Ua )] ( D..U)

exp - kT = exp - kT (2.6) 

Se D..U :::; 0, ou seja, se o movimento levou o sistema para um estado 

de energia igualou mais baixa, permite-se o movimento e coloca-se a molécula 
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nesta nova posição, mas se au > O a configuração é aceita com probabilidade 

exp ( - ~.f) . Para aceitar a configuração neste caso, um número aleatório ~ 

uniforme entre O e 1 é gerado, ou seja, O ::; ~ < 1. O número é comparado 

com a probabilidade dada pela expressão 2.6. Se este número for menor ou 

igual à probabilidade o movimento é aceito, senão ele é rejeitado e a molécula 

continua na posição anterior ao movimento. Este procedimento é repetido até 

que N moléculas sejam visitadas, sendo que cada visita é definida como um 

passo MCM. 

2.1.2 Dinâmica Molecular 

A produção de configurações via Dinâmica Molecular [26-29] é obtida através 

da solução das equações de Newton para cada uma das moléculas da caixa, a 
i 

partir de posições e velocidades iniciais e do conhecimento da força que atua 

em cada molécula num determinado instante. Calcula-se assim as posições e 

velocidades de cada molécula ao fim de intervalos de tempo sucessivos, ou seja, 

obtém-se a evolução temporal do sistema. 

As forças que atuam na molécula i pode ser obtidas através de: 

d2ri(t)
F = - \lU(r) (2.7)'rni--;jj2 

onde U(r) é a energia potencial total das interações entre as moléculas de massa 

mi e que depende apenas do módulo r da distância entre elas. 

Freqüentemente, basta escolher uma forma simples de U(r). As 

suas características mais importantes são a forte repulsão para pequenos valores 

de r e a fraca atração para valores grandes de r. Uma das formas mais comuns 

é o potencial de Lennard-Jones, que será comentado na próxima seção. 

Existem vários métodos numéricos para resolver as equações 2.7 

[10,30]. Neste trabalho foi empregado o algoritmo leapfrog [31]. Este algo

ritmo é largamente usado para se integrar as equações de movimento (é uma 

variação do algoritmo de Verlet [32]) e foi eleborado para melhorar a avalição 

das velocidades. 

Em contraste ao método Monte Carlo, Dinâmica Molecular é deter
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minística no sentido de que dado um conjunto de posições e velocidades iniciais, 

a evolução temporal subseqüente é em princípio completamente determinada. 

O computador calcula uma trajetória num espaço de de 6N dimensões (3N 

posições e 3N momentos). Contudo, tal trajetória não é usualmente relevante 

por si só. Como Monte Carlo, Dinâmica Molecular é um método estatístico e 

consiste numa forma de se obter configurações distribuidas de acordo com uma 

função de distribuição estatística ou um ensemble estatístico. 

2.1.3 Condições periódicas de contorno 

O comportamento de sistemas finitos é bastante diferente do comportamento 

de sistemas macroscópicos. A menos que se queira simular aglomerados de 

átomos ou moléculas, onde se tem um número de constituintes bem definido, 

o número de partículas usadas para simular as propriedades de bulk de sis

temas macroscópicos tem papel fundamental. Independente de quão grande 

seja o sistema que possa ser tratado via simulação computacional, o número 

de partículas N ainda seria desprezível comparado ao número de partículas 

contidas num sistema macroscópico (da ordem de 1023). Para um sistema ma

croscópico a razão entre o número de átomos na superfície e o número total de 

átomos é desprezível. Contudo, o número típico de partículas que pode ser tra

tado por simulações computacionais atualmente é da ordem de 106 . Neste caso 

a fração de átomos na superfície passa a ser significante e o comportamento do 

sistema passa a ser interferido por efeitos de superfície. A solução mais conve

niente para minimizar tais efeitos é o uso de condições periódicas de contorno. 

Esta condição implica que os átomos são confinados numa caixa e esta caixa é 

replicada infinitamente em todas as direções Cartesianas, preenchendo comple

tamente o espaço. Todas as partículas "imagens"movem-se solidariamente com 

sua "original". Quando uma particula entra ou sai da região de simulação uma 

imagem da particula sai ou entra nesta região, tal que o número de partículas 

simuladas é sempre conservado. 

Este método introduz uma periodicidade indesejada no sistema. 

Contudo é possível eliminá-la implantando um raio de corte. Este artifício faz 

com que a interação entre as moléculas só se dê através de uma distância menor 
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que a metade do lado da caixa impondo que uma molécula não interaja com 

outra molécula e a respectiva imagem simultaneamente. Outra exigência é de 

que a caixa tenha a mesma densidade, N/L3, que a do sistema real. 

2.1.4 Potencial intermolecular 

Em sistemas moleculares, a interação total entre as moléculas é geralmente com

posta de interações de pares e de ordens superiores. Assim a energia potencial 

total pode ser escrita como [10]: 

U(r) LL4>(ij) + LLL4>(ijk)+ ... (2.8) 
i=l í<j i=l i<j j<k 

onde 4>(ij) e 4>(ijk) representam a energia de pares e a contribuição de três 

corpos respectivamente. Restrições do tipo i < j são impostas para evitar que 

o mesmo par de átomos seja contado duas vezes. Como para fase condensada 

o termo de pares é dominante na expressão 2.8, em simulações computacionais 

é comum considerar somente este termo para a energia potencial total. Assim, 

neste trabalho, o potencial de interação é assumido como sendo um potencial 

de pares efetivo que leva em conta implicitamente todos os termos de ordem 

superior. 

Aqui será considerado, na maioria dos casos, o potencial intermole

cular Lennard-Jones [33] adicionado ao potencial Coulombiano. Este potencial 

é um modelo comumente usado para representar interações moleculares e pode 

ser expresso na seguinte forma: 

U(rij) ( 
O"ij ) 6] + qiqj (2.9)[G::)" rij rij 

onde Eij e O"ij são os parâmetros do potencial que podem ser obtidos usando 

=(EiEj)1/2 e O"ij =(O"iO"j)1/2 [10]. E governa a intensidade da interação en

quanto que O" define uma escala de comprimento. Estes parâmetros são escolhi

dos para ajustar certas propriedades físicas do sistema. qi é a carga no átomo 

i e rij representa a distância entre os átomos i e j. 

O termo proporcional a r ij12, dominante em distância curtas, mo

dela a repulsão entre os átomos. Este termo tem a forma um tanto quanto 
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arbitrária e outros expoentes ou até mesmo outras formas funcionais são prefe

ridas. 

o termo atrativo proporcional a ri}, dominante em distâncias mai

ores, modela as forças de dispersão de van der Waals devidas às interações entre 

dipolos. No apêndice A, são discutidas a natureza das forças de dispersão bem 

como a origem da dependência r;}. 

2.1.5 Correlação estatística 

A análise da correlação estatística permite calcular o intervalo de configurações 

para que o sistema evolua de uma configuração para outra de forma que esta 

última não tenha correlação estatística com a primeira. Em estudos anteriores 

[14,18,34,35] verificou-se que é suficiente considerar configurações com cerca de 

10% de correlação estatística. 

o intervalo de correlação estatística é definido como [36,37]: 

T = 1=C(i)di (2.10) 

onde 
C(i) = (EjEj+i)l_i - (Ej)l-i (Ej+í)l_i (2.11)

(E2)1 (E); 

é função de autocorrelação da energia configuracional, i representa o intervalo 

no número de passos da simulação e l o tamanho da cadeia. Como as simulações 

são finitas não é possível calcular C(i) para valores de i muito grandes, o que 

torna a integração da equação 2.10 inviáveL Para resolver este problema é 

necessário fazer um ajuste dos valores de C(i) por uma função integrável neste 

intervalo. Um ajuste sugerido para processos Markovianos [36,37] é dado por: 

(2.12) 


de forma que: 

(2.13) 

onde C}, TI, C2 e T2 são obtidos do ajuste. Assim, como se deseja realizar cálculos 

com configurações estatisticamente independentes, deve-se através de cálculos 

preliminares, determinar o intervalo de correlação. 
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2.1.6 Metodologia seqüencial SimulaçãojMQ 

Uma vez que a fase líquida é caracterizada pela grande quantidade de átomos ou 

moléculas seu tratamento através de métodos quânticos tradicionais se torna 

inviável. Uma aproximação recente que tem produzido bons resultados é a 

combinação de cálculos de mecânica quântica e métodos de mecânica molecular 

(QM/MM - quantum mechanics-molecular mechanics) [:1.1]. Como mencionado 

na introdução, existem de fato duas vertentes para este tipo de aproximação. 

Numa o sistema é particionado em duas regiões nas quais as interações são cal

culadas separada e simultaneamente, como tradicionalmente é feito. Outra é a 

proposta de Canuto e Coutinho [14] onde a parte clássica é realizada antes da 

parte quântica. Assim, para o estudo das propriedades de moléculas em líquido 

as estruturas do líquido são, primeiramente, geradas usando simulação Monte 

Carlo Metropolis ou Dinâmica Molecular. Depois, as configurações estatistica

mente relevantes são separadas e submetidas a cálculos de mecânica quântica 

(discutidos a seguir). Obtem-se a média estatisticamente convergida sobre os 

valores obtidos nos cálculos de mecânica quântica. Vários cálculos quânticos 

são necessários para obter um ensemble médio necessário para caracterizar a 

natureza estatística do líquido [34,38]. Esta é uma aproximação conceitual

mente segura, uma vez que o sistema líquido é explicitamente considerado e um 

ensemble estatístico apropriado é usado. Determinados estudos através desta 

metodologia podem necessitar cuidados uma vez que certos efeitos quânticos 

sobre a estrutura eletrônica (tunelamento, por exemplo) não podem ser apro

priadamente descritos se as interações entre as moléculas na simulação forem 

tratadas classicamente. 

Uma vez que as simulações são regidas pela estatística de Boltz

mann o valor médio de uma determinada propriedade A obtida a partir das 

estruturas das simulações pode ser obtido através de uma média simples sobre 

o número de configurações utilizado, N, isto é: 

1 N 
(A) = N :L Ai (2.14) 

i 

É sabido que valores não correlacionados da propriedade Ai produzem uma 
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distribuição normal com desvio padrão, s, dado por: 

(2.15) 


e um erro estatístico, Ll, dado simplesmente por 

(2.16)Ll = 

Convém notar que para N grande o desvio padrão s converge para um valor 

constante enquanto que o erro estatístico Ll tende a zero. Dessa maneira o valor 

final da propriedade será representado pela distribuição (A) ± s que descreve a 

distribuição gaussiana e contém 68% dos valores. 

2.1.7 Critérios para ligações de hidrogênio 

Um importante ponto nesta metodologia é a identificação, em sistemas solvata

dos, das ligações de hidrogênio nas estruturas geradas pela simulação. Ligações 

de hidrogênio são normamente extraídas da simulação usando a função de dis

tribuição radial de pares. Ela fornece a coordenação das moléculas de água em 

torno do soluto mas não assegura que todas as moléculas vizinhas realmente 

fazem ligações de hidrogênio com o soluto [38-42]. Este ponto tem sido objeto 

de grande interesse e a definição de ligação de hidrogênio num líquido não é livre 

de ambigüidades. Um procedimento eficiente pode ser obtido usando o critério 

energético em adição ao critério geométrico [38-41,43,44]. Aqui, são considera

dos tais critérios; a distância entre o átomo aceitador de próton, A, e o átomo 

doador de próton, D (ligado covalentemente ao hidrogênio da ligação), RA-D, 

o ângulo B(ADH) e a energia de ligação. As condições geométricas (R e B) são 

obtidas a partir das funções de distribuição radial e angular. Para o critério 

energético, é importante analisar a distribuição de energia de pares. Usando 

estes critérios nas configurações obtidas pela simulação é possível encontrar o 

número de ligações de hidrogênio formadas no átomo de interesse. Conforme o 

problema que está se tratando todas as estruturas com ligações de hidrogênio 

podem ser levadas a cálculos quânticos. Em determinados casos as configurações 

que formam apenas uma ligação de hidrogênio são as configurações de interesse, 

assim o número de configurações a ser estudado é diminuído. 

s 
---=== 
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2.2 Métodos quânticos 

A determinação de propriedades quânticas de um sistema baseia-se na solução 

da equação de Schrõdinger [45-47]: 

H'lj;=E'lj; (2.17) 

Na descrição de um líquido esta equação deve ser resolvida para todas as es

truturas advindas da simulação e para isto vários métodos estão disponíveis 

na literatura científica e são brevemente discutidos aqui. Nesta discussão é 

dado maior enfoque ao aspecto qualitativo do que ao aspecto quantitativo dos 

métodos, dada a grande difusão de tais métodos nos meios científicos. De 

qualquer forma houve a preocupação de sugerir um abundante conjunto de re

ferências onde o leitor poderá encontrar todos os elementos matemáticos de 

cada método e algum aspecto qualitativo, por ventura, não apresentado aqui. 

2.2.1 O método Hartree-Fock 

No cálculo da estrutura eletrônica de uma molécula o Hamiltoniano da equação 

2.17 depende apenas das coordenadas dos elétrons e apenas parametricamente 

das coordenadas dos núcleos. Bom e Oppenheimer mostraram [48-50] que em 

boa aproximação os movimentos dos elétrons e dos núcleos podem ser consi

derados separadamente. Para isto eles se basearam na grande diferença entre 

as massas do elétron e dos núcleos. Devido à esta grande diferença entre as 

massas, os elétrons podem responder quase instantaneamente aos deslocamen

tos dos núcleos. Assim ao invés de se tentar resolver a equação de Schrõdinger 

para todas as partículas simultaneamente é possível considerar os núcleos fixos 

em suas posições e resolver a equação para os elétrons no potencial estático 

criado pelos núcleos naquele arranjo particular. 

Estando os núcleos fixos, assume-se agora que a interação detalhada 

entre os elétrons é trocada por um potencial de interação médio, no qual os 

elétrons interagem com uma distribuição eletrônica média devida aos outros 

elétrons. Esta é a aproximação de campo médio ou Hartree-Fock [51-54J. Pode

se escrever uma função de onda teste na qual cada elétron ocupa uma função 
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denominada spin-orbital [45-47,55-58]. Desta forma a função de onda toma a 

forma: 

(2.18) 

Aqui A é um operador antissimetrizante que assegura que a função de onda 

como um todo obedece o princípio de Pauli, isto é, é antissimétrica com respeito 

a permutação de qualquer elétron. As funções 'ljJi são os orbitais Hartree-Fock, 

Ti, denota as coordenadas espaciais e as coordenadas de spin. 

Os orbitais Hartree-Fock são funções desconhecidas e podem ser 

determinadas usando o princípio variacional [55-58]. O princípio variacional 

diz que para uma função de onda teste 'ljJ (a), a energia funcional: 

E( ) = ('ljJ(a) IHI 'ljJ(a)) (2.19)
a ('ljJ(a)I~(a)) 

pode ser feita estacionária com respeito aos parâmetros a. Assim a solução 

resultante define um conjunto de orbitais ótimos dados por: 

Fcp(i) = Ecp(i) (2.20) 

onde F(i) é o operador de Fock e E é a energia do orbital cjJ(i). Para sistemas 

de camada fechada F(i) é dado por 

n 

F(i) = h(i) + 2:= 2Jl (i) - Kl(i) (2.21) 
l=l 

onde h é o operador de um elétron do Hamiltoniano, J é operador de Coulomb 

responsável pela repulsão Coulombiana entre os elétrons e K é o operador de 

troca responsável pela mudança na energia devido aos efeitos de correlação de 

spin [45-47,55-58]. 

Naturalmente as funções Hartree-Fock não são uma representação 

completa da estrutura eletrônica, isto porque a interação verdadeira entre os 

elétrons não acontece via potencial médio mas sim através da repulsão Coulom

biana entre os elétrons. Assim, o movimento eletrônico é mais correlacionado 

que no modelo Hartree-Fock devido à repulsão Coulombiana. A diferença entre 

a energia não-relativística exata de um sistema e a energia Hartree-Fock foi 

denominada por Lowdin [59] como energia de correlação. À primeira vista a 
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energia de correlação parece um tanto quanto desimportante devido à pequena 

fração da energia total que ela representa. De fato para átomos da primeira 

linha e moléculas por eles formadas, a energia Hartree-Fock é tipicamente maior 

que 99% da energia total. Contudo as diferenças de energia que são de Ínte

ressse em química, tais como energia de ligação 3.1, são também 1% ou menos 

da energia total. Portanto não é surpreendente o fato de que a aproximação 

Hartree-Fock não seja adequada para descrever vários fenômenos de interesse. 

Desta forma surge a necessidade de métodos que levam em conta correlação 

eletrônica e que são analisados a seguir. 

2.2.2 Teoria de perturbação 

A aplicação da teoria de perturbação para um sistema composto por diver

sas partículas inter agentes é geralmente chamado de teoria de perturabação de 

muitos corpos (MBPT). A teoria de perturbação para se tratar problemas de 

mecânica quântica foi desenvolvida por Schrõdinger [60] e adaptada para o es

tudo de sistemas moleculares por M011er e Plesset [61]. Esta seção descreve o 

meio pelo qual a correlação eletrônica pode ser tratada, considerando-a como 

uma perturbação sobre o sistema. Para tal é necessário solucionar o problema 

do estado estacionário da equação de Schrõdinger no caso em que o HamiltonÍ

ano for escrito da seguinte forma [59,60,62-65]: 

H H(O} + ÀH(l) (2.22) 

Assume-se aqui que H(O) é o Hamiltoniano de um problema solúvel, com auto

valores e auto funções conhecidos e que o parâmetro À pode ser arbitrariamente 

pequeno. O termo ÀH(l) representa uma perturbação enquanto H(O) é referido 

como Hamíltoniano não perturbado. Por exemplo, quando um campo elétrico 

(ou magnético) externo é aplicado a um sistema não perturbado, pode-se con

siderar À como a intensidade do campo e H(l) como o operador momento de 

dipolo elétrico (ou magnético). Neste caso À tem um significado físico direto 

e é apropriado pensar em um processo no qual À aumenta gradualmente seu 

valor a partir do zero até certa magnitude. Contudo, existem casos, em que 

o Hamiltoniano está dividido em duas partes artificialmente. O que importa 
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em tais casos é que uma parte possa ser considerada pequena em comparação 

com a outra. Embora o parâmetro perturbação (colocando >. = 1) possa ser 

descartado é conveniente mantê-lo para que não se perca de vista a ordem da 

aproximação; um termo contendo >.n é um termo de n-ésima ordem. 

Assume-se aqui que todos os autovalores, E~O) , e autofunções, 'I/J~O) , 

do Hamíltoniano não perturbado são conhecidos. Eles satisfazem a 

H(O).,.(O) = E(o).,,(O) (2.23)n 'f/n n 'f/n 

Quando uma perturbação é adicionada ao Hamíltoniano, os autovalores e as au

tofunções mudam, mas suas mudanças são contínuas em À. Assume-se também 

que o estado considerado aqui é não degenerado. Finalmente assumindo que o 

conjunto {'I/J~O)} é ortonormal e completo, expande-se ambos os autovalores e as 

autofunções em termos do parâmetro >. [45-47,55-58]: 

En = E(O) + ÀE(l) + >.2E(2) + ... (2.24)n n n 

'l/Jn = 'I/J~O) + À'I/J~l) + >.21Jí~) + ... (2.25) 

Feito isto não é difícil verificar que [45-47,55-58] 

(2.26) 


e 

_ L I('I/J~) IH(1)1'I/J~O»)12 
(2.27) 

Em En
m#n 

Claro que todos os outros termos de ordens superiores são dados por expressões 

similares, tornando-se, a cada ordem, mais complexos. 

É interessante notar que apesar de se ter obtido expressões para 

a energia nada é dito a respeito da natureza dos Hamiltonianos H(O) e H(l). 

De fato existem várias formas pelas quais o Hamiltoniano para um sistema 

de partículas poderia ser particionado. Naturalmente para uma dada situação 

física, certas partições fornecerão resultados mais precisos que outras. 

Para o estudo de estruturas atômicas e moleculares, o primeiro 

palpite para a função de onda exata para um sistema molecular é a funçâo de 

onda Hartree-Fock. Desta maneira considerar a correlação eletrônica como uma 
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perturbação sobre a energia HF torna-se um recurso intuitivo. Esta partição 

do Hamiltoniano forma a base da teoria de perturbação de M011er-Plesset [61]. 

Assim M011er-Plesset, consiste numa formulação particular da te

oria de perturbação de muitos corpos formulada para o estudo de estrutura 

eletrônica. Esta teoria usa a soma dos operadores de Fock como o Hamiltoni

ano de ordem zero, H(O). Assim sendo: 

H(O) 	 LF(i) (2.28) 
i=l 

e trata a correlação eletrônica como uma perturbação, dada por: 

H(l) H 	 LF(i) (2.29) 
i=l 

2.2.3 Teoria funcional da densidade 

o conceito do funcional da densidade para energia era a base de alguns modelos 

anteriores, tais como o método Thomas-Fermi [66,67], que introduziu a idéia 

de expressar a energia total como um funcional da densidade eletrônica total. 

Devido ao tratamento inadequado dado ao termo de energia cinética, isto é, 

a ausência de orbitais moleculares, a precisão do método ficou longe de ser 

satisfatória. Foi somente nos anos 60 que a estrutura teórica do método foi 

estabelecida [68,69]. 

Em contraste ao método Hartree-Fock, que inicia conceitualmente 

com a descrição de elétrons individuais interagindo com os núcleos e todos 

os outros elétrons no sistema, a teoria funcional da densidade (DFT) inicia 

com a consideração do sistema eletrônico como um todo. A idéia básica da 

DFT é que a energia de um sistema eletrônico possa ser escrita em termos 

da densidade de probabilidade eletrônica, p [68-71]. Para um sistema com n 

elétrons, p(r) denota a densidade eletrônica total em um ponto particular do 

espaço. A energia E é dita ser um funcional da densidade eletrônica, denotada 

por E[p], no sentido de que para uma dada função p(r) existe um único valor 

correspondente à energia. 

Um esquema computacional conveniente para aplicação prática é 
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obtido pela representação da densidade em termos dos orbitais ocupados, 'l/Jí, 

(2.30) 


e a minimização da energia em termos destes orbitais. Esta aproximação resulta 

nas equações de Kohn-Sham de uma partícula [69], 

(2.31 ) 


para os orbitais, semelhantes às equações de Hartree-Fock. hKS é o operador de 

Kohn-Sham, composto de termos para as várias interações do sistema tratado 

e que possibilita escrever a energia como 

E = E[p(r)] T[p(r)] + N[p(r)] +C[p(r)] + XC[p(r)] (2.32) 

onde T[p(r)] é a energia cinética e N[p(r)] é o potencial de atração dos núcleos. 

A energia elétron-elétron é dividida em duas partes, a saber: a repulsão Cou

lombiana clássica, C[p(r)], e a energia de troca e correlação XC[p(r)] que leva 

em conta os efeitos quânticos de muitos corpos. A densidade eletrônica para o 

estado fundamental é obtida pela minimização da energia. A decomposição da 

energia feita desta forma é formalmente exata, mas na verdade, as expressões 

para as interações de troca e correlação de muitos corpos são desconhecidas 

e sua precisão depende do funcional empregado na sua determinação. Assim, 

deve-se fazer certas aproximações para se obter o termo XC[p(r)]. Natural

mente dependendo do problema que é tratado, determinada aproximação po

derá surtir melhor resultado dando uma precisão melhor para o termo XC[p(r)] 

e conseqüentemente para o cálculo da propriedade de interesse. 



Capítulo 3 

Propriedades moleculares 

Neste capítulo serão apresentadas as principais propriedades moleculares deter

minadas para os sistemas estudados neste trabalho. Além da energia de ligação 

e da polarizabilidade elétrica serão também descritas as propriedades ópticas 

dos espalhamentos Rayleigh e Raman bem como as propriedades magnéticas. 

3.1 Energia 

o comportamento da energia eletrônica (incluindo a repulsão nuclear) em função 

da distância internuclear R, pode ser analisado através de uma curva como a da 

Figura 3.1. Em R = 0, a repulsão internuclear faz com que a energia U tenda 

U(RJ 

R 
............................. "" ...........~ 


Figura 3.1: eletrônica (incluindo a repulsão nuclear) em função da distância R para 
o estado ligado de um sistema 

ao infinito. A separação internuclear correspondente ao mínimo da curva é a 

distância de equilíbrio Re. A diferença entre o valor da energia na posição ReI 
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U(Re), e seu valor limite no infinito, U(oo), é definida como sendo a energia de 

ligação do sistema [45-47], ou seja: 

(3.1) 


o estado mais baixo do movimento nuclear tem energia rotacional nula porém 

tem energia vibracional diferente de zero a energia de ponto zero, EZPE. No 

caso de uma aproximação harmônica, h{. Esta energia eleva o nível 

fundamental do movimento nuclear acima do mínimo na curva U(R). 

Para o cálculo da energia de ligação entre moléculas avalia-se a 

energia total do complexo e compara-se com a soma das energias das espécies 

isoladas, ou seja, 

(3.2) 


onde AB representa o complexo formado pelas moléculas A e B. Porém, devido 

ao uso de bases incompletas a descrição de uma molécula num complexo é 

melhorada pelas funções base sobre a outra molécula. Uma vez que a energia 

da molécula descrita nas bases completas do complexo é menor que a energia da 

molécula somente nas suas bases, existirá uma interação atrativa espúria entre 

as duas moléculas que se origina devido à melhoria da energia de uma molécula 

devido à base da outra. Isto é chamado de erro de superposição de base (BSSE). 

É importante perceber que o BSSE aparece em todos os cálculos realizados com 

conjuntos de funções base finitos e localizados. Um meio de estimar o BSSE 

em um cálculo é através do método sugerido por Boys e Bernardi [721. Neste 

método, ao invés de se determinar a energia de ligação através de 3.2 onde a 

molécula A é descrita no seu próprio conjunto de funções base, bem como a 

molécula B, uma melhor estimativa da energia de ligação é [72J: 

(3.3) 


onde a notação implica que todos os três cálculos: complexo, molécula A e 

molécula B são realizados no conjunto completo que é usado para o complexo 

AB. É interessante notar que em uma base finita EA(AB) < EA e EB(AB) < 

EB, b.E na equação 3.3 é menor (em módulo) que o valor obtido pela equação 

3.2. O uso da equação 3.3 é chamado correção counterpoise [72J e está muito 

bem discutido e detalhado por van Duijneveldt na referência [73J. 
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3.2 Polarizabilidades 

3.2.1 Campo finito 

Procedimentos que incluem o campo elétrico explicitamente no Hamiltoniano 

são freqüentemente chamados de métodos de campo finito [74-79]. Nestas for

mulações, o Hamiltoniano molecular inclui um termo (-r· F) que descreve a 

interação entre o campo elétrico estático e a estrutura eletrônica. Para qualquer 

intensidade do campo aplicado, os valores esperados apropriados da energia mo

lecular dependente do campo, E(F), e o momento de dipolo molecular, f.L(F) 

podem ser avaliados a partir da função de onda 1,b(F). Assim, 

E(F) (1,b(F) IH(F) 11,b(F)) (3.4) 

f.L(F) = (1,b(F) ILi qi(F) . ri(F)I1,b(F)) (3.5) 

onde qi é a carga, ri é o vetor posição da i-ésima partícula e i corre sobre todos 

os núcleos e elétrons. f.L(F) é também relacionado às (hiper)polararizabilidades 

por [80]: 

f.L(F)i = f.L? +L aijFj + ~ L !3ijkFíFj + ~ L 'Yijkl FíFjFk + . . . , (3.6) 
i j,k j,k,l 

onde f.L? é o momento de dipolo na ausência de campo e (f.Li - f.L?) é o momento 

de dipolo induzido na direção i. Assim combinando as equações (3.4) e (3.5) 

é possível obter as polarizabilidades de ordem superior diferenciando f.L(F) em 

relação a F, como nas expressões abaixo: 

âf.Li I (3.7)aij = âFj F=O 

2 
â f.Li I (3.8)!3ijk = ):l "DjâFk F=O 

â 
3 

f.Li I'Yijkl (3.9)
âFjâFkâFI F=O 

Alternativamente, para funções de onda que satisfazem o teorema 

de Hellmann-Feynman [81-83], pode-se obter estas propriedades pela diferen

ciação da energia E(F). 



24 Propriedades moleculares 

Observa-se aqui que as relações acima são válidas somente para 

o limite de campo elétrico estático para o qual todas a freqüências das (hi

per)polarizabilidades se anulam. Maiores detalhes sobre polarizabilidades são 

dados no Apêndice A. 

3.3 	 Taxas de despolarização e atividades de espalha
mento 

O espalhamento molecular de luz fornece uma grande variedade de informações 

sobre os detalhes de fenômenos observados na interação da radiação eletro

magnética com a matéria [84-86]. A radiação pode ser espalhada por meio 

de dois processos: um é o espalhamento elástico ou Rayleigh e o outro é o 

espalhamento inelástico ou Raman [87,88], no qual o comprimento de onda 

da radiação é mudado no processo. Examinando o estado da polarização do 

feixe de luz incidente sobre o sistema em estudo, é possível encontrar a taxa de 

despolarização de cada desvio da freqüência no espectro de luz espalhada, que 

é a quantidade mais importante na interpretação de resultados experimentais. 

Esta quantidade é a razão para a luz espalhada, das intensidades das compo

nentes polarizadas perpendicular e paralela, respectivamente, à direção do feixe 

de luz incidente. Em tal descrição o estado da polarização da luz espalhada é 

relacionado à anisotropia molecular (Apêndice B). 

3.3.1 Espalhamento Rayleigh 

De acordo com o formalismo de espalhamento, no caso de moléculas que não 

sejam esfericamente simétricas uma pequena componente da radiação espalhada 

é despolarizada [84,85,89]_ As quantidades mais freqüentemente observadas em 

experimentos de espalhamento Rayleigh são as taxas de despolarização para luz 

natural e plano-polarizada, dadas respectivamente por: 

(3.10)
45(a)2 + 7(.6.a)2 

(3.11) 
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3.3 Taxas de despolarização e atividades de espalhamento 

onde & = ~(axx+ayy+azz) é a polarizabilidade média, (6.a) = [![(axX -ayy )2+ 

(ayy - azz )2 + (azz - axx?] +3 [(axy)2 + (axz )2 + (ayz )2]] ~ é a polarizabilidade 

anisotrópica e aij são as componentes do tensor polarizabilidade, a, ao longo 

dos eixos Cartesianos do sistema molecular. 

o maior valor da taxa de despolarização ocorre para o caso mais ani

sotrópico. Como & é sempre diferente de zero para o espalhamento Rayleigh, o 

valor máximo para a taxa de despolarização da luz natural é (T~ax é !' enquanto 

que o valor máximo para a taxa de despolarização da luz plano-polarizada é 

(T;ax é ~. Por completeza é conveniente também obter a despolarização para 

a luz circularmente polarizada. Assim, a luz espalhada, que é circularmente 

polarizada, pode conter uma componente da polarização circular dada por: 

(Tn 	
(3.12)

(Te = 1 (Tn 

Neste caso o valor máximo da despolarização é (T~ax = 1. A intensidade 

Rayleigh espalhada (ou atividade Rayleigh) pode também ser obtida em ter

mos da polarizabilidade para luz natural e luz plano-polarizada como se se

gue [84,85,89]: 

~n = 45(&)2 + 13(6.a)2 	 (3.13) 

~p.L = 45(&)2 + 7(6.a)2 	 (3.14) 

?Rp// = 6(6.a)2 	 (3.15) 

Como usual [84,85,89], a intensidade Rayleigh associada à luz 

plano-polarizada, ~p, é dividida em duas partes ortogonais: ~p.L, que corres

ponde à luz perpendicularmente polarizada dentro no plano de espalhamento, 

e ~p//, que corresponde à luz polarizada no mesmo plano de espalhamento. 

3.3.2 Espalhamento Raman 

j 	 No caso do espalhamento Raman as expressões para as taxas de despolarização, 

bem como para as atividades de espalhamento são análogas às do espalhamento 
.i 
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Rayleigh, porém com a derivada da polarizabilidade média em relação à coor

denada normal, fi, no lugar de ã e a derivada da polarizabilidade anisotrópica 

tla/ no lugar de .6.0:. Assim, as expressões para as taxas de despolarização são 

dadas por [84,85,89]: 

(3.16)
pn = 45(0:1)2 + 7(tlo:')2 

3(tla')2 
(3.17)

PpJ. 45(a')2 + 4(.6.0:')2 

Ppll 1 (3.18) 

Pn 
Pc (3.19)

1- Pn 

Quando ã' se anular, sem que (.6.0:')2 se anule o valor de Pn poderá 

chegar a ~ e o valor de PpJ. poderá chegar a ~. Para a luz circularmente 

polarizada o valor do grau de despolarização poderá chegar a 6. Então escreve

se [84,85,89] 
6

0-::; Pn -::; 7 (3.20) 

0-::; PpJ. -::; 4:
3 

(3.21) 

O-::; Pc -::; 6 (3.22) 

A intensidade total do espalhamento Raman, isto é, a soma das 

intensidades das componentes plano-polarizadas, é proporcional a [84,85,89]: 

(3.23) 


para a luz incidente natural. 

Quando a luz é polarizada em um plano perpendicular ao plano de 

espalhamento a intensidade total é proporcional a: 

(3.24) 


Finalmente, se a luz é polarizada no plano do espalhamento a intensidade total 

é proporcional a: 

(3.25) 


neste caso, uma vez que o grau de despolarização é igual a unidade, a luz 

espalhada é não polarizada. 
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3.4 Blindagem magnética e deslocamento químico 

Quando um átomo é colocado num campo magnético, Bo, seus elétrons circu

lam em torno da direção do campo magnético aplicado, criando uma corrente 

induzida [90,91]. Esta corrente causa um pequeno campo magnético no núcleo 

que se opõe ao campo externamente aplicado. 

O campo magnético experimentado pelo núcleo, B, é então, geral

mente menor que o campo aplicado por uma fração (1', tal que 

B Bo{l - (1') (3.26) 

Esta fração, que normalmente é da ordem de 10-6 , é a blindagem 

magnética que pode ser particionada em duas componentes: a blindagem dia

magnética e a blindagem paramagnética [90-93]. 

• A blindagem diamagnética se origina a partir da circulação dos elétrons 

nos orbitais tipo s e núcleos envoltos por camada fechada e é dependente 

do estado fundamental da molécula. A contribuição diamagnética está 

normalmente associada com o aumento da blindagem, com o campo local 

no núcleo oposto ao campo magnético. 

• A blindagem paramagnética, que se origina a partir de orbitais não esféricos, 

está associada com o momento angular orbital dos elétrons e é portanto 

dependente dos estados excitados da molécula. As contribuições para

magnéticas normalmente resultam na diminuição da blindagem com o 

campo local no mesmo sentido do campo aplicado. 

3.4.1 Dependência orientacional da blindagem magnética 

A blindagem magnética é uma propriedade dependente de orientação, isto é, a 

blindagem magnética no núcleo de uma molécula depende da orientação rela

tiva da molécula em relação ao campo magnético aplicado. Assim, a blindagem 

magnética pode ser descrita como um tensor Cartesiano não simétrico de se

gunda ordem, (j, no qual nove valores independentes especificam a orientação 
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da blindagem em relação ao sistema de coordenadas do laboratório. Assim 

tem-se [90-93]: 

0"11 0"12 0"13] 

O" = 0"21 0"22 0"23 (3.27) 
[ 

0"31 0"32 0"33 

Em experimentos de ressonância magnética nuclear (RMN) conven

cionais, é muito difícil determinar todas as componentes da blindagem magnética, 

assim somente a parte simétrica da blindagem é determinada, logo define-se a 

blindagem isotrópica, O"iso, como sendo o traço do tensor 0", ou seja [90-93]: 

iso 1 ( )
O" = 3 0"11 + 0"22 + 0"33 (3.28) 

Em muitos casos, é suficiente analisar somente esta propriedade para efeito de 

comparação com valores experimentais, porém importantes informações forne

cidas são perdidas, assim introduz-se a blindagem anisotrópica, O"anis, expressa 

por: 
. 0"11 + 0"22 

O"tSO = 0"33 - ---- (3.29)
2 

com 0"11 < 0"22 < 0"33· 

Uma breve discussão sobre a teoria envolvida no cálculo da blinda

gem magnética é dada no Apêndice C. 

3.4.2 Deslocamento químico 

o deslocamento químico é obtido teoricamente pela diferença entre a blindagem 

magnética do sistema em meio e a blindagem magnética do sistema isolado. 

Experimentalmente sua obtenção é um pouco mais complicada. Medidas de 

freqüências absolutas com alto grau de precisão e reprodutibilidade são difíceis 

em RMN [93]. Apesar disso é possível medir diferenças de freqüências com 

elevada precisão. Esta é a razão pela qual um sinal de RMN é na verdade 

uma medida da diferença entre a freqüência de precessão da magnetização da 

amostra, I/i, e a freqüência de operação do espectrômetro, 1/0, ou seja: 

(3.30) 

Levando em conta o fato de que medidas precisas de freqüências absolutas 

são inviáveis, enquanto que medidas precisas de diferença de freqüências são 
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trivialmente obtidas, uma escala reprodutível apropriada é desejável. Para isto 

em cada amostra a ser medida é dissolvida uma pequena quantidade « 1% do 

volume da amostra) de um composto padrão para servir como referência interna 

dando origem a um sinal em algum lugar a partir dos sinais de interesse. O 

sinal deste composto é arbitrariamente colocado no ponto de freqüência zero, 

e as medidas de diferenças de freqüências em hertz são feitas em relação a este 

sinal. Estas diferenças são dadas por [90-93]: 

6l1i = AlIi AlIref (3.31) 

Da forma em que está dado na equação 3.31, a medida é dependente do campo 

magnético do espectrômetro. Para que esta medida não varie de instrumento 

para instrumento (uma vez que existe uma grande variedade de aparelhos que 

operam em freqüências diferentes), define-se o deslocamento químico da se

guinte forma 
66l1i 6l1i

6i = = 10 (3.32)
lIo lIo 

onde lIo e lIb são as freqüências de operação em Hz e MHz respecti vamente. 

A escala 6 é na verdade adimensional mas possui a unidade ppm (parte por 

milhão) como conseqüência do fator 106 na equação acima. 

O valor do deslocamento químico pode ser calculado como sendo a 

diferença na blindagem magnética devido ao ambiente químico do isótopo de 

interesse, assim, o deslocamento gás-líquido de um isótopo X é dado por: 

6(X) = 17(X)liq - 17(X)gas (3.33) 
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Capítulo 4 

Espalhamentos Raman e 
Rayleigh no complexo 
CH3CN··· H20 

4.1 Motivação 

o estudo do complexo acetonitrila-água (CH3CN··· H20) é fundamental para 

o entendimento de misturas binárias [94] que são importantes solventes com 

aplicações em físico-química [95]. Além disso complexos iônicos de acetonitrila

água são importantes na atmosfera terrestre [96] e CH3CN é de grande in

teresse em astrofísica [97-100]. Para uma compreensão mais detalhada da 

interação entre acetonitrila e água, a ligação de hidrogênio entre as espécies 

deve ser levada em consideração. Com o desenvolvimento da vaporização a 

laser e técnicas de jet-cooling, complexos com ligações de hidrogênio têm sido 

produzidos [101-103] e o ramo da físico-química de complexos tem experimen

tado um grande avanço [104-106] e despertado o interesse desde muitos anos, 

como vem sendo indicado por trabalhos tanto teóricos [107] quanto experimen

tais [108-110]. Em um trabalho teórico e experimental, Schermann e cola

boradores [108] sugeriram duas estruturas estáveis (Figura 4.1), embora eles 

tenham observado apenas a aparentemente mais estável (Figura 4.1a) com um 

momento de dipolo total de 5.5D. Eles sugeriram um isômero com um dipolo 

total de 2.6D, como sendo possivelmente uma segunda geometria estável (Fi

gura 4.1b). A identificação das estruturas do complexo é de difícil obtenção 
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Figura 4.1: Estruturas geométricas do complexo acetonitrila-água 

direta e aproximações usuais contam com a comparação entre os deslocamentos 

espectrais teórico e experimental. Para moléculas polares um procedimento con

veniente [108,109J compara os momentos de dipolo teórico e experimental. As 

ligações de hidrogênio podem contudo ser estudadas com uma grande variedade 

de técnicas, e a análise de deslocamentos espectrais na região do infra-vermelho 

é talvez a técnica mais empregada. Apesar de sua importância, cálculos precisos 

do complexo acetonitrila-água ainda não foram realizados, portanto, neste tra

balho cálculos ab initio são empregados na obtenção da estrutura e espectro do 

complexo. Para auxiliar no entendimento das mudanças espectrais, cálculos dos 

deslocamentos no espectro infra-vermelho devido à complexação e os momen

tos de dipolo do complexo e das espécies isoladas foram determinados. Outra 

informação importante calculada aqui é a mudança nas taxas de despolarização 

para os espalhamentos Raman e Rayleigh. O tensor polarizabilidade de dipolo, 

suas derivadas, as atividades de espalhamento e as taxas de despolarização do 

complexo CH3CN··· H20 são calculados e os resultados comparados aos resul
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tados obtidos para as duas espécies isoladas. Uma estimativa precisa para a 

energia de ligação, usando cálculos de alto nível teórico e a inclusão de correções 

de superposição de base e correções de vibrações de ponto zero também são 

apresentadas. 

4.2 Detalhes de cálculo 

As estruturas de equilíbrio foram completamente otimizadas através de qua

tro modelos teóricos: MP2/6-311++G(d,p)1, MP2/aug-cc-pVDZ, B3LYP /6

311++G(d,p) e B3P86/6-311++G(d,p). Os cálculos DFT foram realizados com 

dois dos funcionais mais comuns: o funcional híbrido de Becke combinando o 

termo de correlação de Lee-Yang-Parr (B3LYP) [111,112] e o funcional híbrido 

de Becke combinando o termo de correlação de Perdew (B3P86) [113]. Es

tes métodos foram usados com os conjuntos de funções base 6-311++G(d,p) 

e aug-cc-p VDZ [114]. Em todos os casos as constantes rotacionais e os mo

mentos de dipolo foram determinados nas geometrias de equilíbrio. Estes são 

os parâmetros relevantes na caracterização das estruturas geométricas usando 

espectroscopia rotacional. Um cálculo do espectro infravermelho foi realizado 

para as moléculas isoladas e para o complexo. Os deslocamentos nas freqüências 

após a complexação também foram calculados. Uma atenção particular foi dedi

cada às transições mais intensas e às vibrações de estiramento das ligações C-N 

e O-H. Adicionalmente, as energias de ligação para o complexo foram calcu

ladas e a contribuição dos efeitos de correlação foi sistematicamente analisada. 

Nestas geometrias foram realizados cálculos pontuais em coupled-cluster [115] 

incluindo excitações simples (S), duplas (D) e triplas aproximadas (T) rela

tivas ao estado de referência dos complexos. Este modelo é usualmente cha

mado de CCSD(T) e inclui contribuições perturbativas de muitos corpos em 

segunda (MP2), terceira (MP3) e excitações simples, duplas e quádruplas em 

quarta ordem (SDQ-MP4) [64,116]. O erro de superposição de base foi tra

tado pela correção counterpoise. As taxas de despolarização para os espa

lhamentos Raman e Rayleigh foram calculadas através das polarizabílidades 

lO significado da nomeclatura das bases empregadas aqui pode ser encontrado, dentre 
outras fontes, nas referências [46] e [55]. 
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média e anisótrópica e suas derivadas, em níveis correlacionados usando método 

MP2jaug-cc-pVDZ. Todos os cálculos foram realizados com o programa Gaus

sian 9S [117]. 

4.3 Resultados e discussão 

4.3.1 Geometrias, constantes rotacionais e momentos de dipolo 

A Figura 4.1 mostra as estruturas obtidas neste trabalho. A estrutura da Fi

gura 4.1b foi obtida antes em nível HF [107] e empregada em considerações 

experimentais [109J. Contudo foi verificado aqui que tal estrutura é instável 

em níveis mais altos de cálculo. De fato, usando bases pequenas (6-31G(d,p)) 

é possível encontrar um mínimo estável em nível HF e níveis correlacionados 

tais como MP2, B3LYP e B3PS6. Contudo, a melhoria do modelo teórico leva 

invariavelmente a estruturas não ligadas. Através do método MP2j6-31G(d,p) 

foi verificado que o complexo é ligado com uma distância OS-N1 de 3.065Á e 

uma energia de ligação de somente 2kcaljmol (com correções de superposição de 

base e de vibrações de ponto zero). O momento de dipolo total calculado para 

este complexo foi de 2.43D. Os momentos de dipolo calculados corresponden

tes em nível B3LYP j6-31G(d,p) e B3PS6j6-31G(d,p) são 2.5SD e 2.62D. Estes 

valores estão em bom acordo com o valor de 2.6D inferido usando desenvol

vimento teórico multipolar [lOS]. Contudo, como esta estrutura é instável em 

níveis teóricos mais sofisticados não será considerada posteriormente. A estru

tura da Figura 4.1a é de fato um mínimo estável em todos os métodos teóricos 

considerados aqui. Para uma análise mais crítica dos resultados, a Tabela 4.1 

mostra os quatro diferentes cálculos para a geometria, constantes rotacionais e 

momentos de dipolo do complexo CH3CN··· H2 0 (Figura 4.1a) e suas espécies 

isoladas. Os resultados experimentais para a geometria da molécula CH3CN 

atribuem à distância NI-C1 o valor de 1.159Á [l1S], os resultados DFT para a 

distância N1-C2 estão em bom acordo com o experimento. Estes são mais cur

tos que aqueles obtidos com MP2 e isto é consistente com a natureza da ligaçâo 

tripla. Contudo, todos os métodos teóricos concordam que esta distância dimi

nui por 0.002Á depois da formação da ligação de hidrogênio. Por outro lado, 
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teórica análoga à empregada aqui. 

8.4 Conclusões 

A influência da desordem térmica sobre as estruturas com ligações de hidrogênio 

obtidas para a molécula de piridina em ambiente aquoso foi analisada. Para 

isto o momento de dipolo e a polarizabilidade de dipolo foram escolhidos como 

propriedades eletrônicas de prova, incluindo a componente anisotrópica da po

larizabilidade que é responsável pela despolarização da luz. Cálculos ab initio 

foram realizados somente sobre o complexo piridina-água e a influência das ou

tras moléculas de solvente não foi considerada. Alguns testes indicaram que 

isto têm somente uma pequena influência que é estimada ser menos que 10%. 

Foi verificado que os resultados para o momento de dipolo, polarizabilidades 

de dipolo e taxas de despolarização calculados para o complexo de piridina e 

água são estatisticamente convergidos e incorporam a natureza desordenada do 

líquido. Já que as polarizabilidades de dipolo estão relacionadas a forças in

termoleculares, os resultados apresentados aqui podem ser úteis também para 

racionalizar a interação de sistemas com ligação de hidrogênio com o ambiente 

externo. Analogamente os resultados para o momento de dipolo mostraram que 

a desordem afeta o momento de dipolo local. No meio líquido, a desordem levou 

a um momento de dipolo médio para o complexo inferior aquele para o complexo 

otimizado. Contudo, no caso estudado aqui, as diferenças foram importantes 

porém não mensuráveis. A transferência de cargas da molécula aceitadora (piri

dina) para a molécula doadora (água) também foi calculada. Em média O.036e 

foi transferido para a água. Este resultado foi apenas ligeiramente menor que 

o obtido para o complexo otimizado (O.03ge). Isto indica até que ponto a 

transferência de carga pode ser importante numa ligação de hidrogênio, neste 

caso particular esta importância foi essencialmente a mesma e não foi muito 

afetado pela desordem térmica. Uma conseqüência espectroscópica direta das 

polarizabilidades de dipolo e anisotrópica foi o efeito da despolarização Ray

leigh. Novamente, os resultados para as taxas de despolarização foram dados 

por uma distribuição e no caso piridina-água considerado aqui o desvio padrão 
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foi em torno de 10% do valor médio. Tais resultados indicam que as taxas 

de despolarização foram sistematicamente diminuídas no líquido em relação ao 

complexo otimizado para todos os três tipos de polarização considerados aqui. 

As intensidades Rayleigh foram essencialmente as mesmas. As taxas de despo

lariz ação , foram contudo, diferentes para a luz natural, planar e circularmente 

polarizada, mas nos três casos esta diferença foi uma redução de 10% em relação 

ao complexo otimizado. Reduções de 20% foram obtidas em outros sistemas em 

estudo no grupo de pesquisa. O desvio padrão no presente caso foi de ,,-,10% 

do valor médio. Isto significa que no caso considerado aqui o valor calculado 

para o complexo otimizado ficou dentro do intervalo (0-) + O. Os valores abaixo 

da distribuição das estruturas termicamente desordenadas compreende 85% dos 

dados calculados para o líquido e foram menores que o valor calculado para o 

complexo otimizado. 



Capítulo 9 

Estabilidade dos complexos 
metanol-água em meio aquoso 

9.1 Motivação 

Misturas de álcool-água exibem propriedades que são de grande interesse em 

física, química e biologia [162,252,253]. Em grande parte isto se deve à grande 

habilidade de ambos, água e álcool, formarem ligações de hidrogênio. Estas 

moléculas podem ser tanto doadoras como aceitadoras de próton em ligações 

de hidrogênio. O sistema metanol-água pode ter duas estruturas correspon

dendo a dois heterodímeros possíveis (ou isômeros) onde o metanol é aceitador 

de próton CH3HO··· H20, ou doador de próton, CH30H··· OH2, da ligação 

de hidrogênio (veja Figura 5.2). A existência destes dois isômeros é fácil de 

perceber e as estabilidades das duas possíveis interações são de grande inte

resse. De fato elas estão relacionadas a várias propriedades termodinâmicas e 

físico-químicas. Por exemplo, como já mencionado na seção 6.1, a mistura de 

metanol e água exibe uma entropia que é consideravelmente menor do que o 

esperado [141,142,252]. Também existem enormes conseqüências na segregação 

e no papel hidrofóbico do grupo CH3 levando a questões fundamentais consi

derando a ordem local orientacional [141,142]. Metanol e água é um dos mais 

simples exemplos de relações anfotéricas devido ao fato de as moléculas atuarem 

tanto como doadoras como aceitadoras de próton nas ligações de hidrogênio, 

logo a questão sobre qual dos dois isômeros é mais estável é importante. Estudos 

teóricos anteriores apresentaram resultados controversos [157,207,208,254,255] 
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considerando a estabilidade relativa dos dois isÔmeros. Nem mesmo resultados 

experimentais existem para o isômero CH30H-·· OH2, existindo somente para 

o isômero CH3HO··· H20 [156]. Como visto na seção 6.1, até pouco tempo a 

questão sobre a estabilidade ainda não estava seguramente respondida para a 

fase gasosa dos complexos. Espectroscopia rotacional de microondas estabele

ceu que o complexo no qual o metanol é aceitador de próton, CHaHO··· H20, é 

o isômero mais estável em fase gasosa [159]. Resultados teóricos mais recentes 

confirmaram a maior estabilidade deste isômero mas obtiveram uma estabili

dade relativa que é menor que lkcaljmol [160,171]. Apesar dos resultados em 

fase gasosa serem interessantes por natureza, resultados sobre a fase líquida 

podem mostrar uma grande variedade de interesses para misturas de álcool

água [169,170,256,257]. Infelizmente os resultados obtidos em fase gasosa não 

podem ser diretamente extrapolados para a situação em um líquido sem um 

grande risco uma vez que a contribuição térmica leva a uma diminuição da 

estabilidade da ligação de hidrogênio [38,258]. Desta forma, a estabilidade da 

ligação de hidrogênio formada entre metanol e água em fase gasosa não é a 

mesma em fase líquida. Para tornar claro este aspecto é determinada aqui 
i, 

a estabilidade relativa da ligação dos dois Ísômeros formados entre metanol e 

água em meio líquido à temperatura ambiente. Estes resultados além de esta

belecerem a estabilidade relativa em ambiente líquido fornecem também uma 

estimativa teórica do decréscimo da interação da ligação de hidrogênio quando 

comparada à situação em fase gasosa. 

9.2 Detalhes de cálculo 

9.2.1 Simulação 

A estrutura do líquido foi gerada por simulação Monte Carlo, usando o pro

grama Dice [224]. As simulações foram realizadas no ensemble NVT com uma 

molécula de metanol e 400 moléculas de água usando a densidade experimental 

da água, que à temperatura T = 298.15K é 0.9966gj cm3. As interações inter

moleculares foram descritas pela soma dos potenciais Lennard-Jones e Coulomb. 

Para as moléculas de água foi usado potencial SPC [225J e para a molécula de 
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metanol o potencial OPLS-AA [259]. A simulação consistiu de um estágio 

de termalização de 2.0 x 106 passos MCM, seguido por um longo estágio de 

equilíbrio de 80.0 x 106 passos MCM, onde as configurações foram geradas. Para 

as simulações apresentadas aqui, após o cálculo da autocorrelação da energia 

foi observado que configurações separadas por 4.0 x 105 passos MCM foram 

estatisticamente relevantes (rv 20% de correlação estatística). Assim, depois da 

simulação inteira, 200 configurações separadas por 4.0 x 105 passos MCM foram 

selecionadas . 

9.2.2 Cálculos de mecânica quântica 

A energia de ligação foi calculada individualmente para cada uma das estruturas 

(1:1) extraídas da simulação do líquido e para os complexos otimizados (1:1). 

Todos os valores foram corrigidos contra BSSE. Estes cálculos foram realizados 

com o modelo teórico MP2jaug-cc-pVDZ, implementado no programa Gaussian 

98 [117]. 

9.3 Resultados e discussão 

De acordo com a discussão da seção 8.2 a caracterização de uma ligação de 

hidrogênio se deu, neste caso, quando a distância Ro...o S; 3.35 Á o ângulo 

8(00H) S; 40° e a energia de ligação maior que 2.5kcaljmol. Estas condições 

geométricas foram obtidas a partir das funções de distribuição radial e angular. 

Para o critério energético a distribuição de energias de pares foi analisada. A 
'1 

Figura 9.1 mostra a função de distribuição radial de pares entre o átomo de 

oxigênio do metanol e o átomo de oxigênio da água. O primeiro pico nesta 

função de distribuição Go...o(r) começa em 2.45Â e termina em 3.35Â, com 

um máximo em 2.75Â. Portanto, ligações de hidrogênio foram localizadas para 

distância Ro...o S; 3.35Â. Uma análise similar fornece o critério para o ângulo 

8(0··· OH) S; 40°. A Figura 9.2, por sua vez, identifica as ligações de hi

drogênio para energias de interação de pares entre metanol e água menor que 

-2.5kcaljmol. Usando estes três critérios, nas 200 configurações MCM, foi veri

ficado que 287 ligações de hidrogênio são formadas no isômero CH3HO· .. H20 



108 Estabilidade dos complexos metanol-água em meio aquoso 

2.0 

I ~1.5 

I,-.. .... 

\\ r !'-" q 
r:;O 1.0 V 

0.5 

I 
0.0 +---.---.,--L--.-----.---.----,--..,.--..,.--..,.----l 

O 	 2 4 6 8 10 

Distância (A) 


Figura 9.1: Função de distribuição radial de pares entre os átomos de oxigênio do metanol I 
e da água I· 

e 160 são formadas no isômero CH30H··· OH2. A Tabela 9.1 mostra a es ~ 
I 

tatística das ligações de hidrogênio de maneira detalhada. Para o isômero I 
CH3HO·· ·H20 foi encontrado que 7 (3.5%) das configurações não formaram 

ligações, em 103 (51.5%) formaram apenas uma, e em 86 (43%) formaram 2 e 

somente 4 (2%) formaram três ligações. Isto deu uma média de 1.43 ligações I 
de hidrogênio entre metanol e água no isômero CH3HO··· H20. Para o isômero I
CH30H···OH2 o panorama foi diferente e 40 (20%) configurações não forma


ram ligação de hidrogênio enquanto que o resto, 160 (80%), formaram uma I. 

ligação de hidrogênio, o que levou a uma média de 0.80 ligações de hidrogênio. 


I 
I 

1 103 (51.5%) 160 (80.0%) I 

2 86 (43.0%) 

3 4 (2.0%) 


Média 	 1.43 0.80 

Tabela 9.1: Estatística das ligações de hidrogênio formadas entre metanol e água 

Devido à grande diversidade de estruturas da mistura de metanol-água [170] 

uma explanação é necessária. A situação física considerada aqui é metanol 
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Figura 9.2: Histograma das energias de interação de pares entre metanol e água. (a) se 
refere ao isômero CH30H··· OH2 e (b) ao isômero CH3 HO··· H2 0 

extremamente diluído em água. Assim, somente uma molécula de metanol 

foi considerada. Em uma mistura líquida com proporções adequadas existirão 

também configurações onde duas moléculas de metanol atuam como doadoras 

de próton para uma única molécula de água. Isto contudo não foi representado 

aqui e portanto tem-se uma descrição mais simplificada e uma comparação 

mais direta com o resultado de fase gasosa (1:1). Assim somente as 103 con

figurações fazendo uma ligação de hidrogênio no isômero CH3HO··· H20 e as 

160 configurações no isômero CH30H· . ·OH2 foram consideradas. Todas estas 

configurações (1: 1) compostas de uma molécula de metanol e uma molécula de 

água foram submetidas a cálculos de mecânica quântica, porém a convergência 

estatística foi alcançada antes do uso de todas estas configurações. A Figura 

9.3 mostra, em uma única representação a superposição de todas estruturas 

(1:1) no líquido para ambos os isômeros. Ela mostra claramente a eficiência da 

identificação das ligações de hidrogênio bem como do procedimento de seleção 

de tais ligações formadas entre metanol e água. De fato, pode ser visto como 

o espaço de configuração é preenchido e como as moléculas de água se ligam 

à molécula de metanol. A distância entre os átomos de oxigênio das duas 

moléculas, O-O, na ligação de hidrogênio, calculada no complexo foi 2.844Á, 
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0,) .0 

~r>:~I ... 
(a) 

Figura 9.3: Superposição das configurações das ligações de hidrogênio formadas pelo metanol 
em solução aquosa 

para o isômero CH3HO· .. H20 e 2.912Â para o isômero CH30H· . ·OH2' Por 

comparação, no caso líquido (1:1), as médias destas distâncias foram calculadas 

como 2.84 ± O.16Â e 2.84 ± O.15Â, respectivamente. 

9.3.1 Interação (1:1) em fase gasosa 

o sistema metanol-água isolado foi considerado como correspondente à fase ga

sosa. Uma otimização completa foi realizada para ambos os isômeros usando o 

modelo MP2/aug-cc-pVDZ. A distância O-O para o isômero CH3HO··· H20 

foi encontrada ser de 2.844Â enquanto que no caso do isômero CH30H· . ·OH2 

esta distância foi de 2.912ÂÉstas distâncias estão em bom acordo com os re

sultados prévios de 2.851Â e 2.901Â [160]. A Tabela 9.2 mostra os resultados 

calculados para a energia de ligação de ambos os isômeros após levar em conta 

a correção para BSSE. Para analisar a importância dos efeitos da correlação 

eletrônica em maiores detalhes, níveis de cálculo até coupled-cluster CCSD(T) 

foram empregados na determinação das energias das estruturas otimizadas 

com o modelo MP2/aug-cc-pVDZ. Em nível MP2, o isômero CH3HO··· H20 

é mais estável por O.7kcal/mol. Este está em bom acordo com cálculos DFT 

prévios de González et al [160] que obtiveram o mesmo valor para a esta

bilidade relativa deste isômero. Com todos resultados teóricos mostrados na 

Tabela 9.2 verifica-se que o isômero CH3HO··· H20 é mais estável mas a esta

bilidade relativa é menor que lkcal/mol. De fato no nível mais alto usado 
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Método CH3HO ... H20 CH30H···OH2 Relativa 
MP2 5.2 4.5 0.7 
MP3 4.9 4.4 0.5 

D-MP4 4.8 4.3 0.5 
DQ-MP4 4.7 4.2 0.5 

SDQ-MP4 4.8 4.2 0.6 
MP4 5.0 4.4 0.6 

CCSD 4.7 4.2 0.5 
CCSD(T) 5.0 4.5 0.5 

B3LYP 5.9 5.2 0.7 
ZPE 1.9 1.6 

Tabela 9.2: Energias de ligação (kcal/mol) dos dois isômeros de metanol-água calculada 
em fase gasosa. Todos os cálculos apresentados foram realizados com a base aug-cc-p VDZ 
usando a geometria otimizada com MP2/aug-cc-pVDZ. B3LYP se refere a cálculos DFT de 
González et. ai. [160] usando uma geometria otimizada com B3LYP/6-311+G(d,p) . ZPE se 
refere à diferença da energia de ponto zero entre o complexo e as partes separadas usando 
MP2/aug-cc-pVDZ 

aqui, CCSD(T)jaug-cc-pVDZjjMP2jaug-cc-pVDZ, foi obtida uma estabili

dade relativa de 0.5kcaljmol. Este acordo entre MP2 e CCSD(T) corrobora 

que MP2jaug-cc-pVDZ é um bom modelo teórico para se obter a interação da 

ligação de hidrogênio. Levando-se em conta a correção de energia de ponto 

zero, que é importante para os resultados de fase gasosa, a estabilidade relativa 

diminui para 0.5kcaljmol (MP2) e 0.2kcaljmol (CCSD(T)). É claro a partir 

destes resultados que cálculos ab initio em altas ordens sistematicamente pre

dizem a existência de ambos isômeros com o isômero CH3HO··· H20 sendo 

mais estável. A estabilidade relativa foi, contudo, muito pequena, menor que 

1kcaljmol e com o melhor resultado indicando uma estabilidade relativa do 

isômero CH3HO· .. H20 por somente 0.5kcaljmol. 

9.3.2 Interação (1:1) em fase líquida 

Os resultados obtidos usando as estruturas geradas pela simulação MCM em 

temperatura ambiente são discutidos a seguir. As energias médias obtidas 

usando as estruturas (1:1) da simulação MCM, selecionadas de acordo com a 

correlação estatística, como discutido na seção 2.1.5, são mostradas na Tabela 

9.3. Estes resultados incluem correção counterpoise para o erro de superposição 



112 Estabilidade dos complexos metanol-água em meio aquoso 

liquido gás liquido gás 
LlE 3.05 ± 1.09 5.15 3.04 ± 0.64 4.48 

f1. 3.68 ± 0.34 2.04 3.42 ± 0.29 2.73 
a 31.45 ± 0.09 31.19 31.27 ± 0.18 30.67 

Lla 5.72 ± 0.74 5.90 5.69 ± 1.1 5.25 
(JN (10- 3 ) 4.5 ± 1.1 4.7 4.5 ± 1.8 4.0 
(Jp (10-3 ) 2.2 ± 0.6 2.4 2.3 ± 0.9 2.0 
(JC (10-3 ) 4.5 ± 1.1 4.7 4.6 ± 1.8 4.0 

Tabela 9.3: Valores médios da energia de ligação (kcal/mol) em fase líquida dos dois isômeros 
de metanol-água obtidos com MP2/aug-cc-p VDZ incluindo correção para ESSE. Os momentos 
de dipolo estão em Debye e as polarizabilidades (média e anisotrópica) estão em ua. Despola
rizações Rayleigh ((J' para polarização natural, planar e circular) são adimensionais. Os desvios 
padrão também são mostrados 

de base. Os resultados mostram que as energias de ligação são iguais dentro de 

O.Olkcaljmol que é muito menor que o desvio padrão dos cálculos. O isômero 

CH3HO· .. H20 apresentou energia de ligação média de 3.05 ± 1.09kcal/mol 

comparada com 3.04 ± 0.64kcal/mol para o isômero CH30H- . ·OH2. É claro 

que para a situação no líquido a temperatura ambiente estes resultados são 

similares e favorecem a conclusão de que os dois isômeros são, do ponto de 

vista energético, igualmente prováveis. O maior desvio padrão obtido para 

o isômero CH3HO··· H20 é uma conseqüência da maior desordem estrutural 

como pode ser visto na Figura 9.3. As duas distribuições dos valores calcula

dos são mostradas na Figura 9.4 enquanto que a Figura 9.5 mostra a energia 

de ligação média para as estruturas (1:1) do caso líquido. Os resultados são 

claramente convergidos demonstrando a eficiência do procedimento amostraI e 

a credibilidade dos resultados apresentados aqui. Outro aspecto importante 

de se observar é a diminuição da energia de ligação no caso do líquido. Como 

um resultado da flutuação térmica e da seleção de possíveis configurações no 

líquido pode-se notar que a energia de ligação foi reduzida para 60-70% do valor 

correspondente para a configuração de energia mínima da fase gasosa. A Ta

bela 9.3 também apresenta os momentos de dipolo calculados. Observa-se que a 

média do momento de dipolo para o caso (1:1) no líquido foi consideravelmente 

maior que no caso (1:1) para o complexo otimizado. Por completeza, a Tabela 

9.3 também mostra as polarizabilídades médias e anisotrópicas das estruturas 
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Figura 9.4: Convergência das energias de ligação para o complexo metanol-água. (a) se 
refere ao isômero CHaOH··· OH2 e (b) ao Ísômero CH3HO··· H20. Os erros estatísticos são 
mostrados 

(1:1) do líquido comparadas a suas correspondentes da fase gasosa. Nenhuma 

mudança significativa foi observada quando se compara a fase gasosa com a fase 

líquida para estas propriedades. A inomogeneidade na distribuição eletrônica 

leva à despolarização da luz elasticamente espalhada e esta despolarização Ray

leigh é obtida a partir das polarizabilidades de dipolo (1:1). Após a formação 

da ligação de hidrogênio em meio aquoso a taxa de despolarização torna-se uma 

distribuição com o valor médio sendo apenas levemente diminuído com respeito 

ao valor obtido para o complexo otimizado. As taxas de despolarização foram 

essencialmente as mesmas para ambos isômeros. 

9.4 Conclusões 

Neste estudo foi considerada a situação do metanol em condições de extrema 

diluição: uma molécula de metanol envolvida por um volume de água. Esta 

condição simplificada não considerou a existência de formação mais diversificada 

de complexos e torna mais fácil a comparação com o resultado para a fase 

gasosa (1:1). A partir das estruturas do líquido geradas por simulações MCM 

realísticas, a energia de interação média entre metanol e água foi determinada 
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Figura 9.5: Histograma mostrando a distribuição das energias de ligação entre metanol e I'água. A linha cheia se refere ao isômero CH3HO··· HzO e a linha pontilhada ao isômero 
CH30H- ··OHz 

usando cálculos de primeiros princípios no nível teórico MP2/aug-cc-pVDZ com 

correção para o erro de superposição de base. Foi verificado que energias de 

ligação (1:1) em fase líquida, convergidas estatisticamente, diminui para cerca 

de 2/3 comparada à energia das estruturas otimizadas e que em meio líquido 

os dois isômeros têm a mesma energia de ligação média. 



Capítulo 10 

Polarizabilidade de dipolo do 
benzeno líquido 

10.1 Motivação 

Polarizabilidades de dipolo são muito importantes para a compreensão da pola

rização de um meio eletrônico [260,261] e naturalmente se relacionam a várias 

propriedades moleculares, incluindo contribuição de dispersão da interação de 

van der Waals [262] (veja Apêndice A). Desta forma o estudo sobre a polarizaI 
I 

bilidade de um sistema líquido é muito importante. Este capítulo é dedicado 

ao estudo da polarizabilidade de dipolo do líquido de benzeno. A escolha do 

benzeno é natural uma vez que todos seus momentos permanentes de ordem 
I 

ímpar se anulam por simetria. O momento de dipolo e a primeira hiperpoI 
I 

larizabilidade, por exemplo, são zero. Assim a contribuição mais importante 

para a polarização é a polarizabilidade de dipolo. De interesse particular é a 

i 
! 

comparação entre as médias da polarizabilidade de dipolo do líquido e da fase 

gasosa. Enquanto a maioria das teorias de meios contínuos têm obtido que a po

larizabilidade de dipolo aumenta na fase líquida, recentemente estudos teóricos 

têm desafiado esta idéia, ou afirmado que nenhuma mudança apreciável deve ser 

observada no líquido ou que a polarizabilidade de dipolo pode até mesmo sofrer 

uma diminuição [248,249,263]. Como visto a descrição apropriada do estado 

líquido requer um procedimento estatístico e a garantia de que as propriedades 

estejam convergidas é necessária para a credibilidade dos resultados teóricos. 

Para isto foi empregada a metodologia seqüencial tal como discutida na seção 
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2.1.6. Aqui a polarizabilidade de dipolo do líquido de benzeno é obtida usando 

teoria do funcional da densidade (DFT) e o modelo semi-empírico INDO [264]. 

Contudo, a precisão absoluta não é o ponto de maior interesse aqui. Ao invés 

disso, o mais importante é a comparação da polarizabilidade de dipolo em fase 

líquida com seu valor para fase gasosa. Resultados teóricos recentes apontaram 

uma leve diminuição da polarizabilidade na fase líquida [248,249,265]. 

10.2 Detalhes de cálculo 

10.2.1 Simulação 

O líquido de benzeno foi gerado por simulações MCM através do programa 

Dice [224]. A simulação foi realizada no ensemble NVT. O sistema total con

sistiu de 343 moléculas de benzeno à temperatura ambiente (298K) e densidade 

de 0.8990g/cm3 . As interações intermoleculares foram descritas pelo potencial 

de Lennard-Jones. Os parâmetros de seis sítios OPLS [266] e geometria experi

mental foram usados para o potencial. Estes valores são mostrados na Tabela 

10.1. A simulação consistiu de um estágio de termalização de 1.7 x 106 passos 

Sítio x y Z é (kcal/mol) O" (A) 
C 0.0000 1.4000 0.0000 0.110 3.750 
C 1.2124 0.7000 0.0000 0.110 3.750 
C 1.2124 -0.7000 0.0000 0.110 3.750 
C 0.0000 -1.4000 0.0000 0.110 3.750 
C -1.2124 -0.7000 0.0000 0.110 3.750 
C -1.2124 0.7000 0.0000 0.110 3.750 
H 0.0000 2.4881 0.0000 0.000 0.000 
H 2.1547 1.2440 0.0000 0.000 0.000 
H 2.1547 -1.2440 0.0000 0.000 0.000 
H 0.0000 -2.4881 0.0000 0.000 0.000 
H -2.1547 -1.2440 0.0000 0.000 0.000 
H -2.1547 1.2440 0.0000 0.000 0.000 

Tabela 10.1: Geometria (em A) e parâmetros do potencial do benzeno. 

MCM, seguido por um estágio de equilíbrio de 17.15 x 106 passos MCM. A 

metodologia seqüencial foi novamente empregada devido à grande vantagem de 

que toda a informação estatística importante é disponível antes de processar 

os cálculos quânticos [34,35,43]. Além disso tal metodologia reduz conside
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ravelmente o número de estruturas supermoleculares que são submetidas aos 

cálculos de mecânica quântica, uma vez que as estruturas foram selecionadas 

de acordo com a sua correlação estatística, obtida a partir da função de auto

correlação estatística da energia [14,18,34,35]. Usando um passo de correlação 

de 2.7 x 105 MCM, um total de 62 configurações com menos de 5% de cor

relação estatística foi selecionado. Estas 62 configurações foram submetidas 

a cálculos de mecânica quântica. As camadas de solvatação foram definidas 

a partir da análise da função de distribuição radial. A primeira camada de
I 

solvatação contém 14 moléculas de benzeno. A segunda camada um total dei 
63 moléculas de benzeno. Este sistema, naturalmente é muito grande para a 

-I 
maioria das metodologias ab initio de forma que certos limites não puderam ser 

ultrapassados.I 

I 10.2.2 Cálculos de mecânica quântica 


I, 	 Os cálculos semi-empíricos INDO foram realizados usando o programa de Zer
í 

ner na parametrização original [264,267J. Já foi mostrado que o modelo INDO 

I 	 fornece resultados razoavelmente bons para hiperpolarizabilidades dentro da 

metodologia de soma-sobre-estados [268J. Contudo para a polarizabilidade de 

dipolo de estados fundamentais todos os termos da soma são positivos e leva 

a uma convergência lenta. Os cálculos quânticos das polarizabilidades de di

polo foram então realizados na aproximação de campo finito [74,79,269] no 

nível INDO. Cinco campos elétricos foram aplicados em cada uma das três 

orientações Cartesianas. As intensidades dos campos foram ±O.002, ±O·.OOI e 

O.Oua. As polarizabilidades de dipolo reportadas são o resultado de uma média 

simples sobre os resultados dos cálculos INDO para as 62 configurações esta

tisticamente descorrelacionadas. Cinco campos elétricos foram usados para os 

sistemas supermoleculares pequenos (14 moléculas) e grandes (28 moléculas) 

nas três componentes Cartesianas. Um total de 1612 cálculos quânticos foram 

realizados. Para verificar a maioria das afirmações deste estudo também foi 

empregada a teoria funcional da densidade com o funcional B3LYP [111,112] 

associado com o conjunto de funções 6-31G. Para o aglomerado menor (14 

moléculas) isto levou a um total de 924 funções contraídas do tipo gaussianas. 
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É importante enfatizar que os cálculos para as estruturas supermoleculares ge

radas no líquido foram feitos usando a antissimetrização do sistema inteiro. 

Por exemplo, no caso do aglomerado menor isto corresponde a um total de 420 

elétrons de valência no modelo INDO e 596 elétrons no caso B3LYP /6-31G. Os 

cálculos DFT foram realizados no programa Gaussian [117]. 

10.3 Resultados e discussão 

A Figura 10.1 mostra a função distribuição radial de centro de massa do ben

zeno. Uma clara primeira camada de solvatação terminando em 7.5Á pode 

ser vista. A segunda camada termina em 12.9Á. A integração esférica até es
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Figura 10.1: Função de distribuição radial de pares entre os centros de massa das moléculas 
de benzeno 

tas distâncias corresponde a 14 e 63 moléculas de benzeno respectivamente. 

Entre estes dois mínimos existe um máximo em 10.OÁ e a integração esférica 

até este ponto corresponde a 28 moléculas de benzeno. Até mesmo em nível 

semi-empírico INDO um cálculo na aproximação de campo finito para a 63 

moléculas de benzeno é inviável. Assim os cálculos aqui foram limitados à pri

meira camada de solvatação (14 moléculas) e à camada intermediária entre a 

primeira e segunda camadas (28 moléculas). A Figura 10.2 ilustra uma das 
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62 estruturas supermoleculares compostas de 14 e 28 moléculas de benzeno 

usadas nos cálculos quânticos. Uma vez definido o tamanho das estruturas 

14 moléculas 

'1 
i 

28 moléculas 

Figura 10.2: Ilustração das duas configurações supermoleculares, em cima com 14 moléculas 
e em baixo com 28 moléculas 

supermoleculares é importante estabelecer o número de cálculos necessários 

para obter a convergência estatística. A Figura 10.3 mostra a função de au

tocorrelação da energia calculada para o líquido de benzeno, através da qual 

foi obtido um passo de correlação normalizado de ",,40. O passo normalizado 
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Figura 10.3: Função de autocorrelação da energia. O passo MCM é normalizado ao número 
total de moléculas 

corresponde aqui a 343 (número de moléculas de benzeno) passos MCM. Nos 

cálculos das médias foram selecionadas estruturas com um intervalo de 800 pas

sos normalizados correspondendo a 2.744xlü5 passos MCM. Como o número 

total de configurações geradas foi 17.150 x 1 06(ou 50000 passos normalizados), 

as médias foram tomadas sobre 62 configurações, com correlação menor que 5%. 

Estas 62 configurações foram submetidas a cálculos quânticos. Estes cálculos 

foram realizados nos níveis INDO e B3LYP j6-31G usando o modelo de campo 

finito. A função de onda foi antissimétrica sobre o sistema como um todo e 

o campo finito foi aplicado sobre todas as moléculas do sistema supermolecu

lar. A polarização de dipolo foi calculada de forma que a polarizabilidade de 

dipolo foi obtida como o termo linear da polarização através de interpolação 

numérica. A partir da polarizabilidade do sistema inteiro com N moléculas o 

resultado para a polarizabilidade por molécula foi obtido dividindo o resultado 

por N, fornecendo a polarizabilidade por molécula. Um importante ponto é 

que não foram realizados cálculos separados para o solvente; os resultados para 

as supermoléculas foram comparados com os cálculos para a molécula de ben

zeno isolada. Assim, a diferença entre estes dois resultados é a influência da 

condensação. O uso de uma função de onda antissimétrica é importante para 
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incluir a interação de troca entre as diferentes moléculas de benzeno no líquido 

e também para obter as interações intermoleculares. É sabido que para a in

clusão da contribuição de dispersão na interação de van der Waals necessita-se 

dos efeitos de correlação que por sua vez são excluídos nos cálculos INDO. Como 

o método DFT é correlacionado, é idealmente esperado que ele inclua a parte 

de correlação do efeito de dispersão. Isto contudo não é garantido e a inclusão 

explícita e apropriada da contribuição de van der Waals é um tópico central 

nas metodologias teóricas DFT. Vale enfatizar que o uso da aproximação su

permolecular com uma função de onda antissimétrica adequada pode incluir 

interação de dispersão em níveis mais baixos [270]. De fato, para a molécula 

de benzeno o deslocamento solvatocrômico devido a condensação, que é devido 

à interação de dispersão, é bem descrito usando a metodologia teórica INDO 

empregada aqui [18,35]. Nos cálculos INDO ambas as supermoléculas com 

14 e com 28 moléculas de benzeno foram utilizadas. A Figura 10.4 mostra a 

convergência do momento de dipolo calculado das 14 moléculas de benzeno no 

campo externo finito de 0.002ua na direção x. Como pode ser visto o momento 
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Figura 10.4: Convergência estatística da polarização de dipolo. As barras representam o 
erro estatístico. O exemplo corresponde ao campo finito de intensidade O.002ua aplicado na 
menor supermolécula ao longo da direção x 

de dipolo calculado é estatisticamente convergido após ",40 cálculos quânticos. 
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o mesmo procedimento foi repetido para todos os outros campos elétricos, 

para as direções y e z e também para a configuração supermolecular com 28 

moléculas de benzeno. A convergência estatística foi alcançada em todos os 

casos. Usando estes resultados para campos finitos, as componentes da po

larizabilidade de dipolo foram obtidas como mostrado na Figura 10.5 usando 

intepolação numérica através da expressão A.8 do apêndice A. Aqui são re
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Figura 10.5: Momento de dipolo induzido como função do campo elétrico aplicado. Cada 
ponto mostrado é o resultado convergido de uma média estatística de 62 cálculos de mecânica 
quântica (veja Figura 10.4) 

portados ambos os invariantes da polarizabilidade de dipolo, a polarizabilidade 

média, 6:, e a polarizabilidade anisotrópica, ~a. Os valores destas proprieda

des para a fase líquida são as médias estatísticas, (a) e (fio:.) obtidas usando as 

polarizabilidades de dipolo calculadas das supermoléculas a partir da simulação 

MCM. Os resultados numéricos são finalmente resumidos na Tabela 10.2. Como 

esperado a polarizabilidade de dipolo calculada em nível semi-empírico INDO 

não é competitiva com outros resultados numéricos. Parkinson e Zerner consi

deraram a possibilidade de estender estes cálculos para a aproximação de fase 

aleatória (RPA) [271.]. O resultado teórico para a fase gasosa é 43.0ua, que é 

equivalente ao resultado RPA mas ainda é muito pequeno comparado ao resul

tado experimental de 69.7ua [118]. Provavelmente a ausência de mais funções 



I 

123 10.3 Resultados e discussão 

14 moléculas 2.1 42.7 
28 moléculas 0.9 43.7 

B3LYP /6-31G 
14 moléculas 12.5 55.6 

Ref. [2491 36.5 63.7 

Tabela 10.2: Polarizabilidade de dipolo calculada para o líquido de benzeno (em ua) usando 

a aproximação de campo finito com os métodos INDO e DFT. (ã) é a média estatística da 

polarizabilidade de dipolo média e 60: é a a média estatística da polarizabilidade anisotrópica. 

O valor de ã calculado para a fase gasosa é 43.0ua (INDO) e 53.4ua (DFT) 

difusas foi responsável por esta diminuição no valor. Em fase condensada esta 

falta foi menos importante. Contudo, em comparação com o resultado para fase 

condensada pode-se notar que a polarizabilidade de dipolo tende a assumir, es

sencialmente, o mesmo valor. É importante notar dois aspectos. Primeiro, a 

ênfase neste presente estudo está na representação realística do líquido. Desta 

forma é importante também notar que a polarizabilidade de dipolo obtida aqui 

para o líquido de benzeno é aproximadamente isotrópica. Para o sistema su

permolecular maior a componente anisotrópica é somente O.9ua. Isto indica 

que uma razoável representação da polarizabilidade do volume foi obtida aqui. 

Segundo, a polarizabilidade é representada por uma distribuição estatística. A 

Figura 10.6 ilustra a distribuição do momento de dipolo induzido na direção x 

para o campo de 0.002ua. Portanto o valor médio é uma distribuição de valores 

do momento de dipolo induzido, neste caso (J.Lx ) = -3.08D. 

Os cálculos B3LYP /6-31G para a fase condensada foram realizados 

somente para a menor supermolécula (14 moléculas de benzeno). Os resultados 

para a polarizabilidade de dipolo média são mostrados na Figura 10.7 e ten

dem a convergir para a média de 55.6 ± O.5ua. Por comparação o resultado de 

fase gasosa obtido para a molécula de benzeno isolada foi 53.4ua. É bem co

nhecido que funções difusas são fundamentais nos cálculos de polarizabilidades 

de dipolo. Neste trabalho, contudo, foi possível usar apenas bases relativa

mente pequenas, sem uma descrição apropriada da parte difusa do conjunto 

de funções base. Na verdade, neste estudo o conjunto de funções base para a 
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Figura 10.7: Resultados calculados para a polarizabilidade de dipolo média por molécula 
de benzeno para a menor supermolécula usando o modelo B3LYP /6-31G 
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menor supermolécula incluiu aproximadamente mil funções base e não poderia 

mais ser extendido. Note que o resultado para a polarizabilidade de dipolo de 

uma única supermolécula requer, de fato, vários cálculos pontuais para dife

rentes intensidades de campo elétrico. Uma vez que as supermoléculas incluem 

várias moléculas de benzeno, é esperado que a falta de funções difusas seja mais 

prejudicial aos resultados de fase gasosa que para os resultados em fase líquida. 

Por isto, a diferença de 2.2 ± O.5ua entre os resultados da fase líquida e da 

fase gasosa deve ser ligeiramente superestimada. Novamente, os resultados dos 

cálculos DFT, e similarmente os semi-empíricos INDO, apresentaram um valor 

médio para a polarizabilidade média que foi essencialmente o mesmo resultado 

de fase gasosa. 

Como discutido por Jensen e outros [249] usando DFT dependente 

do tempo, o resultado para a fase líquida é diminuído de 8% comparado com 

os resultados da fase gasosa. Morita e Kato [248] consideraram anteriormente 

a perturbação do meio (água) sobre a polarizabilidade de dipolo de pequenos 

sistemas como Ne, Ar, CH4 e ânions como Cl-. Analogamente, eles concluíram 

que para o caso de sistemas neutros na água existe uma diminuição na polari

zabilidades de dipolo entre 13 e 18%. Para o ânion Cl- em água a diminuição 

está em torno de 37%. van Duijnen e outros [265] argumentaram que a polari

zabilidade de dipolo do formaldeído em água não mostra mudança apreciável e 

caso mostrasse a polarizabilidade deveria diminuir devido ao efeito do meio. De 

acordo com este resultado a polarizabilidade de dipolo do líquido de benzeno 

não mostrou mudança apreciável e, de fato, usando valores estatisticamente 

convergidos foi verificado que os resultados são equivalentes. 

10.4 Conclusões 

A metodologia seqüencial foi empregada aqui na determinação das polarizabi

lidades do líquido de benzeno. Cálculos na aproximação de campo finito com a 

metodologia INDO foram realizados nas estruturas supermoleculares incluindo 

todas as moléculas de benzeno dentro de 1OÁ. Para cada intensidade de campo 

finito o momento de dipolo induzido foi estatisticamente convergido. Como um 
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complemento, cálculos de mecânica quântica também foram realizados com o 

método DFT com o modelo B3LYPj6-31G. Os resultados finais indicam que a 

polarizabilidade de dipolo do líquido é equivalente à de fase gasosa. 



Capítulo 11 

Deslocamentos químicos no 
líquido de água 

11.1 Motivação 

Uma importante classe de sistemas cuja estrutura eletrônica pode ser sondada 

através de cálculos RMN se refere aos sistemas solvatados. Uma molécula 

solvatada sofre o efeito das interações devido sua vizinhança, como por exem

plo, ligações de hidrogênio [101,228]. Vários modelos teóricos foram propostos 

para descrever o efeito de solvente sobre a blindagem magnética [7,272-277]. 

Duas grandes vertentes são os métodos de campo de reação autoconsistente 

(SCRF) [1,2] onde o soluto é tratado dentro de uma cavidade esférica em um 

solvente polarizável representado por sua constante dielétrica; e a aproximação 

de aglomerado rígido, onde algumas moléculas de solvente são consideradas 

explicitamente a fim de descrever as camadas de solvatação da molécula de 

soluto [7,8]. Foi mostrado que o primeiro método não funciona para a deter

minação do deslocamento gás-líquido e o segundo apesar de servir como uma 

aproximação grosseira não serve como um modelo para líquido [278J uma vez 

que o sistema é fixo por uma condição de equilíbrio, conseqüentemente não des

crevendo a desordem térmica que caracteriza a líquida. Contudo, Chesnut 

e Rusiloski [278], propuseram um modelo mais realista para descrever o efeito de 

solvente sobre a blindagem magnética dos átomos de uma molécula no líquido 

de água. Seu modelo consistia basicamente na simulação computacional do 

líquido de água, na subseqüente seleção de alguns aglomerados da simulação e 
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na realização de posteriores cálculos quânticos sobre estas estruturas. Devido à 

má descrição das camadas de solvatação e às limitações computacionais os resul

tados obtidos apresentaram deslocamentos significativos comparados ao valor 

esperado, apesar disso mostraram um acordo qualitativo bem superior aos re

sultados obtidos com SCRF e aglomerado rígido. Dois anos após a publicação 

deste trabalho, Malkin e colaboradores [276] mostraram num estudo sobre o 

deslocamento químico isotrópico, que melhorando a descrição das camadas de 

solvatação e a amostragem levada a cálculos quânticos poderiam encontrar me

lhores valores para o deslocamento químico gás-líquido. De fato tais resultados 

estão em melhor acordo com o experimento do que os resultados de Chesnut 

e Rusiloski. Os métodos SCRF, aglomerados rígidos e o amostraI de Malkin, 

anteriormente mencionados foram comparados por Cheeseman e colaborado

res [191]. Neste trabalho os autores verificaram que o método de solvente 

contínuo falha na reprodução até mesmo do sinal do deslocamento químico 

isotrópico e que a aproximação discreta é a mais razoáveL Verificaram também 

que o modelo de aglomerado rígido, no caso do aglomerado (H20h fornece 

resultados próximos aos obtidos pela média sobre as estruturas da simulação. 

O acordo entre o melhor resultado obtido com SCRF e o valor experimental 

contudo ficou aquém dos resultados de Malkin e outros. No trabalho de Mal

kin, o deslocamento químico isotr6pico foi representado por uma distribuição 

de valores em torno de um valor médio obtido a partir dos cálculos quânticos 

e não mais um valor absoluto obtido a partir de um único cálculo quântico. 

Contudo em nenhum dos trabalhos um rigoroso tratamento estatístico foi dado 

para a obtenção de médias estatisticamente convergidas. Resultados recen

tes [35,38, 258,279] mostram que um número mínimo de configurações deve 

ser submetido aos cálculos de mecânica quântica a fim de se obter uma média 

estatisticamente convergida. 

A proposta deste capítulo é revisitar o estudo do deslocamento 

químico isotrópico no líquido de água através da metodologia seqüencial si

mulaçãoJDFT, e analisar como diferentes funcionais descrevem o valor da blin

dagem magnética tanto na fase gasosa como na fase líquida. Outros aspectos 

do método são abordados, como a dependência com o potencial empregado nas 
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simulações, o efeito das vibrações das moléculas, a dependência com tamanho 

dos aglomerados selecionados. Adicionalmente à análise dos resultados para o 

deslocamento químico isotrópico, são analisados também os resultados obtidos 

para a blindagem química anisotrópica em fase líquida, para a qual resultados 

teóricos são escassos. Pretende-se também formalizar os cálculos das média, em 

bases estatísticas. Além disso, os resultados obtidos aqui podem ser diretamente 

comparados com a nova escala de blindagem absoluta recentemente proposta 

para o átomo de oxigênio [201] bem como com os novos valores experimentais 

determinados para o átomo de hidrogênio [280]. 

11.2 Detalhes de cálculo 

11.2.1 Simulações 

As configurações do líquido foram geradas através de simulações Monte Carlo 

e Dinâmica molecular. Potenciais de moléculas rígidas e flexíveis foram usa

dos para descrever as interações inter e intramoleculares. Usou-se dois poten

ciais rígidos; SPC [225] e TIPS [281] e dois potenciais flexíveis; o potencial 

de Ferguson [282] onde os parâmetros intramoleculares foram obtidos tendo 

como referência a geometria do potencial SPC (FERG) e o potencial de Dang 

e Pettit [283J onde os parâmetros intramoleculares foram obtidos tendo como 

referência a geometria do potencial TIPS (DP). A forma geral do potencial é 

dada pelo potencial intermolecular de Lennard-Jones-Coulomb (equação 2.9) 

acrescido do potencial intramolecular na forma: 

Uintro = LKq(1-10)2+KqKc(l-10)3+ L Ko(O ( 0)2, (11.1) 
lig ang 

onde o primeiro somatório é o termo do potencial intramolecular que descreve 

os estiramentos da ligação O-R representados por 1 e o segundo somatório o 

termo que descreve as deformações do ângulo ROR, representadas por O. Os 

parâmetros destes potenciais são dados na Tabela 11.1. 

Para as simulações com moléculas rígidas foi empregado o método 

Monte Carlo Metropolis tal como implementado no programa Dice [224]. O 

líquido foi simulado por 105 passos Monte Carlo a uma temperatura de 298K, 
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Constantes SPC TIPS FERG DP Unidade 
lo 1.00 0.96 1.00 0.96 A 
Bo 109.5 104.5 109.5 104.5 grau 
A 650 580 Mcal A6jmol 
C -625.47 -525.00 kcal A 12 jmol 

q(H) 0.413 00400 e 
Kq 547.5 529.6 kcaljmoljA2 

Kc -1.65 0.00 kcaljmoljA3 

K(} 49.9 34.1 kcaljmoljrad2 

Tabela 11.1: Parâmetros dos potenciais utilizados 

no ensemble NVT com 500 moléculas de água. No caso de moléculas flexíveis 

utilizou-se o método Dinâmica Molecular empregando o programa GROMACS 

[284,285]. Tanto para a fase gasosa quanto para a fase líquida foram realizadas 

simulações de 1000ps com intervalos temporais de 0.25fs a uma temperatura 

de 298K. No caso do potencial FERG foi usado o ensemble NPT e no caso do 

potencial DP com o ensemble NVT. 

As estruturas foram selecionadas de 1000 em 1000 passos para si

mulações com Monte Carlo e de 10 em 10 ps para as simulações com Dinâmica 

Molecular, o que para ambas as técnicas de simulação são suficientemente des

correlacionadas. 

11.2.2 Cálculos de mecânica quântica 

Uma vez que a teoria funcional da densidade vem sendo aplicada a vários pro

blemas de química quântica com sucesso, particularmente na determinação de 

deslocamentos químicos [276, 277, 286~2891, ela foi empregada neste estudo na 

descrição dos deslocamentos químicos isotrópicos e anisotópicos no líquido de 

água. Em uma primeira abordagem o funcional B3LYP [111,112] foi empre

gado a fim de estudar a convergência em relação ao tamanho do aglomerado. 

O conjunto de funções base 6-311++G(2d,2p) foi empregado para o cálculo da 

blindagem da molécula de referência. Para a avaliação do efeito do tamanho dos 

aglomerados sobre o deslocamento químico, foi utilizado para as moléculas além 

das quatro primeiras vizinhas a base 3-21G, enquanto que para a primeira ca
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mada de solvatação (1+4 moléculas) foi tratada com a base 6-311++G(2d,2p). 

A fim de se observar a dependência dos deslocamentos com o funcional empre

gado vários outros funcionais foram empregados para estruturas de tamanho 

apropriado. O método GIAO [182,183,188] foi escolhido para tratar do pro

blema da invariância de calibre. Todos os cálculos quânticos foram realizados 

através do programa Gaussian nas edições G98 [117] e G03 [290]. 

11.3 Resultados e discussão 

11.3.1 Blindagem magnética da fase gasosa 

Antes de discutir os resultados obtidos para o deslocamento químico para a 

molécula no líquido é necessário discutir as blindagens magnéticas absolutas 

obtidas para a molécula de água isolada e para as configurações advindas das 

simulações com potenciais de geometria flexível. A Tabela 11.2 mostra os valo

res das blindagens magnéticas isotrópicas, (jiso, e anisotrópicas, (janis, para os 

átomos da molécula de água isolada, em geometria rígida, e para 100 geometrias 

geradas com os potenciais de geometria flexíveis em fase gasosa, estas obtidas 

via simulações DM. Foram realizados cálculos também sobre uma geometria 

B3LYP /6-311 ++G(2d,2p) (designada na Tabela 11.2 por OPT) para servir de 

referência para as geometrias dos potenciais. 

Pode-se ver que todos os valores para a geometria rígida SPC, bem 

como para as configurações produzidas pelo potencial FERG (baseado na geo

metria SPC) não apresentaram bom acordo com o valor experimental. O átomo 

de oxigênio, por exemplo, apresentou uma diferença na blindagem isotrópica de 

,,-,22 ppm a partir do valor experimental de 323.6 ppm [201]. No caso da blin

dagem anisotrópica a maior sensibilidade ocorreu para os átomos de hidrogênio 

para os quais os potenciais tipo SPC forneceram uma diferença de ",2 ppm. 

Estas diferenças se devem ao fato de que a geometria SPC é bastante diferente 

daquela encontrada experimentalmente (veja Tabela 11.1). Por outro lado os 

valores para o potencial TIPS (baseado nos parâmetros geométricos experimen

tais), bem como o potencial DP (baseado por sua vez na geometria TIPS) apre

sentaram valores satisfatórios para a blindagem dos átomos das moléculas tanto 
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em geometria fixa quanto nas configurações de fase gasosa, onde as vibrações 

foram levadas em consideração. Em particular para o átomo de oxigênio na ge

ometria TIPS o desvio percentual comparado com o experimental foi da ordem 

de 0.5%. Para os átomos de hidrogênio a obtenção de valores precisos para a 

blindagem magnética isotrópica é bastante cara. Um valor de 30.9 ppm [291] foi 

obtido em nível CCSD(T), contudo a melhor estimativa teórica para este valor, 

30.2 ppm, foi alcançada com o modelo RASSCF com um grande espaço ativo 

associado a um grande conjunto de funções base [204]. Os resultados apresenta

dos aqui naturalmente não se mostraram tão precisos e apresentaram um desvio 

"'-'4% em relação ao valor experimental, apesar disso estão em muito bom acordo 

com outros valores da literatura recente que em nível MP2j6-311++G(2d,2p) 

foi de 31.02 ppm [203]. 

Rígida Flexível 
Ríg j Flex a~soe7O) a~soeH) a~so(17O) a~soeH) 

SPCjFERG 301.61 29.52 299.94 ± 10.59 29.46 ± 0.67 
TIPSjDP 325.30 31.36 324.92 ± 9.23 31.37 ± 0.70 

Opt 324.69 31.27 
Exp 323.6a 30.05b 323.6a 30.05b 

Rígida Flexível 
aams ( 70) aamSeH) aams(Í70) aams(fH) 

SPCjFERG 55.20 16.96 58.74 ± 3.72 16.87 ± 0.87 
TIPSjDP 54.14 19.07 55.88 ± 2.53 19.08 ± 0.95 

Opt 54.31 19.02 
Vaara et ale 46.97 19.1 46.97 19.1 

Tabela 11.2: Blindagem isotrópica, ai,,,, e anisotrópica, , para os átomos da molécula 
de água em geometria rígida e em geometria flexível. Valores em ppm obtidos em nível 
B3LYPf6-31l++G(2d,2p). OPT designa os valores para a geometria otimizada em nível 
B3LYPf6-31l++G(2d,2p). As incertezas são os desvios padrão da média obtida sobre 100 
configurações a) Ref. [201]; b) Ref. [199]; c) Ref. [204] 

Não existe resultado experimental para a blindagem anisotrópica 

em fase gasosa, assim a Tabela 11.2 apresenta o resultado teórico mais aceito. 

Tomando este valor como referência observa-se que os valores calculados para 

as estruturas SPC e FERG não apresentaram boa concordância. Para o po

tencial FERG foi obtido o valor de 16.87±0.87 ppm para aanis(l H) enquanto 

que o valor teoricamente mais aceito é 19.1±0.1 ppm [204]. Os potenciais 

http:16.87�0.87
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baseados na geometria experimental por sua vez mostraram melhor acordo; 

19.07 ppm (TIPS) e 19.08±0.95 ppm (DP). No caso do oxigênio, (Janis(170) 

foi calculado em alto nível RASSCF como sendo 46.97 ppm [204J e em nível 

MP2/6-311++G(2d,2p) como sendo 46.05 ppm [203], contudo o valor obtido 

neste trabalho foi de 55.88±2.53 ppm, o que sugere que a correlação eletrônica 

deva ser importante para a caracterização desta propriedade. 

A diferença entre os valores para as moléculas rígidas e para a média 

das geometrias flexíveis revela a importância de se considerar as vibrações intra

moleculares. Tais vibrações inserem uma flutuação nos valores e a propriedade 

passa a ser descrita não mais por um valor absoluto, mas sim por uma distri

buição de valores. Finalmente é possível observar que os valores apresentados 

na Tabela 11.2 para a geometria TIPS são bastante similares aos valores obtidos 

para a molécula otimizada o que indica a similaridade entre as duas geometrias. 

11.3.2 Blindagem magnética da fase líquida 

Para uma descrição realista de um sistema em fase líquida muitos aspectos 

importantes devem ser considerados. Primeiramente o modelo empregado para 

descrever o líquido não deve ser otimizado, uma vez que no líquido as moléculas 

sofrem deformações devido às constantes interações com suas vizinhas, de forma 

que não existe nenhuma condição de mínima energia. Em segundo lugar, torna

se cada vez mais importante considerar as moléculas de solvente explicitamente, 

uma vez que interações fundamentais, como ligações de hidrogênio, precisam ser 

bem descritas. Em último lugar, deve ser levado em conta um número mínimo 

de moléculas para descrever o ambiente líquido em volta da molécula de so

luto. Para a água líquida é sabido que cinco moléculas (1 soluto + 4 solventes) 

determinam a primeira camada de solvatação do líquido [292J. Aqui a meto

dologia seqüencial será empregada para satisfazer três aspectos. As blindagens 

magnéticas para os átomos da molécula de água central (molécula de referência), 

calculadas em nível B3LYP/6-31l++G(2d,2p) estão mostradas na Tabela 11.3. 

Como os átomos de hidrogênio desfrutam do mesmo ambiente químico, suas 

blindagens tendem ao mesmo valor, assim o valor reportado na Tabela 11.3 se 

refere à média das blindagens dos dois átomos da molécula de água (veja Figura 

http:55.88�2.53
http:19.08�0.95
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(JtSOe7O) (JtSOeH) 
SPC 275.09 ± 7.11 26.45 ± 1.01 
TIPS 297.36 ± 7.75 29.01 ± 0.96 
FERG 261.46 ± 10.95 25.59 ± 1.23 

DP 288.66 ± 10.98 28.26 ± 1.33 
Exp 287.5a 25.nb 

(Janise70) (Janise H) 
SPC 51.24 ± 10.79 25.78 ± 3.60 
TIPS 49.09 ± 10.01 25.19 ± 3.71 
FERG 46.55 ± 12.97 25.11 ± 3.77 

DP 48.15 ± 12.49 25.35 ± 3.49 
Exp 27.4b 

i80Tabela 11.3: Blindagem isotrópica, a , e anisotrópica, a"nis, para os átomos da molécula 
de água de referência da primeira camada de solvatação. Valores em ppm obtidos em nível 
B3LYP /6-311++G{2d,2p). OPT designa os valores para a geometria otimizada em nível 
B3LYP/6-31l++G{2d,2p). As incertezas são os desvios padrão da média obtida sobre 100 
configurações. a) Ref. [201); b) Ref. [280] 

11.1). Os valores apresentados na Tabela 11.3 não são diretamente comparáveis 

aos valores experimentais uma vez que possuem erro de superposição de base, 

contudo nos servem para outras análises. Foi observado, por exemplo, que para 

os potenciais flexíveis os valores para o desvio padrão foram maiores que para 

os potenciais rígidos devido à inclusão da contribuição vibracional ao valor da 

blindagem. Os potenciais rígidos apresentaram valores sistematicamente maio

res do que os valores apresentados pelos seus respectivos potenciais flexíveis, por 

exemplo a blindagem magnética para o átomo de oxigênio TIPS é 297.36±7.75 

ppm enquanto que para o oxigênio DP é 288.66±1O.98 ppm. A diferença entre 

estas médias pode ser atribuída aos efeitos vibracionais, que neste exemplo é 

",9 ppm. Os gráficos da Figura 11.2 mostram a convergência estatística para as 

blindagens calculadas para configurações obtidas com o potencial FERG (bo

las vazias) e com o potencial DP (bolas cheias). Estes gráficos mostram que 

os valores médios das blindagens isotrópicas e anisotrópicas dados na Tabela 

11.3 alcançaram a convergência estatística com cerca de 50 configurações. É 

importante notar também na Tabela 11.3 que a blindagem isotrópica sofreu um 

efeito maior devido à escolha do potencial do que a blindagem anisotrópica. 

A sensibilidade das blindagens com o potencial utilizado é mais evidente nos 

http:288.66�1O.98
http:297.36�7.75
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Figura 11.1: Convergência da média da blíndagem isotrópica, cr iSO 
, para os dois átomos de 

hidrogênio da molécula de referência da primeira camada de solvatação do líquido de água 
(potencial DP). A curva de bolas cheias representa a convergência para a média da blindagem 
dos dois hidrogênios 

gráficos da Figura 11.2. Uma vez analisada a blindagem química para a fase 

líquida, pode-se agora discutir o deslocamento químico gás-liquido. Dois aspec

tos fundamentais até agora não discutidos serão levados em conta nas próximas 

seções. O primeiro é a convergência do valor da blindagem com relação ao ta

manho do aglomerado. É sabido que apenas a primeira camada de solvatação 

não é suficiente para reproduzir os resultados experimentais para deslocamen

tos químicos [278] e que para uma boa descrição da blindagem magnética no 

líquido é necessário considerar mais do que quatro moléculas para a descrição 

do meio [276J. O segundo aspecto a ser considerado é o erro de superposição de 

base. Dado que nosso estudo se trata de cálculos supermoleculares a correção 

do BSSE é indispensável para a confiabilidade dos resultados. Assim, a correção 

counterpoise foi empregada, determinando o deslocamento químico com o uso 

da blindagem da molécula de referência calculada na presença das bases das 

moléculas de solvente. 

Nas próximas análises apenas as estruturas geradas com o potencial 

DP, foram consideradas uma vez que este potencial foi o que melhor descreveu a 

blindagem magnética, tanto na fase líquida como na gasosa. Uma característica 
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Figura 11.2: Convergência da média da blindagem isotrópica, (J"iso, e anisotrópica, (J"o.nis, 

para os átomos da molécula da primeira camada de solvatação do líquido de água, As bolas 
cheias representam a convergência dos resultados obtidos com o potencial DP e as vazias para 
o potencial FERG. As barras verticais se referem ao erro estatístico 
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importante de se notar nestes resultados é o fato de que apesar do potencial DP 

ser um potencial empírico ele foi capaz de reproduzir bem tais propriedades, 

contrariando o estudo de Malkin [276] que sugere que a descrição apropriada 

de deslocamentos químicos só é possível com potenciais ab initio. 

11.3.3 Bases localmente densas 

Como o custo computacional cresce bastante com o aumento do número de 

moléculas no aglomerado é importante tentar descrever o sistema da maneira 

mais econômica possível. Assim, para a descrição das moléculas de solvente foi 

empregado aqui o expediente comumente empregado por Chesnut e colabora

dores [293~296], no qual a molécula de referência é tratada por um conjunto de 

funções base relativamente grande sobre os átomos de interesse e bases consi

deravelmente menores nos outros átomos do sistema. Este procedimento que 

reduz drasticamente o tempo computacional, fornece bons resultados quando 

comparados com a aproximação convencional de bases balanceadas. Num es

tudo sobre a primeira camada de coordenação da estrutura geométrica cristalina 

do gelo, (H20)17 [296], foram empregadas duas bases; a base 6-311G(d,p) para o 

aglomerado inteiro e uma base localmente densa com 6-311 G(d,p) descrevendo a 

molécula central e 4-31G as suas vizinhas. Os resultados encontrados foram pra

ticamente idênticos mostrando a validade de tal aproximação. Neste trabalho foi 

realizado um teste para se ter idéia da magnitude dos efeitos desta aproximação 

sobre as estruturas da simulação. A Tabela 11.4 apresenta os valores obtidos 

para as blindagens magnéticas isotrópica, (7iso, e anisotrópica, (7anis, para dois 

tamanhos diferentes de aglomerados retirados da simulação, com 5 e 9 moléculas 

de água. Para o pentâmero foi utilizada a base 6-311++G(2d,2p) para a des

crição do sistema inteiro (Balanceada) e em seguida a base 6-311++G(2d,2p) 

para descrever a molécula central e 3-21G para descrever suas vizinhas (Densa). 

Observou-se que a diferença entre os dois tratamentos foi substancial apenas 

para o átomo de oxigênio. Tanto para (7iso quanto para (7anis esta diferença 

é significativa, ",,2 ppm, sugerindo que descrever o pentâmero somente com a 

molécula central tendo a base maior não é suficiente. Assim um aglomerado 

maior, com 9 moléculas, foi considerado agora, por um lado, a base balanceada 
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5 9 5 9 
Balanceada 288.66 ± 10.98 282.29 ± 10.20 28.26 ± 1.33 28.04 ± 1.32 

Densa 290.77 ± 10.48 281.61 ± 11.31 28.22± 1.49 28.23 ± 1.26 

Balanceada 48.15 ± 12.49 42.60 ± 13.09 25.35 ± 3.49 25.05 ± 2.96 
Densa 46.82 ± 12.37 44.50 ± 11.88 25.93 ± 3.64 24.71 ± 3.13 

Tabela 11.4: Dependência da blindagem magnética isotrópica e anisotrópica com o uso de 
bases localmente densas. Balanceada se refere a base 6-311++G(2d,2p) e densa se refere à. 
combinação 6-311++G(2d,2p) e 3-21G (veja texto). Valores em ppm obtidos em nível B3LYP 
para estruturas geradas com o potencial DP. As incertezas são os desvios padrão da média 

, 

i 
obtida sobre 100 configurações. 

em todas as moléculas do aglomerado e por outro as moléculas da primeira ca

mada descritas pela base 6-31l++G(2d,2p) e as moléculas restantes com base I 
I 

3-21G. A diferença agora para aiso do átomo de oxigênio é menor que 0.7 ppm ! 

enquanto que a diferença para aunís é de rv1 ppm. Estas diferenças foram con t 

sideradas aceitáveis tendo em vista a grande redução do custo computacional 

que possibilitou o estudo detalhado de aglomerados maiores. I 
I 

Baseado nesta análise, nosso estudo sobre os efeitos das camadas de 

solvatação da molécula de referência foi realizado com a base 6-311++G(2d,2p) 
I
1: 
I 

tendo em vista a descrição dos átomos do pentâmero e 3-21G para as demais r-
moléculas. 

I 
11.3.4 Deslocamento químico gás-líquido 

Dependência com o tamanho do aglomerado e BSSE 
I·
I 

Para determinadas propriedades a primeira camada de solvatação do líquido 
I, 

de água já basta para se obter uma boa descrição dos efeitos de solvente [292]. 

Para a blindagem magnética contudo é preciso ir mais longe para se obter um 

valor convergido em relação ao número de moléculas de solvente. Este efeito 

foi examinado aqui variando o tamanho dos aglomerados e observando o valor 

da blindagem magnética da molécula de referência. A Figura 11.3 apresenta 

uma configuração do líquido para cada tamanho considerado. Em cada foto 

a primeira camada de solvatação está em destaque, indicando que todas as 5 
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moléculas foram descritas com a base 6-311++G(2d,2p). Os outros aglomera

dos, de 9, 13, 17 e 24 moléculas, tiveram as moléculas além da primeira camada 

de solvatação descritas pela base 3-21G. Como visto na Figura 11.2 os valores 

para a blindagem magnética tanto isotrópica quanto anisotrópica alcançaram 

seu valor médio estatisticamente convergido a partir de aproximadamente 40 

configurações. Assim para os aglomerados de 13, 17 e 24 moléculas foram to

madas médias sobre 50 configurações. 

A Tabela 11.5, apresenta os valores não corrigidos (sCC) e corri

gidos (cCC) contra BSSE para os deslocamentos químicos isotrópico, óiso , e 

anisotrópico, óanis , da molécula de água de referência. Pode-se observar que 

ózsoe'O) ÓZSOeH) ó280e'O) ózsoe H) 
1 0.0 0.0 0.0 0.0 
5 -36.25 ± 13.15 -3.11 ± 1.36 -29.49 ± 8.33 -2.77 ± 1.02 
9 -43.31 ± 13.52 -3.14± 1.28 -36.61 ± 7.67 -2.88 ±0.92 
13 -44.32 ± 15.59 -3.22 ± 1.40 -38.10 ± 7.37 -2.91 ± 0.98 
17 -44.54 ± 11.77 -3.29 ± 1.39 -38.12 ± 7.95 -2.99 ± 1.01 
24 -44.32 ± 11.79 -3.47 ± 1.42 -38.11 ± 7.92 -3.12 ±0.99 

Exp -36.1 -4.26 -36.1 -4.26 
sCC cCC 

óaniSe70) óams(lH) óams e70) óamSeH) 
1 0.0 0.0 0.0 0.0 
5 -7.74 ± 12.74 6.27 ± 3.85 -5.96 ± 10.73 7.08 ± 3.78 
9 -11.28 ± 12.12 5.82 ± 3.72 -10.99 ± 11.01 6.93 ± 3.28 

13 -13.78 ± 13.02 5.83 ± 3.20 -11.94 ± 10.54 6.59 ± 3.35 
17 -14.27 ± 13.01 5.75 ± 3.31 -12.57 ± 10.13 6.62 ± 3.22 
24 -14.55 ± 13.22 6.03 ± 3.22 -12.69 ± 10.78 6.78 ± 3.40 

Tabela 11.5: Dependência dos deslocamentos químicos isotr6pico, Siso, e anisotr6pico, sunis, 

com o tamanho do aglomerado. Valores em ppm não corrigidos (sCC) e corrigidos (cCC) 
contra BSSE. As estruturas usadas nas médias foram geradas com o potencial DP e os cálculos 
quânticos foram realizados em nível B3LYP j6-311++G(2d,2p) 

o erro de superposição de base é fundamental para a boa descrição da blinda

gem magnética do átomo de oxigênio e conseqüentemente do seu deslocamento 

químico isotrópico. Para as configurações com 9 moléculas de água por exem

plo, o BSSE foi de ",,6 ppm. Para os átomos de hidrogênio contudo este erro foi 

apenas ",,0.3 ppm. Para o deslocamento químico anisotrópico o valor do BSSE 
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Uma aproximação revela uma forma útil da equação A.42. Usando 

a relação de fechamento e fazendo LlEnAOB ~ LlEA e LlEoAnB ~ LlEB pode-se 

escrever 

lI!E(2) 
247r2êÕR6 + LnA,nB(fL A,OnA •fL A,nAO)(fLB,OnB •fL B,nBO) 

1 (/J,2 ) (J,t2 )__ A B (A.43)
247r2êÕR6 LlEA + LlEB 

onde (J,t~) = (1P~~1 J,t~ 11P~~) e (J,t~) = (1P~~1 J,t~ 11P~~)· Os termos (J,tA)2 e 

(J,tB)2 são ambos nulos para espécies não polares. Esta expressão pode ser 

melhor escrita tendo em vista a relação entre o momento de dipolo médio 

quadrático e a polarizabilidade, equação A.23, que para espécies não polares 

se simplifica para (J,t~) ~ ~aALlEA, e analogamente para B. Substituindo 

estas relações na expressão A.43 obtem-se: 

3 LlEALlEB aAaB 3 LlEALlEB aA'aB'E(2) = (A.44)
327r2êÕ LlEA + LlEB 2LlEA + LlEB 

Uma indicação geral das magnitudes da energia de excitação média 

é a energia de ionização de cada átomo, e escrevendo LlEA ~ IA e LlEB ~ IB 

obtem-se a fórmula de London: 

3 IAIB aA'aB'E(2) ~ (A.45)2IA + IB R6 

A fórmula de London apesar de aproximada revela o caráter essencial da energia 

de dispersão e pode ser empregada em estimativas de sua magnitude. Por 

exemplo, pode-se concluir que a interação de dispersão é maior entre átomos 

que possuam altas polarizabilidades. Já foi visto como a polarizabilidade se 

relaciona à estrutura dos átomos, e as observações feitas nas seções A.3 e A.4 

podem ser estendidas às interações entre átomos e moléculas. 

A.6 Constante dielétrica e susceptibilidade elétrica 

Agora que foi obtida a expressão para a polarizabilidade de uma molécula indivi

dual é possível tecer uma discussão a respeito da polarizabilidade macroscópica 

e sua correspondente constante dilétrica. 
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No vácuo, o potencial de Coulomb de uma carga q a uma distância 

ré 

cp= -q- (A.46)
47réor 

onde éO é a permissividade do vácuo. Num meio dielétrico a mesma carga dá 

origem a um potencial 

cp = -q- (A.47)
47rér 

onde é é a permissividade do meio. A razão 

é r =
é 

(A.48) 
éO 

é chamada permissividade relativa, mais conhecida como constante dielétrica. 

N a prática a constante dielétrica é medida como a razão das capacitâncias de 

um capacitar com e sem dielétrico entre suas placas paralelas. 

Considere agora o campo elétrico entre duas placas, cada uma de 

área A, e com densidade superficial de carga fJ, de maneira que a carga total 

numa placa seja AfJ e na outra -AfJ. Um resultado da eletrostática é que a 

intensidade do campo elétrico entre as placas é .!!.. se o meio entre as placas for 
e:o 

o vácuo 	[306], mas 

F=~ (A.49) 
é 

se o meio for um dielétrico. Ao invés de imaginar a redução do campo elétrico 

devido ao meio dielétrico é melhor pensar nesta redução em termos da pola

rização l , P, do meio devido a superfície carregada e na conseqüente indução de 

uma densidade de carga na superfície. A partir deste ponto de vista, o campo 

elétrico passa a ser escrito como: 

fJ-p
F=-	(A.50)

éO 

Como as expressões A.49 e A.50 são formas diferentes para expressar o mesmo 

campo elétrico, é possível equacioná-las para se obter o valor de P. Assim: 

é - éO
P = --fJ = (ér -1)éoF (A.51) 

é 

lNeste ponto, polarização que dizer momento de dipolo por unidade de volume e nao 
momento de dipolo induzido. 

http:F=-�(A.50
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A susceptibilidade elétrica, Xe, de um meio é definida por: 

P = XeEOF (A.52) 

de modo que comparando as equações A.51 e A.52 é possível relacionar a sus

ceptibilidade elétrica com a constante dielétrica por: 

Xe = Er- l (A.53) 

o próximo passo no argumento envolve a relação entre a polarização 

do meio e a polarizabílidade de suas moléculas. Para isto é necessário ter em 

mente que sendo a polarização uma densidade de carga induzida ela é também 

uma densidade de momento de dipolo no meio; o dipolo dividido pelo volume 

da amostra. Dessa forma é possível relacionar a polarização P de um meio as 

suas propriedades moleculares uma vez que a densidade de momento de dipolo 

é o momento de dipolo médio de uma molécula no meio, (/-l), multiplicada pela 

densidade em número de moléculas, N. Se por vez for considerado que as 

moléculas não possuem momento de dipolo, (/-l) é então o momento de dipolo 

induzido. Aqui no entanto não se pode escrever simplesmente (/-l) = aF pois 

a molécula experimenta o campo elétrico local, F* e não o campo aplicado, F. 

O campo elétrico local é o campo total originado a partir do campo elétrico 

aplicado e dos momentos de dipolo elétrico que estimulam o campo no meio. 

Segue que: 

P aNF* (A.54) 

O cálculo de campo local, até mesmo para um meio dielétrico linear é, contudo, 

um problema que é resolvido de forma satisfatória somente para poucos casos. 

A aproximação clássica para este problema foi estabelecida por Lorentz em 

1916 [307]. Lorentz mostrou que para átomos ou moléculas não polares com 

elétrons de valência bem localizados e distribuídos aleatoriamente numa rede 

cúbica ou no espaço o campo local (dielétrico contínuo) pode ser dado através 

da bem conhecida fórmula de Lorentz: 

P
F* (A.55)F+ 3Eo 
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Esta expressão pode ser usada na equação A.54 para fornecer 

30:N ) (A.56)p = ( 3€0 - o:N €oF 

A comparação das equações A.52 e A.56 permite escrever a susceptibilidade 

elétrica como: 

X -
- eo

aN (A.57) 
1- 3eo 

Segue imediatamente da equação A.53 que a constante dielétrica é relacionada 

à polarizabilidade das moléculas por: 

1 + 2aN 
3eo I 

€r = aN (A.58) I.1-- I3eo 

I 
As últimas expressões são aplicáveis para dielétrico composto por 

moléculas sem momento de dipolo permanente. No caso de dielétrico composto 

por moléculas que possuam momento de dipolo permanente pode-se mostrar I 

que a polarização é dada por: 

Ip = (0:+ tt5 ) NF* (A.59)
3kT 

e a constante dielétrica por sua vez é dada por 

1 + 2,8 
€r = ~1-"":"'- (A.60) 

onde k é a constante de Boltzmann, T é a temperatura e tto é o momento de 

dipolo permanente. ,8 entra na expressão A.60 para simplificá-la e é dado por: 

(A.61) 

Nesta última expressão a densidade de número, N, foi substituída pela densi

dade de massa, p, através de 

(A.62) 

onde m é a massa da amostra, M é a massa molar das moléculas e NA é o 

número de Avogadro. 

A dependência da permissividade de um meio com as características 

das moléculas das quais este meio é composto pode agora ser discutida da 

http:1-"":"'-(A.60
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mesma forma que antes, pois foi visto como elas determinam a polarizabilidade. 

Assim é esperado que um meio tenha uma constante dielétrica alta se sua 

polaizabilidade for alta, se as moléculas forem polares, se seus momentos de 

dipolo forem grandes. 
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Apêndice B 

Espalhamentos Raman e 
Rayleigh 

Quando a luz passa através de um meio ela é espalhada. Nos casos em que a luz 

espalhada tem a mesma freqüência da luz incidente diz-se que o espalhamento 

é clássico, por outro lado quando a luz espalhada possui freqüencia diferente 

da luz incidente diz-se que o espalhamento é quântico. Estes fenômenos são as 

bases das espectroscopias Raman e Rayleigh, detalhes sobre tais fenômenos são 

dados neste apêndice. 

B.l Espalhamento Raman 

Quando um feixe de luz incide sobre uma molécula, esta o espalha em uma 

direção diferente da direção de incidência. Observa-se que a freqüência da 

luz incidente pode ser alterada durante o espalhamento. Este fenômeno, que 

envolve espalhamento de luz e mudança de freqüência, é denominado espalha

mento Raman e foi descoberto por C. V. Raman em 1928 [87,88]. 

No espalhamento Raman o principal fator a ser considerado é o 

momento de dipolo induzido na molécula pelo campo elétrico da luz incidente. 

As componentes do momento de dipolo induzido são dadas por: 

?fi = LaijFj (B.l) 
j 

onde aíj é a componente ij do tensor polarizabilidade. 

Geralmente a magnitude da polarizabilidade molecular pode ser 
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dada em termos das coordenadas vibracionais qk. Então é possível expandí-Ia 

em série de Taylor como: 

a = ao +~ { (::) o} qk + termos de ordem superior. (B.2) 

o subscrito zero indica valores na configuração de equilíbrio. Desde que as 

amplitudes normais sejam muito pequenas, uma aproximação conveniente é 

desprezar termos de ordem superior. Daqui pra frente, a derivada da polariza

bilidade em relação à coordenada normal será denotada por a'. 

Em termos das componentes do tensor a expressão é: 

aij (aij)o + L (a~j)o qk (B.3) 
k 

de maneira a se escrever a equação B.I como 

7ri = L (aij)o Fj + L [(a~j)o qk] Fj 
j jk 

(BA) 

Considerando, a princípio, o segundo termo da equação BA, maior 

atenção deve ser dada à contribuição vibracional do modo de coordenada normal 

qk, que oscila com freqüência normal Vk, com dependência temporal na forma 

(B.5) 

e à componente do campo elétrico Ej da luz incidente que oscila com frequência 

Vo, com dependência temporal na forma 

(B.6) 


o tensor (aij)o é uma constante. Substituindo as equações B.5 e B.6 na equação 

BA obtem-se: 

7ri = L (aij)oFjocos(27rvot) +L [(a~j)oqkO] FjO x cos(27rVot)cos(27rVkt) 
j jk 

(B.7) 

Tendo em vista a identidade cos () cos 4> = ~{cos(() + 4» +cos(() - 4»}, observa-se 

que as contribuições para o momento de dipolo induzido, 7ri são caracterizadas 

por duas novas freqüências Vo + Vk e Vo - Vk, conhecidas como freqüências 
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Raman. Luz com uma destas freqüêcias pode ser emitida pela molécula e é 

observável em direções diferentes da direção da luz incidente. Elas constituem 

a contribuição do k-ésimo modo normal ao espectro Raman da molécula que 

espalha. 

A probabilidade de ocorrer uma transição entre dois estados ca

racterizados pelas funções de onda tPn e tPn' é proporcional ao quadrado de 

(tPnl7riltPn') que pode ser escrito como: 

(tPnl 7riltPnJ ) = L (aij)o Fj{t/JnltPn' ) + L (a~j)o Fj L (tPnlqkltPn') . (B.8) 
j j k 

A primeria integral só não se anulará se tPn e tPn' caracterizarem o mesmo es

tado quântico. Uma vez que (aij)O é uma simples constante e Fj oscila com 

a freqüência da luz incidente, vo, segue-se que a parte correspondente do mo

mento de dipolo induzido deve oscilar com a mesma freqüência. Assim a luz 

de freqüência vo é emitida e observada em direções que diferem da direção de 

incidência. Este fenômeno é chamado de espalhamento clássico ou Rayleigh. 

Pelo fato da polarizabílidade ser diferente de zero para todas as moléculas, o 

espalhamento Rayleigh nunca é proibido. 

A segunda integral é nula exceto quando n - n' ±I, para um dos 

modos normais e zero para os outros. Deste modo a luz incidente de freqüência 

Vo é espalhada com freqüência vo±v/c, o que caracteriza o espalhamento Raman. 

Para que um modo normal seja ativo no espalhamento Raman deve-se ter 

(a~j)o # O (B.9) 

para pelo menos uma das componentes. 

B.2 Propriedades óticas das moléculas 

B.2.1 Propriedades direcionais da radiação emitida 

De acordo com a eletrodinâmica clássica, a intensidade de emissão de radiação a 

partir de uma pequena oscilação do momento de dipolo elétrico não é a mesma 

em todas as direções. Esta intensidade é dada por [306]: 

I(J K f.L2 cos2 e (B.I0) 
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onde /-L, é a magnitude do momento de dipolo oscilante e K é uma constante 

de proporcionalidade. A figura B.I mostra sua distribuição em um plano que 

contém o vetor momento de dipolo. As setas indicam a direção de propagação. 

Note que o momento de dipolo não irradia na direção de seu eixo e que a inten

sidade máxima ocorre para uma direção perpendicular a este eixo. Uma outra 

8 = 1T./2 

8 = 31T./2 

Figura B.I: Representação em coordenadas polares da intensidade de emissão de radiação 
por um momento de dipolo oscilante 

propriedade importante é a polarização. Como é sabido, a radiação eletro

magnética está associada a um campo elétrico transversalmente oscilante. Na 

luz natural (não polarizada) todas as direções transversais para este campo são 

igualmente representadas, mas na luz plano-polarizada somente uma direção 

particular está presente. Aqui, define-se plano de polarização como o plano no 

qual o vetor campo elétrico está confinado. 

B.2.2 Polarização do espalhamento Raman por uma molécula 

No efeito Raman trabalha-se com a parte da luz que sofre mudança de freqüência 

no ato do espalhamento. Considere uma molécula, situada na origem de um 

sistema de coordenadas fixo em relação à direção de incidência e à direção da 

luz espalhada. A molécula é irradiada ao longo da direção positiva do eixo y 

por luz natural de freqüência 1/0. Luz polarizada deste tipo pode ser conside

rada como composta de duas partes com intensidades iguais: uma polarizada 

no plano xy e outra polarizada no plano yz (figura B.2). Foi visto que o espa

lhamento Raman é descrito pelo segundo termo da equação BA, isto é, a parte 

do momento de dipolo induzido que é determinado somente pela derivada do 
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z 

x 

Figura B.2: Espalhamento Raman a ângulos retos a partir da direção do feixe incidente, 
mostrando as componentes polarizadas 

tensor polarizabilidade em sua configuração de equilíbrio, (a~j)o. Considere o 

espalhamento Raman na direção positiva do eixo x, ou seja perpendicularmente 

à direção do feixe de luz incidente. Para isto considera-se o momento de di

polo induzido com componentes y e z, pois a componente x não contribui para 

emissão na direção x. 

Uma vez que Fy = O pode-se escrever: 

7Ty a~xqkFx + a~zqkFz 

7Tz = a~xqkFx + a~zqkFz (B.11) 

Em geral, 7Ty =f. 7Tz , e conseqüentemente as intensidades das duas componentes 

plano-polarizadas da luz espalhada ao longo do eixo x são diferentes. A razão 

entre as intensidades é chamada taxa de despolarização do espalhamento Raman 

e é escrita como: 
Iy

Pn (B.12)
Iz 

onde o índice n indica que a luz incidente é natural. 

Devido ao fato da luz ser natural, Fx = Fz, é possível escrever a 

expressão para as intensidades devidas às componentes plano-polarizadas da 
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luz espalhada da seguinte forma 

(B.I3) 

Ao invés de usar luz incidente natural, é possível experimentalmente usar luz 

incidente plano-polarizada. Além disso existe uma escolha de planos de pola

rização que inclui dois casos muito importantes. No primeiro, a luz incidente 

é polarizada no plano yz, isto é, somente Fz está presente enquanto Fx e Fy 

são zero, de modo que o vetor campo elétrico é perpendicular ao plano de 

espalhamento, portanto: 

(B.I4) 


No segundo caso a luz é polarizada no plano xy, de forma que somente a 

componente Fx permanece e o vetor campo elétrico é paralelo ao plano de 

espalhamento. Assim 

( a~x)2 (B.I5)Ppll = a~x 

O índice p indica luz plano-polarizada. 

B.2.3 Transformação das componentes da polarizabilidade 

Num sistema eletricamente polarizável, tal como uma molécula, existem três 

direções mutuamente perpendiculares (eixos principais), em que a aplicação de 

um campo elétrico em uma delas resulta na indução de um momento de dipolo 

na mesma direção. A relação entre as componentes do campo elétrico, relativa 

a estes eixos mutuamente perpendiculares é 

7ry ayFy 

7rz (B.I6) 

onde ax, ay e az são os valores principais da polarizabilidade. 

A forma simples das equações B.I6 obtida quando o tensor é referido 

aos eixos principais, está em desacordo com a equação B.I na qual o tensor 
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é referido ao sistema de eixos Cartesianos gerais. Pode-se então escrever as 

equações mencionadas como: 

[:: 1 [af O 
ay 

O 3J [~:l (B.I7) 

Assim nestas bases, cujos eixos coordenados são os eixos principais 

da polarizabilidade, a matriz correspondente a' é uma matriz diagonal. É fácil 

mostrar [85] que a relação entre as componentes do tensor polarizabilidade no 

sistema Cartesiano geral, x, y e z e no sistema Cartesiano especial X, Y e Z é 

a~j = l: a~cos(i,p) cos(j,p) 
p 

(B.I8) 

°1 
-I 

I 

onde i ou j = x, y ou z, p = X, Y ou Z e (i,p) é o ângulo formado entre o 

eixo i do sistema Cartesiano geral e o eixo p do sistema Cartesiano especial. 

Esta equação mostra que a troca de i por j deixa o lado direito 

inalterado, e portanto a~j aji' isto é a polarizabilidade é um tensor simétrico. 

I 
. ! 

No caso particular em que i j tem-se: 

I ~ I 2(')aii = L...,.apcos ?',p 
p 

(B.I9) 

I
I 

t 

Os nove cos( i, p) não são independentes. De fato eles constituem os 

elementos de uma matriz quadrada de transformação 

[ 
Xl [ cos(x, X) cos(x, Y) cos(x, Z) 1[X 1 
y = cos(y, X) cos(y, Y) cos(y, Z) Y 
z cos(z, X) cos(z, Y) cos(z, Z) Z 

(B.20) 

Uma vez que esta é uma transformação ortogonal, os elementos devem satisfazer 

às relações: 

l:cos2(i,p) = 1 (B.2I) 

l: l: cos(i,p) cos(i, q) O 
i P1'q 

(B.22) 

Em conseqüência destas relações, certas combinações das componentes do ten

sor a' permanecem inalteradas quando a orientação dos eixos principais relativa 

aos Cartesianos gerais varia, isto é, quando a molécula em questão gira. Estas 
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combinações são os invariantes do tensor. Eles são em número de dois, chama

dos de valor médio õ/ e anisotropia 6.0/. Suas definições são as seguintes: 

_I 1 ( 	 1 1 1 )
O! = :3 O!xx + O!yy + O!zz 	 (B.23) 

e 

(B.24) 

Eles são realmente invariantes e por isto é possível escrevê-los em função das 

coordenadas dos eixos principais. Assim mostra-se que [85]: 

_I 1(' 1 1 )O! =:3 O!X + O!y + O! z (B.25) 

e 

i\ ')2 1 [( 1 ')2 (' ')2 (' 1 )2]( uO! = 	2 O!x - O!y + O!y - O!z + o!z - O!x (B.26) 

B.2.4 	 Média dos quadrados das componentes do tensor polari
zabilidade 

As equações B.12, B.14 e B.15 dão os valores de Pn, Pp.l e Ppjj para a luz 

espalhada por uma única molécula com orientação fixa no espaço. Para adaptá

las a um caso prático (uma amostra gasosa por exemplo) deve-se encontrar as 

médias dos quadrados dos componentes do tensor sobre todas as orientações 

dos eixos principais relativamente aos eixos Cartesianos gerais. As quantidades 

médias são distinguidas por barras sobre seus símbolos. Usando a equação B.18 

obtem-se: 

2)0!~)2cos2 (i, p) cos2(j, p) 
p 

L L O!~O!~cos(i,p) cos(j,p) cos(i, q) cos(j, q) (B.27) 
p p-j.q 

Como antes, i ou j = x, y ou z e p = X, Y ou z. Os valores principais de O!p 

(ou O!q) são constantes, e p =I=- q. 

Então para se obter o valor de (ã~j)2 é preciso conhecer os valores 

médios nos somatórios. Estes podem ser determinados [85] através de cálculos 
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que envolvem as equações B.21 e B.22 e são dados por: 

1 
cos2 (i,p) cos2(j,p) (B.28)

15 

1
cos( i, p) cos(j, p) cos(i, q) cos(j, q) = (B.29)

30 

Com estes valores é possível agora avaliar as médias desejadas. Tomando pri

meiro o caso de uma componente da diagonal, õ~i' usando a equação B.19 e 

j = i, obtem-se: 

(a~i)2 = L)a~)2cos4(i,p) + + La~a~cos2(i,p)cos2(i,q) (B.30) 
p pq 

Inserindo os valores das respectivas médias, (equações B.28 e B.29) 

tem-se: 

1 1
(a~.)2 = -[(a' )2 + (a' )2 + (a' )2] + -(2a' a' +2a' a' +2a' a' ) . (B.31)n 5 x y z 15 x y y z z x 

É usual expressar esta média em termos dos dois invariantes do tensor, Õ' e 

ll.a' . Pode-se confirmar facilmente que: 

(a~í)2 2-{45(Õ/)2 + 4(ll.a')2} (B.32)
45 

Agora ainda resta avaliar as médias dos quadrados das componentes 

fora da diagonal. Usando a equação B.18 e inserindo os valores das médias dadas 

pelas expressões B.28 e B.29 tem-se: 

151 [( +(ay')2 301 (2 , I 2'(aij, )2 = ax')2 +('az )2] aXay+I 2ayaz+, azax') . (B.33) 

Pela equação B.26 nota-se que o lado direito da expressão B.33 é: 

1
(a~j)2 15 (ll.a')2 (B.34) 

É claro que todos os elementos da diagonal assim como os elementos fora da 

diagonal têm a mesma média. 

B.2.5 Taxas de despolarização do espalhamento Raman 

As expressões para as taxas de despolarização para a luz incidente no espalha

mento Raman podem ser dadas em função de Õ' e ll.a' . Assim a partir das 
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expressões (B.12), (B.13), (B.14) e (B.15), tem-se: 

6(.6..a') 2 

(B.35)
Pn = 45(a')2 + 7(.6..a')2 

3(.6..a')2 
(B.36)

Ppl. = 	 45(&')2 + 4(.6..a')2 

Ppll = 1 (B.37) 

o valor de .6..a' evidentemente é nulo para o caso de moléculas isotrópicas e 

o valor de 0/ por sua vez pode ser positivo, negativo ou nulo por ser uma 

derivada tomada em torno da posição de equilíbrio. Isto significa que em cer

tas circunstâncias 0/ e .6..al poderão se anular simultaneamente, proibindo o 

espalhamento Raman. 

A expressão, Ppll = 1, não é aplicável a espécies isotrópicas; o valor 

da unidade é a razão das duas intensidades, cada uma das quais é proporcional 

a (.6..a')2 e portanto Ppll é zero quando (.6..a l )2 for zero. 

É interessante obter também a taxa de despolarização para a luz 

circularmente polarizada [84]. Esta taxa é definida pela expressão: 

(B.38)
1 Pn 

Quando fi se anular sem que (.6..a' )2 se anule o valor de Pn poderá 

chegar a ~ e o valor de Ppl. poderá chegar a ~. Então pode-se escrever: 

6 
O<Pn<-	 (B.39)- - 7 

OS; Ppl. S; 4
3 

(B.40) 

Quando Pn = ~, a linha Raman é descrita como despolarizada. Uma linha para 

a qual Pn < ~ é dita polarizada. 

A intensidade total do espalhamento Raman, isto é, a soma das 

intensidades das componentes plano-polarizadas, é proporcional a 

(B.41) 

Pc 

para a luz incidente natural. 

http:O<Pn<-(B.39
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Quando a luz é polarizada em um plano perpendicular ao plano de 

espalhamento a intensidade total é proporcional a 

Ap.l = 45(&')2 + 7(~o:')2 (B.42) 

Finalmente, se a luz é polarizada no plano do espalhamento a intensidade total 

é proporcional a 

Ap// 6(~o:')2 (B.43) 

neste caso, uma vez que a taxa de despolarização é igual a unidade, a luz 

espalhada é não polarizada. 

B.2.6 Taxas de despolarização do espalhamento Rayleigh 

Foi mostrado que exceto por um fator de proporcionalidade o espalhamento 

Rayleigh para um molécula é determinado pelo tensor ao da mesma forma 

que se determina o espalhamento Raman pelo tensor a'. Assim como a', a 

própria polarizabilidade ao, é um tensor simétrico e tem um valor médio, &0, 

e uma anisotropia, ~o:o, invariantes. Suas definições são análogas às definições 

de &' e ~a:'. Além disso, as médias dos quadrados das componentes (O:ij)O são 

precisamente as mesmas que suas equivalentes para o caso Raman. Existe, 

contudo, uma diferença muito importante entre &' e &0: em certos casos, &' 

pode se anular, enquanto que &0 nunca é nulo de forma que o espalhamento 

Rayleigh é sempre permitido. 

Para o espalhamento Rayleigh, as expressões para as taxas de des

polarização são similares às equações para o espalhamento Raman, porém com 

&0 e ~o:o no lugar de &' e ~o:' respectivamente. Assim pode-se escrever: 

_ 6(~0:)2 
U n - (B.44)

45(0:0)2 + 7(~0:)2 
i 
! 
! 

3(~0:)2 
Up.l (B.45).,I 45(0:0)2 + 4(~0:)2 

I up// = 1 (B.46) 
I 

U n 
U C = (B.47)

1 U n 
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As correspondentes intensidades totais para o espalhamento Ray

leigh são proporcionais a 

(B.48) 


para a luz natural e 

(B.49) 


(B.50) 


e 

para a luz plano-polarizada. 

Devido ao fato de &0 nunca se anular, o valor de an nunca chegará 

a ~, e o valor de ap.L nunca chegará a ~, de maneira que 

6 
O~ a n <"7 (B.51) 

e 

3 
O~ ap.L < 4: (B.52) 

Contudo é possível imaginar um caso particular para a despola

rização Rayleigh quando todas as componentes O:ií são nulas exceto uma (maior 

anisotropia possível) [84]. Assim Llo: = 3&0, resultando a n = ~, ap.L i e a c = 
1. 
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Apêndice C 

Deslocamento químico 

C.1 Considerações teóricas 

Se a interação Zeemam fosse a única interação presente nos experimentos RMN, 

este seria muito pouco utilizado pelos químicos, pois somente os núcleos com 

razões giromagnéticas muito grandes seriam diferenciados. Contudo, um campo 

magnético externo, B, gera corrente elétrica na nuvem eletrônica que envolve os 

núcleos, que por sua vez produz um campo magnético secundário que é propor

cional a B. Para uma distribuição de carga esfericamente simétrica em torno do 

núcleo, o campo induzido no núcleo, B(ind), é oposto ao campo magnético apli

cado. A diferença entre o campo local no núcleo e o campo magnético aplicado 

é proporcional ao campo magnético aplicado e pode ser escrito como: 

B(nuc) B(l - cr) (C.I) 

onde (T é a constante de blindagem magnética (ou química). A constante 

de blingagem magnética é expressa em unidades adimensionais, ppm. Estas 

unidades são independentes do campo magnético aplicado, e são portanto ca

racterísticas moleculares. Nesta seção são fornecidos alguns detalhes sobre a 

metodologia empregada no cálculo de tal propriedade. 

C.1.! A blingagem magnética 

A física por trás da blingagem química tem base clássica e é relativamente 

simples. Uma partícula de massa m e carga q movendo-se com vetor velocidade 
I 
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v a uma distância r da origem induz um campo magnético na origem, e segundo 

a lei de Biot-Savart [306], tal campo induzido é dado por: 

r xmv f-lo q r x [p - qA] f-lo q r x 1r'B(ind) (C.2)
47l"m 1'3 47l"m 1'3 47l"m 

onde mv é expresso em termos de seu momento linear, p, e o potencial vetor, 

A, devido ao campo magnético externo, B = V x A, redefinindo na última 

passagem o momento cinético 1r'. Quando se usa o sistema internacional (SI), 

~ é um termo requerido contudo pode ser trocado por no sistema cgs. 

Considere uma molécula com um único momento nuclear magnético, 

f-l, na presença de um campo magnético externo, B. Os níveis de energia do 

momento nuclear sâo caracterizados pelo Hamiltoniano de spin dado por 

H~pin 	 L -f-li' (1- aij)' Bj = -f-l' B + f-l' a· B 
i,j 

onde o termo - f-l'B é a interaçâo clássica entre o momento e o campo magnéticos, 

o termo f-l·a . B caracteriza as interações dominantes do momento magnético 

com o campo induzido, ou seja, B(ind) a . B. Nestas expressões a é O tensor 

blingagem química, um tensor assimétrico de segunda ordem. 

Freqüentemente o tensor blingagem química é dado por 

â2E 
(C.3)

âf-liâBj , 

onde E é a energia eletrônica do sistema. Esta definição pode gerar alguma 

confusão já que, enquanto o campo externo, B, é de fato um parâmetro no 

qual a energia eletrônica pode ser expandida, o momento nuclear, IL, deve ser 

tratado como um operador e não é imediatamente claro como é possível tomar 

a derivada com respeito a ele. A relação entre as duas últimas definições fica 

clara somente após uma dedução mais formal que é resumida a seguir. 

É necessário considerar o tratamento de perturbaçâo de dois sub

sistemas interagentes, no presente caso o momento nuclear por um lado e os 

elétrons e núcleos fixos da molécula por outro. Enquanto tal tratamento é foca

lizado sobre um sistema de spin nuclear e um sistema eletrônico, a aproximação 

é geral. Considerando que o Hamiltoniano do sistema combinado seja dado por 

(CA) 
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onde os primeiros dois termos são os Hamiltonianos para os sistemas nuclear 

e eletrônico não interagentes, respectivamente, e o último termo representa o 

acoplamento entre os dois. Presume-se aqui que as funções de onda de ordem 

zero dos sistemas não inter agentes sejam conhecidas, e além do mais é usado 

o fato de que os espaçamentos entre os níveis de energia eletrônicos são muito 

maiores comparados aqueles dos níveis nucleares [90,93]. Considera-se também 

o nível fundamental como não degenerado. Assim, o termo de acoplamento 

HjJ-e, pode ser tratado como uma perturbação sobre os estados mais baixos 

do sistema, que na ausência do termo de acoplamento são dados pelo produto 

da função de onda eletrônica fundamental, 'l/Je,g, e os 2I + 1 estados de spin 

associados com o momento nuclear, p" de spin 1. Assim, enquanto existem 

21 + 1 estados de spin nuclear associados com estes níveis mais baixos, a parte 

eletrônica é caracterizada por uma única função de onda. 

Apesar do campo magnético externo, B, remover a degenerescência 

dos níves de spin nuclear, eles ainda ficam muito próximos comparados com o 

desdobramento dos níveis eletrônicos. No caso da degenerescência ou quase

degenerescência, o procedimento mais apropriado é encontrar os elementos de 

matriz do Hamiltoniano nestes múltiplos estados e diagonalizar esta matriz 

neste subconjunto finito de estados. Denotando as várias funções de spin por 
I 
I Sj, então é necessário avaliar integrais do tipo:
i 
I 
i (Sj, 'l/Je,g IHjJ-el Si , 'l/Je,g) (Sj I('l/Je,gIHjJ-el'l/Je,g) ISi) (C.5)
1 

onde é possível isolar a integração sobre as coordenadas por causa da natureza 

única de 'l/Je,g' Desta maneira o sistema de spin 'sente' um Hamiltoniano efetivo I 
i, da forma 

Htn 
= -p" B+('l/Je,gIHjJ-el'l/Je,g} (C.6) 

onde o primeiro termo na equação C.6 é HjJ- e a integral é somente sobre as 

coordenadas eletrônicas. 

o problema agora é determinar HjJ-e. Para isto escreve-se o Hamil

toniano completo dos sistemas acoplados como: 

1 '" 2 (C.7)H -p,.B+2L.,..[Pk+eAk] +V(... ,rk>.") 
m k 
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onde V representa a energia potencial e a soma corre sobre todos os elétrons. 

Para um sistema contendo núcleo com momento magnético diferente de zero o 

potencial vetor na posição, rk, do elétron pode ser escrito como: 

(C.8) 


o primeiro termo da equação C.8 descreve o campo magnético ex

terno. Para um campo homogêneo este termo é dado por [306]: 

(C.9) 


o segundo termo está relacionado ao campo originado a partir do momento 

magnético, 	/L, dos núcleos na molécula e expresso por [306]: 

/-Lo J.L x r kJ.LAJ.L (C.lO)k 47f r~J.L 

onde rkJ.L rk - RJ.L' é a coordenada eletrônica medida a partir da coordenada 

nuclear, Rw Finalmente, o último termo da equação C.8 contém uma função 

arbitrária escalar e diferenciável das coordenadas f. Aqui é suficiente restringir 

a classe das funções de calibre a: 

1f = --(B x G)· rk 	 (C.ll)
2 

com o ponto arbitrário G sendo a origem do calibre. Substituindo as equações 

C.9, C.lO e C.11 em C.8 tem-se finalmente a forma do potencial vetor: 

(C.12) 


Cabe aqui uma breve digressão. A intensidade do campo magnético é dada 

por [306] 

B \7xA (C.13) 

e permanece inalterada quando o potencial vetor sofre uma transformação como: 

(C.14) 

onde f é uma função arbitrária escalar e diferenciável das coordenadas. Esta 

é a conhecida transformação de calibre [306, 308]. A energia de um sistema 
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molecular na presença de um campo magnético depende da intensidade de B, 

assim ele deve ser o mesmo, independente da forma da função f. Como será 

visto na seção C.1.2 isto só é verdade no caso de soluções exatas da equação 

de Schrõdinger com o Hamiltoniano na forma da equação C.7. A invariança 

de calibre da energia e das propriedades magnéticas de uma molécula é agora 

equivalente a sua independência da origem arbitrária do calibre, G. Termos 

dependentes de G aparecerão nas expressões para as propriedades magnéticas 

bem como para a energia de um sistema na presença de um campo magnético 

externo. Para funções de onda do tipo SCF, estes termos se cancelarão somente 

no limite de base completa. Para bases finitas, contudo, somente uma parte 

se cancelará, permanecendo assim a dependência de G nos resultados finais. 

Vários métodos foram propostos para assegurar a invariança de calibre para o 

cálculo de propriedades magnéticas, contudo o método GIAO (gauge including 

atomic orbitais) é provavelmente o mais bem sucedido [182-184]. Na equação 

C.7 o termo eA pode ser trocado por ~A no sistema cgs. Definindo o momento 

cinético por 

1Tk = Pk + eAf (C.15) 

pode-se reescrever o Hamiltoniano como: 

2e e
H = -WB+-1- L 7r~+V(... , rk,·· L(7rk·A~+A~·7rk)+- LA~.A~ 

2m k 2m k 2m k 

Os dois últimos termos da equação C.16, envolvendo o potencial vetor, A~, 

podem ser vistos como os termos de primeira e segunda ordem no momento 

nuclear, p,. Usando o calibre de Coulomb, para o qual 'V . A = 0, pode-se 

escrever o Hamiltoniano da seguinte forma [187,195,309]: 

H -p, . B + He + p,Ht~I) + p, • p,Ht~2) (C.16) 

onde 

H(j.L1) = .!:. '" Ik x rkJ.L . 7rk = .!:.lko Ik . '" rkJ.L x 7rk 
r 3J.L€ m 47r ~ r 3 m 47r ~ 

k kJ.L k kJ.L 

O termo H~2) de segunda ordem é importante nos cálculos de susceptibilidade 

magnética, contudo não é importante para a blingagem química, assim este 
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A Sequential Monte Carlo/Quantum Mechanics Study of the Dipole 
Polarizability of Liquid Benzene. 
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Abstract 
Metropolis Monte Carlo c1assical simulation and quantum mechanical ca1culations are 
performed to obtain the dipole polarizability ofliquid benzene. Super-molecular configurations 
are sampled from NVT Monte Carlo simulation of liquid benzene at room temperature and are 
used for subsequent quantum mechanical ca1culations. The auto-correlation function of the 
energy is used to analyse the statistical correlation between the configurations. Finite-field 
INDO and DFT ca1culations are performed in the statiscally uncorrelated super-molecular 
c1usters obtained in the simulation. The quantum mechanical results are shown to represent 
statistically converged values. The final results corroborate the recent contention that the dipole 
polarizability of liquid benzene suffers only a small change in the condensed phase. 

Keywords: Polarizability, Liquids, Simulation, INDO, DFT 

1. Introduction 

The theoretical understanding of the electronic structure of gas phase, or isolated, molecules has 
progressed enormously in the last decades. Since the advent ofthe Schrõdinger equation the progress in methods, 
techniques and algorithms allied to the computer hardware revolution has permitted theory to achieve a status 
complementary to laboratory experiments. However, most of the physical and chemical phenomena occur not for 
isolated molecules but interacting with the environment. This is the case, for instance, of most chemical 
experiments where solvents are everyday present. This leads to the necessity of treating solvents and much 
progress has been achieved using continuum models[I-5] where the solvent is described by its macroscopic 
constants such as the dielectric constant and index of refraction. In fact a liquid is more complexo The proper 
treatment ofliquid systems has to consider its statistical nature[ 6,7]. Indeed, there are many possible geometrical 
arrangements of the molecules with equivalent probability for non-zero temperature. Thus the liquid electronic 
properties are best described by a statistical distribution[8-12]. The structure of the liquid is represented by the 
radial distribution function and all properties are obtained from a statistical average[6,7]. 

Dipole polarizabilities are very important to understand the polarization of an electronic medium[13] 
and naturally relates to several molecular properties, inc1uding the dispersion contribution of the van der Waals 
interaction[ 14]. Understanding the polarizability ofa liquid system is thus very important. In this contribution we 
dedicate ourselves to the theoretical estimate of the dipole polarizability of liquid benzene. The choice of 
benzene is natural because all permanent odd moments are zero by symmetry. The permanent dipole moment and 
the first dipole hyper-polarizability, for instance, are zero. Thus the most important contribution to the 
polarization is the dipole polarizability. OfparticuJar interest is the difference ofthe average dipole polarizability 
of the liquid compared to the gas phase. Whereas most continuum theories have obtained that the dipole 
polarizability is increased in the liquid, recent theoretical studies have challenged this and argued that in the 
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liquid it should not show any appreciable change or be decreased instead[ 15-17]. The difficulties in obtaining 
properties of molecular liquid systems are related to the natural uncertainty associated to the complex and 
disordered liquid phase. In several previous studies it became clear that c1uster or even micro-solvation models 
can not describe in general the liquid properties[ 18, 19]. The proper description of the liquid state needs a 
statistical procedure and assuring that the statistical properties are converged is necessary for reliable theoretical 
estimates. In this paper we use the sequential Monte Carlo quantum mechanics (S-MC/QM) methodology[20,21] 
where we first generate the structure of the liquid using Metropolis Monte Carlo. Next, statistically relevant 
configurations are separated and submitted to quantum mechanics calculations. Statistically converged results are 
obtained. Several QM calculations are necessary to obtain the ensemble average that is necessary to characterize 
the statistical nature of the liquido This is an approach that is conceptually sound: the liquid system is explicit1y 
considered and a proper statistical ensemble is used. The drawback is that such an approach is demanding 
computationally. In this present study the dipole polarizability of liquid benzene is obtained using density
functionaI theory (DFT) and the semi-empiricallNDO models. However, the absolute accuracy is not the major 
point of interest here. Instead, we want to compare the dipoIe polarizability in the condensed liquid phase with 
that for the gas phase. Recent theoretical estimates point to a slight decrease of the polarizability[ 15-17] in the 
condensed medium. 

2. Theoretical Methodology 

2.1 Monte Carlo Simulation 

Monte Carlo (MC) simulations are made in the MetropoIis sampling technique and periodic boundary 
conditions using the minimum image method in a cubic box[7]. The simulations are performed in the NVT 
ensemble. The total system consists of 343 benzene moIecuIes at room temperature (298 K) and density of 
0.8990 gicm3

• The intermolecular interactions are described by the standard Lennard-Jones potentiaI with 2 
parameters for each site i (Si and (Tj) 

(1) 

We use the six-site OPLS[22] parameters and the experimental geometry. These are shown in Table 1. 
The intermolecular interactions are spherically truncated within a center ofmass separation larger than the cutoff 
radius, re =: 18.4 Á. Long-range corrections are ca1culated beyond this cutoff distance. In the simulation the 
molecules are kept with rigid geometries. The initial configurations are generated randomly, considering the 
position and orientation of each molecule. A new configuration is generated after randomly attempting to 
translate in all Cartesian directions and to rotate around a randomly chosen axis. The simulation consists of a 
thermalization phase of 1.7 x106 MC steps, followed by an averaging stage of 17.15 x106 MC steps. Ali Monte 
Carlo simulations and statistical correlation analysis are performed with the DICE[23] Monte Carlo statistical 
mechanics programo The great advantage of the sequential procedure is that all the important statistical informa-

Table 1: Geometry (in Á) and parameters ofthe Lennard-Jones potential ofbenzene. 

Site x y z e (kcallmol) a (Á) 
c 0.0000 1.4000 0.0000 0.110 3.750 
C 1.2124 0.7000 0.0000 0.110 3.750 
C 1.2124 -0.7000 0.0000 0.110 3.750 
C 0.0000 -1.4000 0.0000 0.110 3.750 
C -1.2124 -0.7000 0.0000 0.110 3.750 
C -1.2124 0.7000 0.0000 0.110 3.750 
H 0.0000 2.4881 0.0000 0.000 0.000 
H 2.1547 1.2440 0.0000 0.000 0.000 
H 2.1547 -1.2440 0.0000 0.000 0.000 
H 0.0000 -2.4881 0.0000 0.000 0.000 
H -2.1547 -1.2440 0.0000 0.000 0.000 
H -2.1547 1.2440 0.0000 0.000 0.000 

2 
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