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RESUMO 

 

Os cianopoliinos (HCnN, n = 1, 3, 5, ...) e seus isômeros, os isocianopoliinos        

(HCn–1NC), constituem duas famílias de moléculas já identificadas no meio interestelar. No 

intuito de auxiliar a detecção e investigar a formação destas moléculas neste ambiente, foram 

obtidas as geometrias, as constantes rotacionais, os momentos de dipolo, as frequências 

vibracionais e as intensidades fundamentais de infravermelho em níveis MP2/cc-pVTZ (n = 1 

a 17), CCSD/cc-pVDZ (n = 1 a 13) e CCSD/cc-pVTZ (n = 1 a 7). Além disso, foi empregado 

o modelo de partição em carga - fluxo de carga - fluxo de dipolo, CFCFD, em termos dos 

multipolos atômicos advindos da Teoria Quântica de Átomos em Moléculas, QTAIM, para 

compreender os efeitos do tamanho da cadeia sobre as propriedades elétricas destas 

moléculas, como suas intensidades de infravermelho. Os resultados indicam que o nível 

CCSD/cc-pVTZ é o que melhor descreve as propriedades mencionadas para os menores 

cianopoliinos e isocianopoliinos. Contudo, devido à demanda computacional, é preciso optar 

entre os níveis MP2/cc-pVTZ e CCSD/cc-pVDZ para abordar espécies maiores. Assim, os 

momentos de dipolo destes maiores cianopoliinos são mais bem descritos pelo nível   

MP2/cc-pVTZ, enquanto CCSD/cc-pVDZ é mais indicado para tal propriedade em 

respectivos isocianopoliinos. Por sua vez, as intensidades de infravermelho destas famílias 

apresentam melhor concordância com dados experimentais quando determinadas em nível 

CCSD/cc-pVDZ. Além disso, tanto para cianopoliinos quanto para isocianopoliinos, o 

aumento do tamanho das cadeias resulta num incremento das intensidades do estiramento CH, 

o que é explicado por variações no fluxo de carga eletrônica. O estiramento das ligações 

triplas CC centrais é o modo mais intenso em grandes cianopoliinos, o que também se deve ao 

fluxo de carga observado. Ademais, o espectro dos isocianopoliinos apresenta um número 

maior de bandas relevantes na região de estiramento de ligações triplas CC. 

Um estudo também foi conduzido, onde foram estimados os dados termodinâmicos, as 

geometrias do estado de transição e as constantes de velocidade da reação HCnN → HCn–1NC 

(n = 1 a 9) para temperaturas entre 298,15 e 3000 K. Os níveis B3LYP/aug-cc-pVsZ, 

MPW1K/aug-cc-pVsZ (s = Q) e CCSD(T)/aug-cc-pVmZ (m = T e Q) foram adotados em um 

tratamento composto para as reações com n = 1, 3 e 5, enquanto as reações com n = 7 e 9 

foram investigadas de forma semelhante, porém com s = T e m = D e T. O método B3LYP foi 

o que apresentou melhor desempenho comparado ao MPW1K na determinação de frequências 

e geometrias. Os resultados indicam que esta reação é exotérmica no sentido em que os 

cianopoliinos são formados e, portanto, é mais fácil de ocorrer em ambientes mais frios do 



 

 

meio interestelar. Por outro lado, suas constantes de velocidade no sentido direto e inverso 

tendem a ser de mesma magnitude em temperaturas elevadas, indicando que estes ambientes 

mais quentes são mais propícios para detecção de isocianopoliinos. Por fim, equações 

parametrizadas foram ajustadas para reproduzir nossos dados de constantes de velocidade das 

reações com n = 1 até 9 dentro do intervalo de temperaturas considerado. 



 

 

ABSTRACT 

 

Cyanopolyynes (HCnN, n = 1, 3, 5, ...) and their isomers, isocyanopolyynes          

(HCn–1NC), constitute two families of molecules already identified in the interstellar medium. 

In order to provide data for their detection and to investigate the formation of these molecules 

in this environment, geometries, rotational constants, dipole moments, vibrational frequencies 

and infrared fundamental intensities were obtained at MP2/cc-pVTZ (n = 1 to 17),    

CCSD/cc-pVDZ (n = 1 to 13) and CCSD/cc-pVTZ (n = 1 to 7) levels. Furthermore, the 

partition model in charge - charge flux - dipole flux, CFCFD, from atomic multipoles given 

by the Quantum Theory of Atoms in Molecules, QTAIM, was applied to understand the 

effects of chain size on electrical properties of these molecules, such as intensities. Results 

indicate that the best description of the properties mentioned is achieved at the          

CCSD/cc-pVTZ level for smaller cyanopolyynes and isocyanopolyynes. However, due to 

computational demand, one needs to choose between MP2/cc-pVTZ and CCSD/cc-pVDZ 

levels to deal with larger species. In this sense, the dipole moments of large cyanopolyynes 

are better described by the MP2/cc-pVTZ level, while CCSD/cc-pVDZ is indicated for such 

property in respective isocyanopolyynes. In addition, the infrared intensities of both families 

from CCSD/cc-pVDZ calculations are in better accordance with experimental data. Moreover, 

chain size increases of cyanopolyynes and isocyanopolyynes result in intensity increments of 

CH stretching, which is explained by electronic charge flux changes. The stretching of central 

CC triple bonds is the strongest mode for large cyanopolyynes and this is also due to charge 

flux. A study was also conducted, in which thermodynamic data, transition state geometries 

and rate constants of the reaction HCnN → HCn–1NC (n = 1 to 9) were estimated for 

temperatures between 298.15 and 3000 K. B3LYP/aug-cc-pVsZ, MPW1K/aug-cc-pVsZ       

(s = Q) and CCSD(T)/aug-cc-pVmZ  (m = T and Q) were adopted in a combined treatment for 

reactions with n = 1, 3 and 5, while reactions with n = 7 and 9 were investigated in a similar 

way, but with s = T and m = D and T. Frequencies and geometry data from the B3LYP 

method exhibited a better performance than MPW1K. The results indicated that this reaction 

is exothermic in the direction that leads to cyanopolyynes, and therefore it is easier to occur in 

colder environments of the interstellar medium. On the other hand, rate constants of forward 

and reverse reactions tend to show the same magnitude at higher temperatures, indicating 

these warmer environments are more amenable to detection of isocyanopolyynes. Finally, 

parameterized equations were fitted to reproduce our rate constant data for reactions with       

n = 1 to 9 in the temperature range considered. 
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1 INTRODUÇÃO À QUÍMICA INTERESTELAR 

 

Quando olhamos para o céu noturno a olho nu, é possível ver nosso satélite natural, a 

Lua, circundado por uma imensidão de estrelas. Porém, o que será que existe no espaço entre 

as estrelas? Essa pergunta passou a ser esclarecida com o surgimento e os avanços dos 

equipamentos usados para observação do céu, como os telescópios e radiotelescópios, pois 

passamos a perceber como o espaço entre as estrelas é constituído de objetos nunca antes 

imaginados que ali existiriam. Neste espaço entre as estrelas, chamado de meio interestelar, é 

possível, por exemplo, observar regiões com uma concentração maior de gás e poeira. 

Inicialmente, nas primeiras duas décadas do século XX, a existência dessas regiões de 

gás e poeira, denominadas posteriormente de nuvens gasosas ou moleculares, foi sugerida 

quando linhas espectrais de Ca
+
 e Na foram identificadas em fontes que estavam no caminho 

de estrelas que eram então observadas (HARTMANN, 1904; HEGER, 1919), provando a 

existência de elementos atômicos no meio interestelar. Todavia, não era ainda amplamente 

aceito que pudessem existir moléculas nesse ambiente, por este apresentar condições físicas 

tidas como desfavoráveis para tal fim. Essa hipótese começou a ser derrubada somente no 

final da década de 1930, quando algumas moléculas diatômicas foram identificadas 

(SWINGS; ROSENFELD, 1937; McKELLAR, 1940; DOUGLAS; HERZBERG, 1941) e, a 

partir de então, inúmeras outras moléculas vem continuamente sendo descobertas até os dias 

atuais, incluindo até as mais complexas estruturas compostas por dezenas de átomos. Além 

disso, é grande a variedade de tipos de famílias moleculares encontradas nesses ambientes, 

como óxidos, hidretos, sulfetos, aldeídos, álcoois, ácidos carboxílicos e éteres. Naturalmente, 

foi-se consolidando uma nova área que está na interface entre a Astronomia, a Física e a 

Química, denominada de Astroquímica, tendo como foco principal o estudo da formação, 

destruição e abundância de moléculas em diversos ambientes, tais como as nuvens 

moleculares e os envelopes de estrelas evoluídas. 

Com os equipamentos para observação, utilizados tanto no espaço como em solo, já 

foi possível identificar quase 200 espécies moleculares em ambientes astrofísicos 

(apresentados na Tabela 1), sem considerar suas variedades isotópicas (MÜLLER et al., 2001, 

2005; WOON, 2014). Os processos de formação e destruição destas moléculas ocorrem 

principalmente em fase gasosa e o mais interessante é perceber que elas conseguem 

permanecer em ambientes de condições físicas extremas. A temperatura é um fator físico que 

pode ser mencionado para ilustrar isso, uma vez que nuvens moleculares mais frias 
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apresentam temperatura típica de 10 K, enquanto que um envelope estelar pode alcançar a 

ordem dos milhares de Kelvin. 

 

Tabela 1 -  Moléculas observadas no meio interestelar, organizadas pelo número de átomos 

que as constituem. 
Número de átomos 

2 3 4 5 6 7 8 9 ≥10 

CH H2O NH3 HC3N CH3OH CH3CHO HCOOCH3 CH3OCH3 HC9N 
CN HCO+ H2CO HCOOH CH3CN CH3CCH CH3C3N CH3CH2OH (CH3)2CO 
CH+ HCN HNCO CH2NH NH2CHO CH3NH2 C7H CH3CH2CN HC11N 
OH OCS H2CS NH2CN CH3SH CH2CHCN CH3COOH HC7N C6H6 

CO HNC C2H2 H2CCO C2H4 HC5N H2C6 CH3C4H HOCH2CH2OH 
H2 H2S C3N C4H C5H C6H CH2OHCHO C8H NH2CH2COOH 
SiO N2H

+ HNCS SiH4 CH3NC c–C2H4O C6H2 CH3CONH2 C14H10 
CS C2H HOCO+ c–C3H2 HC2CHO CH2CHOH CH2CHCHO C8H

– CH3CH2CHO 
SO SO2 C3O CH2CN H2CCCC C6H

– CH2CCHCN CH2CHCH3 CO(CH2OH)2 
SiS HCO C3H C5 HC3NH+  NH2CH2CN CH3CH2SH CH3C6H 
NS HNO HCNH+ SiC4 C5N  trans–HCOOCH3  CH3C5N 

C2 OCN– H3O
+ H2CCC C4H2  CH3CHNH  C2H5OCHO 

NO HCS+ C3S CH4 HC4N  (NH2)2CO  C3H7CN 
HCl HOC+ c–C3H HCCNC c–H2C3O    C60 
NaCl c–SiC2 HC2N HNCCC CH2CNH    C70 
AlCl MgNC H2CN H2COH+ C5N

–    C14H10
+ 

KCl C2S SiC3 C4H
– E–HNCHCN    C60

+ 
AlF C3 CH3 CNCHO     CH3COOCH3 
PN CO2 C3N

– HNCNH      
SiC CH2 PH3 CH3O      

CP C2O HCNO H2NCO+      
NH NH2 HOCN       
SiN NaCN HSCN       
SO+ N2O HOOH       
CO+ MgCN l–C3H

+       
HF H3

+ HMgNC       
LiH SiCN        
FeO AlNC        

N2 SiNC        
CF+ HCP        
PO CCP        
AlO AlOH        
CN– H2O

+        
OH+ H2Cl+        
SH+ KCN        
O2 FeCN        

HCl+ HO2        
SH TiO2        
TiO         

ArH+         

Fonte: WOON, 2014 

 

Nas últimas décadas, com o avanço que vem ocorrendo nos equipamentos 

radioastronômicos e o surgimento de computadores e programas cada vez mais velozes e 

sofisticados, uma quantidade substancial de trabalhos de química interestelar tem aparecido 

na literatura, pois é de grande importância para os astrônomos obter informações prévias, 

geradas através de estudos teóricos, sobre as propriedades estruturais, espectroscópicas e de 

interações intermoleculares para que as análises de seus dados experimentais tornem-se mais 
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fáceis, seguras e produtivas (DA SILVA, 2008, p. 11). Para a identificação das espécies 

moleculares interestelares, os espectros são geralmente comparados com aqueles de moléculas 

já conhecidas, obtidos em laboratório. Ás vezes, no entanto, moléculas presentes no meio 

interestelar podem ser instáveis nas condições normais de laboratório. Nesses casos, as buscas 

podem ser guiadas por previsões teóricas feitas a partir de modelos cinéticos e por cálculos de 

estrutura eletrônica. Além disso, o fato de ser difícil e dispendioso realizar experimentos que 

reproduzam ambientes tão hostis como aqueles encontrados no meio interestelar torna a 

previsão teórica uma das formas mais viáveis e confiáveis para se determinar qualquer 

propriedade física ou química.  As espécies HC11N, HCO
+
, CNH, N2H

+
, C2H, C3N e C4H, por 

exemplo, foram identificadas no meio interestelar sem o auxílio direto de dados 

espectroscópicos experimentais (DA SILVA; DE BARROS NETO; RAMOS, 1997b).  

Muitas são as justificativas que consolidam a importância do estudo de moléculas fora 

do ambiente terrestre. Uma delas é que algumas regiões do espaço, por apresentarem 

densidade e temperatura baixas, facilitam o estudo de moléculas que são muito reativas em 

laboratório, como é o caso do OH e do N2H
+
, uma vez que nesses ambientes elas são 

destruídas de forma bem mais lenta que em condições mais comuns. Isso também ocorre para 

a molécula de CO, onde a alta concentração de oxigênio em nossa atmosfera faz com que o 

CO se transforme rapidamente em CO2 (MACIEL, 2002, p. 321). Além de suas estabilidades 

nestes ambientes astronômicos, outra importância do estudo de moléculas no espaço vem do 

fato de que elas fornecem informações sobre as condições físicas das regiões em que estão 

localizadas, através, principalmente, da análise de seus espectros de transições rotacionais e 

vibracionais (KNEZ et al., 2003). Adicionalmente, a compreensão dos processos moleculares, 

como de cinética química, pode fornecer dados sobre a origem e a evolução desses meios, do 

nosso próprio Sistema Solar e, consequentemente, da Terra. 

 

1.1 Introdução aos cianopoliinos 

 

Uma família de moléculas particularmente interessante foi identificada nos sistemas de 

nuvens da constelação do Touro, Sgr B2 e Heiles 2, conhecidas como cianopoliinos, ou 

cianopoliacetilenos, de fórmula geral HCnN (n = 1, 3, 5, ...) (MANN; WILLIAMS, 1980). A 

espécie com n = 11 foi primeiramente observada na nuvem TMC-1 (BELL et al., 1997) e é, 

até hoje, a maior molécula orgânica linear já observada no meio interestelar (SUN et al., 

2009). O menor dos cianopoliinos, o HCN, foi detectado pela primeira vez por Snyder e Buhl 

em 1971, na direção de Orion A e entre outras fontes. Já o HC3N foi primeiramente observado 
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por Turner (1971) na direção de Sgr B2. Esta molécula pode ser comumente encontrada no 

espaço em diversos estados vibracionais excitados e os pequenos espaçamentos de suas 

transições rotacionais fazem dela uma interessante ferramenta para sondar as condições físicas 

do gás molecular em envelopes circunstelares ricos em carbono, como em CRL 618 

(PARDO; CERNICHARO; GOICOECHEA, 2004). O HC3N, juntamente com o HC5N, faz 

parte da composição da atmosfera de Titã, um satélite de Saturno que é rico em elementos 

como carbono, hidrogênio e nitrogênio (COUPEAUD et al., 2008; KUNDE et al., 1981; 

TITARCHUK; HALPERN, 2000). Sendo a atmosfera de Titã composta basicamente de 90% 

de N2 e de 2% de CH4, os raios ultravioletas conseguem decompor facilmente essas moléculas 

e formar radicais nitrogenados que acabam originando o HC3N e o HC5N. Os cianopoliinos 

com n = 1 até 11 têm sido também observados em nuvens moleculares interestelares, tais 

como TMC-1 (BELL et al., 1997; EDWARDS; FREEMAN; McEWAN, 2009). Desde a sua 

primeira detecção em 1976 na nuvem molecular Sgr B2 (AVERY et al., 1976), o HC5N 

tornou-se cada vez mais interessante como um objeto astroquímico e tem-se observado tal 

molécula em cerca de 20 fontes interestelares até hoje (COUPEAUD et al., 2006). Além 

disso, cianopoliinos com n até 11 tem sido observados inclusive em envelopes circunstelares, 

tais como em IRC+10216 e CRL 2688 (BACH; GRAHAM; RIEU, 1993). 

Previsões teóricas e cálculos de estrutura eletrônica em cianopoliinos têm sido 

utilizados para orientar e direcionar a descoberta de algumas destas moléculas no meio 

interestelar (BOTSCHWINA, 2003). Isso ocorreu, por exemplo, com as moléculas HC9N e 

HC11N, que foram detectadas no meio interestelar graças a modelos de extrapolação de 

constantes rotacionais (ARNAU et al., 1990). O HC9N foi investigado com a Teoria de Pares 

Acoplados, em nível CCSD(T)/cc-pVTZ (BOTSCHWINA; HORN, 1997), e os resultados 

encontrados, como geometrias de equilíbrio e momentos de dipolo, foram empregados para 

determinar as densidades colunares dos cianopoliinos na TMC-1 (BELL et al., 1997). Outro 

estudo compara momentos de dipolo obtidos para pequenos cianopoliinos com a Teoria de 

Perturbação de Møller-Plesset de Segunda Ordem, MP2, e a Teoria do Funcional de 

Densidade, DFT, por meio do funcional BP86 e um conjunto de base pequeno, o 6-31G*, 

sendo que os resultados encontrados mostram que o MP2 fornece valores de momento de 

dipolo melhores que o BP86 (MOLINER et al., 1996). Artigos mais recentes também lidam 

com a estrutura eletrônica de alguns cianopoliinos, por meio de cálculos DFT e CCSD(T) 

(BOTSCHWINA, 2003; QI et al., 2009; SCEMAMA; CHAQUIN, 2002; WOON; HERBST, 

2009). No entanto, os espectros de infravermelho da maioria dos cianopoliinos não foram tão 

cuidadosamente estudados quanto suas geometrias e momentos de dipolo, embora haja 
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resultados em nível B3LYP/6-311G** e BP86/cc-pVTZ para as frequências e intensidades de 

certo grupo de cianopoliinos (QI et al., 2009; SCEMAMA; CHAQUIN, 2002). Outros 

trabalhos lidam apenas com os modos de estiramento de alguns cianopoliinos, tais como 

HCN, HC3N (BOTSCHWINA et al., 1995), HC5N (BOTSCHWINA et al., 1997a) e HC7N 

(BOTSCHWINA et al., 1997b), usando o método CCSD(T) com conjunto de bases triplo-zeta 

ou algum tratamento combinado. 

Não se sabe ao certo o tamanho que as cadeias dos cianopoliinos podem atingir. 

Porém, cálculos feitos com DFT indicam que a alternância de ligações simples e triplas entre 

átomos de carbono, ligações CC, ainda ocorre em poliinos tão grandes quanto HC30H 

(SCEMAMA; CHAQUIN, 2002). Ademais, é previsto que a diferença nos comprimentos 

destas ligações simples e triplas centrais entre grandes poliinos (HC2nH) e cianopoliinos seja 

de apenas 0,1 Å (QI et al., 2009; SCEMAMA; CHAQUIN, 2002). Outra característica 

interessante dos cianopoliinos é o elevado valor encontrado para seus momentos de dipolo 

moleculares, o que facilita a sua detecção (ARNAU et al., 1990). Infelizmente, os valores 

experimentais desta quantidade são limitados apenas aos menores membros desta família de 

moléculas. 

 

1.2 Introdução aos isocianopoliinos 

 

Os isocianopoliinos, ou isocianopoliacetilenos, de fórmula geral HCn–1NC                  

(n = 1, 3, 5,...), são isômeros menos comuns dos cianopoliinos, sendo também constituídos 

por cadeias carbônicas lineares com alternância de ligações carbono-carbono simples e triplas. 

Contudo, diferentemente dos cianopoliinos, apenas seus dois menores representantes, com     

n = 1 e 3, já foram detectados no meio interestelar (BOTSCHWINA et al., 1998; 

McCARTHY, THADDEUS, 2001). Desta forma, considerando que cianopoliinos tão grandes 

quanto o HC11N já foram identificados neste mesmo meio, é de se imaginar que maiores 

isocianopoliinos também podem ser encontrados no meio interestelar. A observação dos 

demais membros desta família molecular pode ajudar a responder questões relacionadas aos 

mecanismos necessários para a formação de longas cadeias carbônicas nestes ambientes 

astrofísicos. No caso do menor isocianopoliino, HNC, é amplo o número de regiões 

astrofísicas em que esta molécula já foi identificada, como no caso de nuvens difusas e 

escuras, regiões de formação estelar, envelopes circunstelares, dentre outros (DANIEL et al., 

2012). 
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O número de dados experimentais em sistemas HCn–1NC é bastante limitado, sendo 

que valores das constantes rotacionais e/ou de dados geométricos foram determinados apenas 

para pequenos isocianopoliinos, até n = 7 (KRÜGER et al., 1991; McCARTHY et al., 2000; 

OKABAYASHI; TANIMOTO, 1993). Os momentos de dipolo experimentais estão 

disponíveis apenas para o HNC e o HC2NC (BLACKMAN et al., 1976; KRÜGER et al, 

1991). Além disto, frequências vibracionais também foram medidas para os mesmos dois 

menores isocianopoliinos (BÜRGER et al., 1992; BURKHOLDER et al., 1987; 

VIGOUROUX et al., 2000) e algumas informações sobre intensidades de infravermelho para 

bandas fundamentais estão disponíveis apenas para HNC através de momentos de transição 

(HE; MACDONALD, 1999; NEZU; AMANO; KAWAGUCHI, 1998).
 

Cálculos de estrutura eletrônica são também relatados para pequenos isocianopoliinos 

até n = 7. A maioria desses estudos teóricos trata principalmente de geometrias, constantes 

rotacionais, momentos de dipolo e estabilidades relativas (ARNAU; SILLA; TUÑÓN, 1993; 

BOTSCHWINA et al., 1993; DA SILVA; DE BARROS NETO; RAMOS, 1997a; MOLINER 

et al., 1996; RISSI; RIVELINO; CANUTO, 2003; TYRRELL, 1979; WILSON, 1978; 

WOON; HERBST, 2009). Alguns destes cálculos também fornecem informações sobre 

espectros vibracionais (BOTSCHWINA et al., 1992, 1995, 1998; LEE, 1998). No entanto, 

nenhum estudo sistemático foi ainda realizado analisando frequências vibracionais e 

intensidades de infravermelho em uma série de isocianopoliinos. Finalmente, apenas um 

trabalho teórico discute que cálculos HF/STO-3G de parâmetros geométricos foram 

realizados para maiores isocianopoliinos, com n até 11 (ARNAU; SILLA; TUÑÓN, 1993).  

 

1.3 Introdução à cinética química 

 

A presença dos cianopoliinos e dos isocianopoliinos no meio interestelar fornece 

evidências de eficientes mecanismos de síntese que operam em regiões interestelares. A 

origem destas longas cadeias lineares ainda permanece um mistério, embora alguns estudos 

sugiram mecanismos de reação do tipo íon-molécula, através da formação inicial de 

precursores protonados HCnNH
+
 (DA SILVA; DE BARROS NETO; RAMOS, 1997b). No 

caso do HC3N, Green e Herbst (1979) sugeriram que sua síntese se daria a partir do precursor 

protonado HC3NH
+
, por meio de uma reação de recombinação dissociativa. No entanto, a 

abundância encontrada para grandes moléculas orgânicas não pode ser explicada 

exclusivamente através de reações íon-molécula (HOWE; MILLAR, 1990) e, por esta razão, 

acredita-se que as reações neutro-neutro também sejam relevantes rotas de formação destes 
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sistemas conjugados no meio interestelar (FUKUZAWA; OSAMURA; SCHAEFER, 1998; 

McCARTHY; THADDEUS, 2001). Herbst e Leung (1990) propuseram a reação 

 

  C2nH2 + CN → HC2n+1N + H    (1.1)  

 

como um importante caminho para formar cianopoliinos em baixas temperaturas. No entanto, 

há poucos dados experimentais das constantes de velocidade deste tipo de reação, 

especialmente para os representantes de longas cadeias (FUKUZAWA; OSAMURA; 

SCHAEFER, 1998). Reações de dissociação, tais como 

 

  HCnN → HCn−1N + C   ,  (1.2) 

 

  HCnN → HCn + N   , (1.3)  

 

  HCnN → CnN + H (1.4)  

 

e outras como estas, foram sugeridas por Qi et al. (2009), onde se afirma que a energia 

necessária para a dissociação do HCnN (n = 1 a 17), de acordo com as reações (1.2), (1.3) e 

(1.4), é maior para n ímpar, quando comparada às suas contrapartes que envolvem espécies 

em estado tripleto, cujo n é par. No entanto, eles argumentam que os átomos de nitrogênio e 

hidrogênio nas extremidades dos cianopoliinos podem levar a canais de dissociação bastante 

complicados. 

Finalmente, Vasyunin et al. (2004) observaram que variações nas constantes de 

velocidade de reações químicas, dentro de seus limites de erro, podem afetar 

significativamente a abundância de moléculas com longas cadeias carbônicas em modelos 

cinéticos, resultando em desvios com várias ordens de magnitude nas abundâncias 

determinadas. 

  

1.4 Objetivos específicos 

 

Assim, diante da falta de certos dados relacionados aos cianopoliinos e 

isocianopoliinos, principalmente aqueles tratando variações sistemáticas com o aumento do 

tamanho da cadeia, a proposta deste trabalho é determinar diversas propriedades (geometrias, 

momentos de dipolo, constantes rotacionais, frequências vibracionais, intensidades de 

infravermelho e diferenças de energia) destas moléculas, para n até 17, por meio de diferentes 
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métodos disponíveis para tratamento de estrutura eletrônica. Estimativas precisas destas 

propriedades são alcançadas somente com um tratamento quântico satisfatório do problema e 

a precisão na obtenção destas propriedades depende intrinsicamente do tamanho do sistema, 

da capacidade dos computadores disponíveis e dos softwares utilizados.  

Além disso, é utilizado neste trabalho o modelo de partição de carga - fluxo de carga - 

fluxo de dipolo, CFCFD, (HAIDUKE; BRUNS, 2005) em termos dos multipolos da Teoria 

Quântica de Átomos em Moléculas, QTAIM, (BADER, 1985) a qual afirma que as 

propriedades moleculares (por exemplo, momentos de dipolo e intensidades de 

infravermelho) podem ser obtidas por um somatório de contribuições atômicas. Este modelo 

foi também usado para investigar as variações nas intensidades de infravermelho dos modos 

do estiramento CH para um grupo de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (neutros e 

cátions), que são de interesse para estudos no meio interestelar (SCHMIDT; PINO; 

BRÉCHIGNAC, 2009). É válido ressaltar que a determinação de intensidades de 

infravermelho de moléculas é importante em outros estudos astroquímicos, uma vez que duas 

bandas fundamentais (663,2 e 498,5 cm
–1

) já foram usadas para confirmar a presença de 

cianopoliinos em Titã (ARIE et al., 1990; GAUTIER, 1985; KUNDE et al., 1981). Tais fatos 

justificam o uso do modelo CFCFD/QTAIM neste trabalho, principalmente quando se busca 

esclarecer a razão da variação destas intensidades com o aumento do tamanho de tais 

moléculas. Assim, o modelo CFCFD/QTAIM é capaz de apresentar nitidamente como ocorre 

o fluxo das cargas eletrônicas e as variações de polarização de cada átomo (fluxos de dipolo 

atômico) em modos vibracionais dos sistemas moleculares de interesse, de acordo com o 

aumento da cadeia. 

Por fim, outra proposta é analisar a cinética destas espécies por meio de uma das 

reações mais simples em que cianopoliinos podem se transformar em isocianopoliinos, a 

reação de isomerização. Nesta etapa, são determinadas as geometrias dos estados de transição, 

as entalpias de ativação, as energias de Gibbs de ativação e as constantes de velocidade destas 

reações, tanto no sentido direto quanto no inverso, com n variando de 1 a 9. 
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2 METODOLOGIA 

 

Todas as quantidades obtidas em cálculos de estrutura eletrônica (comprimentos e 

ângulos de ligação, constantes rotacionais, momentos de dipolo, frequências vibracionais, 

intensidades fundamentais de infravermelho, energias eletrônicas, entalpias, energias de 

Gibbs e correções térmicas) dos cianopoliinos e dos isocianopoliinos foram determinadas com 

o auxílio do pacote Gaussian 03 (FRISCH et al., 2004).  

No estudo das propriedades dos cianopoliinos e isocianopoliinos em termos do 

aumento do tamanho das cadeias carbônicas foram selecionados métodos que consideram a 

correlação eletrônica, tais como aqueles baseados em Teoria de Perturbação de Møller-Plesset 

de Segunda Ordem, MP2, e a Teoria dos Pares Acoplados com substituições simples e duplas, 

CCSD, sendo que um número diferente de sistemas HCnN e HCn–1NC foi tratado para cada 

nível teórico escolhido (combinação de método e função de base), devido às limitações 

computacionais. Assim, foram realizados cálculos em nível MP2/cc-pVTZ para sistemas com 

n = 1 até 17, CCSD/cc-pVDZ para n = 1 até 13 e CCSD/cc-pVTZ para n = 1 até 7. 

Geometrias, constantes rotacionais, momentos de dipolo, frequências vibracionais e 

intensidades fundamentais de infravermelho dos cianopoliinos e isocianopoliinos foram 

obtidos nesta etapa. Por sua vez, as densidades generalizadas (disponíveis via uma palavra-

chave do Gaussian 03, density = current) foram utilizadas, pois elas fornecem um melhor 

tratamento dos momentos de multipolo moleculares (DIERCKSEN; ROOS; SADLEJ, 1981; 

DIERCKSEN; SADLEJ, 1981; HANDY; SCHAEFER, 1984; WIBERG et al., 1992). Em 

todos os cálculos, os cianopoliinos e isocianopoliinos foram alinhados ao longo do eixo 

Cartesiano z, com o átomo de hidrogênio posicionado sempre na extremidade positiva. 

Ademais, os dados teóricos obtidos neste trabalho foram empregados para elaborar equações 

que podem estimar os momentos de dipolo, a posição das duas bandas com menores 

frequências e as constantes rotacionais das espécies moleculares maiores que aquelas 

analisadas aqui. 

Além de tudo isso, o modelo de partição em carga - fluxo de carga - fluxo de dipolo, 

CFCFD, baseado na teoria quântica de átomos em moléculas, QTAIM, foi empregado para 

descrever de forma mais detalhada os momentos de dipolo destas moléculas e suas derivadas, 

que estão associadas a modos vibracionais, permitindo uma descrição mais clara das 

intensidades em espectros de infravermelho destes sistemas. O deslocamento atômico 

selecionado na determinação numérica das derivadas de carga e de dipolo atômico, para 

obtenção dos valores dos fluxos neste trabalho, foi de 0,005 Å. Também foi necessária uma 
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maior precisão durante a integração numérica das quantidades QTAIM com o Gaussian 03, 

alcançada com o emprego da palavra-chave AIM = tight. Ordens de ligação foram também 

calculadas durante a obtenção das quantidades QTAIM com o Gaussian 03. 

Por fim, um estudo da reação de isomerização entre cianopoliinos e isocianopoliinos 

foi realizado para diferentes temperaturas por meio de um tratamento composto por duas 

etapas. Primeiramente, cálculos com os funcionais B3LYP e MPW1K e funções de base   

aug-cc-pVTZ e aug-cc-pVQZ são utilizados para os cálculos de otimização de geometria e 

frequência vibracional da primeira etapa. As geometrias do estado de transição foram 

avaliadas, verificando se uma frequência imaginária é encontrada para esta geometria e 

seguindo o caminho de reação por meio da palavra-chave IRC do Gaussian 03. As correções 

térmicas para quantidades termodinâmicas também são determinadas nesta etapa. Por sua vez, 

a segunda etapa é conduzida por meio de cálculos com o tratamento CCSD(T), na sua versão 

frozen core, e por funções de base aug-cc-pVmZ (m = D, T e Q), onde são usadas as 

geometrias encontradas na primeira etapa. Como os conjuntos de base que utilizamos 

possuem a propriedade de convergir monotonicamente para um conjunto completo, uma 

equação de extrapolação foi utilizada para prever as energias eletrônicas que seriam obtidas 

neste limite. Desta forma, a entalpia e a energia de Gibbs podem ser determinadas por meio 

da soma destas energias eletrônicas com as correções térmicas da primeira etapa. Além disso, 

as constantes de velocidade das reações de interesse são estimadas por meio da teoria do 

estado de transição e o método de Wigner é empregado para corrigir os efeitos de tunelamento 

nestas constantes. Finalmente, equações parametrizadas foram construídas para prever os 

valores das constantes de velocidade para todas as reações analisadas dentro do intervalo de 

temperatura considerado. 

 

2.1 Métodos e conjuntos de funções de base utilizados 

 

2.1.1 Teoria de perturbação de Møller-Plesset de segunda ordem (MP2) 

 

A equação de Schrödinger é uma equação diferencial que, após a inclusão de funções 

de base dentro da aproximação orbital, requer a avaliação de um grande número de integrais. 

Os métodos ab initio (HEHRE et al., 1986, 548 p.) consideram todas as integrais originadas. 

Porém, as versões mais avançadas de tratamento ab initio, que corrigem o problema de 

correlação eletrônica, apresentam uma elevada demanda por recursos computacionais, que 

aumenta consideravelmente com o uso de conjuntos de base mais sofisticados. 



27 

 

A Teoria de Perturbação de Møller-Plesset de Segunda Ordem, MP2, (MØLLER; 

PLESSET, 1934) é um destes métodos ab initio onde os efeitos de correlação eletrônica são 

tratados como uma perturbação ao sistema. Assim, a energia de Møller-Plesset de segunda 

ordem, EMP2, para o estado fundamental é representada por 
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onde 
)0(

0E , 
)1(

0E  e 
)2(

0E  denotam, respectivamente, a energia de ordem zero e as correções de 

Møller-Plesset de primeira e segunda ordem. Além disso, 0  representa a autofunção do 

operador Hamiltoniano da função não perturbada, MPĤ  (determinante de Slater de ordem n, 

onde n é o número de elétrons do sistema). Por sua vez, elĤ  é o operador Hamiltoniano 

eletrônico, 
)0(

s  são todos os determinantes de Slater possíveis além de 0 , formados por 

diferentes arranjos de elétrons nos spin-orbitais virtuais (não ocupados em 0 ), 'Ĥ  é o termo 

de perturbação, 
)0(

sE  é o autovalor de energia associado com os determinantes 
)0(

s  e EHF é a 

energia Hartree-Fock. No caso desta expressão, é possível demonstrar que somente excitações 

duplas precisam ser consideradas. 

Além do MP2, existem também os métodos MP3, MP4 e outros de maior ordem, os 

quais apresentam demanda computacional mais elevada. Além disso, para que um método 

baseado em teoria de perturbação seja exato, em se tratando da correção de efeitos de 

correlação eletrônica, este deveria considerar uma ordem infinita, o que é inviável na prática.  

 

2.1.2 Teoria de pares acoplados [CCSD e CCSD(T)] 

 

A Teoria de Pares Acoplados, CC, (CIZEK, 1969) também faz parte dos métodos 

classificados como ab initio e tem sido amplamente utilizada para obter a energia de 

correlação eletrônica de inúmeros sistemas com grande sucesso. Porém seu custo 

computacional é muito elevado (maior que aquele do tratamento MP2). A ideia básica deste 
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método consiste em separar um sistema de muitos elétrons em vários aglomerados (clusters) 

com poucos elétrons, onde são calculadas as interações entre os elétrons de um mesmo cluster 

e, em seguida, entre os diferentes aglomerados (CIZEK, 1969; PELEGRINI, 2007). A função 

de onda CC é definida por 

 

  0

T̂

CC ΦeΨ     , (2.3) 

 

onde T̂  é o operador de cluster. Expandindo-se 
Te
ˆ
 na equação (2.3) e agrupando os termos 

que geram excitações do mesmo tipo, temos: 
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onde 1T̂ , 2T̂ , 3T̂ , ..., nT̂  são os operadores de excitação de um, dois, três, ..., n elétrons de um 

sistema. 

Considerando a série completa dos operadores de excitação, a função de onda CC seria 

a solução exata da equação de Schrödinger. Porém, como a demanda computacional torna-se 

rapidamente inviável, é preciso truncar essa série em algum ponto. Assim, quando utilizamos 

o método dos pares acoplados com excitações simples e duplas, CCSD, estamos trabalhando 

com o operador de cluster 21
ˆˆˆ TTT  . Para uma maior precisão nos cálculos é necessário 

utilizar a teoria dos pares acoplados com excitações simples, duplas e triplas, CCSDT,                         

( 321
ˆˆˆˆ TTTT  ), o que é viável apenas para sistemas com poucos elétrons e conjuntos de 

funções de base menores. Para contornar este problema apresentado pelo tratamento CCSDT 

foi criado o método CCSD(T), onde as excitações triplas são estimadas por teoria da 

perturbação. Assim, o método CCSD(T) proporciona uma combinação mais satisfatória entre 

acurácia e custo computacional, tornando possível o uso de conjuntos de funções de base mais 

extensos. 

 

2.1.3 Funcional híbrido B3LYP 

 

O B3LYP (BECKE, 1993; STEPHENS et al., 1994) é classificado como um método 

advindo da Teoria do Funcional da Densidade, DFT, onde o conceito de função de onda é 

substituído pelo da densidade eletrônica. Assim, os termos de energia do sistema são todos 



29 

 

expressos como funcionais da densidade. Os ditos funcionais híbridos incorporam o termo de 

troca exato da teoria Hartree-Fock (escritos a partir de orbitais Kohn-Sham) com funcionais 

de troca e correlação eletrônica advindos de outras fontes (Aproximação da Densidade Local, 

LDA, e Aproximação do Gradiente Generalizado, GGA). Desta forma, a energia de troca-

correlação do método B3LYP é dada como 
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onde 
GGA

XE  e 
GGA

CE  são, respectivamente, o funcional de troca de Becke (1988) e o funcional 

de correlação de Lee, Yang e Parr (1988), 
LDA

CE  e 
LDA

XE  são, respectivamente, o funcional de 

correlação da expressão de Vosko, Wilk e Nusair (1980) e o termo de troca, ambos da 

Aproximação da Densidade Local e 
HF

XE  é a energia de troca Hartree-Fock. 

Em geral, os métodos DFT apresentam demanda computacional menor que os 

anteriormente citados aqui, MP2 e CCSD. 

 

2.1.4 Funcional híbrido MPW1K 

 

MPW1K (LYNCH et al., 2000) é um funcional híbrido (assim como o B3LYP), ou 

seja, ele apresenta uma mistura de energia de troca advinda da DFT e do método         

Hartree-Fock. Este funcional foi desenvolvido para melhorar as previsões das energias de 

ativação de reações químicas, sendo baseado no funcional híbrido MPW1PW91 (ADAMO; 

BARONE, 1998). A energia de troca-correlação do método MPW1K é definida como 

 

    PW91

C

MPW1

X

S

X

HF

XXC EEEX)(1XEE     , (2.6) 
 

onde HF

XE  é o funcional de troca Hartree-Fock, X denota a fração de contribuição do termo de 

troca Hartree-Fock, S

XE  é o funcional de troca de Slater (LDA), 1MPW

XE  é a correção do 

gradiente para o potencial de troca e 91PW

CE  é o funcional de correlação de Perdew-Wang 

(KNIPPENBERG, 2007). 

Lynch et al. (2000) chegaram ao funcional MPW1K alterando o valor de X = 0,25 

que define o método MPW1PW91. Para isso, realizaram cálculos MPW1PW91 para as 

geometrias dos reagentes, produtos e estados de transição de uma lista de reações 
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selecionadas por eles. Em seguida, determinaram o valor de X que mais se adequava a estas 

reações, calculando novamente as geometrias dos reagentes, produtos e estados de transição 

por meio do novo valor deste parâmetro. Desta forma, ao final do processo iterativo, o novo 

valor encontrado de X foi de 0,428, dando origem ao método MPW1K. 

 

2.1.5 Conjuntos de funções de base 

 

Os conjuntos de funções de base são grupos de funções matemáticas que descrevem a 

parte espacial dos orbitais em uma função de onda por meio de sua utilização em 

combinações lineares, empregadas para resolver a equação de Schrödinger. Na teoria, o ideal 

é que houvesse um conjunto de funções de base com infinitos termos para descrever os 

orbitais, resultando no chamado conjunto completo. Obviamente, isto é impossível de ser 

executado na prática e muitos pesquisadores concentram seus esforços para gerar conjuntos 

de funções de base que descrevam de maneira mais eficiente e com menor custo 

computacional as funções de onda de um sistema molecular.  

Basicamente, os conjuntos de base podem ser classificados como constituídos de 

funções do tipo Slater ou de Gaussianas. Todas as integrais de dois elétrons representadas por 

funções Gaussianas podem ser resolvidas analiticamente, o que nem sempre é possível com a 

utilização das funções de Slater. Porém, em compensação, é necessário empregar um número 

maior de funções Gaussianas para compensar a deficiência no comportamento dessas funções 

na representação de orbitais, que ocorre principalmente em regiões próximas ao núcleo 

(ALVES, 2008). Mesmo assim, tanto nas funções do tipo Slater quanto nas Gaussianas, é 

quase sempre necessário adicionar também funções de polarização e/ou difusas ao conjunto 

de base para que os orbitais possam ser representados da forma mais coerente, segundo a 

necessidade de cada sistema molecular. 

Quando utilizamos o menor número de funções possível para descrever cada orbital 

atômico, chamamos esta base de mínima. Por exemplo, a base mínima para o hidrogênio e o 

hélio deve possuir uma função s, o nitrogênio teria duas funções s e uma p (na verdade, cada 

função p engloba três componentes), e assim por diante. Normalmente, a descrição por meio 

de uma base mínima é insatisfatória. Obviamente, quanto mais extenso for o conjunto de 

funções de base aplicado, melhor tende a ser a descrição do orbital molecular.  

O conjunto de funções de base simbolizado por cc-pVmZ (m = D, T, Q, 5, 6, ...) foi 

desenvolvido por Dunning Junior (1989), onde os orbitais atômicos mais internos são 

descritos por um conjunto de funções de base mínimo. Por sua vez, cada orbital da camada de 
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valência é representado por m funções, que são indicadas pelos termos entre parênteses, lidos, 

respectivamente, como duplo-, triplo-, quádruplo-, quíntuplo- e sêxtuplo-zeta. Assim, estas 

funções, D, T, Q, ..., utilizam, respectivamente, duas, três, quatro, etc, funções na descrição de 

cada orbital atômico de valência, melhorando progressivamente a descrição dos sistemas nos 

quais tais funções são aplicadas (TEODORO, 2013). Funções de polarização servem para 

aumentar a flexibilidade matemática para descrever um orbital molecular, pois funções 

desenvolvidas em ambientes atômicos normalmente são incapazes de representar 

adequadamente a polarização de suas nuvens eletrônicas na formação de orbitais moleculares. 

No caso das bases de Dunning Junior, o conjunto duplo-zeta inclui uma função d em átomos 

pesados e uma função p no hidrogênio, enquanto triplo-zeta possui uma função f e duas d em 

átomos pesados e uma função d e duas p para o hidrogênio, e assim por diante. Além das 

funções de polarização, ainda existem as funções difusas, que são funções com pequenos 

expoentes capazes de descrever ânions ou interações mais fracas entre átomos. Na família de 

conjuntos de base de Dunning Junior, as funções difusas são indicadas pelo prefixo aug (do 

inglês “Augmented”) e, neste caso, normalmente consideram uma função difusa para cada 

simetria orbital já presente no conjunto a ser complementado (s, p, d, f, etc). 

 

2.2 Formalismo QTAIM e modelo CFCFD 

 

Os multipolos da Teoria Quântica de Átomos em Moléculas, QTAIM, (BADER, 

1985), são capazes de descrever satisfatoriamente as propriedades elétricas de muitos 

sistemas, tais como os momentos de dipolo molecular e suas derivadas (DA SILVA JÚNIOR; 

HAIDUKE; BRUNS, 2006; HAIDUKE; BRUNS, 2005). Tais derivadas são importantes 

porque fornecem informações sobre as alterações na nuvem eletrônica molecular associadas a 

modos vibracionais, permitindo uma interpretação mais clara das intensidades em espectros 

de infravermelho. Nesta teoria, a região do espaço pertencente a cada átomo na molécula é 

determinada com a definição de superfícies interatômicas, de tal forma que 

 

 0ρ(r)n(r).     , (2.7) 

 

onde n(r) é o vetor normal à superfície procurada e )(r  é o vetor gradiente da densidade 

eletrônica, para todos os pontos r da superfície interatômica. Esta é também chamada de 

superfície de fluxo zero, uma vez que ela não é cruzada por linhas paralelas aos vetores 
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gradiente que se dirigem para núcleos distintos (BADER, 1985, 1990, p. 29). Um dos pontos 

pertencentes a esta superfície, o qual é interceptado pela linha que une dois núcleos (caminho 

de ligação), é conhecido como Ponto Crítico de Ligação, BCP. A análise das características da 

densidade eletrônica neste ponto permite uma estimativa das ordens de ligação e de seu 

caráter covalente ou iônico (GRABOWSKI, 2006, p. 13; MATTA; BOYD, 2007, p. 25). 

Por sua vez, os limites exteriores de cada átomo na molécula são dados por superfícies 

que apresentam densidade eletrônica de valor constante e muito baixo, da ordem de 0,001 ua, 

garantindo que quase toda carga eletrônica da molécula esteja contida nestas regiões. Estas 

superfícies externas são utilizadas para definir os volumes moleculares, τ, e, uma vez 

definidas as regiões associadas a cada átomo A na molécula, a carga qA desse átomo pode ser 

obtida por 
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onde e é a carga do elétron, ZA é o número atômico, ρ(r) é a densidade eletrônica no ponto r e 

a integral é calculada em todo o espaço Ω pertencente ao átomo A. Além disso, os vetores do 

momento de dipolo atômico, 
Am


, também podem ser calculados de maneira análoga 
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   ,  (2.9) 

 

sendo 
r


 um vetor com origem no núcleo do átomo A e d  é um elemento infinitesimal de 

volume (BADER, 1985; BELL et al., 1997).  

Em geral, no método QTAIM, as propriedades moleculares podem ser obtidas por um 

somatório de contribuições atômicas. Por exemplo, o componente z do vetor momento de 

dipolo molecular, μz, é dado por 

 

   
AA

AAz Az,mzqμ    ,  (2.10) 

 

onde zA é a posição do átomo A. Além disso, o primeiro e o segundo somatório podem ser 

chamados, respectivamente, como contribuições de carga, C, e de dipolo atômico, D. 

Equações semelhantes a esta podem ser escritas também para os demais componentes. 
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Por sua vez, o modelo de carga - fluxo de carga - fluxo de dipolo, CFCFD, baseado 

em quantidades QTAIM (HAIDUKE; BRUNS, 2005) utiliza as mudanças nas cargas e nos 

dipolos atômicos (BADER et al., 1987) para encontrar expressões relacionadas a estas 

derivadas do momento de dipolo, que são facilmente relacionadas com as intensidades de 

infravermelho de bandas fundamentais. Este modelo permite uma compreensão mais profunda 

das mudanças que ocorrem na densidade eletrônica molecular enquanto os átomos são 

deslocados a partir de suas posições de equilíbrio. Assim, este modelo é alcançado por meio 

das derivadas da equação (2.10) durante o deslocamento de um átomo A ao longo dos eixos 

Cartesianos, resultando em 
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sendo que os três termos do lado direito da equação (2.11) são conhecidos, respectivamente, 

como contribuições de carga, C, fluxo de carga, FC, e fluxo de dipolo atômico, FD. Além 

disso, é possível observar que as equações (2.11) e (2.12) fazem parte de uma matriz 3×3, 

com componentes diagonais, como A

zzp  e componentes fora da diagonal principal, análogos a 

A

zxp . Esta matriz é chamada de Tensor Polar Atômico, TPA, e quando generalizamos as 

equações (2.11) e para todos os demais componentes do momento de dipolo molecular com 

deslocamentos de A nas três direções Cartesianas, podemos escrever o TPA deste átomo A, 

TPA
(A)

, como 
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Este TPA descreve como a distribuição de carga eletrônica molecular se altera em 

deslocamentos de A. Quando há a justaposição dos TPA
(A)

 de todos os átomos A que 

constituem uma molécula temos, então, o tensor polar molecular. Este tensor permite analisar 
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o comportamento de nuvem eletrônica molecular durante modos de vibração (TERRABUIO, 

2013). Por fim, a intensidade de infravermelho, Ai, pode ser relacionada com derivadas do 

momento dipolar molecular para modos vibracionais (OVEREND, 1963, p. 349), 
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   , (2.14) 

 

onde NA é o número de Avogadro, c é a velocidade da luz, Qi é a i-ésima coordenada normal e 




 é o vetor momento de dipolo molecular. A derivada na equação (2.14) pode ser 

determinada a partir do tensor polar molecular e da informação de quais são os deslocamentos 

atômicos em uma vibração, dada pela respectiva coordenada normal. Para uma molécula 

linear há 

  

 i = 1, 2, 3, ..., 3×m − 5 (2.15) 

 

modos vibracionais, com m sendo o número de átomos que compõe a molécula (OVEREND, 

1963, p. 349). 

 

2.3 Cálculo das energias moleculares em estudos cinéticos e método de extrapolação de 

base completa 

 

As dificuldades na descrição da correlação eletrônica associadas aos problemas 

advindos da utilização de conjuntos de funções de base muito grandes levaram à criação de 

procedimentos práticos para obtenção de energias moleculares no limite de um conjunto de 

base completo, CBS, utilizando estratégias de extrapolação a partir de cálculos feitos com 

conjuntos de tamanho finito. Além disto, em estudos teóricos de cinética química, é comum 

que tais energias eletrônicas moleculares dos membros participantes de uma reação sejam 

obtidas por meio de dois passos distintos (SIMÓN; GOODMAN, 2011). Na etapa 1, 

geometrias, energias de ponto zero e correções térmicas para quantidades termodinâmicas 

(entalpia e energia de Gibbs, por exemplo) das espécies participantes da reação (reagentes, 

produtos e estados de transição) são encontrados em cálculos de otimização e frequência 

vibracional. Para tanto, é escolhida uma combinação de um método e um conjunto de base 

que não conduza a uma demanda computacional muito alta e que forneça resultados que 

sejam tão acurados para tais propriedades quanto aqueles que seriam obtidos com métodos 
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mais avançados associados com grandes conjuntos de base. Desta forma, nesta fase foram 

utilizados os níveis B3LYP/aug-cc-pVQZ e MPW1K/aug-cc-pVQZ para as reações com n = 

1, 3 e 5 e os níveis B3LYP/aug-cc-pVTZ e MPW1K/aug-cc-pVTZ para as reações com n = 7 

e 9. 

Em seguida, na etapa 2, cálculos de energia eletrônica são realizados nas geometrias 

otimizadas encontradas no passo 1 (pontos de mínimo associados com os reagentes, produtos, 

estados de transição e, possivelmente, os pontos intermediários), utilizando os métodos mais 

avançados possíveis. Tais cálculos foram executados neste trabalho em níveis    

CCSD(T)/aug-cc-pVTZ e CCSD(T)/aug-cc-pVQZ para as reações com n = 1, 3 e 5 e em 

níveis CCSD(T)/aug-cc-pVDZ e CCSD(T)/aug-cc-pVTZ para as reações com n = 7 e 9 com a 

correlação apenas dos elétrons de valência. Para análise posterior, as energias eletrônicas 

obtidas para cada reação são empregadas em uma expressão matemática que extrapola estes 

resultados, advindos do tratamento CCSD(T) com cada par de funções de base mencionado 

anteriormente, fornecendo uma estimativa do valor de energia eletrônica, ECBS, que seria 

obtido caso fosse usado um conjunto de base infinito. A equação de extrapolação CBS 

escolhida neste trabalho foi 
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    ,  (2.16) 

 

sendo que, na = 3 e nb = 4, respectivamente, para os conjuntos de bases aug-cc-pVTZ e aug-

cc-pVQZ empregadas nas reações com n = 1, 3 e 5, enquanto na = 2 e nb = 3, respectivamente, 

para as bases aug-cc-pVDZ e aug-cc-pVTZ empregadas nas reações com n = 7 e 9 

(HALKIER et al., 1998; MÜLLER et al., 2001; NIXON et al., 2012; SPADA et al., 2013; 

VICHIETTI; HAIDUKE, 2014). 

Finalmente, as energias de ponto zero e correções térmicas obtidas no passo 1 são 

adicionadas agora aos valores CBS descritos no passo 2, proporcionando uma estimativa 

composta de propriedades termodinâmicas. Assim, é utilizada a nomenclatura 

'método/conjunto de base (etapa 1) // método/conjunto de base (etapa 2)' para indicar todas as 

escolhas feitas e as energias de Gibbs de ativação resultantes deste tratamento composto serão 

utilizadas para determinar as constantes de velocidade, k, por meio do tratamento descrito a 

seguir. 
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2.4 Método para determinação de constantes de velocidade de reações químicas 

 

A teoria do estado de transição, TST, desenvolvida por Evans e Polanyi (1935), 

apresenta um aperfeiçoamento em relação à teoria das colisões ao indicar um modo de 

calcular a constante de velocidade, identificando os aspectos principais que governam o valor 

desta constante em termos de um modelo de eventos que ocorrem durante a reação. Essa 

teoria leva em consideração a natureza das moléculas e se baseia em cálculos que têm origem 

na termodinâmica estatística e na mecânica quântica. 

Pode-se compreender o conceito de complexo ativado a partir da observação do 

aspecto geral da variação da energia potencial dos reagentes A e B durante o avanço de uma 

dada reação bimolecular. No início, A e B entram em contato, deformam-se e a energia 

potencial atinge um máximo, que é chamado de estado de transição. Após este máximo, a 

energia potencial diminui à medida que os átomos se reorganizam e atingem a configuração 

dos produtos. Como exemplo, uma reação bimolecular ocorre de acordo com o mecanismo 

 

  A + B → AB* → produtos   ,  (2.17) 

 

onde AB* representa o estado de transição formado por A e B, que são as moléculas reagentes. 

A constante de velocidade absoluta calculada pela TST a uma temperatura T é dada por 

 

  e RT

ΔG
B

*

h

Tk
k(T)



    ,  (2.18) 

 

onde kB é a constante de Boltzmann, h é a constante de Planck, ΔG
*
 é a variação da energia de 

Gibbs de ativação e R é a constante dos gases. Os métodos quanto-mecânicos descritos 

anteriormente podem ser utilizados para encontrar o estado de transição de uma reação, 

permitindo que seja calculada, consequentemente, a variável ΔG
*
 da equação (2.18). 

 

2.5 Método de correção de tunelamento 

 

Em casos mais reais, é preciso incluir os efeitos de tunelamento nas constantes de 

velocidade, principalmente quando a reação se processa em temperaturas baixas. Este 

fenômeno é mais nítido quando os reagentes passam para produtos em um caminho de energia 

mínima que apresente uma curvatura muito elevada, formando verdadeiros atalhos no 
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processo da reação. Dependendo das relações de massa e de curvatura características de cada 

reação, poderão ser empregados diferentes níveis de teoria para os cálculos semi-clássicos de 

correção de tunelamento. 

Uma dessas possibilidades é a chamada correção de Wigner, que é uma aproximação 

semiclássica unidimensional usada para determinar as correções que o efeito túnel pode 

causar nas constantes de velocidade com a variação de temperatura (BUCHOWIECKI; 

VANICEK, 2010; NIXON et al., 2012; WIGNER, 1932). Na proposta de Wigner é 

considerado que o movimento nuclear na região da superfície potencial próxima do estado de 

transição seja parabólico e, assim, a constante de velocidade de Wigner, kw, obtida com este 

tratamento pode ser descrita por 
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   ,  (2.19) 

 

em que c é a velocidade da luz (em cm s
–1

) e i  é a frequência imaginária (em cm
–1

) do 

estado de transição. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Propriedades dos cianopoliinos 

 

São apresentados os resultados para cianopoliinos, HCnN, com cálculos MP2/cc-pVTZ 

(n = 1, 3, ..., 17) e CCSD/cc-pVDZ (n = 1, 3, ..., 13). Quantidades tais como geometrias 

moleculares, momentos de dipolo e constantes rotacionais são exploradas nesta etapa. Além 

disso, também foi realizado um estudo profundo dos espectros de infravermelho nestes 

sistemas.  

A Tabela 2 mostra as geometrias e as constantes rotacionais dos cianopoliinos 

estudados, obtidos em nível MP2/cc-pVTZ juntamente com alguns valores experimentais 

disponíveis na literatura (ALEXANDER; KROTO; WALTON, 1976; BELL et al., 1982; 

CRESSWELL; WINNEWISSER; GERRY, 1977; DE LUCIA; GORDY, 1969; KIRBY; 

KROTO; WALTON, 1980; LIDA; OHSHIMA; ENDO, 1991; McCARTHY et al., 1998; 

McCARTHY; THADDEUS, 2001; TRAVERS et al., 1996; TYRRELL, 1979). A 

concordância entre as distâncias de equilíbrio calculadas e os valores experimentais 

disponíveis é satisfatória, onde o maior desvio é de 0,025 Å (a maior parte dos dados 

experimentais não são valores de equilíbrio, mas são quantidades efetivas para o estado 

vibracional fundamental, tais como r
0
 e B

0
). É interessante notar que ligações triplas 

geralmente mostram desvios maiores que as ligações simples neste nível de cálculo. Além 

disso, os comprimentos das ligações triplas estão sempre superestimados, enquanto que as 

distâncias das ligações simples CC são geralmente subestimadas em nivel MP2/cc-pVTZ. 

Nossos resultados também indicam apenas uma pequena diferença entre os comprimentos de 

ligações simples e triplas CC na região central dos maiores cianopoliinos (0,08 Å para o 

HC17N), o que está em acordo com valores previamente encontrados em outros trabalhos 

teóricos (QI et al., 2009; SCEMAMA; CHAQUIN, 2002).  

A densidade eletrônica em pontos críticos de ligação também foi avaliada neste 

trabalho em nível MP2/cc-pVTZ e os resultados mostram uma alternância de valores menores 

para ligações simples CC (entre 0,32 e 0,34 u.a.) e valores maiores para ligações triplas CC 

(entre 0,39 e 0,40 u.a.) no HC17N. As densidades encontradas no HC3N também são 

semelhantes (0,32 u.a. para ligações simples CC e 0,41 u.a. para ligações triplas CC). Além 

disso, um cálculo MP2/cc-pVDZ para HC17N (usando a geometria determinada em nível 

MP2/cc-pVTZ) apontou para ordens de ligação entre 1,15 e 1,22 para ligações simples CC e 

entre 2,39 e 2,58 para ligações triplas CC. Assim, os resultados mostrados aqui também 
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suportam a alternância de ligações CC que podem ser claramente caracterizadas como simples 

e triplas para o maior cianopoliino, HC17N, novamente em concordância com resultados 

encontrados na literatura (QI et al., 2009; SCEMAMA; CHAQUIN, 2002).
 

 

Tabela 2 - Comprimentos de ligação (Å) e constantes rotacionais, B, (GHz) experimentais e 

calculados em nível MP2/cc-pVTZ.
a
 

Ligação 
b
 HCN HC3N HC5N HC7N HC9N HC11N HC13N HC15N HC17N 

H–C1 1,064 

(1,063) 

1,063 

(1,069) 

1,063 

(1,057) 

1,063 

(1,057) 

1,063 

(1,057) 

1,063 

(1,057) 

1,063 1,063 1,063 

C1≡C2  1,217 

(1,203) 

1,221 

(1,209) 

1,223 

(1,210) 

1,224 

(1,211) 

1,224 

(1,210) 

1,225 1,225 1,225 

C2–C3  1,372 

(1,379) 

1,360 

(1,362) 

1,356 

(1,361) 

1,354 

(1,360) 

1,353 

(1,360) 

1,353 1,352 1,352 

C3≡C4   1,228 
(1,222) 

1,234 
(1,214) 

1,237 
(1,217) 

1,238 
(1,218) 

1,239 1,239 1,240 

C4–C5   1,364 

(1,364) 

1,348 

(1,362) 

1,342 

(1,350) 

1,340 

(1,351) 

1,338 1,337 1,337 

C5≡C6    1,232 
(1,215) 

1,239 
(1,229) 

1,242 
(1,217) 

1,245 1,246 1,246 

C6–C7    1,362 

(1,366) 

1,344 

(1,349) 

1,337 

(1,360) 

1,333 1,331 1,330 

C7≡C8     1,234 
(1,217) 

1,242 
(1,219) 

1,246 1,248 1,250 

C8–C9     1,360 

(1,366) 

1,341 

(1,350) 

1,334 1,330 1,328 

C9≡C10      1,235 

(1,217) 

1,243 1,248 1,250 

C10–C11      1,359 

(1,365) 

1,340 1,332 1,328 

C11≡C12       1,236 1,244 1,249 

C12–C13       1,359 1,339 1,331 

C13≡C14        1,236 1,245 

C14–C15        1,359 1,339 

C15≡C16         1,236 

C16–C17         1,358 

Cn≡N 
c
 1,167 

(1,154) 
1,177 

(1,159) 
1,180 

(1,161) 
1,181 

(1,161) 
1,182 

(1,161) 
1,182 

(1,161) 
1,182 1,182 1,182 

          

B 43,65 

(44,32) 

4,505 

(4,549) 

1,319 

(1,331) 

0,5592 

(0,5640) 

0,2882 

(0,2905) 

0,1678 

(0,1693) 

0,1062 

(0,1070) 

0,07145 

(0,07195) 

0,05037 

(0,05070) 
a 

Os valores entre parênteses são dados experimentais (ALEXANDER; KROTO; WALTON, 

1976; BELL et al., 1982; CRESSWELL; WINNEWISSER; GERRY, 1977; DE LUCIA; 

GORDY, 1969; KIRBY; KROTO; WALTON, 1980; LIDA; OHSHIMA; ENDO, 1991; 

McCARTHY et al., 1998; McCARTHY; THADDEUS, 2001; TRAVERS et al., 1996; 

TYRRELL, 1979).
 

b 
Os carbonos são numerados sequencialmente a partir do carbono ligado ao hidrogênio. 

c
 Aqui, o valor de n é 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17, respectivamente. 

 

Além disso, a Tabela 3 mostra os resultados CCSD/cc-pVDZ para parâmetros 

geométricos. Como se pode ver, o maior desvio em relação aos valores experimentais é agora 
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0,036 Å nos comprimentos de ligação. No entanto, os cálculos CCSD/cc-pVDZ geralmente 

melhoram um pouco a descrição das ligações triplas, enquanto as ligações simples tendem a 

apresentar desvios maiores quando comparados com os dados MP2/cc-pVTZ. As ordens de 

ligação (entre 1,11 e 1,16 para ligações simples CC e entre 2,53 e 2,62 para ligações triplas 

CC) e as densidades nos pontos críticos de ligação (0,29 u.a. para ligações simples CC e    

0,37 u.a. para ligações triplas CC) dos cálculos CCSD/cc-pVDZ para o HC13N também 

apresentam valores alternados semelhantes aos do tratamento MP2. 

 

Tabela 3 -  Comprimentos de ligação (Å) e constantes rotacionais, B, (GHz) calculados em 

nível CCSD/cc-pVDZ. 

Ligação 
a
 HCN HC3N HC5N HC7N HC9N HC11N HC13N 

H–C1 1,081 1,078 1,078 1,078 1,078 1,078 1,078 

C1≡C2  1,223 1,226 1,227 1,227 1,227 1,227 

C2–C3  1,401 1,392 1,391 1,391 1,391 1,391 

C3≡C4   1,227 1,230 1,231 1,231 1,231 

C4–C5   1,397 1,386 1,385 1,384 1,384 

C5≡C6    1,229 1,232 1,233 1,233 

C6–C7    1,396 1,385 1,383 1,383 

C7≡C8     1,229 1,232 1,233 

C8–C9     1,396 1,385 1,383 

C9≡C10      1,229 1,232 

C10–C11      1,396 1,385 

C11≡C12       1,229 

C12–C13       1,396 

Cn≡N 
b
 1,169 1,174 1,174 1,175 1,175 1,175 1,175 

        

B 43,32 4,416 1,289 0,5457 0,2809 0,1634 0,1034 
a 

Os carbonos são numerados sequencialmente a partir do átomo de carbono ligado ao 

hidrogênio. 
b
 Aqui, o valor de n é 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13, respectivamente. 

 

Os momentos de dipolo moleculares estão na Tabela 4. Os cianopoliinos foram 

dispostos ao longo do eixo Carteziano z com o átomo de hidrogênio na extremidade positiva. 

Pode-se ver que os valores MP2/cc-pVTZ estão em excelente acordo com os dados 

experimentais (ALEXANDER; KROTO; WALTON, 1976; ARNAU et al., 1990; 

BHATTACHARYA; GORDY, 1960; BROTEN et al., 1978; DELEON; MUENTER, 1985; 

KROTO et al., 1978), principalmente para os três menores cianopoliinos. Os desvios 

encontrados para o HC7N e o HC9N são mais expressivos, chegando a 0,2 Debye. Contudo, os 

momentos de dipolo experimentais para estes dois maiores membros da série são apenas 

valores extrapolados obtidos a partir dos resultados experimentais de cianopoliinos menores 

(ALEXANDER; KROTO; WALTON, 1976; BROTEN et al., 1978).  
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Tabela 4 -  Momentos de dipolo molecular (Debye) obtidos em níveis MP2/cc-pVTZ e 

CCSD/cc-pVDZ, calculados pelas quantidades QTAIM e valores experimentais.
a 

 
QTAIM/MP2/ 

cc-pVTZ 
b
 

MP2/ 

cc-pVTZ 

QTAIM/CCSD/ 

cc-pVDZ 
b
 

CCSD/ 

cc-pVDZ 

CCSD(T)/ 

aug-cc-pVTZ 
d
 

Exp.
e
 

 C D Total C D Total 

HCN 7,19 -4,20 2,98 2,95 7,78 -4,92 2,86 2,83 - 2,99 

HC3N 10,19 -6,41 3,78 3,71 8,81 -5,20 3,61 3,58 3,78 3,73 

HC5N 9,26 -4,74 4,52 4,36 9,40 -5,24 4,16 4,13 4,41 4,33 

HC7N 9,11 -3,92 5,19 4,92 9,84 -5,26 4,57 4,55 4,91 5,0 
c
 

HC9N 9,49 -3,66 5,83 5,41 10,16 -5,28 4,88 4,85 5,31 5,6 
c
 

HC11N 10,25 -3,80 6,46 5,85 10,40 -5,30 5,10 5,08 5,62  

HC13N 11,10 -4,02 7,08 6,24 10,57 -5,31 5,27 5,24   

HC15N 11,82 -4,12 7,70 6,59       

HC17N 12,53 -4,23 8,30 6,91       
a 

As moléculas foram posicionadas ao longo do eixo Cartesiano z com o átomo de hidrogênio 

colocado na extremidade positiva do eixo. 
b
 A contribuição de carga é denominada por C, enquanto D se refere à contribuição do dipolo 

atômico. 
c
 Estes são valores extrapolados dos momentos de dipolo experimentais de pequenos 

cianopoliinos. 
d
 BOTSCHWINA, 2003. 

e 
ALEXANDER; KROTO; WALTON, 1980; ARNAU et al., 1990, BHATTACHARYA; 

GORDY, 1960; BROTEN et al., 1978; DELEON; MUENTER, 1985; KROTO et al., 1978. 

 

Nesta tabela pode-se também encontrar resultados provenientes da literatura para 

alguns cianopoliinos, que foram calculados em nível CCSD(T)/aug-cc-pVTZ 

(BOTSCHWINA, 2003). Nossos valores estão em concordância com estes momentos de 

dipolo em nível CCSD(T)/aug-cc-pVTZ e o maior desvio é de apenas 0,23 Debye para o 

HC11N. Acreditamos que o excelente desempenho do método MP2 para esta propriedade 

eletrônica é muito provavelmente uma consequência da utilização das densidades 

generalizadas (HANDY; SCHAEFER, 1984). Em geral, nossos valores MP2/cc-pVTZ 

também mostram melhor acordo com os resultados experimentais e com os calculados em 

nível CCSD(T)/aug-cc-pVTZ (BOTSCHWINA, 2003) do que com os dados apresentados por 

Scemama e Chaquin (2002), que utilizou os métodos BP86, SVWN e B3LYP e o conjunto de 

base cc-pVTZ para cianopoliinos até o HC13N. Um ajuste não linear usando apenas dois 

parâmetros para estes momentos de dipolo moleculares dos sistemas maiores (n = 9 → 17), 

obtido a partir de valores MP2/cc-pVTZ, é dado por 

  

    0,3840n  2,329 Debyeμ     ,  (3.1) 
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resultando em 5,42 (n = 9), 5,85 (n = 11), 6,24 (n = 13), 6,59 (n = 15) e 6,91 (n = 17) Debye. 

Tais estimativas são muito precisas por terem desvios inferiores a 0,1% em relação aos 

momentos de dipolo destes sistemas apresentados pelo nível MP2/cc-pVTZ. Além disso, 

mesmo os valores previstos por esta equação para o HC5N (4,32 Debye) e o HC7N           

(4,92 Debye) também estão em bom acordo com os resultados de referência MP2/cc-pVTZ 

disponíveis na Tabela 4. Acreditamos também que a equação (3.1) é indicada para previsão 

desta propriedade para os primeiros sistemas com n > 17. Neste sentido, esta mesma equação 

fornece os valores de 7,21 Debye para n = 19, 7,50 Debye para n = 21 e 7,76 Debye para        

n = 23. 

A Tabela 4 também mostra os valores dos momentos de dipolo molecular dados pelas 

quantidades QTAIM de cálculos MP2/cc-pVTZ. Pode-se ver que a contribuição de carga é 

dominante sobre a contribuição de dipolo atômico, determinado o sinal do vetor resultante. 

Além disso, ambas as contribuições têm sinais opostos, uma característica comum dos 

momentos de dipolo obtidos a partir da QTAIM, uma vez que a transferência de carga 

eletrônica na formação das ligações químicas é também acompanhada por um efeito de 

polarização da nuvem eletrônica no sentido oposto. A soma destas duas contribuições deve 

ser comparada com o valor encontrado diretamente em nível MP2/ccpVTZ. Embora a 

concordância seja satisfatória para os menores cianopoliinos, os valores QTAIM tornam-se 

progressivamente maiores que os resultados de referência MP2/cc-pVTZ conforme o tamanho 

da cadeia aumenta. Este efeito é provavelmente o resultado de erros no processo de integração 

numérica ou na determinação das superfícies de fluxo zero usadas para obter as quantidades 

QTAIM com Gaussian 03. 

Por outro lado, os momentos de dipolo aqui obtidos em nível CCSD/cc-pVDZ  

(Tabela 4) mostram maiores desvios em relação aos dados experimentais ou aos resultados 

CCSD(T)/aug-cc-pVTZ (SCEMAMA; CHAQUIN, 2002) do que aqueles encontrados em 

nossos cálculos MP2/cc-pVTZ. Isto sugere fortemente que um conjunto de funções de base 

maior é necessário para melhorar a descrição destes momentos de dipolo com o tratamento 

CCSD, mas estes cálculos não são viáveis com nossos recursos computacionais para todo o 

conjunto de cianopoliinos estudados. Esta hipótese foi verificada a partir de cálculos 

CCSD/cc-pVTZ para os menores cianopoliinos e os momentos de dipolo obtidos (2,99, 3,74 e 

4,32 Debye, respectivamente, para HCN, HC3N e HC5N) estão em excelente acordo com os 

resultados experimentais. Além disso, é importante notar que os desvios entre os momentos 

de dipolo provenientes destas quantidades QTAIM e os de referência, calculados em nível 

CCSD/cc-pVDZ, são quase insignificantes quando comparados com aqueles observados pelos 
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resultados MP2/cc-pVTZ. Isto significa que as dificuldades encontradas na obtenção das 

quantidades QTAIM com MP2 não são observadas para o método CCSD. A contribuição de 

carga para o momento de dipolo molecular ainda é dominante e também mostra sinais opostos 

à contribuição de dipolo atômico em nível CCSD/cc-pVDZ. No entanto, a contribuição de 

dipolo atômico neste nível varia de forma muito menos significativa do HC3N até o HC13N do 

que aquela observada a partir de cálculos MP2/cc-pVTZ. Assim, tanto os resultados    

MP2/cc-pVTZ quanto os CCSD/cc-pVDZ claramente indicam que a contribuição de carga é a 

principal causa para o aumento dos momentos de dipolo molecular nestas moléculas ao longo 

da série. 

Apesar dos valores dos momentos de dipolo calculados em nível MP2/cc-pVTZ serem 

encorajadores (exceto para aqueles calculados com as quantidades QTAIM em nível   

MP2/cc-pVTZ), foi observado que as intensidades fundamentais de infravermelho em modos 

vibracionais obtidas neste nível estão em grande discordância com os resultados 

experimentais disponíveis (BÉNILAN et al., 2007; KHLIFI; RAULIN, 1990; KIM; KING, 

1979) mostrando um desvio médio absoluto, DMA, segundo os dados contidos na Tabela 5, 

de 11,3 km mol
–1

. Este DMA é calculado segundo a expressão 

 

 
n

d...dd
)molDMA(km

n211


    , (3.2) 

 

onde di (i = 1, 2, 3, ..., n) corresponde à diferença entre a intensidade de infravermelho de uma 

banda medida experimentalmente e seu correspondente valor teórico e n é a quantidade de 

termos di utilizados. 

As intensidades encontradas por Qi et al. (2009) e por Scemama e Chaquin (2002) via 

cálculos DFT também não são satisfatórias, apresentando um DMA cerca de 15 km mol
–1

. Os 

melhores resultados são obtidos com a Teoria dos Pares Acoplados e um conjunto de base 

pequeno, CCSD/cc-pVDZ, e o DMA observado neste caso foi de apenas 7,3 km mol
–1

                       

(6,9 e 8,0 km mol
-1

, respectivamente, para intensidades de estiramento e de deformação 

angular). Obviamente, algum cancelamento de erros deve estar ocorrendo em nível  

CCSD/cc-pVDZ uma vez que um incremento do conjunto de funções de base conduz a um 

aumento do DMA, que, para resultados CCSD/cc-pVTZ, é de 9,4 km mol
–1

 (8,8 e              

10,2 km mol
–1

, respectivamente, para intensidades de estiramento e de deformação angular).  
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Tabela 5 -  Intensidades de infravermelho (km mol
–1

) para bandas fundamentais de pequenos 

cianopoliinos. 

Banda 
MP2/ 

cc-pVTZ 

CCSD/ 

cc-pVDZ 

CCSD/ 

cc-pVTZ 

B3LYP/ 

6-311G** 
b
 

BP86/ 

cc-pVTZ 
c
 

CCSD(T)/ 

cc-pVQZ 
d
 

Exp. 
e
 

HCN        

1 71,7 61,4 62,1 51 50,9 61,2 53,3 

2 0,4 0,3 0,4 2 0,1 0,1 – 

3 72,6 69,3 71,4 78 76,0 – 57,7 

        

Banda 
MP2/ 

cc-pVTZ 

CCSD/ 

cc-pVDZ 

CCSD/ 

cc-pVTZ 

B3LYP/ 

6-311G** 
b
 

BP86/ 

cc-pVTZ 
c
 

CCSD(T)/ 

cc-pVQZ 
d
 

Exp. 
f
 

HC3N        

1 84,5 73,9 72,5 – 84,9 63,5 69,3 

2 5,8 11,2 14,4 24 15,7 11,8 9,7 

3 3,8 3,0 2,8 1 0,1 2,6 2,2 

4 0,3 0,1 0,1 0 0,0 0,2 – 

5 78,4 67,6 75,9 78 84,2 – 50,3 

6 6,1 6,6 10,7 12 6,2 – 7,8 

7 0,6 0,3 0,4 0 0,2 – 
a 

        

Banda 
MP2/ 

cc-pVTZ 

CCSD/ 

cc-pVDZ 

CCSD/ 

cc-pVTZ 

B3LYP/ 

6-311G** 
b
 

BP86/ 

cc-pVTZ 
c
 

CCSD(T)/ 

cc-pVTZ 
h
 

Exp. 
g
 

HC5N        

1 108,3 94,1 92,1 97 123,3 91,1 72,4 

2 43,3 47,1 61,0 86 67,3 66,1 34,0 

3 3,8 5,5 4,3 5 0,3 3,9 7,8 

4 0,0 0,2 0,1 1 0,3 0,0 – 

5 0,0 0,1 0,0 1 1,0 0,1 – 

6 0,4 0,3 0,4 0 0,0 0,3 3,2 

7 79,0 75,3 76,6 48 85,8 – 59,6 

8 2,9 3,3 5,9 40 3,6 – 4,7 

9 1,4 0,9 1,0 4 1,0 – 0,4 

10 13,7 10,9 15,3 12 13,0 – 
a 

11 0,4 0,4 0,5 0 0,4 – 
a
 

a 
Fora da faixa estudada. 

b
 QI et al., 2009. 

c
 SCEMAMA; CHAQUIN, 2002. 

d
 BOTSCHWINA et al., 1995. 

e
 KIM; KING, 1979. 

f
 KHLIFI; RAULIN, 1990. 

g
 BÉNILAN et al., 2007. 

h
 BOTSCHWINA et al., 1997b. 

 

Outro estudo realizado com intensidades fundamentais de infravermelho de algumas 

moléculas pequenas também concluiu que o CCSD é um dos melhores métodos para obter 

esta propriedade e que avanços significativos não são observados quando são usados 

conjuntos de base maiores que o cc-pVTZ (DA SILVA JUNIOR et al., 2010). Além disso, 
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mesmo os resultados obtidos com o método CCSD(T) e um conjunto de base triplo-zeta para 

as intensidades de estiramento (BOTSCHWINA et al., 1995, 1997a), apresentam um maior 

DMA (9,2 km mol
–1

) do que aqueles obtidos para os mesmos modos em nível           

CCSD/cc-pVDZ. Por outro lado, os desvios qualitativos entre as intensidades MP2/cc-pVTZ 

e CCSD/cc-pVDZ tornam-se ainda mais acentuados para os maiores cianopoliinos estudados. 

O nível MP2/cc-pVTZ indica que existe apenas uma banda significativa, que pode ser 

associada a um estiramento simétrico de ligações triplas CC perto do centro da molécula, 

enquanto o tratamento CCSD/cc-pVDZ mostra duas bandas importantes nesta região. Além 

disso, as intensidades MP2/cc-pVTZ são geralmente muito maiores do que aquelas obtidas 

pelo nivel CCSD/cc-pVDZ, principalmente para as bandas de estiramento mais intensas. 

Finalmente, o custo computacional requerido para o cálculo dos modos de deformação é 

também substancialmente maior do que aquele para vibrações de estiramento, porque 

geometrias de mais baixa simetria precisam ser investigadas. Por isso, decidimos escolher o 

nível CCSD/cc-pVDZ para a maioria das próximas discussões sobre os cianopoliinos por três 

principais razões:  

(1) A aparente ausência de dificuldades na obtenção de quantidades QTAIM com CCSD, que 

são observadas com o método MP2; 

(2) O desempenho satisfatório deste nível de cálculo para intensidades vibracionais em 

pequenos cianopoliinos; 

(3) Um custo computacional aceitável para investigar todos os modos de vibração de grandes 

cianopoliinos, a fim de reconhecer tendências claras em termos do crescimento da cadeia. 

Mesmo assim, foram construídos os gráficos dos espectros de infravermelho dos 

cianopoliinos com n = 1 até 17 calculados em nível MP2/cc-pVTZ e os mesmos estão 

disponíveis no Apêndice A. Os gráficos referentes aos resultados em nível CCSD/cc-pVDZ  

(n = 1 a 13) também podem ser encontrados no mesmo apêndice. 

A Tabela 6 apresenta as frequências vibracionais harmônicas e as intensidades 

fundamentais obtidas neste trabalho em nível CCSD/cc-pVDZ. As bandas mais intensas 

destas moléculas estão associadas com o estiramento CH (de 3471 a 3473 cm
–1

), a 

deformação angular CH (de 643 a 732 cm
–1

), um modo de estiramento que está associado 

principalmente com a ligação CN (de 2157 a 2399 cm
–1

) e um particular modo de estiramento 

simétrico de todas as ligações triplas CC e CN que envolve principalmente o deslocamento de 

átomos de carbono perto do centro da molécula (de 2283 a 2342 cm
–1

 entre o HC5N e o 

HC13N).  
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Tabela 6 -  Frequências vibracionais harmônicas (cm
–1

) e intensidades fundamentais de 

infravermelho (km mol
–1

) calculadas em nível CCSD/cc-pVDZ.
a
 

Molécula 
b 

 

HCN σ 3471,0 (61,4), 2156,6 (0,3) 

 π 731,9 (69,3) 

   

HC3N σ 3473,4 (73,9), 2377,7 (11,2), 2146,7 (3,0), 881,6 (0,1) 

 π 677,3 (67,6), 518,2 (6,6), 231,2 (0,3) 

   

HC5N σ 3471,4 (94,1), 2399,1 (47,1), 2282,8 (5,5), 2136,0 (0,2), 1163,3 (0,1),       

609,9 (0,3) 

 π 657,8 (75,3), 529,3 (3,3), 476,9 (0,9), 263,5 (10,9), 110,8 (0,4) 

   

HC7N σ 3471,2 (111,6), 2390,2 (82,7), 2338,6 (24,5), 2237,2 (0,0), 2130,4 (1,1), 

1289,5 (0,2), 906,1 (0,4), 466,5 (0,4) 

 π 651,3 (75,1), 550,2 (2,1), 514,9 (1,9), 454,9 (2,8), 280,9 (0,1), 166,7 (10,3), 

63,8 (0,2) 

   

HC9N σ 3471,1 (126,0), 2387,4 (77,9), 2342,1 (87,0), 2301,7 (0,3), 2209,2 (2,1), 

2126,9 (0,0), 1355,6 (0,0), 1075,1 (0,4), 739,5 (0,6), 377,3 (0,5) 

 π 647,2 (76,1), 577,5 (0,8), 533,9 (2,2), 497,1 (2,5), 438,8 (0,24), 290,0 (4,8), 

202,4 (0,2), 110,9 (7,2), 41,5 (0,1) 

   

HC11N σ 3471,4 (137,3), 2387,4 (80,0), 2335,1 (60,9), 2329,0 (75,7), 2270,6 (3,1), 

2191,2 (0,1), 2125,1 (0,4), 1394,5 (0,2), 1181,1 (0,1), 915,7 (0,5), 624,0 (0,7), 

316,6 (0,4) 

 π 645,1 (76,4), 613,3 (0,1), 554,6 (1,9), 520,5 (2,0), 481,3 (0,9), 428,2 (1,6), 

296,4 (0,0), 226,4 (6,5), 147,5 (0,2), 78,4 (5,1), 28,9 (0,1) 

   

HC13N σ 3471,8 (145,9), 2388,1 (89,9), 2341,8 (0,1), 2322,0 (164,8), 2308,8 (5,7), 

2246,7 (0,1), 2178,9 (1,0), 2124,1 (0,0), 1418,6 (0,0), 1251,8 (0,3),         

1036,8 (0,2), 795,9 (0,6), 539,4 (0,6), 272,5 (0,4) 

 π 650,8 (8,8), 642,7 (67,5), 580,4 (1,6), 538,4 (1,2), 507,6 (1,6), 468,4 (1,7), 

420,8 (0,1), 300,5 (2,8), 243,1 (0,1), 175,1 (5,8), 111,0 (0,2), 58,0 (3,7),      

20,8 (0,1) 
a 
Os valores entre parênteses são as intensidades fundamentais de infravermelho. 

b
 As intensidades das bandas π são dadas como a soma de duas vibrações degeneradas. 

 

É possível notar que as intensidades fundamentais para o modo de estiramento CH 

aumentam de acordo com o tamanho da cadeia, de 61 km mol
–1

 (HCN) até 146 km mol
–1

 

(HC13N). Além disto, as frequências do modo de deformação angular CH diminuem com o 

aumento do tamanho das cadeias moleculares, mas a intensidade desta banda (duplamente 

degenerada) é praticamente constante para todos os cianopoliinos, variando somente de 68 a 

76 km mol
–1

. A frequência para o modo de estiramento das ligações CN é quase a mesma 

nestas moléculas (entre 2378 e 2399 cm
–1

), exceto para o HCN, mas a sua intensidade 

fundamental aumenta rapidamente até o HC7N e tende a estabilizar após esta molécula. Os 
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valores de frequência para o modo de estiramento simétrico das ligações triplas CC do centro 

da molécula são aproximadamente os mesmos em todos estes sistemas, exceto para o HC5N, e 

as suas intensidades fundamentais aumentam rapidamente de 5 a 165 km mol
–1

 com o 

crescimento da cadeia. Curiosamente, devido a um acoplamento que ocorre no HC11N entre 

dois modos de estiramento com quase as mesmas frequências, nenhum modo individual pode 

ser associado com o respectivo modo de estiramento CC descrito para os outros cianopoliinos. 

No entanto, com as tendências gerais estabelecidas para os espectros de infravermelho dos 

outros cianopoliinos, é possível afirmar que a intensidade desta banda no HC11N seria cerca 

de 136,6 km mol
–1

 (a soma das intensidades para estes dois modos acoplados) caso tal mistura 

não fosse observada. Na literatura, outras duas fontes de dados vibracionais calculados que 

tratam desta mesma série de moléculas também confirmam o aumento das intensidades 

fundamentais do modo de estiramento CH e mostram o aparecimento de fortes bandas na 

região associada com o estiramento de ligações triplas CC e CN, que se tornam mais 

proeminentes nas moléculas maiores (QI et al., 2009; SCEMAMA; CHAQUIN, 2002). Os 

resultados calculados em nível BP86/cc-pVTZ são ainda consistentes com as quase 

invariantes intensidades fundamentais associadas à deformação angular CH (SCEMAMA; 

CHAQUIN, 2002).
 

 

Tabela 7 -  Cargas QTAIM (e) obtidas em nível CCSD/cc-pVDZ para geometrias de 

equilíbrio. 

Átomo 
a
 HCN HC3N HC5N HC7N HC9N HC11N HC13N 

H 0,195 0,183 0,179 0,177 0,175 0,174 0,173 

C1 1,010 –0,049 –0,062 –0,067 –0,070 –0,071 –0,072 

C2  –0,052 –0,051 –0,052 –0,053 –0,054 –0,054 

C3  1,072 0,004 –0,006 –0,010 –0,011 –0,012 

C4   –0,001 –0,002 –0,003 –0,004 –0,005 

C5   1,079 0,014 0,004 0,000 –0,002 

C6    0,001 0,001 0,000 –0,001 

C7    1,079 0,017 0,006 0,002 

C8     0,002 0,002 0,001 

C9     1,079 0,018 0,007 

C10      0,003 0,003 

C11      1,079 0,018 

C12       0,003 

C13       1,079 

N –1,205 –1,155 –1,147 –1,144 –1,142 –1,141 –1,140 
a 

Os carbonos são numerados sequencialmente a partir do átomo de carbono ligado ao 

hidrogênio. 
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As cargas atômicas obtidas com QTAIM para as geometrias de equilíbrio são 

apresentadas na Tabela 7. Pode-se ver que a carga do hidrogênio nessas moléculas permanece 

quase constante, de 0,17 a 0,20 e. O mesmo também é verdadeiro para o átomo de nitrogênio, 

com cargas entre –1,16 e –1,14 e, exceto para o HCN, cuja carga é de –1,21 e. O átomo de 

carbono do grupo cianeto também apresenta cargas quase invariantes (de 1,07 a 1,08 e), com 

exceção novamente do HCN (1,01 e). À medida que os cianopoliinos tornam-se maiores, os 

átomos de carbono situados em torno do meio da cadeia tendem a apresentar cargas mais 

próximas de zero. Além disso, os dois átomos de carbono adjacentes ao hidrogênio que 

possuem uma ligação tripla entre si, C1 e C2, são carregados negativamente (de –0,07 a         

–0,05 e). 

 

Tabela 8 -  Dipolos atômicos QTAIM (u.a.) obtidos em nível CCSD/cc-pVDZ para 

geometrias de equilíbrio.
a
 

Átomo 
b
 HCN HC3N HC5N HC7N HC9N HC11N HC13N 

H –0,108 –0,111 –0,112 –0,113 –0,113 –0,113 –0,113 

C1 –1,087 –0,241 –0,243 –0,242 –0,241 –0,240 –0,240 

C2  –0,159 –0,152 –0,149 –0,147 –0,146 –0,145 

C3  –0,853 0,027 0,027 0,027 0,028 0,028 

C4   –0,070 –0,063 –0,061 –0,059 –0,059 

C5   –0,836 0,043 0,042 0,043 0,044 

C6    –0,066 –0,059 –0,057 –0,055 

C7    –0,833 0,044 0,044 0,045 

C8     –0,066 –0,058 –0,055 

C9     –0,831 0,045 0,045 

C10      –0,065 –0,058 

C11      –0,830 0,045 

C12       –0,065 

C13       –0,829 

N –0,739 –0,680 –0,676 –0,675 –0,674 –0,674 –0,674 
a
 As moléculas foram posicionadas ao longo do eixo Cartesiano z com o átomo de hidrogênio 

colocado na extremidade positiva do eixo. 
b 

Os carbonos são numerados sequencialmente a partir do átomo de carbono ligado ao 

hidrogênio. 

 

Os dipolos atômicos dados por QTAIM estão na Tabela 8. As tendências gerais são:  

(1) O átomo de hidrogênio mostra dipolos atômicos negativos com valores quase constantes 

(–0,11 u.a.); 

(2) O nitrogênio também está associado com dipolos atômicos negativos (–0,74 u.a. para o 

HCN e variando de –0,68 a –0,67 u.a. nas moléculas restantes); 

(3) O átomo de carbono do grupo cianeto também exibe dipolos atômicos negativos              

(–1,09 u.a. para o HCN e variando de –0,85 a –0,83 u.a. nas moléculas restantes); 
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(4) Os dipolos atômicos tendem a zero para os átomos de carbono perto do centro da molécula 

conforme o tamanho de suas cadeias aumenta; 

(5) O carbono C1, participante de uma ligação tripla CC, também apresenta dipolos atômicos 

negativos (–0,24 u.a.); 

(6) O carbono C2 envolvido nesta ligação tripla CC também é polarizado de modo que 

valores de dipolo atômico negativos são encontrados (de –0,16 a –0,14 u.a.). 

Estes valores de carga e de dipolo atômico indicam a existência de algum grau de 

transferabilidade dos átomos nas extremidades da molécula ao longo da série, enquanto que 

átomos de carbono intermediários em grandes cianopoliinos apresentam cargas e dipolos 

atômicos quase nulos e não contribuem de forma significativa para o momento de dipolo 

molecular. Desta forma, o aumento dos momentos de dipolo moleculares encontrados de 

acordo com o crescimento destas cadeias carbônicas é explicado como resultando de um mero 

afastamento dos átomos terminais por átomos de carbono centrais que não possuem carga e 

dipolos atômicos expressivos.  

Além disso, o modelo CFCFD/QTAIM foi utilizado para decompor as derivadas do 

momento de dipolo das quatro bandas vibracionais mais importantes. Então, as frequências 

vibracionais, intensidades fundamentais de infravermelho e derivadas do momento de dipolo 

em relação às coordenadas normais, ∂μr/∂Qi (r = x, y, z), juntamente com as contribuições 

CFCFD, são mostradas na Tabela 9 para o estiramento CH, na Tabela 10 para a deformação 

angular CH, na Tabela 11 para o estiramento CN e na Tabela 12 para o modo de estiramento 

simétrico das ligações triplas CC do centro da molécula. 

 

Tabela 9 -  Contribuições CFCFD/QTAIM para o modo de estiramento CH por meio de 

cálculos CCSD/cc-pVDZ. 

Molécula 
Frequência 

(cm
–1

) 

Intensidade (km mol
–1

) 
 

∂μz/∂Qi (e) 

CCSD/cc-pVDZ CFCFD C FC FD Total 

HCN 3471,0 61,4 60,3  0,031 0,776 –0,558 0,249 

HC3N 3473,4 73,9 73,5  0,171 0,452 –0,348 0,274 

HC5N 3471,4 94,1 94,1  0,171 0,482 –0,343 0,311 

HC7N 3471,2 111,6 110,6  0,169 0,515 –0,347 0,337 

HC9N 3471,1 126,0 125,3  0,168 0,540 –0,349 0,359 

HC11N 3471,4 137,3 134,6  0,167 0,556 –0,351 0,372 

HC13N 3471,8 145,9 143,2  0,166 0,569 –0,352 0,383 

 

Pode-se ver na Tabela 9 que a contribuição de carga para as derivadas do momento de 

dipolo do estiramento CH é praticamente a mesma para HC3N e os maiores cianopoliinos. Isto 

é consequência de uma similaridade deste modo em todos estes sistemas e da 
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transferabilidade de cargas atômicas, principalmente para o hidrogênio (veja que a 

contribuição de carga para este modo em grandes cianopoliinos, 0,17 e, é quase igual à carga 

do hidrogênio na geometria de equilíbrio). Neste modo, o átomo de hidrogênio mostra um 

grande deslocamento de sua posição de equilíbrio, embora o átomo de carbono nomeado 

como C1 também se move para a direção oposta, porém numa extensão muito menor. Além 

disso, a contribuição do fluxo de dipolo também permanece praticamente constante do HC3N 

em diante. Desta forma, o aumento das intensidades fundamentais desta banda ao longo da 

série é causado principalmente pelo resultado de alterações na contribuição do fluxo de carga, 

que se sobrepõe às demais contribuições CFCFD/QTAIM. Os maiores desvios entre as 

intensidades fundamentais dadas pela abordagem CFCFD/QTAIM e os valores         

CCSD/cc-pVDZ para esta banda estão em torno de 2%. 

 

Tabela 10 - Contribuições CFCFD/QTAIM para o modo de deformação angular CH por meio 

de cálculos CCSD/cc-pVDZ. 

Molécula 
Frequência 

(cm
–1

) 

Intensidade (km mol
–1

) 
a
 

 
∂μx/∂Qi (e) 

CCSD/cc-pVDZ CFCFD C FC FD Total 

HCN 731,9 34,7 37,0  –0,041 0,000 0,236 0,195 

HC3N 677,3 33,8 36,2  0,206 0,000 –0,013 0,193 

HC5N 657,8 37,7 40,0  0,169 0,000 0,034 0,203 

HC7N 651,3 37,5 39,9  0,165 0,000 0,037 0,202 

HC9N 647,2 38,1 40,4  0,164 0,000 0,040 0,204 

HC11N 645,1 38,2 40,5  0,164 0,000 0,040 0,204 

HC13N 642,7 33,8 35,9  0,151 0,000 0,041 0,192 
a
 Como esta banda é duplamente degenerada, aqui está sendo mostrada a intensidade 

associada com apenas um componente. 

 

Os dados de deformação angular CH estão apresentados na Tabela 10. Em primeiro 

lugar, embora a intensidade fundamental para este modo de deformação permaneça quase a 

mesma para todos os cianopoliinos maiores que o HC5N, ela diminui cerca de 4,4 km mol
–1

 

quando se passa do HC11N para o HC13N. A razão para este comportamento incomum é que 

existe certa mistura entre a deformação angular CH e um modo de deformação diferente, que 

envolve deslocamentos dos átomos de toda a cadeia, modos os quais apresentam frequências 

semelhantes no HC13N, 651 e 643 cm
–1

. Assim, esta mistura altera ligeiramente o modo de 

deformação angular CH quando comparado aos demais cianopoliinos. A contribuição do 

fluxo de carga para este modo é, naturalmente, zero. Além disso, as contribuições de carga e 

de fluxo de dipolo atômico logo alcançam valores quase constantes para o HC5N e os 

cianopoliinos maiores que ele. Mais uma vez, este modo é semelhante para todas as moléculas 

grandes, exceto talvez para o HC13N, e a transferabilidade dos valores de cargas atômicas, 
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principalmente do hidrogênio, é capaz de explicar por que a contribuição de carga para esta 

vibração (em torno de 0,16 e para os maiores cianopoliinos) não varia e é quase igual à carga 

do hidrogênio na geometria de equilíbrio. É importante notar que a contribuição de dipolo 

atômico para a deformação angular CH não é resultado apenas da rotação do vetor de dipolo 

atômico do átomo de hidrogênio porque, senão, uma contribuição negativa seria esperada. Há 

dois outros fatores a serem considerados também para a contribuição de dipolo atômico neste 

caso: 

(1) O átomo de carbono ligado ao hidrogênio, C1, também se move no sentido oposto neste 

modo, induzindo fluxos de dipolo atômico que contribuem para o processo global, ∂m
r,i

/∂r
C1

 

(r = x, y), embora o deslocamento deste átomo seja muito menor do que o do hidrogênio; 

(2) Um deslocamento do átomo de hidrogênio por si só ao longo do eixo x ou y curiosamente 

dá origem a um fluxo de dipolo atômico que é mais relevante e positivo no átomo de carbono 

vizinho, ∂m
r,C1

/∂r
H
 (r = x, y).  

De qualquer maneira, para os maiores representantes, estas contribuições de fluxo de 

dipolo atômico também assumem valores quase constantes, o que é novamente um indício de 

transferabilidade das quantidades QTAIM, e são quase insignificantes em comparação com a 

contribuição de carga. Os desvios entre as intensidades fundamentais do modelo 

CFCFD/QTAIM e dos resultados CCSD/cc-pVDZ para esta banda são menores que 7%. 

 

Tabela 11 -  Contribuições CFCFD/QTAIM para o modo de estiramento CN por meio de 

cálculos CCSD/cc-pVDZ. 

Molécula 
Frequência 

(cm
–1

) 

Intensidade (km mol
–1

) 
 

∂μz/∂Qi (e) 

CCSD/cc-pVDZ CFCFD C FC FD Total 

HCN 2156,6 0,3 0,3  0,475 –1,194 0,738 0,018 

HC3N 2377,7 11,2 11,5  0,398 –1,193 0,904 0,109 

HC5N 2399,1 47,1 47,5  0,285 –0,688 0,625 0,221 

HC7N 2390,2 82,7 82,8  0,279 –0,577 0,590 0,291 

HC9N 2387,4 77,9 78,1  0,286 –0,603 0,600 0,283 

HC11N 2387,4 80,0 80,0  0,285 –0,599 0,600 0,287 

HC13N 2388,1 89,9 90,0  0,286 –0,589 0,607 0,304 

 

A Tabela 11 mostra os resultados para o modo que é principalmente interpretado como 

estiramento CN, embora haja também alguma participação do estiramento de outras ligações, 

principalmente da ligação tripla CC mais próxima do grupo nitrila. Como se pode ver, as 

intensidades CCSD/cc-pVDZ são muito bem reproduzidas pelo modelo CFCFD, com desvios 

menores que 1% para os maiores cianopoliinos, enquanto que este erro é mais relevante para 

o HCN (3,4%) e o HC3N (2,4%). Além disso, todas as contribuições CFCFD se tornam 
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claramente semelhantes para o HC7N e as moléculas maiores, em cujos sistemas este modo se 

mostra com intensidades fundamentais quase constantes. No entanto, todas as três 

contribuições CFCFD/QTAIM variam significativamente do HCN ao HC7N e o aumento 

observado na intensidade desta banda ao longo destas moléculas está ligado a cancelamentos 

menos efetivos entre tais contribuições. 

 

Tabela 12 - Contribuições CFCFD/QTAIM para o modo de estiramento simétrico das ligações 

triplas CC no centro da molécula por meio de cálculos CCSD/cc-pVDZ. 

Molécula 
Frequência 

(cm
–1

) 

Intensidade (km mol
–1

) 
 

∂μz/∂Qi (e) 

CCSD/cc-pVDZ CFCFD C FC FD Total 

HC5N 2282,8 5,5 5,7  –0,269 0,909 –0,563 0,077 

HC7N 2338,6 24,5 25,0  –0,158 0,651 –0,333 0,160 

HC9N 2342,1 87,0 87,9  –0,035 0,414 –0,079 0,300 

HC11N 2329–2335 
a
 136,6 137,1  – – – – 

HC13N 2322 164,8 165,4  –0,016 0,487 –0,059 0,412 
a
 Existe aqui uma certa mistura entre dois modos de estiramento de frequências similares e a 

intensidade mostrada é a soma destas duas bandas. 

 

Finalmente, a Tabela 12 ilustra que as contribuições de carga e de fluxo de dipolo 

atômico para o modo de estiramento das ligações triplas CC centrais da molécula são quase 

insignificantes para os maiores cianopoliinos. Isto não é surpreendente no caso da 

contribuição de carga, uma vez que os átomos que sofrem os maiores deslocamentos 

(principalmente os átomos de carbono do meio da cadeia) não carregam cargas com grandes 

valores absolutos. Assim, a contribuição do fluxo de carga observada domina e é responsável 

pela grande intensidade fundamental desta vibração nos maiores cianopoliinos, tornando-se a 

banda mais forte no HC13N e, provavelmente, em cianopoliinos ainda mais longos (esta 

tendência também é reforçada a partir das intensidades fundamentais MP2/cc-pVTZ para as 

moléculas até o HC17N). Os desvios entre as intensidades fundamentais do CFCFD/QTAIM e 

do CCSD/cc-pVDZ para este modo são menores que 5%. 

A Tabela 13 traz as contribuições de carga, de fluxo de carga e de fluxo de dipolo 

atômico da QTAIM para os elementos dos tensores polares. Os resultados deste modelo estão 

em bom acordo com aqueles obtidos diretamente pelos cálculos CCSD/cc-pVDZ. 
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Tabela 13 - Contribuições CFCFD/QTAIM para os elementos do tensor polar (e) de sistemas 

do tipo HCnN (n = 1 → 13) por meio de cálculos CCSD/cc-pVDZ. 

Molécula Átomo a 

pxx = pyy 

 

pzz 

C FD Total 
CCSD/ 

cc-pVDZ 
C FC FD Total 

CCSD/ 

cc-pVDZ 

HCN H 0,195 0,057 0,252 0,245  0,195 0,296 -0,256 0,235 0,237 

 C 1,010 -0,983 0,028 0,032  1,010 -3,675 2,375 -0,289 -0,293 

 N -1,205 0,928 -0,277 -0,277  -1,205 3,379 -2,120 0,054 0,055 

            

HC3N H 0,183 0,010 0,193 0,186  0,183 0,368 -0,267 0,284 0,284 

 C1 -0,049 -0,064 -0,113 -0,106  -0,049 -0,874 0,744 -0,178 -0,185 

 C2 -0,052 0,065 0,013 0,013  -0,052 0,501 -0,661 -0,212 -0,205 

 C3 1,072 -0,898 0,175 0,174  1,072 -3,362 2,493 0,203 0,202 

 N -1,155 0,887 -0,268 -0,268  -1,155 3,367 -2,308 -0,096 -0,097 

            

HC5N H 0,179 0,025 0,205 0,199  0,179 0,397 -0,265 0,312 0,311 

 C1 -0,062 -0,089 -0,151 -0,145  -0,062 -1,012 0,796 -0,279 -0,284 

 C2 -0,051 0,030 -0,022 -0,022  -0,051 0,417 -0,589 -0,224 -0,217 

 C3 0,004 0,047 0,051 0,051  0,004 0,564 -0,093 0,475 0,474 

 C4 -0,001 0,010 0,009 0,009  -0,001 -0,430 -0,010 -0,442 -0,440 

 C5 1,079 -0,909 0,170 0,170  1,079 -3,253 2,482 0,307 0,308 

 N -1,147 0,887 -0,261 -0,261  -1,147 3,313 -2,319 -0,153 -0,152 
            

HC7N H 0,177 0,027 0,204 0,198  0,177 0,420 -0,267 0,330 0,330 

 C1 -0,067 -0,091 -0,158 -0,152  -0,067 -1,104 0,810 -0,361 -0,367 

 C2 -0,052 0,042 -0,010 -0,010  -0,052 0,439 -0,591 -0,205 -0,198 

 C3 -0,006 0,029 0,023 0,023  -0,006 0,479 -0,024 0,449 0,447 

 C4 -0,002 -0,037 -0,038 -0,038  -0,002 -0,474 0,034 -0,442 -0,441 

 C5 0,014 0,044 0,059 0,059  0,014 0,718 -0,121 0,611 0,611 

 C6 0,001 0,008 0,009 0,009  0,001 -0,562 -0,002 -0,562 -0,562 

 C7 1,079 -0,908 0,171 0,170  1,079 -3,192 2,478 0,365 0,366 

 N -1,144 0,885 -0,259 -0,259  -1,144 3,275 -2,317 -0,186 -0,187 
            

HC9N H 0,175 0,030 0,205 0,199  0,175 0,439 -0,268 0,345 0,346 

 C1 -0,070 -0,095 -0,164 -0,158  -0,070 -1,175 0,822 -0,423 -0,430 

 C2 -0,053 0,047 -0,007 -0,007  -0,053 0,466 -0,592 -0,180 -0,174 

 C3 -0,010 0,022 0,012 0,012  -0,010 0,429 -0,010 0,409 0,407 

 C4 -0,003 -0,017 -0,020 -0,020  -0,003 -0,423 0,022 -0,404 -0,403 

 C5 0,004 0,023 0,027 0,027  0,004 0,602 -0,048 0,558 0,555 

 C6 0,001 -0,037 -0,035 -0,035  0,001 -0,583 0,044 -0,538 -0,537 

 C7 0,017 0,042 0,058 0,058  0,017 0,785 -0,121 0,681 0,681 

 C8 0,002 0,010 0,012 0,012  0,002 -0,639 -0,004 -0,641 -0,639 

 C9 1,079 -0,909 0,170 0,170  1,079 -3,150 2,475 0,404 0,402 

 N -1,142 0,884 -0,258 -0,258  -1,142 3,253 -2,318 -0,207 -0,208 
            

HC11N H 0,174 0,031 0,204 0,199  0,174 0,449 -0,269 0,354 0,357 

 C1 -0,071 -0,096 -0,167 -0,161  -0,071 -1,226 0,828 -0,469 -0,477 

 C2 -0,054 0,049 -0,005 -0,005  -0,054 0,489 -0,592 -0,157 -0,152 

 C3 -0,011 0,018 0,007 0,007  -0,011 0,389 -0,004 0,373 0,370 

 C4 -0,004 -0,013 -0,017 -0,017  -0,004 -0,375 0,016 -0,362 -0,361 

 C5 0,000 0,017 0,018 0,018  0,000 0,522 -0,033 0,490 0,490 
 C6 -0,000 -0,019 -0,019 -0,018  -0,000 -0,507 0,033 -0,475 -0,473 

 C7 0,006 0,022 0,028 0,028  0,006 0,639 -0,048 0,597 0,597 

 C8 0,002 -0,035 -0,033 -0,033  0,002 -0,633 0,042 -0,589 -0,590 

 C9 0,018 0,041 0,058 0,058  0,018 0,829 -0,122 0,724 0,724 

 C10 0,003 0,010 0,013 0,013  0,003 -0,690 -0,003 -0,690 -0,690 

 C11 1,079 -0,909 0,170 0,170  1,079 -3,124 2,471 0,427 0,426 

 N -1,141 0,884 -0,257 -0,257  -1,141 3,235 -2,316 -0,222 -0,221 

continua           
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Tabela 13 (continuação) -  Contribuições CFCFD/QTAIM para os elementos do tensor polar 

(e) de sistemas do tipo HCnN (n = 1 → 13) por meio de cálculos 

CCSD/cc-pVDZ. 

Molécula Átomo a 

pxx = pyy 

 

pzz 

C FD Total 
CCSD/ 

cc-pVDZ 
C FC FD Total 

CCSD/ 

cc-pVDZ 

HC13N H 0,173 0,032 0,205 0,199  0,173 0,459 -0,270 0,362 0,365 

 C1 -0,072 -0,097 -0,169 -0,163  -0,072 -1,264 0,833 -0,503 -0,511 

 C2 -0,054 0,050 -0,004 -0,004  -0,054 0,507 -0,593 -0,140 -0,134 

 C3 -0,012 0,016 0,003 0,003  -0,012 0,359 -0,001 0,346 0,341 

 C4 -0,005 -0,010 -0,015 -0,015  -0,005 -0,333 0,014 -0,324 -0,325 

 C5 -0,002 0,014 0,012 0,012  -0,002 0,460 -0,025 0,433 0,432 

 C6 -0,001 -0,014 -0,015 -0,015  -0,001 -0,436 0,027 -0,409 -0,409 

 C7 0,002 0,015 0,018 0,018  0,002 0,538 -0,032 0,509 0,508 
 C8 0,001 -0,017 -0,016 -0,016  0,001 -0,534 0,030 -0,504 -0,502 

 C9 0,007 0,020 0,027 0,027  0,007 0,660 -0,048 0,619 0,617 

 C10 0,003 -0,034 -0,032 -0,032  0,003 -0,664 0,041 -0,621 -0,620 

 C11 0,018 0,040 0,058 0,058  0,018 0,854 -0,124 0,749 0,750 

 C12 0,003 0,011 0,014 0,014  0,003 -0,728 -0,001 -0,726 -0,723 

 C13 1,079 -0,909 0,170 0,170  1,079 -3,106 2,469 0,442 0,442 

 N -1,140 0,883 -0,256 -0,256  -1,140 3,225 -2,315 -0,230 -0,230 
a
 Os carbonos são numerados sequencialmente a partir do átomo de carbono ligado ao 

hidrogênio. 

 

Por sua vez, a Tabela 14 indica que existe um fluxo de carga eletrônica muito 

importante entre os dois átomos do grupo nitrila quando o átomo de nitrogênio é deslocado 

isoladamente, de tal modo que o comprimento da ligação CN é alterado (quase 3 e/Å).  

 

Tabela 14 - Fluxos de carga (e/Å) durante o deslocamento do átomo de nitrogênio ao longo do 

eixo z, ∂qi/∂zN, obtidos das cargas QTAIM em nível CCSD/cc-pVDZ. 

Átomo 
a
 HCN HC3N HC5N HC7N HC9N HC11N HC13N 

H –0,049 –0,019 –0,009 –0,005 –0,003 –0,002 –0,001 

C1 2,985 0,013 –0,007 –0,005 –0,003 –0,002 –0,001 

C2  –0,041 –0,014 –0,005 –0,002 –0,001 –0,001 

C3  2,997 0,017 –0,004 –0,003 –0,002 –0,001 

C4   –0,037 –0,013 –0,005 –0,002 –0,001 

C5   3,000 0,018 –0,004 –0,003 –0,002 

C6    –0,035 –0,013 –0,004 –0,002 

C7    2,999 0,018 –0,003 –0,003 

C8     –0,034 –0,013 –0,004 

C9     3,000 0,018 –0,003 

C10      –0,034 –0,013 

C11      2,999 0,019 

C12       –0,034 

C13       2,999 

N –2,936 –2,950 –2,950 –2,950 –2,951 –2,951 –2,951 
a 

Os carbonos são numerados sequencialmente a partir do átomo de carbono ligado ao 

hidrogênio. 
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Para investigar ainda mais a origem do aumento das intensidades fundamentais do 

estiramento CH com o tamanho da cadeia, foi preparada a Tabela 15. Esta tabela mostra os 

fluxos de carga atômica durante o deslocamento isolado do átomo de hidrogênio ao longo do 

eixo z.  

 

Tabela 15 - Fluxos de carga (e/Å) durante o deslocamento do átomo de hidrogênio ao longo 

do eixo z, ∂qi/∂zH, obtidos das cargas QTAIM em nível CCSD/cc-pVDZ. 

Átomo 
a
 HCN HC3N HC5N HC7N HC9N HC11N HC13N 

H 0,199 0,228 0,230 0,231 0,232 0,232 0,233 

C1 –0,130 –0,155 –0,155 –0,159 –0,160 –0,160 –0,161 

C2  –0,062 –0,060 –0,059 –0,058 –0,058 –0,058 

C3  0,002 –0,002 –0,001 –0,001 –0,001 0,000 

C4   –0,003 –0,002 –0,002 –0,002 –0,002 

C5   –0,001 –0,003 –0,002 –0,002 –0,002 

C6    –0,003 –0,003 –0,002 –0,002 

C7    –0,001 –0,002 –0,001 –0,001 

C8     –0,002 –0,002 –0,002 

C9     0,000 –0,001 –0,001 

C10      –0,001 –0,001 

C11      0,000 –0,001 

C12       –0,001 

C13       0,000 

N –0,069 –0,014 –0,008 –0,005 –0,003 –0,002 –0,002 
a 
Os carbonos são numerados sequencialmente a partir do átomo de carbono ligado ao 

hidrogênio. 

 

Quando a ligação CH é esticada, o hidrogênio perde uma quantidade quase constante 

de carga eletrônica em todas estas moléculas (0,23 e/Å), exceto talvez no HCN. A maior parte 

da carga eletrônica perdida pelo hidrogênio é doada para os átomos da ligação tripla CC mais 

próxima (ou ligação CN no HCN). A diferença entre estas moléculas reside no fato de que a 

quantidade remanescente de carga eletrônica perdida pelo hidrogênio, cerca de 0,014 e/Å, é 

doada aos átomos cada vez mais distantes do hidrogênio conforme o número de átomos de 

carbono aumenta. A contribuição do fluxo de carga para as derivadas do momento de dipolo 

depende de uma soma de produtos entre o fluxo de carga e a posição de cada átomo (veja as 

equações (2.11) e (2.12)). Assim, mesmo um pequeno fluxo de carga pode conduzir a 

importantes contribuições para as derivadas do momento de dipolo quando a carga eletrônica 

flui entre átomos muito afastados uns dos outros. Esta redistribuição da carga eletrônica 

perdida pelo hidrogênio ao longo de toda a molécula está também possivelmente associada 

com a condutividade elétrica de tais sistemas conjugados, como já foi discutido por Scemama 

e Chaquin (2002). Um comportamento similar é observado quando o comprimento da ligação 
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CN diminui durante o deslocamento do nitrogênio na Tabela 14. Neste caso, o átomo de 

carbono do grupo nitrila perde uma quantidade quase constante de carga eletrônica         

(cerca de 3 e/Å) que migra principalmente para o nitrogênio. A carga eletrônica restante 

(cerca de 0,05 e/Å) também se espalha ao longo da molécula. 

As duas bandas com as menores frequências também foram investigadas e ajustes são 

apresentados para as frequências harmônicas, ωi, destas duas vibrações duplamente 

degeneradas, rotuladas como banda 1 e banda 2. As vibrações associadas com a banda 1 e a 

banda 2 se assemelham, respectivamente, ao primeiro e ao segundo harmônico em uma corda 

vibrante e suas frequências devem ser pouco afetadas pelos efeitos anarmônicos ou pelo 

tratamento de correlação eletrônica. Desta forma, os ajustes foram elaborados com os 

resultados MP2/cc-pVTZ dos cianopoliinos de n = 9 até 17 e são dados por 

 

  1,84911

1 2350,6n)(cmω      e  (3.3) 

 

  1,79741

2 5653,5n)(cmω      . (3.4)  

 

Os desvios entre os valores apresentados por estas equações e os da referência 

MP2/cc-pVTZ para as moléculas utilizadas para obter tais relações são de, no máximo, 1%. 

Os desvios entre os valores indicados por estas equações e pelos resultados CCSD/cc-pVDZ 

do HC9N até o HC13N são apenas um pouco maiores, atingindo 3,4%. Embora as equações 

(3.3) e (3.4) sejam projetadas para uso em grandes cianopoliinos, elas também foram 

aplicadas para duas moléculas menores, o HC5N e o HC7N, cujos resultados encontrados 

estão na Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Frequências (cm
–1

) previstas pelas equações (3.3) e (3.4) para o HC5N e o HC7N. 

 Banda MP2/cc-pVTZ CCSD/cc-pVDZ Previsão 

HC5N 1 110,4 110,8 119,9 

 2 269,3 263,4 313,3 

     

HC7N 1 62,8 63,8 64,3 

 2 163,4 166,7 171,1 

 

Comparando estas previsões com os valores de referência obtidos em nível MP2/cc-

pVTZ, pode-se ver que as frequências para as bandas 1 e 2 desviam-se, no máximo, 9% e 

16%, respectivamente. Desvios semelhantes são obtidos com as frequências CCSD/cc-pVDZ. 

Desta forma, esperamos que a previsão da posição de tais bandas possa orientar trabalhos 
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futuros que buscam identificar maiores cianopoliinos no meio interestelar, uma vez que estas 

duas frequências passam a fazer parte da faixa acessível aos radiotelescópios modernos 

(McCARTHY et al., 1998). 

 

3.2 Propriedades dos isocianopoliinos 

 

Os isocianopoliinos, HCn–1NC, foram abordados com o nível CCSD/cc-pVTZ            

(n = 1 – 7) e também com os níveis MP2/cc-pVTZ (n = 1 – 17) e CCSD/cc-pVDZ                 

(n = 1 – 13) para que seus dados possam ser comparados com aqueles obtidos para os 

respectivos cianopoliinos. Neste trabalho, o isocianopoliino, HCn–1NC, com n = 1 se refere à 

molécula de HNC. 

 

Tabela 17 - Comprimentos de ligação (Å) e constantes rotacionais, B, (GHz) experimentais e 

calculados em nível MP2/cc-pVTZ.
a
 

Ligação b HNC HC2NC HC4NC HC6NC HC8NC HC10NC HC12NC HC14NC HC16NC 

H–N 0,9961 
(0,996) 

        

H–C1  1,0615 

(1,055) 

1,0625 1,0626 1,0627 1,0628 1,0627 1,0628 1,0628 

C1≡C2  1,2122 

(1,203) 

1,2204 1,2227 1,2237 1,2241 1,2245 1,2247 1,2248 

C2–C3   1,3615 1,3569 1,3547 1,3538 1,3530 1,3525 1,3523 

C3≡C4   1,2219 1,2327 1,2360 1,2375 1,2385 1,2391 1,2394 

C4–C5    1,3506 1,3441 1,3405 1,3389 1,3377 1,3371 

C5≡C6    1,2255 1,2376 1,2417 1,2439 1,2453 1,2460 

C6–C7     1,3465 1,3385 1,3346 1,3321 1,3307 

C7≡C8     1,2272 1,2401 1,2449 1,2475 1,2490 

C8–C9      1,3444 1,3358 1,3311 1,3284 

C9≡C10      1,2281 1,2416 1,2467 1,2496 

C10–C11       1,3432 1,3342 1,3290 

C11≡C12       1,2287 1,2424 1,2479 

C12–C13        1,3424 1,3329 

C13≡C14        1,2288 1,2431 

C14–C15         1,3420 

C15≡C16         1,2291 

Cn–1–N c  1,3141 

(1,317) 

1,3072 1,3048 1,3037 1,3032 1,3029 1,3028 1,3026 

N≡C 1,1762 

(1,168) 

1,1876 

(1,175) 

1,1903 1,1913 1,1917 1,1920 1,1922 1,1922 1,1923 

          

B 44,97 

(45,50) 

4,927 

(4,968) 

1,390 

(1,401) 

0,5779 

(0,5825) 

0,2947 0,1705 0,1075 0,0721 0,0508 

a
 Os valores entre parênteses são dados experimentais (KRÜGER et al., 1991; McCARTHY 

et al., 2000; OKABAYASHI; TANIMOTO, 1993). 
b
 Os carbonos são numerados sequencialmente a partir do átomo de carbono ligado ao 

hidrogênio. 
c
 Aqui, o valor de n é 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17, respectivamente. 
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Resultados para as geometrias de equilíbrio dos isocianopoliinos dados pelos cálculos 

MP2/cc-pVTZ e os dados experimentais podem ser vistos na Tabela 17. Os comprimentos de 

ligação experimentais estão disponíveis apenas para os dois menores isocianopoliinos, o HNC 

e o HC2NC (OKABAYASHI; TANIMOTO, 1993; KRÜGER et al., 1991). Enquanto estes 

dados geométricos experimentais para o HNC referem-se à condição de equilíbrio, aqueles 

para o HC2NC são para uma estrutura de substituição isotópica. De qualquer maneira, os 

valores MP2/cc-pVTZ estão em bom acordo com os experimentais e o maior desvio é de 

apenas 0,013 Å. Por sua vez, comprimentos de ligação obtidos em níveis CCSD/cc-pVDZ e 

CCSD/cc-pVTZ estão na Tabela 18.  

 

Tabela 18 - Comprimentos de ligação (Å) e constantes rotacionais, B, (GHz) calculados em 

nível CCSD/cc-pVDZ e CCSD/cc-pVTZ.
a
 

Ligação 
b
 HNC HC2NC HC4NC HC6NC HC8NC HC10NC HC12NC 

H–N 1,0055 

(0,9940) 

      

H–C1  1,0770 

(1,0614) 

1,0782 

(1,0622) 

1,0781 

(1,0621) 

1,0782 1,0782 1,0782 

C1≡C2  1,2209 

(1,2016) 

1,2259 

(1,2067) 

1,2266 

(1,2075) 

1,2268 1,2268 1,2269 

C2–C3   1,3935 

(1,3775) 

1,3915 

(1,3758) 

1,3912 1,3910 1,3910 

C3≡C4   1,2244 

(1,2057) 

1,2302 

(1,2118) 

1,2312 1,2314 1,2314 

C4–C5    1,3873 

(1,3719) 

1,3849 1,3843 1,3840 

C5≡C6    1,2255 

(1,2069) 

1,2315 1,2326 1,2329 

C6–C7     1,3862 1,3836 1,3829 

C7≡C8     1,2258 1,2319 1,2330 

C8–C9      1,3858 1,3831 

C9≡C10      1,2259 1,2320 

C10–C11       1,3857 

C11≡C12       1,2259 

Cn–1–N 
c
  1,3342 

(1,3210) 

1,3293 

(1,3161) 

1,3283 

(1,3148) 

1,3279 1,3277 1,3276 

N≡C 1,1849 

(1,1684) 

1,1930 

(1,1766) 

1,1945 

(1,1781) 

1,1948 

(1,1786) 

1,1950 1,1951 1,1951 

        

B 44,29 

(45,52) 

4,829 

(4,955) 

1,358 

(1,394) 

0,5641 

(0,5789) 

0,2874 0,1661 0,1047
 

a
 Os valores entre parênteses são dados CCSD/cc-pVTZ.

 

b 
Os carbonos são numerados sequencialmente a partir do átomo de carbono ligado ao 

hidrogênio. 
c
 Aqui, o valor de n é 3, 5, 7, 9, 11 e 13, respectivamente. 
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A combinação de um método melhor com um conjunto de base menor,          

CCSD/cc-pVDZ, não fornece resultados mais próximos dos dados experimentais do que o 

nível MP2/cc-pVTZ (os desvios podem chegar a 0,022 Å com o CCSD/cc-pVDZ). Por sua 

vez, o maior desvio dado pelo nível CCSD/cc-pVTZ com relação aos comprimentos de 

ligação experimentais é somente 0,006 Å, que é quase metade daquele fornecido pelo 

MP2/cc-pVTZ. Comparações semelhantes podem ser feitas para as constantes rotacionais de 

isocianopoliinos, também na Tabela 17 e na Tabela 18. Neste caso, as constantes rotacionais 

experimentais dos quatro menores isocianopoliinos já foram medidas (KRÜGER et al., 1991; 

McCARTHY et al., 2000; OKABAYASHI; TANIMOTO, 1993).
 
Novamente, os melhores 

valores são obtidos com os cálculos CCSD/cc-pVTZ e o nível CCSD/cc-pVDZ é inferior ao 

MP2/cc-pVTZ para esta propriedade. 

Considerando que este estudo apresenta as constantes rotacionais do MP2/cc-pVTZ 

para grandes isocianopoliinos e os valores experimentais desta propriedade no estado 

vibracional fundamental, B0, estão apenas disponíveis para os sistemas menores (KRÜGER et 

al., 1991; McCARTHY et al., 2000; OKABAYASHI; TANIMOTO, 1993), regressões foram 

realizadas com os dados dos isocianopoliinos com n = 1 até 7 para fornecer as melhores 

estimativas de B0 para os maiores membros desta série molcular, de forma similar ao que foi 

feito por Arnau, Silla e Tuñón (1993) com cálculos menos precisos e dados experimentais de 

apenas duas moléculas. Como uma regressão linear não estimou muito bem nossos dados 

relacionados à molécula de HNC, uma forma quadrática melhor se adequou para tal 

finalidade. A equação indicada, para valores em GHz, é 

 

  
2

e

6

e0 B108,20001,00838B0,000248(exp)B     ,  (3.5) 

 

em que Be é a constante rotacional de equilíbrio obtida em nível MP2/cc-pVTZ. Assim, esta 

equação apresenta desvios menores que 0,003% em relação aos valores experimentais dos 

isocianopoliinos com n = 1 até 7 e conduz aos valores de B0 dados por 0,29696, 0,17172, 

0,10816, 0,072498 e 0,050932 GHz em sistemas HCn–1NC com n variando de 9 a 17, 

respectivamente. Os valores previstos na literatura para o HC8NC e o HC10NC (ARNAU; 

SILLA; TUÑÓN, 1993) são cerca de 5 a 9% maiores que os propostos aqui. Nós fortemente 

sugerimos que as constantes rotacionais encontradas neste trabalho representam as 

determinações mais exatas dessa quantidade obtidas até hoje para grandes isocianopoliinos e 

que, desta maneira, podem ser usadas para fins de detecção. Embora esta equação não possa 

ser testada ainda para grandes isocianopoliinos, uma investigação semelhante foi executada 
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com os cianopoliinos. Então, foi construída uma regressão similar à equação (3.5) para os 

quatro menores cianopoliinos com o uso de resultados MP2/cc-pVTZ mostrados na seção 

anterior (VICHIETTI; HAIDUKE, 2012) e dados experimentais (ALEXANDER; KROTO; 

WALTON, 1976; CRESSWELL; WINNEWISSER; GERRY, 1977; DE LUCIA; GORDY, 

1969; KIRBY; KROTO; WALTON, 1980). O valor previsto para grandes cianopoliinos com 

n = 9 até 17 resultaram em desvios menores que 0,4% em relação aos valores experimentais 

de B0 disponíveis (BELL et al., 1982; LIDA; OHSHIMA; ENDO, 1991; McCARTHY et al., 

2000; TRAVERS et al., 1996). Assim, espera-se que nossas constantes rotacionais 

determinadas para isocianopoliinos com n ≥ 9, pelo uso da equação (3.5), tenham este mesmo 

grau de precisão. 

Os momentos de dipolo são analisados na Tabela 19. Porém, agora o nível       

MP2/cc-pVTZ está associado com os piores resultados, quando comparado com os 

experimentais (BLACKMAN et al., 1976; KRÜGER et al., 1991; McCARTHY et al., 2000) e 

também com aqueles calculados em nível CCSD/cc-pVTZ (desvios de até 0,55 Debye para o 

HC6NC), e leva à superestimação dos valores para esta propriedade elétrica. Os momentos de 

dipolo do método CCSD, com ambos os conjuntos de funções de base, estão bem próximos 

entre si e o maior desvio observado entre estes respectivos valores é de apenas 0,05 Debye 

(veja também que o conjunto de base mais compacto sempre fornece números ligeiramente 

menores). 

 

Tabela 19 - Momentos de dipolo molecular (Debye) obtidos em níveis MP2/cc-pVTZ, 

CCSD/cc-pVDZ e CCSD/cc-pVTZ, calculados pelas quantidades QTAIM e 

valores experimentais.
a
 

 
QTAIM/MP2/ 

cc-pVTZ 
b
 

MP2/ 

cc-pVTZ 

QTAIM/CCSD/ 

cc-pVDZ 
b
 

CCSD/ 

cc-pVDZ 

CCSD/ 

cc-pVTZ 
Exp.

c
 

 C     D Total C D Total 

HNC –2,71 6,06 3,35 3,27 –3,09 6,28 3,19 3,06 3,09 3,05   

HC2NC 3,17 0,14 3,30 3,23 0,35 2,56 2,91 2,88 2,92 2,93   

HC4NC 5,55 –1,82 3,73 3,57 0,73 2,39 3,13 3,10 3,15    

HC6NC 4,72 –0,55 4,17 3,90 0,98 2,35 3,32 3,30 3,35    

HC8NC 4,62 –0,01 4,60 4,18 1,16 2,32 3,48 3,46     

HC10NC 4,86 0,18 5,04 4,44 1,30 2,31 3,60 3,58     

HC12NC 5,34 0,15 5,49 4,66 1,40 2,29 3,69 3,67     

HC14NC 5,86 0,09 5,95 4,86         

HC16NC 6,38 0,04 6,42 5,03       
  

a
 As moléculas foram posicionadas ao longo do eixo Cartesiano z, com o átomo de hidrogênio 

colocado na extremidade positiva do eixo.
 

b
 A contribuição de carga é denominada por C, enquanto D se refere à contribuição do dipolo 

atômico. 
c
 BLACKMAN et al., 1976; KRÜGER et al., 1991; McCARTHY et al., 2000. 
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A concordância dos valores CCSD/cc-pVTZ com os dados experimentais também é 

excelente. Estes resultados mostram que o tratamento da correlação eletrônica é mais 

importante que incrementos das funções de base para momentos de dipolo em 

isocianopoliinos, em clara contradição com os resultados desta propriedade em cianopoliinos, 

em cujas moléculas as determinações MP2/cc-pVTZ são mais precisas que as           

CCSD/cc-pVDZ. Outro trabalho teórico também concluiu que os momentos de dipolo do 

HC4NC e do HC6NC são significativamente alterados pela correlação eletrônica, enquanto a 

dependência do tamanho do conjunto de base é muito menos relevante (BOTSCHWINA       

et al., 1998). Além disso, este trabalho mostra que o tratamento perturbativo de substituições 

triplas por meio de cálculos CCSD(T) pode ainda levar a um aumento nas magnitudes do 

momento de dipolo para o HC4NC e o HC6NC de 0,120 e 0,151 Debye, respectivamente, com 

relação aos respectivos resultados CCSD. No entanto, o Gaussian 03 não fornece valores de 

propriedades por meio de densidades generalizadas para o tratamento CCSD(T). Assim, 

podemos indicar os momentos de dipolo CCSD/cc-pVDZ como sendo as melhores 

estimativas disponíveis para grandes isocianopoliinos e, devido a isso, propomos uma 

equação dada pela regressão destes resultados para sistemas com n = 7 → 13, 

 

  0,15382,506nμ(Debye)    .  (3.6) 

 

Esta equação fornece previsões com um desvio de somente 0,1% para as moléculas usadas 

neste ajuste.  

Além disso, embora os valores do momento de dipolo e das contribuições das 

quantidades QTAIM para tal propriedade (Tabela 19) diferem significativamente quando 

obtidos em níveis MP2/cc-pVTZ ou CCSD/cc-pVDZ, eles mostram que a contribuição do 

dipolo atômico torna-se quase constante para grandes isocianopoliinos enquanto a 

contribuição de carga continua aumentando significativamente com o número de átomos de 

carbono. Um comportamento semelhante foi observado anteriormente para cianopoliinos, de 

modo que a contribuição de carga também é responsável pelos incrementos observados nos 

momentos de dipolo com o tamanho da cadeia para grandes isocianopoliinos. Além disso, 

comparando os momentos de dipolo derivados diretamente dos cálculos MP2/cc-pVTZ com 

aqueles dados pelas quantidades QTAIM obtidas neste mesmo nível, observamos que os 

desvios são muito significativos e podem chegar a 1,4 Debye para o HC16NC. Isso indica que 

há alguma deficiência nas cargas e/ou dipolos atômicos QTAIM obtidos através do programa 
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Gaussian 03 para a geometria de equilíbrio, como visto também para o mesmo nível teórico 

em cianopoliinos.  

As frequências vibracionais harmônicas e as intensidades fundamentais de 

infravermelho obtidas aqui em cálculos CCSD/cc-pVTZ, CCSD/cc-pVDZ e MP2/cc-pVTZ 

estão distribuídas, respectivamente, da Tabela 20 até a Tabela 22. Intensidades experimentais 

de bandas fundamentais podem apenas ser estimadas para o HNC, por meio dos dados 

medidos dos momentos de transição (NEZU; AMANO; KAWAGUCHI, 1998; HE; 

MACDONALD, 1999). Assim, existem dois valores alternativos para o estiramento NH, que 

são 108 e 182 km mol
–1

. A banda de deformação angular NH está associada com uma 

intensidade de 314 km mol
–1

, enquanto que o estiramento NC apresenta 29 km mol
–1

. Os 

desvios médios absolutos, DMAs, das intensidades calculadas em relação a esses dados 

experimentais são menores para o nível CCSD/cc-pVDZ, com ambos os valores alternativos 

para o estiramento NH. Como o CCSD/cc-pVDZ também forneceu as melhores estimativas 

entre estas três opções para cianopoliinos, decidimos usar este nível para executar nossas 

demais investigações sobre as intensidades de infravermelho. Mesmo assim, foram elaborados 

os gráficos dos espectros de infravermelho dos isocianopoliinos com n = 1 até 17, obtidos em 

nível MP2/cc-pVTZ, e que podem ser encontrados no Apêndice A, no qual também constam 

os espectros fornecidos pelo nível CCSD/cc-pVDZ para os sistemas com n = 1 a 13. 

 

Tabela 20 - Frequências vibracionais harmônicas (cm
–1

) e intensidades fundamentais de 

infravermelho (km mol
–1

) calculadas em nível CCSD/cc-pVTZ.
a
 

Molécula 
b 

 

HNC σ 3860,4 (259,0), 2108,7 (52,4) 

 π  495,2 (275,7) 

   

HC2NC σ 3493,3 (94,8), 2334,4 (118,1), 2128,8 (80,3), 950,4 (2,7) 

 π  656,1 (83,0), 453,5 (0,1), 216,3 (0,4) 

   

HC4NC σ 3481,1 (95,1), 2411,5 (48,1), 2235,3 (145,1), 2129,5 (92,8), 1213,2 (6,3), 

633,4 (0,9) 

 π  681,0 (79,4), 496,1 (0,0), 424,8 (2,1), 248,5 (10,2), 116,9 (0,1) 
a 
Os valores entre parênteses são as intensidades fundamentais de infravermelho. 

b
 As intensidades das bandas π são dadas como a soma de duas vibrações degeneradas. 
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Tabela 21 - Frequências vibracionais harmônicas (cm
–1

) e intensidades fundamentais de 

infravermelho (km mol
–1

) calculadas em nível CCSD/cc-pVDZ.
a
 

Molécula
 b

  

HNC σ 3826,9 (240,1), 2091,4 (42,6) 

 π 473,9 (275,4) 

   

HC2NC σ 3483,7 (93,9), 2315,2 (100,7), 2106,2 (77,3), 941,2 (2,3) 

 π 634,6 (70,7), 416,7 (1,0), 205,4 (0,5) 

   

HC4NC σ 3471,9 (96,1), 2389,7 (43,6), 2213,9 (140,3), 2108,1 (84,4), 1206,5 (5,7),  

630,6 (0,9) 

 π 646,8 (74,7), 500,9 (0,2), 400,3 (1,3), 240,7 (4,0), 116,1 (0,2) 

   

HC6NC σ 3472,4 (113,2), 2382,8 (33,1), 2322,1 (93,1), 2173,6 (129,3), 2113,2 (99,3), 

1314,6 (1,4), 935,9 (8,7), 474,4 (0,3) 

 π 645,8 (76,2), 518,7 (0,2), 464,8 (0,9), 394,8 (0,0), 261,3 (0,0), 164,0 (8,9),  

66,6 (0,0) 

   

HC8NC σ 3471,9 (127,4), 2376,4 (66,2), 2342,2 (48,5), 2274,9 (67,1), 2154,4 (155,6), 

2114,8 (96,2), 1370,7 (2,3), 1102,2 (2,5), 757,0 (7,9), 381,1 (0,1) 

 π 643,3 (76,0), 552,0 (0,2), 510,3 (0,1), 447,0 (0,1), 392,4 (0,7), 276,1 (3,2), 

195,2 (0,2), 113,0 (6,1), 42,7 (0,0) 

   

HC10NC σ 3471,9 (138,1), 2376,2 (88,9), 2334,8 (20,1), 2321,0 (50,6), 2240,5 (87,1), 

2143,5 (150,1), 2116,6 (102,0), 1403,7 (0,6), 1202,4 (5,8), 936,1 (2,1),      

634,4 (6,4), 318,5 (0,0) 

 π 642,7 (76,2), 585,9 (0,2), 533,4 (0,0), 489,7 (0,1), 435,84 (1,1), 390,6 (0,0), 

284,9 (0,1), 216,9 (5,4), 147,4 (0,2), 80,4 (3,9), 29,6 (0,0) 

   

HC12NC σ 3471,9 (146,5), 2375,3 (101,4), 2339,3 (2,2), 2322,9 (46,9), 2293,1 (68,0), 

2215,6 (71,5), 2137,2 (164,3), 2117,6 (96,2), 1424,9 (1,1), 1268,0 (1,6),  

1055,9 (7,3), 810,1 (1,4), 545,7 (5,0), 273,7 (0,0) 

 π 642,0 (75,1), 624,1 (1,2), 558,8 (0,0), 518,8 (0,1), 474,6 (0,5), 428,1 (0,1), 

389,7 (0,1), 291,8 (1,7), 233,3 (0,0), 172,8 (5,4), 112,6 (0,1), 59,5 (2,6),      

21,7 (0,0)
 

a
 Os valores entre parênteses são as intensidades fundamentais de infravermelho. 

b
 As intensidades das bandas π são dadas como a soma de duas vibrações degeneradas. 
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Tabela 22 - Frequências vibracionais harmônicas (cm
–1

) e intensidades fundamentais de 

infravermelho (km mol
–1

) calculadas em nível MP2/cc-pVTZ.
a
 

Molécula
 b

  

HNC σ 3837,3 (254,6), 2025,4 (26,5) 

 π 502,6 (263,6) 

   

HC2NC σ 3495,8 (99,7), 2248,9 (36,1), 2030,1 (40,5), 941,9 (1,8) 

 π 625,3 (80,1), 449,9 (0,2), 219,8 (1,3) 

   

HC4NC σ 3479,8 (107,1), 2277,6 (3,1), 2134,0 (65,2), 2016,6 (32,0), 1215,1 (4,1), 631,3 (0,5) 

 π 634,7 (80,2), 473,0 (0,0), 423,1 (0,1), 249,2 (6,1), 115,4 (0,2) 

   

HC6NC σ 3479,3 (132,8), 2245,3 (11,0), 2177,5 (58,7), 2083,7 (46,4), 2008,0 (32,4),         

1333,8 (0,7), 940,0 (7,3), 476,4 (0,1) 

 π 620,7 (80,5), 505,2 (0,0), 460,1 (0,5), 414,7 (0,4), 268,3 (0,0), 165,1 (11,7), 65,0 (0,1) 

   

HC8NC σ 3477,2 (158,0), 2239,1 (21,8), 2156,6 (22,4), 2109,3 (88,4), 2058,5 (67,6),         

1996,4 (17,6), 1402,0 (1,7), 1111,7 (1,5), 761,0 (7,9), 383,1 (0,0) 

 π 618,7 (81,4), 505,5 (0,0), 480,0 (0,2), 439,5 (0,2), 406,0 (0,0), 281,6 (5,2),           

197,2 (0,6), 111,8 (7,7), 41,5 (0,0) 

   

HC10NC σ 3475,9 (182,1), 2230,5 (27,9), 2164,3 (2,8), 2120,3 (48,4), 2048,7 (175,1),         

2021,4 (28,1), 1987,9 (19,5), 1447,0 (0,2), 1218,6 (5,3), 943,5 (1,3), 638,5 (7,7), 

320,8 (0,0) 

 π 613,8 (81,7), 504,7 (0,0), 491,7 (0,0), 462,9 (0,1), 432,0 (0,1), 401,5 (0,9),           
286,7 (0,0), 218,1 (7,5), 145,9 (0,4), 78,3 (4,9), 28,5 (0,0) 

   

HC12NC σ 3476,2 (205,0), 2226,6 (31,2), 2154,2 (28,6), 2128,1 (10,2), 2091,8 (68,6),         

2027,4 (69,3), 1980,0 (50,7), 1947,5 (137,5), 1478,8 (0,8), 1291,8 (1,1), 1068,0 (7,6),     
817,0 (0,9), 549,9 (7,3), 276,0 (0,0) 

 π 612,3 (82,0), 507,1 (0,0), 496,7 (0,0), 478,1 (0,1), 453,0 (0,2), 425,1 (0,3),           

397,0 (0,0), 295,0 (2,7), 234,8 (0,2), 172,6 (7,0), 110,9 (0,2), 58,0 (3,4), 21,1 (0,0) 

   

HC14NC σ 3475,4 (226,8), 2224,8 (39,8), 2153,6 (19,8), 2128,4 (52,3), 2086,1 (24,9),         

2065,3 (43,2), 2018,1 (78,8), 1968,2 (8,7), 1873,4 (230,3), 1503,2 (0,1), 1345,2 (3,3),   

1157,8 (1,5), 946,8 (8,6), 719,7 (0,5), 482,9 (7,0), 242,2 (0,1) 

 π 611,1 (82,2), 507,4 (0,0), 499,2 (0,1), 485,8 (0,1), 466,7 (0,1), 443,0 (0,1),           

419,6 (0,0), 393,2 (0,7), 298,0 (0,0), 246,7 (4,8), 191,8 (0,4), 136,9 (5,5), 85,9 (0,1), 

44,4 (2,4), 16,0 (0,0) 

   

HC16NC σ 3475,2 (247,2), 2222,6 (49,5), 2149,8 (0,1), 2126,9 (75,9), 2107,4 (39,4),           

2052,5 (80,6), 2033,5 (6,2), 2005,3 (42,4), 1959,5 (11,6), 1800,6 (297,3),           

1522,4 (0,4), 1385,7 (0,6), 1225,2 (5,7), 1044,6 (1,5), 848,8 (8,8), 642,7 (0,3),     
430,5 (6,6), 215,8 (0,1) 

 π 609,8 (82,4), 509,6 (0,0), 502,6 (0,1), 491,0 (0,0), 476,7 (0,1), 458,5 (0,1),           

436,5 (0,1), 415,2 (0,5), 390,3 (0,0), 302,1 (1,6), 256,3 (0,1), 207,7 (5,4), 158,1 (0,3), 

110,4 (4,2), 68,3 (0,1), 35,1 (1,8), 12,7 (0,0)
 

a
 Os valores entre parênteses são as intensidades fundamentais de infravermelho. 

b
 As intensidades das bandas π são dadas como a soma de duas vibrações degeneradas. 
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A Tabela 23 e a Tabela 24 trazem as cargas e os dipolos atômicos do formalismo 

QTAIM, que foram obtidos em nível CCSD/cc-pVDZ para estes sistemas. É possível 

perceber que os valores da carga e do dipolo atômico se tornam quase insignificantes para os 

átomos de carbono centrais em isocianopoliinos de cadeia longa. A carga do hidrogênio é 

muito distinta no HNC (0,56 e), mas assume quase o mesmo valor nos demais membros  

(0,17 e). Isso é fácil de entender, uma vez que existe uma ligação NH no HNC ao invés de 

uma ligação CH, como em todos os outros sistemas. Além disso, o átomo de carbono 

pertencente ao grupo isonitrila é carregado positivamente (cerca de 1,01 e), enquanto o oposto 

ocorre para o nitrogênio (aproximadamente –1,63 e, exceto para o HNC, em cuja molécula o 

valor é –1,58 e). O átomo de carbono ligado diretamente ao grupo isonitrila também mostra 

cargas positivas bem relevantes (entre 0,48 e 0,50 e, excluindo o HC2NC que mostra um 

átomo de carbono com uma carga ligeiramente menor, 0,41 e). Comparando o maior 

isocianopoliino tratado com este nível, HC12NC, com o respectivo cianopoliino, HC13N, 

pode-se notar que apenas são detectadas alterações de carga relevantes perto da extremidade 

(iso)nitrila, como esperado. Embora o átomo de carbono desse grupo mostre valores 

semelhantes para esta propriedade nestes isômeros (1,015 e no HC12NC e 1,079 e no HC13N), 

o nitrogênio apresenta uma carga muito mais negativa em isocianopoliinos, com uma 

diferença absoluta de 0,485 e nesse maior representante. Percebe-se também que a maior parte 

deste excesso de carga eletrônica associada ao nitrogênio nos isocianopoliinos vem do átomo 

de carbono ligado diretamente ao grupo isonitrila, que apresenta uma carga perto de zero nos 

maiores cianopoliinos. O outro átomo de carbono da ligação tripla CC adjacente ao grupo 

(iso)nitrila também perde alguma carga eletrônica em isocianopoliinos em comparação com 

seus isômeros mais comuns. 

Além disso, os dipolos para os átomos próximos da extremidade do hidrogênio 

apresentam quase os mesmos valores encontrados nos respectivos cianopoliinos. Os dois 

átomos do grupo isonitrila mostram dipolos positivos (de 0,71 a 0,73 u.a. para o nitrogênio e 

entre 1,70 e 1,71 u.a. para o carbono, exceto para o HNC, que apresenta números um pouco 

maiores). Os valores altamente positivos para o carbono neste grupo NC podem ser 

explicados por uma contribuição predominante do par de elétrons isolado presente neste 

átomo, em isocianopoliinos. Outra diferença importante em relação aos cianopoliinos é notada 

para o átomo de carbono ligado diretamente ao grupo isonitrila, que mostra agora dipolos 

muito negativos (cerca de –0,85 u.a., exceto para o HC2NC, com um valor de –0,93 u.a.) 

provavelmente devidos à polarização induzida pelo nitrogênio, que está negativamente 

carregado. Assim, as diferenças mais importantes na densidade eletrônica entre os maiores 
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cianopoliinos e isocianopoliinos parecem estar restritas aos quatro átomos pertencentes à 

extremidade (iso)nitrila. 

 

Tabela 23 - Cargas QTAIM (e) obtidas em nível CCSD/cc-pVDZ para geometrias de 

equilíbrio. 

Átomo 
a
 HNC HC2NC HC4NC HC6NC HC8NC HC10NC HC12NC 

H 0,562 0,177 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

C1  0,034 –0,068 –0,073 –0,073 –0,073 –0,074 

C2  0,408 –0,056 –0,056 –0,056 –0,055 –0,055 

C3   0,084 –0,010 –0,013 –0,014 –0,014 

C4   0,484 –0,005 –0,007 –0,006 –0,006 

C5    0,094 0,000 –0,003 –0,004 

C6    0,492 –0,001 –0,003 –0,003 

C7     0,096 0,002 –0,001 

C8     0,495 –0,000 –0,003 

C9      0,097 0,003 

C10      0,496 0,000 

C11       0,098 

C12       0,497 

N –1,581 –1,627 –1,625 –1,625 –1,625 –1,625 –1,625 

C 1,019 1,008 1,010 1,012 1,013 1,014 1,015
 

a
 Os carbonos são numerados sequencialmente a partir do átomo de carbono ligado ao 

hidrogênio. 

 

Tabela 24 - Dipolos atômicos QTAIM (u.a.) obtidos em nível CCSD/cc-pVDZ para 

geometrias de equilíbrio.
a
 

Átomo 
b
 HNC HC2NC HC4NC HC6NC HC8NC HC10NC HC12NC 

H –0,108 –0,113 –0,113 –0,113 –0,113 –0,113 –0,113 

C1  –0,384 –0,244 –0,239 –0,239 –0,239 –0,239 

C2  –0,930 –0,160 –0,146 –0,145 –0,144 –0,144 

C3   –0,111 0,025 0,029 0,029 0,029 

C4   –0,848 –0,072 –0,058 –0,057 –0,057 

C5    –0,095 0,041 0,045 0,045 

C6    –0,847 –0,068 –0,054 –0,053 

C7     –0,093 0,042 0,046 

C8     –0,848 –0,067 –0,053 

C9      –0,092 0,043 

C10      –0,848 –0,066 

C11       –0,092 

C12       –0,848 

N 0,846 0,727 0,716 0,712 0,710 0,709 0,709 

C 1,732 1,707 1,701 1,699 1,698 1,697 1,697
 

a
 As moléculas foram posicionadas ao longo do eixo Cartesiano z, com o átomo de hidrogênio 

colocado na extremidade positiva do eixo. 
b
 Os carbonos são numerados sequencialmente a partir do átomo de carbono ligado ao 

hidrogênio. 
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Em seguida, foi conduzida uma investigação CFCFD/QTAIM das derivadas do 

momento de dipolo em relação às coordenadas normais, ∂μr/∂Qi (r = x, y, z), para as bandas 

de infravermelho mais relevantes ao longo destas moléculas. Os modos mencionados são: 

(1)  Estiramento CH (3472 – 3484 cm
–1

); 

(2)  Deformação angular CH (635 – 647 cm
–1

); 

(3)  Estiramento da ligação tripla NC (2091 – 2118 cm
–1

); 

(4)  Estiramento simétrico das ligações triplas CC na região central da molécula                

(2323 – 2390 cm
–1

); 

(5)  Estiramento simétrico ou assimétrico das ligações triplas localizadas em ambas as 

extremidades destas moléculas (2137 – 2214 cm
–1

); 

(6)  Estiramento simétrico das ligações triplas NC e CC perto da extremidade da isonitrila 

(2315 – 2376 cm–1). 

Estes seis modos vibracionais são apresentados da Tabela 25 à Tabela 30. Contudo, 

algumas outras bandas relativamente intensas também são observadas nos maiores 

isocianopoliinos, mas são deixadas de fora deste estudo CFCFD/QTAIM porque as moléculas 

menores não mostram modos semelhantes e uma análise comparativa não pode ser realizada 

ao longo da série. 

 

Tabela 25 - Contribuições CFCFD/QTAIM para o modo de estiramento CH por meio de 

cálculos CCSD/cc-pVDZ. 

Molécula 
Frequência 

(cm
–1

) 

Intensidade (km mol
–1

)  ∂μz/∂Qi (e) 

CCSD/cc-pVDZ CFCFD  C FC FD Total 

HC2NC 3483,7 93,9 93,8  0,173 0,680 –0,544 0,310 

HC4NC 3471,9 96,1 95,7  0,163 0,501 –0,350 0,313 

HC6NC 3472,4 113,2 111,8  0,165 0,520 –0,346 0,339 

HC8NC 3471,9 127,4 126,7  0,165 0,544 –0,348 0,360 

HC10NC 3471,9 138,1 136,6  0,165 0,559 –0,350 0,374 

HC12NC 3471,9 146,5 145,1  0,165 0,572 –0,351 0,386 

 

As frequências, as intensidades e as contribuições CFCFD/QTAIM obtidas para o 

estiramento CH (Tabela 25) são todas muito semelhantes aos respectivos modos em 

cianopoliinos exceto para o par HC3N e HC2NC. Com isso, foi observada uma clara tendência 

para incrementos nas intensidades de acordo com um aumento do tamanho da cadeia (de 94 a 

146 km mol
–1

) e esse comportamento é novamente explicado principalmente pelas variações 

na contribuição do fluxo de carga para as derivadas do momento de dipolo. 

A Tabela 26 também mostra, para a deformação angular CH, uma imagem semelhante 

àquela obtida em cianopoliinos, ou seja, intensidades quase constantes (entre 35 e                 
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38 km mol
–1

), principalmente devido a uma significativa contribuição de carga para as 

derivadas do momento de dipolo. As frequências também permanecem quase iguais para os 

grandes representantes dos dois isômeros. Diferenças expressivas entre ambos os grupos de 

moléculas para este modo apenas são observadas para os sistemas menores. 

 

Tabela 26 - Contribuições CFCFD/QTAIM para o modo de deformação angular CH por meio 

de cálculos CCSD/cc-pVDZ. 

Molécula 
Frequência 

(cm
–1

) 

Intensidade (km mol
–1

)
a
  ∂μx/∂Qi (e) 

CCSD/cc-pVDZ CFCFD  C FC FD Total 

HC2NC 634,6 35,3 37,2  0,092 0,000 0,104 0,195 

HC4NC 646,8 37,3 39,7  0,162 0,000 0,039 0,202 

HC6NC 645,8 38,1 40,4  0,161 0,000 0,042 0,204 

HC8NC 643,3 38,0 40,4  0,161 0,000 0,042 0,203 

HC10NC 642,7 38,1 40,5  0,161 0,000 0,043 0,204 

HC12NC 642,0 37,5 39,8  0,160 0,000 0,042 0,202
 

a
 Como esta banda é duplamente degenerada, aqui está sendo mostrada a intensidade 

associada com apenas um componente. 

 

Tabela 27 - Contribuições CFCFD/QTAIM para o modo de estiramento da ligação tripla NC 

por meio de cálculos CCSD/cc-pVDZ. 

Molécula 
Frequência 

(cm
–1

) 

Intensidade (km mol
–1

)  ∂μz/∂Qi (e) 

CCSD/cc-pVDZ CFCFD  C FC FD Total 

HNC 2091,4 42,6 45,0  –0,329 0,647 –0,532 –0,214 

HC2NC 2106,2 77,3 78,5  –0,387 0,967 –0,863 –0,283 

HC4NC 2108,1 84,4 84,1  –0,291 0,467 –0,469 –0,293 

HC6NC 2113,2 99,3 101,0  –0,326 0,643 –0,638 –0,321 

HC8NC 2114,8 96,2 96,1  –0,251 0,339 –0,402 –0,313 

HC10NC 2116,6 102,0 103,7  –0,290 0,537 –0,571 –0,325 

HC12NC 2117,6 96,2 96,3  –0,225 0,269 –0,357 –0,313 

 

O modo caracterizado como estiramento da ligação tripla NC, na Tabela 27, revela um 

aumento significativo da intensidade até o HC6NC (de 43 a 99 km mol
–1

) e, em seguida, os 

valores permanecem quase inalterados para os maiores isocianopoliinos (de 96 a                 

102 km mol
–1

). Este modo também está associado com um estiramento assimétrico de todos 

os pares adjacentes de ligações triplas, embora os deslocamentos mais significativos sejam 

atribuídos ao carbono e ao nitrogênio do grupo isonitrila. As frequências também tendem a 

assumir valores constantes em grandes isocianopoliinos (entre 2113 e 2118 cm
–1

 para 

moléculas de HCn–1NC com n = 7, 9, 11 e 13). No entanto, o modelo CFCFD/QTAIM mostra 

que todas as três contribuições variam de forma complicada, mesmo para os grandes sistemas, 

e parece existir ainda uma alternância nos valores destas contribuições de acordo com a 

presença de um número par ou ímpar de ligações triplas CC. Considerando esta alternância, 
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os valores absolutos de cada contribuição parecem diminuir com o aumento do tamanho da 

cadeia para os sistemas em cada categoria. Tal alternância também é detectada nos valores de 

intensidade dos longos representantes, que são um pouco maiores para o HC6NC e para o 

HC10NC (99 a 102 km mol
–1

) do que para o HC8NC e o HC12NC (96 km mol
–1

). 

 

Tabela 28 - Contribuições CFCFD/QTAIM para o modo de estiramento simétrico das ligações 

triplas CC no centro da molécula por meio de cálculos CCSD/cc-pVDZ. 

Molécula 
Frequência 

(cm
–1

) 

Intensidade (km mol
–1

)  ∂μz/∂Qi (e) 

CCSD/cc-pVDZ CFCFD  C FC FD Total 

HC4NC 2389,7 43,6 43,4  –0,225 0,237 –0,223 –0,210 

HC6NC 2382,8 33,1 33,0  –0,205 0,262 –0,240 –0,183 

HC8NC 2342,2 48,5 49,1  0,078 –0,010 0,156 0,224 

HC10NC 2334,8 20,1 20,5  –0,012 0,142 0,015 0,145 

HC12NC 2322,9 46,9 47,2  0,023 0,156 0,040 0,219 

 

A Tabela 28 ilustra um modo que foi associado como a banda mais forte nos maiores 

cianopoliinos, que é um estiramento simétrico das ligações triplas CC do centro da molécula. 

No entanto, este modo mostra intensidades baixas nestes isocianopoliinos (de 20 a                

48 km mol
–1

) e é mencionado aqui apenas por razões comparativas. Em primeiro lugar, pode-

se ver que as frequências são quase as mesmas para este modo nos pares de sistemas        

HCn–1NC e HCnN, com n = 9, 11 e 13. A partição CFCFD/QTAIM indica que as 

contribuições de carga e de fluxo de dipolo tendem a se tornar insignificantes para os maiores 

isocianopoliinos, o que também foi percebido nos respectivos cianopoliinos. Contudo, a 

contribuição do fluxo de carga é muito mais importante em cianopoliinos e esta diferença 

explica a grande mudança de intensidade entre ambas as famílias de moléculas. 

 

Tabela 29 - Contribuições CFCFD/QTAIM para o modo de estiramento simétrico ou 

assimétrico das ligações triplas de ambas as extremidades da molécula por meio 

de cálculos CCSD/cc-pVDZ. 

Molécula 
Frequência 

(cm
–1

) 

Intensidade (km mol
–1

)  ∂μz/∂Qi (e) 

CCSD/cc-pVDZ CFCFD  C FC FD Total 

HC4NC 2213,9 140,3 142,3  –0,395 0,788 –0,774 –0,381 

HC6NC 2173,6 129,3 129,2  –0,307 0,420 –0,476 –0,363 

HC8NC 2154,4 155,6 157,4  –0,364 0,677 –0,713 –0,401 

HC10NC 2143,5 150,1 150,1  –0,292 0,364 –0,464 –0,391 

HC12NC 2137,2 164,3 167,1  –0,346 0,610 –0,677 –0,413 

 

Outro modo caracterizado como forte em isocianopoliinos, que não foi relevante em 

seus isômeros, é apresentado na Tabela 29, que é atribuído ao estiramento simétrico ou 

assimétrico das ligações triplas em ambas as extremidades destes sistemas lineares. Moléculas 
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com números pares de ligações triplas CC apresentam estiramento assimétrico, enquanto o 

oposto ocorre para estes sistemas associados com valores ímpares. As frequências diminuem 

quando a molécula cresce em tamanho, enquanto as intensidades oscilam entre 129 e          

164 km mol
–1

. Por consequência, as intensidades e as contribuições CFCFD/QTAIM mostram 

que há uma alternância de valores para moléculas com um número par ou ímpar de ligações 

triplas CC. As intensidades aumentam de 140 a 164 km mol
–1

, enquanto as contribuições de 

carga, fluxo de carga e fluxo de dipolo variam, respectivamente, de –0,40 a –0,35 e, 0,79 a 

0,61 e e –0,77 a –0,68 e, considerando apenas o HC4NC, o HC8NC e o HC12NC. Por outro 

lado, as intensidades aumentam de 129 a 150 km mol
–1

 e as respectivas contribuições 

CFCFD/QTAIM apresentam valores absolutos muito menores para os outros dois 

isocianopoliinos. 

 

Tabela 30 - Contribuições CFCFD/QTAIM para o modo de estiramento simétrico das ligações 

triplas NC e CC próximas ao grupo isonitrila por meio de cálculos          

CCSD/cc-pVDZ. 

Molécula 
Frequência 

(cm
–1

) 

Intensidade (km mol
–1

)  ∂μz/∂Qi (e) 

CCSD/cc-pVDZ CFCFD  C FC FD Total 

HC2NC 2315,2 100,7 99,9  0,360 –0,380 0,339 0,319 

HC4NC –           –         –  – – – – 

HC6NC 2322,1 93,1 94,0  0,222 –0,311 0,399 0,310 

HC8NC 2376,4 66,2 66,8  0,232 –0,271 0,301 0,261 

HC10NC 2376,2 88,9 89,8  0,225 –0,210 0,288 0,303 

HC12NC 2375,3 101,4 102,1  0,225 –0,181 0,279 0,323 

 

O último modo detalhado aqui (Tabela 30) é um estiramento simétrico de ligações 

triplas NC e CC perto da extremidade isonitrila. Novamente, esta vibração não estava entre as 

mais importantes dos cianopoliinos. As frequências assumem valores idênticos em 

isocianopoliinos longos (2375 a 2376 cm
–1

 para n = 9, 11 e 13), enquanto as intensidades 

diminuem do HC2NC até o HC8NC (de 101 a 66 km mol
–1

) e aumentam em isocianopoliinos 

maiores (atingindo 101 km mol
–1

 no HC12NC). A contribuição de carga para a derivada do 

momento de dipolo deste modo é quase a mesma nos maiores isocianopoliinos, do HC6NC 

em diante, e variações de intensidade são principalmente devidas às mudanças nas 

contribuições dinâmicas de sinais opostos (a contribuição do fluxo de carga fica menos 

negativa, enquanto o fluxo de dipolo atômico diminui com o aumento do tamanho da cadeia, 

dando origem a um resultante positivo que é somado à contribuição de carga, também 

positiva, para derivadas do momento de dipolo). Assim, estas duas contribuições dinâmicas 
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tendem a certo cancelamento que é mais efetivo no HC8NC, explicando os valores de 

intensidade ao longo da série. 

A Tabela 31 traz as contribuições de carga, de fluxo de carga e de fluxo de dipolo 

atômico da QTAIM para os elementos dos tensores polares. Nota-se que as diferenças entre 

esses valores para a maior molécula analisada aqui (HC12NC) em comparação com aqueles 

dados para o respectivo cianopoliino (HC13N) são mais relevantes para os elementos do TPA 

que são relacionados aos movimentos dos átomos próximos da extremidade do grupo 

(iso)nitrila. Além disso, estas discrepâncias parecem estender-se para átomos mais distantes 

do grupo NC no caso dos elementos do TPA associados com deslocamentos atômicos ao 

longo do eixo molecular (pzz) do que o observado para os elementos que se referem aos 

deslocamentos perpendiculares a este eixo (pxx e pyy). 

 

Tabela 31 - Contribuições CFCFD/QTAIM para os elementos do tensor polar (e) de sistemas 

do tipo HCn–1NC (n = 1 → 13) por meio de cálculos CCSD/cc-pVDZ. 

Molécula Átomoa 

pxx = pyy 

 

pzz 

C FD Total 
CCSD/ 

cc-pVDZ 
C FC FD Total 

CCSD/ 
cc-pVDZ 

HNC H 0,562 -0,120 0,442 0,414  0,562 0,057 -0,258 0,361 0,415 

 N -1,581 1,325 -0,256 -0,228  -1,581 1,641 -1,083 -1,023 -1,077 

 C 1,019 -1,204 -0,185 -0,186  1,019 -1,698 1,342 0,663 0,662 

            

HC2NC H 0,177 0,015 0,192 0,187  0,177 0,443 -0,335 0,286 0,285 

 C1 0,034 -0,207 -0,173 -0,168  0,034 -2,542 2,203 -0,305 -0,311 

 C2 0,408 -0,290 0,118 0,118  0,408 0,307 -0,243 0,472 0,477 

 N -1,627 1,652 0,025 0,024  -1,627 3,317 -2,970 -1,281 -1,278 

 C 1,008 -1,169 -0,161 -0,161  1,008 -1,530 1,350 0,828 0,827 

            

HC4NC H 0,172 0,032 0,204 0,198  0,172 0,392 -0,262 0,302 0,302 

 C1 -0,068 -0,103 -0,172 -0,165  -0,068 -1,120 0,834 -0,355 -0,362 

 C2 -0,056 0,042 -0,014 -0,014  -0,056 0,665 -0,642 -0,033 -0,026 

 C3 0,084 -0,096 -0,012 -0,013  0,084 -0,801 0,897 0,180 0,181 

 C4 0,484 -0,359 0,124 0,124  0,484 -0,815 0,849 0,518 0,519 

 N -1,625 1,647 0,022 0,022  -1,625 3,058 -3,011 -1,578 -1,575 

 C 1,010 -1,162 -0,152 -0,153  1,010 -1,382 1,337 0,965 0,962 

            

HC6NC H 0,172 0,032 0,204 0,199  0,172 0,414 -0,263 0,323 0,324 

 C1 -0,073 -0,099 -0,172 -0,166  -0,073 -1,165 0,823 -0,415 -0,422 

 C2 -0,056 0,052 -0,004 -0,004  -0,056 0,573 -0,600 -0,083 -0,077 

 C3 -0,010 0,009 -0,001 -0,001  -0,010 0,273 -0,001 0,261 0,261 

 C4 -0,005 -0,014 -0,019 -0,018  -0,005 -0,138 0,001 -0,142 -0,141 

 C5 0,094 -0,106 -0,012 -0,013  0,094 -0,716 0,823 0,200 0,199 

 C6 0,492 -0,362 0,130 0,130  0,492 -0,793 0,900 0,598 0,601 

 N -1,625 1,647 0,022 0,022  -1,625 2,820 -3,013 -1,819 -1,814 

 C 1,012 -1,161 -0,149 -0,149  1,012 -1,270 1,334 1,077 1,070 

 

continua 
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Tabela 31 (continuação) -  Contribuições CFCFD/QTAIM para os elementos do tensor polar 

(e) de sistemas do tipo HCn–1NC (n = 1 → 13) por meio de cálculos 

CCSD/cc-pVDZ. 

Molécula Átomoa 

pxx = pyy 

 

pzz 

C FD Total 
CCSD/ 

cc-pVDZ 
C FC FD Total 

CCSD/ 

cc-pVDZ 

HC8NC H 0,172 0,032 0,204 0,198  0,172 0,435 -0,266 0,341 0,341 

 C1 -0,073 -0,098 -0,171 -0,165  -0,073 -1,217 0,828 -0,462 -0,469 

 C2 -0,056 0,052 -0,004 -0,004  -0,056 0,560 -0,599 -0,094 -0,088 

 C3 -0,013 0,015 0,002 0,001  -0,013 0,282 0,004 0,273 0,272 

 C4 -0,007 -0,008 -0,014 -0,014  -0,007 -0,219 0,016 -0,201 -0,207 

 C5 0,000 0,004 0,004 0,004  0,000 0,324 -0,031 0,292 0,293 

 C6 -0,001 -0,014 -0,015 -0,015  -0,001 -0,168 0,014 -0,156 -0,158 

 C7 0,096 -0,110 -0,014 -0,014  0,096 -0,734 0,826 0,187 0,188 

 C8 0,495 -0,360 0,134 0,134  0,495 -0,718 0,895 0,672 0,671 

 N -1,625 1,647 0,021 0,022  -1,625 2,643 -3,014 -1,997 -1,995 

 C 1,013 -1,160 -0,147 -0,147  1,013 -1,186 1,331 1,158 1,153 

            
HC10NC H 0,172 0,033 0,205 0,199  0,172 0,447 -0,267 0,352 0,353 

 C1 -0,073 -0,099 -0,172 -0,166  -0,073 -1,256 0,833 -0,497 -0,504 

 C2 -0,055 0,052 -0,003 -0,003  -0,055 0,555 -0,598 -0,099 -0,090 

 C3 -0,014 0,014 0,000 -0,000  -0,014 0,285 0,005 0,276 0,274 

 C4 -0,006 -0,007 -0,013 -0,013  -0,006 -0,226 0,011 -0,222 -0,221 

 C5 -0,003 0,009 0,006 0,006  -0,003 0,323 -0,019 0,301 0,299 

 C6 -0,003 -0,007 -0,011 -0,011  -0,003 -0,250 0,027 -0,226 -0,223 

 C7 0,002 0,001 0,003 0,003  0,002 0,311 -0,033 0,281 0,283 

 C8 -0,000 -0,011 -0,011 -0,011  -0,000 -0,169 0,011 -0,159 -0,157 

 C9 0,097 -0,113 -0,016 -0,016  0,097 -0,752 0,829 0,173 0,174 

 C10 0,496 -0,360 0,137 0,137  0,496 -0,659 0,891 0,728 0,725 

 N -1,625 1,646 0,021 0,022  -1,625 2,506 -3,012 -2,131 -2,127 
 C 1,014 -1,160 -0,146 -0,146  1,014 -1,119 1,328 1,223 1,215 

            

HC12NC H 0,172 0,033 0,204 0,199  0,172 0,458 -0,268 0,362 0,362 

 C1 -0,074 -0,099 -0,173 -0,167  -0,074 -1,284 0,836 -0,522 -0,530 

 C2 -0,055 0,053 -0,003 -0,003  -0,055 0,553 -0,597 -0,099 -0,091 

 C3 -0,014 0,013 -0,001 -0,001  -0,014 0,283 0,006 0,274 0,272 

 C4 -0,006 -0,006 -0,012 -0,013  -0,006 -0,229 0,009 -0,226 -0,225 

 C5 -0,004 0,009 0,006 0,005  -0,004 0,318 -0,016 0,297 0,296 

 C6 -0,003 -0,008 -0,010 -0,011  -0,003 -0,250 0,021 -0,231 -0,231 

 C7 -0,001 0,006 0,005 0,005  -0,001 0,302 -0,018 0,283 0,281 

 C8 -0,003 -0,005 -0,008 -0,007  -0,003 -0,239 0,024 -0,217 -0,217 
 C9 0,003 -0,001 0,003 0,002  0,003 0,296 -0,033 0,266 0,268 

 C10 0,000 -0,009 -0,009 -0,009  0,000 -0,161 0,010 -0,151 -0,151 

 C11 0,098 -0,115 -0,017 -0,017  0,098 -0,771 0,833 0,159 0,162 

 C12 0,497 -0,359 0,138 0,138  0,497 -0,617 0,886 0,766 0,767 

 N -1,625 1,646 0,021 0,021  -1,625 2,409 -3,011 -2,227 -2,224 

 C 1,015 -1,160 -0,145 -0,145  1,015 -1,068 1,326 1,273 1,260 

a
 Os carbonos são numerados sequencialmente a partir do átomo de carbono ligado ao 

hidrogênio. 

 

Os fluxos de carga durante um deslocamento do átomo de carbono do grupo isonitrila 

ao longo do eixo molecular são observados na Tabela 32. Enquanto o comprimento da ligação 

tripla NC diminui, o carbono perde uma quantidade quase constante de carga eletrônica       

(de 1,38 a 1,44 e Å
–1

) que migra principalmente para o nitrogênio (entre –1,45 e 1,41 e Å
–1

). 

Uma pequena quantidade desta carga eletrônica, que aumenta com o tamanho da cadeia (de 
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0,016 e Å
–1

 no HC2NC a 0,034 e Å
–1

 no HC12NC), também migra para átomos mais distantes. 

Isto é diferente dos resultados encontrados em cianopoliinos, nos quais um movimento do 

nitrogênio terminal implica em uma quantidade de carga que se espalha para átomos distantes 

da ligação CN que permanece quase a mesma, não importando o tamanho da cadeia. 

 

Tabela 32 - Fluxos de carga (e/Å) durante o deslocamento do átomo de carbono do grupo 

isonitrila ao longo do eixo z, ∂qi/∂zC, obtidos das cargas QTAIM em nível 

CCSD/cc-pVDZ. 

Átomo 
a
 HNC HC2NC HC4NC HC6NC HC8NC HC10NC HC12NC 

H 0,009 0,022 0,016 0,011 0,007 0,005 0,004 

C1  0,062 0,021 0,013 0,008 0,006 0,004 

C2  –0,066 0,007 0,007 0,005 0,003 0,002 

C3   0,056 0,017 0,010 0,006 0,004 

C4   –0,078 0,006 0,006 0,004 0,003 

C5    0,055 0,016 0,009 0,006 

C6    –0,080 0,005 0,006 0,004 

C7     0,055 0,016 0,009 

C8     –0,081 0,004 0,005 

C9      0,054 0,016 

C10      –0,081 0,004 

C11       0,054 

C12       –0,081 

N –1,449 –1,423 –1,418 –1,416 –1,415 –1,414 –1,414 

C 1,440 1,407 1,395 1,388 1,384 1,381 1,380
 

a
 Os carbonos são numerados sequencialmente a partir do átomo de carbono ligado ao 

hidrogênio. 

 

Tabela 33 - Fluxos de carga (e/Å) durante o deslocamento do átomo de nitrogênio ao longo do 

eixo z, ∂qi/∂z
N
, obtidos das cargas QTAIM em nível CCSD/cc-pVDZ. 

Átomo 
a
 HNC  HC2NC HC4NC   HC6NC   HC8NC  HC10NC  HC12NC 

H 0,019 –0,058 –0,036 –0,024 –0,016 –0,011 –0,008 

C1  –0,068 –0,054 –0,031 –0,019 –0,013 –0,009 

C2  1,477 –0,020 –0,016 –0,011 –0,007 –0,005 

C3   –0,036 –0,043 –0,023 –0,014 –0,009 

C4   1,527 –0,019 –0,015 –0,010 –0,007 

C5    –0,036 –0,041 –0,022 –0,013 

C6    1,546 –0,016 –0,013 –0,009 

C7     –0,033 –0,041 –0,021 

C8     1,550 –0,016 –0,013 

C9      –0,031 –0,040 

C10      1,552 –0,016 

C11       –0,030 

C12       1,553 

N 1,348 0,102 0,061 0,050 0,045 0,042 0,040 

C –1,368 –1,452 –1,439 –1,428 –1,421 –1,417 –1,414
 

a
 Os carbonos são numerados sequencialmente a partir do átomo de carbono ligado ao 

hidrogênio. 
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A Tabela 33 apresenta os fluxos de carga quando o nitrogênio é submetido a um 

deslocamento de estiramento. A característica mais importante percebida é um grande fluxo 

de carga eletrônica do carbono ao qual o nitrogênio se aproxima para o átomo de carbono 

pertencente ao grupo isonitrila (entre 1,4 e 1,6 e Å
–1

) com pequenas variações na carga do 

próprio nitrogênio. 

Os fluxos de carga observados nos movimentos de estiramento do hidrogênio estão na 

Tabela 34. Como também observado em cianopoliinos, este átomo torna-se mais carregado 

positivamente enquanto a ligação CH é esticada (em torno de 0,23 e Å
–1

) e esta carga 

eletrônica perdida pelo hidrogênio é transferida principalmente para os átomos da ligação 

tripla CC mais próxima. Mais uma vez, uma pequena parcela desta carga eletrônica, 

aproximadamente 0,013 e Å
–1

, exceto no HC2NC, se espalha para átomos cada vez mais 

distantes do hidrogênio, enquanto a molécula cresce em tamanho, de modo parecido com a 

situação encontrada em cianopoliinos, o que explica novamente o incremento observado nas 

intensidades do estiramento CH com o aumento no tamanho da cadeia. 

 

Tabela 34 - Fluxos de carga (e/Å) durante o deslocamento do átomo de hidrogênio ao longo 

do eixo z, ∂qi/∂z
H
, obtidos das cargas QTAIM em nível CCSD/cc-pVDZ. 

Átomo 
a
 HNC  HC2NC HC4NC   HC6NC   HC8NC  HC10NC  HC12NC 

H –0,028 0,231 0,234 0,233 0,233 0,233 0,233 

C1  –0,091 –0,161 –0,162 –0,162 –0,162 –0,162 

C2  –0,133 –0,061 –0,058 –0,058 –0,058 –0,058 

C3   –0,002 –0,001 –0,001 0,000 0,000 

C4   –0,004 –0,002 –0,002 –0,002 –0,002 

C5    –0,003 –0,002 –0,002 –0,002 

C6    –0,004 –0,003 –0,003 –0,002 

C7     –0,002 –0,001 –0,001 

C8     –0,003 –0,002 –0,002 

C9      –0,001 –0,001 

C10      –0,002 –0,001 

C11       –0,001 

C12       –0,001 

N 0,101 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

C –0,072 –0,012 –0,007 –0,004 –0,003 –0,002 –0,001
 

a
 Os carbonos são numerados sequencialmente a partir do átomo de carbono ligado ao 

hidrogênio. 

 

Por fim, também foram propostas regressões obtidas para prever a posição de duas 

bandas degeneradas, mostrando as menores frequências vibracionais em cada isocianopoliino. 

Como é razoável esperar poucas mudanças nas frequências de tais modos de deformação 

angular devido à correlação eletrônica ou efeitos anarmônicos, e, também, considerando que 
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os valores MP2/cc-pVTZ estão disponíveis para moléculas maiores, os resultados utilizados 

neste procedimento são os da Tabela 22 para sistemas HCn–1NC com n = 11, 13, 15 e 17. As 

equações obtidas são 

 

  
1,72441

1 n 1517,6)(cmω      e  (3.7) 

 

  
1,69461

2 n 3884,3)(cmω      .  (3.8) 

 

Novamente, estas duas regressões são projetadas para fornecer dados úteis com 

finalidades de detecção, uma vez que estas frequências para longos isocianopoliinos também 

estão em uma região do espectro acessível para os radiotelescópios utilizados atualmente 

(McCARTHY; THADDEUS, 2001). 

 

3.3 Resultados cinéticos 

 

Os resultados cinéticos estão divididos em duas seções (3.3.1 e 3.3.2). A seção 3.3.1 

aborda as reações com n = 1, 3 e 5 que foram estudadas com o procedimento composto por 

duas etapas em níveis B3LYP/aug-cc-pVQZ//CCSD(T)/aug-cc-pVmZ e MPW1K/aug-cc-

pVQZ//CCSD(T)/aug-cc-pVmZ (m = T e Q). Em seguida, na seção 3.3.2, as reações com       

n = 7 e 9 são investigadas em níveis B3LYP/aug-cc-pVTZ//CCSD(T)/aug-cc-pVmZ e 

MPW1K/aug-cc-pVTZ//CCSD(T)/aug-cc-pVmZ (m = D e T). 

 

3.3.1 Reação de isomerização HCnN → HCn–1NC (n = 1, 3 e 5) 

 

Foram escolhidos dois níveis para serem investigados na etapa 1:               

B3LYP/aug-cc-pVQZ e MPW1K/aug-cc-pVQZ. Estes dois métodos DFT foram selecionados 

porque estudos anteriores realizados por Simón e Goodman (2011) e por Lynch e Truhlar 

(2001) os indicaram como algumas das melhores alternativas para a obtenção de dados 

cinéticos. Os níveis CCSD(T)/aug-cc-pVQZ e CCSD(T)/aug-cc-pVTZ foram escolhidos para 

a etapa 2 e forneceram resultados de energia nas geometrias fornecidas pelo          

B3LYP/aug-cc-pVQZ e o MPW1K/aug-cc-pVQZ dessas mesmas moléculas. Tais resultados 

da etapa 2 foram então empregados na expressão da extrapolação CBS. Além disso, as 

temperaturas de 298,15, 500, 700, 1000 e 3000 K foram escolhidas neste estudo cinético. 
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Tabela 35 - Comprimentos de ligação (Å) de pequenos cianopoliinos calculados em nível 

B3LYP/aug-cc-pVQZ e MPW1K/aug-cc-pVQZ.
a
 

Ligação 
c
 

B3LYP/aug-cc-pVQZ  MPW1K/aug-cc-pVQZ 

HCN HC3N HC5N  HCN HC3N HC5N 

H–C1 1,0655 

(–0,24) 

1,0622 

(0,64) 

1,0618 

(–0,48) 

 1,0621 

(0,08) 

1,0591 

(0,93) 

1,0588 

(–0,20) 

C1≡C2  1,2000 

(0,27) 

1,2046 

(0,34) 

  1,1906 

(1,06) 

1,1945 

(1,17) 

C2–C3  1,3683 

(0,75) 

1,3546 

(0,57) 

  1,3691 

(0,69) 

1,3573 

(0,37) 

C3≡C4   1,2106 

(0,96) 

   1,1986 

(1,94) 

C4–C5   1,3603 

(0,24) 

   1,3626 

(0,07) 

Cn≡N 
b
 1,1451 

(0,75) 

1,1542 

(0,37) 

1,1566 

(0,34) 

 1,1358 

(1,56) 

1,1426 

(1,37) 

1,1443 

(1,40) 
a
 Os valores entre parênteses são os desvios (%) em relação aos valores experimentais 

(COSTAIN, 1958; ALEXANDER; KROTO; WALTON, 1976; McCARTHY; THADDEUS, 

2001).  
b
 Aqui, o valor de n é 1, 3 e 5 para cada um dos níveis mencionados. 

c 
Os carbonos são numerados sequencialmente a partir do carbono ligado ao hidrogênio. 

 

Tabela 36 - Comprimentos de ligação (Å) de pequenos isocianopoliinos calculados em nível 

B3LYP/aug-cc-pVQZ e MPW1K/aug-cc-pVQZ.
a
 

Ligação 
c
 

B3LYP/aug-cc-pVQZ  MPW1K/aug-cc-pVQZ 

HNC HC2NC HC4NC  HNC HC2NC HC4NC 

H–N 0,9964 

(–0,04) 

   0,9895 

(0,65) 

  

H–C1  1,0609 

(–0,56) 

1,0614 

 

  1,0577 

(–0,26) 

1,0583 

 

C1≡C2  1,1981 

(0,41) 

1,2048 

 

  1,1889 

(1,17) 

1,1947 

 

C2–C3   1,3561 

 

   1,3586 

 

C3≡C4   1,2079 

 

   1,1961 

 

Cn–1–N 
b
  1,3057 

(0,86) 

1,2981 

 

  1,3021 

(1,13) 

1,2956 

 

N≡C 1,1632 

(0,41) 

1,1755 

(–0,04) 

1,1786 

 

 1,1543 

(1,17) 

1,1648 

(0,87) 

1,1671 

 
a
 Os valores entre parênteses são os desvios (%) em relação aos valores experimentais 

(KRÜGER et al., 1991; OKABAYASHI; TANIMOTO, 1993).  
b
 Aqui, o valor de n é 3 e 5 para cada um dos níveis mencionados. 

c 
Os carbonos são numerados sequencialmente a partir do carbono ligado ao hidrogênio. 

 

A Tabela 35 e a Tabela 36 mostram os comprimentos de ligação de cianopoliinos e 

isocianopoliinos, respectivamente, obtidos com os níveis B3LYP/aug-cc-pVQZ e 

MPW1K/aug-cc-pVQZ. O método B3LYP prevê, em geral, resultados geométricos um pouco 
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mais próximos dos valores experimentais dos cianopoliinos e dos isocianopoliinos que o 

MPW1K (desvio máximo, em ambos os casos, inferior a 2%), embora ambos os métodos 

subestimem os dados experimentais para a maioria dos comprimentos de ligação (desvios 

positivos entre parênteses). 

 

Tabela 37 - Comprimentos de ligação (Å) e ângulos (graus) do estado de transição das reações 

do tipo HCnN → HCn–1NC (n = 1, 3 e 5) calculados em nível               

B3LYP/aug-cc-pVQZ e MPW1K/aug-cc-pVQZ. 

 Ligação/ 

Ângulo 
a
 

B3LYP/ 

aug-cc-pVQZ 

MPW1K/ 

aug-cc-pVQZ  

n = 1 H 
. . .

 C1 1,1894 1,1653 

C1 
. . .

 N 1,1791 1,1687 

N 
. . .

 H 1,3894 1,4231 

H–C1–N 
b
 71,83 75,14 

H–N–C1 
b
 54,43 52,32 

    

n = 3 H–C1 1,0617 1,0584 

C1≡C2 1,2054 1,1946 

C2 
. . .

 C3 1,5074 1,4859 

C3 
. . .

 N 1,2027 1,1879 

N 
. . .

 C2 1,6685 1,7068 

C1–C2–C3 
b
 170,56 172,68 

C1–C2–N 
b
 145,30 144,32 

 C2–C3–N 
b
 75,06 78,47 

    

n = 5 H–C1 1,0614 1,0584 

C1≡C2 1,2062 1,1955 

C2–C3 1,3524 1,3563 

C3≡C4 1,2163 1,2025 

C4 
. . .

 C5 1,4811 1,4689 

C5 
. . .

 N 1,2043 1,1887 

N 
. . .

 C4 1,6957 1,7235 

C1–C2–C3 
b
 179,95 179,98 

C3–C4–C5 
b
 173,71 174,57 

C3–C4–N 
b
 142,38 142,63 

 C4–C5–N 
b
 77,56 80,10 

a
 Os carbonos são numerados sequencialmente a partir do carbono ligado ao hidrogênio e os 

pontilhados indicam as ligações que estão sendo quebradas/formadas ao longo da coordenada 

de reação. 
b
 Ângulo formado no estado de transição com origem no átomo central. 

 

A Tabela 37 fornece as distâncias de ligação e os ângulos apresentados para o estado 

de transição da reação de isomerização HCnN → HCn–1NC (n = 1, 3 e 5), também obtidos nos 

níveis B3LYP/aug-cc-pVQZ e MPW1K/aug-cc-pVQZ. A geometria do estado de transição 
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para n = 1 é diferente daquela apresentada para as reações com os demais valores de n, pois, 

neste caso, o estado de transição é formado por uma estrutura triangular em que participam 

apenas os átomos de H, C e N (ilustrado na Figura 1).  

 

Figura 1 -  Geometria do estado de transição da reação HCN → HNC elaborada com auxílio 

do programa Molden 5.0 (SCHAFTENAAR; NOORDIK, 2000). 

 

 

O estado de transição das reações com n = 3 e 5 também apresentam um tipo de 

estrutura triangular, mas agora formada pelo nitrogênio e os dois átomos de carbono mais 

próximos dele, Cα e Cβ. Para ilustrar isso, a Figura 2 mostra a geometria do estado de 

transição das reações HC3N → HC2NC e HC5N → HC4NC. 

 

Figura 2 -  Geometria do estado de transição das reações com 
a)

 n = 3 e 
b)

 n = 5 elaborada 

com auxílio do programa Molden 5.0 (SCHAFTENAAR; NOORDIK, 2000). 

 
 

Com base nos ângulos de ligação obtidos, pode ser visto que a estrutura triangular é 

formada basicamente por um deslocamento abrupto do nitrogênio em direção ao átomo de 

carbono ao qual ele irá se ligar no final da reação. Uma comparação entre as geometrias do 

estado de transição aqui obtidas para n = 1 com os resultados mais avançados em nível 

CCSD(T), que consideram inclusive a correlação de todos os elétrons com conjuntos de base 
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apropriados (CCSD(T)/cc-pCVQZ e CCSD(T)/aug-cc-pCVTZ) realizados por Van Mourik   

et al. (2001), mostra que o método B3LYP é superior ao MPW1K com o conjunto de base 

adotado em nosso trabalho. As frequências vibracionais imaginárias obtidas em nossos 

cálculos B3LYP/aug-cc-pVQZ e MPW1K/aug-cc-pVQZ, 1126i e 1166i cm
–1

, 

respectivamente, também estão de acordo com os valores CCSD(T)/TZ2P encontrados por 

Lee e Rendell (1991), 1205i cm
–1

. Além disso, nossos cálculos B3LYP/aug-cc-pVQZ 

forneceram frequências imaginárias de 422i e 433i cm
–1

, respectivamente, para as reações 

com n = 3 e 5 e o nível MPW1K/aug-cc-pVQZ forneceu 496i e 510i cm
–1

, respectivamente, 

para as mesmas reações. 

  

Tabela 38 - Entalpia de ativação da reação direta e inversa, ΔHd e ΔHi, e variação da entalpia, 

ΔH, (dadas em kcal mol
–1

) da reação HCnN → HCn–1NC (n = 1, 3 e 5) para 

diferentes temperaturas, T (em Kelvin). 

T  

B3LYP/aug-cc-pVQZ// 

CCSD(T)/CBS  

MPW1K/aug-cc-pVQZ// 

CCSD(T)/CBS 

n = 1  n = 3  n = 5 n = 1  n = 3  n = 5 

298,15 ΔHd 44,3  63,0  62,2  44,0  62,6  61,9 

ΔHi 29,9  36,2  35,1  29,7  35,9  34,9 

ΔH 14,4  26,8  27,1  14,3  26,7  27,0 

             

500 ΔHd 44,1  62,6  61,8  43,8  62,2  61,5 

ΔHi 29,5  35,8  34,7  29,3  35,5  34,4 

ΔH 14,6  26,8  27,2  14,5  26,7  27,1 

             

700 ΔHd 43,7  62,2  61,4  43,5  61,8  61,0 

ΔHi 29,0  35,3  34,2  28,8  35,0  33,9 

ΔH 14,7  26,9  27,2  14,7  26,8  27,1 

             

1000 ΔHd 43,1  61,5  60,7  42,8  61,1  60,3 

ΔHi 28,3  34,6  33,5  28,1  34,3  33,2 

ΔH 14,8  26,9  27,2  14,8  26,8  27,2 

             

3000 ΔHd 38,0  56,1  55,2  37,7  55,6  54,9 

ΔHi 23,2  29,0  27,9  23,0  28,7  27,6 

ΔH 14,8  27,0  27,4  14,7  26,9  27,3 

 

A Tabela 38 apresenta as entalpias de ativação das reações HCnN → HCn–1NC com    

n = 1, 3 e 5 nas temperaturas selecionadas, que são ilustradas na Figura 2 ao longo do 

caminho destas mesmas reações.  
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Figura 3 -  Entalpias envolvidas ao longo do caminho da reação de isomerização entre 

cianopoliinos e isocianopoliinos.
a
 

 
a
 Hreag, Hprod e HET se referem, respectivamente, à entalpia dos reagentes, dos produtos e do 

estado de transição desta reação. 

 

Estas entalpias de ativação foram calculadas de acordo com o procedimento descrito 

anteriormente. Da mesma forma, os valores B3LYP/aug-cc-pVQZ//CCSD(T)/aug-cc-pVmZ e                      

MPW1K/aug-cc-pVQZ//CCSD(T)/aug-cc-pVmZ (m = Q e T) podem ser encontrados no 

Apêndice B. Em todos os casos, o nível B3LYP/aug-cc-pVQZ//CCSD(T)/CBS apresenta 

resultados das entalpias das reações direta e inversa, ΔHd e ΔHi, sempre um pouco maiores 

que aqueles obtidos com o nível MPW1K/aug-cc-pVQZ//CCSD(T)/CBS. Assim, a diferença 

encontrada entre estes dois níveis de cálculo não é maior que 0,5 kcal mol
–1

. Van Mourik      

et al. (2001) também obteve uma diferença de energia entre o HCN e o estado de transição de 

47,8 kcal mol
–1

, o que provavelmente representa a estimativa mais avançada já determinada 

para tal reação. Nossos valores B3LYP/aug-cc-pVQZ//CCSD(T)/CBS e              

MPW1K/aug-cc-pVQZ//CCSD(T)/CBS são 47,7 e 47,4 kcal mol
–1

, respectivamente, 

atestando o procedimento composto de duas etapas empregado aqui e a confiabilidade de 

nossas extrapolações CBS. 

Os valores de variação de entalpia, ΔH, para as reações com n = 3 e 5 são muito 

próximos entre si, sendo que o ΔH da reação com n = 5 é, em média, cerca de 0,3 kcal mol
–1

 

maior do que aquele para n = 3. No entanto, o ΔH para a reação com n = 1 tem um valor que é 

quase metade daqueles para n = 3 e 5. Além disso, pode-se ver que há uma diminuição 

gradual da ΔHd e ΔHi em todas as reações conforme a temperatura aumenta, o que leva a uma 

diferença de 7 kcal mol
–1

 dentro do intervalo estudado. No entanto, o aumento de temperatura 

não afeta ΔH de forma tão significativa, variando de 0,3 a 0,4 kcal mol
–1

 no mesmo intervalo 

de temperatura. A diferença da energia corrigida no ponto zero entre HNC e HCN obtida no 
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trabalho de Van Mourik et al. (2001 ) é de 14,7 ± 0,1 kcal mol
–1

, sendo que este valor está em 

boa concordância com o dado experimental de Pau e Hehre (1982), 14,8 ± 2 kcal mol
–1

. 

Nosso trabalho fornece 14,2 kcal mol
–1

, tanto para os cálculos                                

B3LYP/aug-cc-pVQZ//CCSD(T)/CBS quanto para o MPW1K/aug-cc-pVQZ//CCSD(T)/CBS. 

Em regiões frias do meio interestelar, onde a temperatura pode cair para cerca de 10 K, 

reações exotérmicas predominam sobre as endotérmicas. O nosso estudo indica que as reações 

diretas HCnN → HCn–1NC são endotérmicas e, portanto, nestes ambientes muito frios, as 

reações de isomerização no sentido inverso (que produzem cianopoliinos) são as mais 

prováveis de ocorrer. 

 

Tabela 39 - Energia de Gibbs de ativação da reação direta e inversa, ΔGd e ΔGi, e variação da 

energia de Gibbs, ΔG, (dadas em kcal mol
–1

) da reação HCnN → HCn–1NC (n = 1, 

3 e 5) para diferentes temperaturas, T (em Kelvin). 

T  

B3LYP/aug-cc-pVQZ// 

CCSD(T)/CBS  

MPW1K/aug-cc-pVQZ// 

CCSD(T)/CBS 

n = 1  n = 3  n = 5 n = 1  n = 3  n = 5 

298,15 ΔGd 43,1  61,8  61,1  42,8  62,3  60,7 

ΔGi 29,0  35,2  34,1  28,7  35,8  33,8 

ΔG 14,1  26,6  27,0  14,1  26,6  26,9 

             

500 ΔGd 42,4  61,1  60,4  42,0  60,7  60,0 

ΔGi 28,5  34,6  33,5  28,1  34,3  33,2 

ΔG 13,9  26,5  26,9  13,9  26,5  26,8 

             

700 ΔGd 41,7  60,6  59,9  41,4  60,2  59,5 

ΔGi 28,2  34,2  33,1  27,8  33,9  32,8 

ΔG 13,6  26,4  26,8  13,6  26,4  26,7 

             

1000 ΔGd 41,0  60,0  59,4  40,6  59,7  59,0 

ΔGi 27,9  33,8  32,8  27,5  33,5  32,5 

ΔG 13,0  26,2  26,6  13,1  26,2  26,5 

             

3000 ΔGd 39,9  60,4  60,1  39,2  60,2  59,9 

ΔGi 30,5  35,9  35,0  29,4  35,5  34,6 

ΔG 9,4  24,6  25,2  9,8  24,7  25,2 

 

As energias de Gibbs de ativação para as reações HCnN → HCn–1NC (n = 1, 3 e 5) são 

apresentadas na Tabela 39 para a mesma faixa de temperatura (de 298,15 a 3000 K) e o 

Apêndice B contém os valores desta propriedade obtidos com os níveis B3LYP/aug-cc-

pVQZ//CCSD(T)/aug-cc-pVmZ e MPW1K/aug-cc-pVQZ//CCSD(T)/aug-cc-pVmZ (m = T e 

Q). Ademais, a energia de Gibbs desta reação pode ser ilustrada de forma similar ao que foi 
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representado na Figura 2 para a entalpia, inclusive no que se refere à notação das variáveis 

empregadas neste caso. No que diz respeito ao aumento da temperatura, verifica-se que a 

energia de Gibbs de ativação da reação direta e inversa, ΔGd e ΔGi, diminuem, exceto quando 

se vai de 1000 a 3000 K. A variação da energia de Gibbs, ΔG, também diminui à medida que 

a temperatura aumenta, resultando numa diferença de cerca de 5 kcal mol
–1

 para a reação com  

n = 1 e de 2 kcal mol
–1

 para as reações com n = 3 e 5 entre os limites de temperatura 

estudados. Além disso, como notado para o ΔH, os valores de ΔG para as reações com            

n = 3 e 5 são muito próximos entre si, enquanto ΔG para n = 1 é quase a metade disso. 

 

Tabela 40 - Constantes de velocidade direta e inversa, kd e ki, (em s
–1

) da reação                

HCN → HNC em diferentes temperaturas, T (em Kelvin).
a,b 

T  

B3LYP/aug-cc-pVQZ// 

CCSD(T)/CBS 
 

MPW1K/aug-cc-pVQZ// 

CCSD(T)/CBS 

k  kw  k  kw 

298,15 kd (10
–19

) 1,52  3,38  2,56  5,94 

ki (10
–9

) 3,49  7,78  5,62  13,02 

         

500 kd (10
–6

) 3,17  4,56  4,43  6,51 

ki (10
0
) 3,70  5,32  5,19  7,63 

         

700 kd (10
0
) 1,37  1,67  1,77  2,20 

ki (10
4
) 2,34  2,86  3,12  3,87 

         

1000 kd (10
4
) 2,30  2,55  2,83  3,16 

ki (10
7
) 1,62  1,80  2,08  2,33 

         

3000 kd (10
10

) 7,80  7,90  8,78  8,89 

ki (10
11

) 3,78  3,82  4,54  4,59 
a
 Os valores de kd e ki devem ser multiplicados pelas potências de 10 indicadas entre 

parênteses. 
b
 k e kw representam, respectivamente, as constantes de velocidade obtidas pela teoria do 

estado de transição sem e com a correção de tunelamento por meio do método de Wigner. 

 

Os dados da Tabela 39 são utilizados para determinar as constantes de velocidade das 

reações HCnN → HCn–1NC (n = 1, 3 e 5), por meio da equação (2.18), cujos valores podem 

ser encontrados na Tabela 40, na Tabela 41 e na Tabela 42. Para fins de comparação, as 

constantes de velocidade fornecidas pelos cálculos B3LYP/aug-cc-pVQZ//CCSD(T)/aug-cc-

pVmZ e MPW1K/aug-cc-pVQZ//CCSD(T)/aug-cc-pVmZ (m = T e Q) estão disponíveis no 

Apêndice B. Em geral, os resultados B3LYP/aug-cc-pVQZ//CCSD(T)/CBS e      

MPW1K/aug-cc-pVQZ//CCSD(T)/CBS mostram a mesma ordem de grandeza para as 

constantes de velocidade em cada temperatura. No entanto, os valores obtidos através das 
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geometrias encontradas no nível B3LYP/aug-cc-pVQZ são menores que aqueles do 

MPW1K/aug-cc-pVQZ, exceto para a reação HC3N → HC2NC a 298,15 K. 

Analisando o efeito da temperatura sobre as constantes de velocidade de reações deste 

tipo, um aumento contínuo e significativo dos valores destas quantidades é observado com a 

elevação da temperatura. As constantes de velocidade para as reações diretas, kd, são sempre 

menores que aquelas para reações inversas, ki, embora a diferença relativa entre estas duas 

constantes seja pequena para temperaturas elevadas. A reação HCN → HNC apresenta 

valores de kd e ki muito maiores que aqueles para reações com n = 3 e 5 nas temperaturas mais 

baixas investigada, atingindo uma diferença de 14 ordens de grandeza para kd e 5 ordens de 

grandeza para ki a 298,15 K. Os resultados para as constantes de velocidade obtidos com a 

inclusão da correção de Wigner também estão disponíveis da Tabela 40 à Tabela 42. O efeito 

túnel aumenta o valor das constantes de velocidade de todas as reações analisadas, mas a sua 

influência é mais significativa nas temperaturas mais baixas analisadas. Isso também é 

discutido por Truhlar e Zheng (2009, 2010), onde afirmam que as correções do efeito túnel 

começam a se tornar mais influentes em temperaturas abaixo dos 500 K. Além disso, é 

possível verificar em nossos resultados que a correção de Wigner é menos importante quando 

n = 3 e 5 do que para a reação HCN → HNC, caso em que este efeito túnel pode chegar a 

dobrar os valores das constantes de velocidade direta e inversa nas temperaturas mais baixas. 

 

Tabela 41 - Constantes de velocidade direta e inversa, kd e ki, (em s
–1

) da reação                

HC3N → HC2NC em diferentes temperaturas, T (em Kelvin).
a,b

 

T  

B3LYP/aug-cc-pVQZ// 

CCSD(T)/CBS 
 

MPW1K/aug-cc-pVQZ// 

CCSD(T)/CBS 

k  kw  k  kw 

298,15 kd (10
–33

) 3,15  3,69  1,28  1,59 

ki (10
–14

) 10,30  12,07  3,83  4,74 

         

500 kd (10
–14

) 2,03  2,15  2,92  3,16 

ki (10
–3

) 7,96  8,45  10,86  11,78 

         

700 kd (10
–6

) 1,78  1,83  2,29  2,39 

ki (10
2
) 3,09  3,19  3,88  4,05 

         

1000 kd (10
0
) 1,59  1,62  1,88  1,92 

ki (10
5
) 8,36  8,49  9,85  10,06 

         

3000 kd (10
9
) 2,47  2,48  2,55  2,56 

ki (10
11

) 1,52  1,52  1,61  1,62 
a
 Os valores de kd e ki devem ser multiplicados pelas potências de 10 indicadas entre 

parênteses. 
b
 k e kw representam, respectivamente, as constantes de velocidade obtidas pela teoria do 

estado de transição sem e com a correção de tunelamento por meio do método de Wigner. 
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Tabela 42 - Constantes de velocidade direta e inversa, kd e ki, (em s
–1

) da reação               

HC5N → HC4NC em diferentes temperaturas, T (em Kelvin).
a,b

 

T  

B3LYP/aug-cc-pVQZ// 

CCSD(T)/CBS 
 

MPW1K/aug-cc-pVQZ// 

CCSD(T)/CBS 

k  kw  k  kw 

298,15 kd (10
–32

) 1,05  1,24  1,87  2,34 

ki (10
–13

) 6,28  7,42  10,01  12,54 

         

500 kd (10
–14

) 4,14  4,40  5,88  6,41 

ki (10
–2

) 2,34  2,50  3,13  3,41 

         

700 kd (10
–6

) 2,91  3,00  3,73  3,90 

ki (10
2
) 6,64  6,86  8,20  8,58 

         

1000 kd (10
0
) 2,20  2,23  2,61  2,67 

ki (10
6
) 1,42  1,44  1,65  1,69 

         

3000 kd (10
9
) 2,61  2,61  2,72  2,73 

ki (10
11

) 1,77  1,78  1,87  1,88 
a
 Os valores de kd e ki devem ser multiplicados pelas potências de 10 indicadas entre 

parênteses. 
b
 k e kw representam, respectivamente, as constantes de velocidade obtidas pela teoria do 

estado de transição sem e com a correção de tunelamento por meio do método de Wigner. 

 

Tabela 43 - Parâmetros ajustados (α, β e γ) da equação modificada de Arrhenius das reações 

diretas, d, e inversas, i, HCnN → HCn–1NC (n = 1, 3 e 5) obtidos a partir dos 

resultados em nível B3LYP/aug-cc-pVQZ//CCSD(T)/CBS. 

Reação  α (s
–1

) 
a
  β  γ (K) 

n = 1 d 1,096844×10
14

  0,092  22322,53 

i 6,576915×10
13

  –0,055  15054,41 

       

n = 3 d 1,438149×10
14

  –0,13  31988,41 

i 1,229536×10
14

  –0,22  18543,60 

       

n = 5 d 1,473537×10
14

  –0,17  31634,93 

i 1,252938×10
14

  –0,24  18007,56 
a
 Este parâmetro pode ser multiplicado por 10

3
 para converter constantes de velocidade de s

–1
 

para cm
3
 s

–1
. 

 

Acreditamos que nossos valores de constantes de velocidade com correções de Wigner 

determinados em nível B3LYP/aug-cc-pVQZ//CCSD(T)/CBS são os mais confiáveis 

baseados nos resultados disponíveis mais avançados para quantidades relacionadas da reação 

com n = 1, que têm sido discutido neste trabalho. Assim, uma equação de Arrhenius 

modificada (McELROY et al., 2013), dada por 
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T

γ
exp

300

T
αk

β

   ,  (3.9) 

 

foi ajustada no intervalo entre 298,15 e 3000 K. As quantidades α, β e γ são os parâmetros 

ajustáveis. Estes parâmetros na equação (3.9) foram determinados para as reações diretas e 

inversas HCnN → HCn–1NC (n = 1, 3 e 5) e estão apresentadas na Tabela 43. 

O desvio máximo entre os valores destas equações e nossos valores            

B3LYP/aug-cc-pVQZ//CCSD(T)/CBS é inferior a 3%. Comparando as constantes de 

velocidade para o processo direto HCN → HNC com aqueles decorrentes da técnica       

BAC-MP4 encontrados por Lin, He e Melius (1992), é possível averiguar que os valores do 

nosso trabalho são sempre maiores e diferem de forma mais significativa em baixas 

temperaturas. 

 

3.3.2 Reação de isomerização HCnN → HCn–1NC (n = 7 e 9) 

 

Como discutido anteriormente, as reações com n = 1, 3 e 5 foram investigadas na 

etapa 1 por meio dos níveis B3LYP/aug-cc-pVQZ e MPW1K/aug-cc-pVQZ. Os cálculos 

cinéticos da etapa 1 para as reações com n = 7 e 9 continuaram sendo feitos com os métodos 

B3LYP e MPW1K mas, devido a problemas de convergência encontrados, um conjunto de 

funções de base menor foi selecionado, aug/cc-pVTZ. Algo semelhante ocorreu para a     

etapa 2, onde o par de níveis CCSD(T)/aug-cc-pVTZ e CCSD(T)/aug-cc-pVQZ utilizado para 

as reações com n = 1, 3 e 5 foi substituído pelo par de níveis CCSD(T)/aug-cc-pVDZ e 

CCSD(T)/aug-cc-pVTZ para tratar estes sistemas maiores. Por fim, as temperaturas de 

298,15, 500, 700, 1000 e 3000 K são ainda exploradas neste estudo cinético.  

A fim de verificar se a utilização destes conjuntos de funções de base menores para as 

reações com n = 7 e 9 pode afetar significantemente seus resultados em comparação com 

aqueles que seriam obtidos para bases maiores, as reações com n = 1, 3 e 5, foram utilizadas 

como modelo. Então, primeiramente, é possível avaliar os efeitos desta troca sobre as 

geometrias dos cianopoliinos, isocianopoliinos e estados de transição. Estes resultados estão 

apresentados, respectivamente, da Tabela 44 à Tabela 46. 
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Tabela 44 - Comprimentos de ligação (Å) de pequenos cianopoliinos calculados em nível 

B3LYP/aug-cc-pVTZ e MPW1K/aug-cc-pVTZ.
a
 

Ligação 
c
 

B3LYP/aug-cc-pVTZ  MPW1K/aug-cc-pVTZ 

HCN HC3N HC5N  HCN HC3N HC5N 

H–C1 1,0656 

(–0,24) 

1,0625 

(0,60) 

1,0623 

(–0,53) 

 1,0617 

(0,12) 

1,0592 

(0,91) 

1,0591 

(–0,23) 

C1≡C2  1,2007 

(0,21) 

1,2053 

(0,28) 

  1,1911 

(1,02) 

1,1952 

(1,12) 

C2–C3  1,3681 

(0,76) 

1,3547 

(0,56) 

  1,3688 

(0,71) 

1,3573 

(0,37) 

C3≡C4   1,2112 

(0,91) 

   1,1993 

(1,88) 

C4–C5   1,3605 

(0,22) 

   1,3627 

(0,07) 

Cn≡N 
b
 1,1460 

(0,67) 

1,1550 

(0,30) 

1,1573 

(0,28) 

 1,1366 

(1,49) 

1,1435 

(1,30) 

1,1451 

(1,34) 
a
 Os valores entre parênteses são os desvios (%) em relação aos valores experimentais 

(COSTAIN, 1958; ALEXANDER; KROTO; WALTON, 1976; McCARTHY; THADDEUS, 

2001).  
b
 Aqui, o valor de n é 1, 3 e 5 para cada um dos níveis mencionados. 

c 
Os carbonos são numerados sequencialmente a partir do carbono ligado ao hidrogênio. 

 

Tabela 45 - Comprimentos de ligação (Å) de pequenos isocianopoliinos calculados em nível 

B3LYP/aug-cc-pVTZ e MPW1K/aug-cc-pVTZ.
a
 

Ligação 
c
 

B3LYP/aug-cc-pVTZ  MPW1K/aug-cc-pVTZ 

HNC HC2NC HC4NC  HNC HC2NC HC4NC 

H–N 0,9968 

(–0,08) 

   0,9898 

(0,62) 

  

H–C1  1,0612 

(–0,59) 

1,0619   1,0579 

(–0,28) 

1,0587 

C1≡C2  1,1989 

(0,34) 

1,2054   1,1895 

(1,12) 

1,1953 

C2–C3   1,3562    1,3585 

C3≡C4   1,2086    1,1968 

Cn–1–N 
b
  1,3062 

(0,82) 

1,2986   1,3025 

(1,10) 

1,2960 

N≡C 1,1644 

(0,31) 

1,1768 

(–0,15) 

1,1797  1,1555 

(1,07) 

1,1660 

(0,77) 

1,1683 

a
 Os valores entre parênteses são os desvios (%) em relação aos valores experimentais 

(KRÜGER et al., 1991; OKABAYASHI; TANIMOTO, 1993).  
b
 Aqui, o valor de n é 3 e 5 para cada um dos níveis mencionados. 

c 
Os carbonos são numerados sequencialmente a partir do carbono ligado ao hidrogênio. 

 

Felizmente, todos estes valores de comprimentos de ligação para cianopoliinos e para 

isocianopoliinos estão em perfeito acordo com os dados experimentais, resultando em um 

desvio máximo 2%. Ademais, muitos destes resultados alcançados com B3LYP e MPW1K 

associados com a base aug-cc-pVTZ estão mais próximos dos valores experimentais do que 



87 

 

aqueles obtidos com a base maior, a aug-cc-pVQZ. Obviamente, isto se deve a algum 

cancelamento de erros. Na Tabela 46 também são apresentadas as geometrias do estado de 

transição encontradas por Van Mourik et al. (2001) para a reação com n = 1 nos níveis 

CCSD(T)/cc-pCVTZ e CCSD(T)/cc-pCVQZ. Mais uma vez, os nossos resultados estão em 

bom acordo com estes níveis mais avançados, principalmente aqueles obtidos em nível 

B3LYP/aug-cc-pVTZ. 

 

Tabela 46 - Comprimentos de ligação (Å) e ângulos (graus) do estado de transição das reações 

do tipo HCnN → HCn–1NC (n = 1, 3 e 5) calculados em nível                 

B3LYP/aug-cc-pVTZ e MPW1K/aug-cc-pVTZ. 

 Ligação/ 

Ângulo 
a
 

B3LYP/ 

aug-cc-pVTZ 

MPW1K/ 

aug-cc-pVTZ 

CCSD(T)/ 

cc-pCVTZ 
d
 

CCSD(T)/ 

cc-pCVQZ
 d

  

n = 1 H 
. . .

 C1 1,1895 1,1657 1,1841 1,1835 

C1 
. . .

 N 1,1801 1,1699 1,1909 1,1874 

N 
. . .

 H 1,3889 1,4236 1,3942 1,3892 

H–C1–N 
b
 71,76 75,11 71,79 71,73 

H–N–C1 
b
 54,44 52,31   

      

n = 3 H–C1 1,0619 1,0585   

C1≡C2 1,2062 1,1954   

C2 
. . .

 C3 1,5086 1,4868   

C3 
. . .

 N 1,2040 1,1892   

N 
. . .

 C2 1,6684 1,7070   

C1–C2–C3 
b
 170,41 172,59   

C1–C2–N 
b
 145,40 144,38   

 C2–C3–N 
b
 74,98 78,41   

      

n = 5 H–C1 1,0619 1,0587   

C1≡C2 1,2068 1,1962   

C2–C3 1,3525 1,3563   

C3≡C4 1,2169 1,2032   

C4 
. . .

 C5 1,4821 1,4696   

C5 
. . .

 N 1,2056 1,1900   

N 
. . .

 C4 1,6955 1,7238   

C1–C2–C3 
b
 179,94 179,98   

C3–C4–C5 
b
 173,62 174,51   

C3–C4–N 
b
 142,43 142,65   

 C4–C5–N 
b
 77,47 80,05   

a
 Os carbonos são numerados sequencialmente a partir do carbono ligado ao hidrogênio e os 

pontilhados indicam as ligações que estão sendo quebradas/formadas ao longo da coordenada 

de reação. 
b
 Ângulo formado no estado de transição com origem no átomo central. 

d
 Valores calculados por Van Mourik et al. (2001). 
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Além disso, foram analisadas as frequências imaginárias provenientes dos métodos 

B3LYP e MPW1K com a base aug-cc-pVTZ, que são então comparadas com aquelas obtidas 

pela base aug-cc-pVQZ. Para melhor visualização destes resultados, foi construída a      

Tabela 47. Nesta tabela, pode-se verificar claramente que as frequências imaginárias advindas 

dos conjuntos de base aug-cc-pVTZ e aug-cc-pVQZ estão em perfeito acordo entre si para os 

dois métodos em questão, com desvio máximo de 0,7%. 

 

Tabela 47 - Comparação das frequências imaginárias (cm
–1

) do estado de transição das 

reações com n = 1, 3 e 5 obtidas em nível B3LYP/aug-cc-pVmZ e      

MPW1K/aug-cc-pVmZ (m = T e Q). 

Nível  n = 1  n = 3  n = 5 

B3LYP/aug-cc-pVTZ  1126i  420i  430i 

B3LYP/aug-cc-pVQZ  1126i  422i  433i 

       

MPW1K/aug-cc-pVTZ  1165i  495i  509i 

MPW1K/aug-cc-pVQZ  1166i  496i  510i 

 

Em seguida, para avaliar agora o efeito da redução do tamanho dos conjuntos de base 

na etapa 2, foi elaborada a Tabela 48. Nesta tabela são comparadas as diferenças de energia 

eletrônica entre os representantes da reação com n = 1, 3 e 5 (reagentes, produtos e estados de 

transição) obtidas pela extrapolação CBS com dois pares distintos de funções aug-cc-pVmZ, 

um formado por m = D e T (CBS1) e outro com m = T e Q (CBS2). Então, 

independentemente de qual método é escolhido na etapa 1 (B3LYP ou MPW1K), as 

diferenças entre resultados CBS1 e CBS2 não superam 0,7 kcal mol
-1

. 

 

Tabela 48 - Diferenças de energia eletrônica (kcal mol
-1

) entre reagentes (HCnN), produtos 

(HCn–1NC) e estados de transição (TSn) das reações com n = 1, 3 e 5 obtidas pela 

extrapolação CBS. 

Diferença 
M/aug-cc-pVTZ//CCSD(T)/CBS1 

 
M/aug-cc-pVQZ//CCSD(T)/CBS2 

M = B3LYP M = MPW1K M = B3LYP M = MPW1K 

TS1 – HCN 48,0 47,7  47,7 47,4 

TS1 – HNC 33,1 32,9  33,0 32,8 

HNC – HCN 14,9 14,8  14,7 14,6 

      

TS3 – HC3N 66,0 65,5  65,3 64,9 

TS3 – HC2NC 38,5 38,2  38,2 37,9 

HC2NC – HC3N 27,4 27,3  27,1 27,0 

      

TS5 – HC5N 65,1 64,7  64,5 64,1 

TS5 – HC4NC 37,2 36,8  37,1 36,8 

HC4NC – HC5N 27,9 27,8  27,4 27,3 
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Desta forma, todos os resultados de distâncias de ligação, frequências imaginárias e 

energias eletrônicas apresentadas para reações com n = 1, 3 e 5 por meio de conjuntos de base 

menores estão em perfeita concordância com aqueles encontrados na seção anterior para o 

estudo cinético destas mesmas reações com conjuntos maiores. Diante disso, é possível 

assegurar que os resultados fornecidos pelo tratamento combinado proposto para as reações 

com n = 7 e 9 (conjunto de base aug-cc-pVTZ na etapa 1 e conjuntos de base aug-cc-pVmZ, 

com m = D e T, na etapa 2) são confiáveis. 

 

Tabela 49 - Comprimentos de ligação (Å) de cianopoliinos calculados em nível B3LYP/aug-

cc-pVTZ e MPW1K/aug-cc-pVTZ.
a
 

Ligação 
c
 

B3LYP/ 

aug-cc-pVTZ 
 

MPW1K/ 

aug-cc-pVTZ 

HC7N HC9N  HC7N HC9N 

H–C1 1,0622 

(–0,50) 

1,0621 

(–0,48) 

 1,0590 

(–0,19) 

1,0590 

(–0,19) 

C1≡C2 1,2070 

(0,26) 

1,2076 

(0,28) 

 1,1963 

(1,14) 

1,1967 

(1,18) 

C2–C3 1,3516 

(0,69) 

1,3499 

(0,74) 

 1,3547 

(0,46) 

1,3537 

(0,46) 

C3≡C4 1,2170 

(–0,24) 

1,2192 

(–0,18) 

 1,2040 

(0,83) 

1,2055 

(0,95) 

C4–C5 1,3445 

(1,26) 

1,3393 

(0,79) 

 1,3487 

(0,95) 

1,3450 

(0,37) 

C5≡C6 1,2148 

(0,01) 

1,2214 

(0,62) 

 1,2018 

(1,08) 

1,2070 

(1,79) 

C6–C7 1,3587 

(0,52) 

1,3404 

(0,64) 

 1,3612 

(0,33) 

1,3460 

(0,22) 

C7≡C8  1,2164 

(0,05) 

  1,2027 

(1,18) 

C8–C9  1,3573 

(0,64) 

  1,3606 

(0,39) 

C9≡C10      

C10–C11      

Cn≡N 
b
 1,1583 

(0,24) 

1,1588 

(0,19) 

 1,1456 

(1,34) 

1,1459 

(1,30) 
a
 Os valores entre parênteses são os desvios (%) em relação aos valores experimentais 

(McCARTHY; THADDEUS, 2001).  
b
 Aqui, o valor de n é 7 e 9 para cada um dos níveis mencionados. 

c 
Os carbonos são numerados sequencialmente a partir do carbono ligado ao hidrogênio. 

 

Assim, a Tabela 49 e a Tabela 50 mostram, respectivamente, os comprimentos de 

ligação de cianopoliinos e isocianopoliinos obtidos com os níveis B3LYP/aug-cc-pVTZ e 

MPW1K/aug-cc-pVTZ para os sistemas com n = 7 e 9. No caso dos cianopoliinos, o método 

B3LYP prevê resultados geométricos mais próximos dos valores experimentais em se 
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tratando de ligações triplas, enquanto o MPW1K é mais eficiente para as ligações simples. 

Em ambos os casos, os desvios destes métodos em relação aos valores experimentais são 

inferiores a 2% e, novamente, os valores previstos subestimam os dados experimentais para a 

maioria dos comprimentos de ligação das reações analisadas (desvios positivos entre 

parênteses). 

 

Tabela 50 - Comprimentos de ligação (Å) de isocianopoliinos calculados em nível 

B3LYP/aug-cc-pVTZ e MPW1K/aug-cc-pVTZ. 

Ligação 
b
 

B3LYP/aug-cc-pVTZ  MPW1K/aug-cc-pVTZ  

HC6NC HC8NC  HC6NC HC8NC 

H–C1 1,0618 1,0618  1,0587 1,0587 

C1≡C2 1,2071 1,2077  1,1965 1,1969 

C2–C3 1,3523 1,3507  1,3555 1,3543 

C3≡C4 1,2168 1,2190  1,2038 1,2055 

C4–C5 1,3458 1,3407  1,3499 1,3461 

C5≡C6 1,2121 1,2207  1,1993 1,2067 

C6–C7  1,3425   1,3474 

C7≡C8  1,2133   1,2001 

Cn–1–N 
a
 1,2962 1,2957  1,2941 1,2932 

N≡C 1,1809 1,1812  1,1691 1,1695 
a
 Aqui, o valor de n é 7 e 9 para cada um dos níveis mencionados. 

b 
Os carbonos são numerados sequencialmente a partir do carbono ligado ao hidrogênio. 

 

Infelizmente os comprimentos de ligação experimentais para os isocianopoliinos com 

n = 7 e 9 ainda não estão disponíveis para que sejam comparados seus valores com aqueles 

apresentados neste trabalho. Contudo, é possível observar que os comprimentos fornecidos 

pelo tratamento B3LYP/aug-cc-pVTZ para ligações triplas são um pouco maiores que aqueles 

dados pelo nível MPW1K/aug-cc-pVTZ, enquanto o oposto geralmente ocorre para ligações 

simples (isto também é notado para os cianopoliinos). 

A Tabela 51 fornece as distâncias de ligação e os ângulos apresentados para o estado 

de transição da reação de isomerização HCnN → HCn–1NC (n = 7 e 9), também obtidos nos 

níveis B3LYP/aug-cc-pVTZ e MPW1K/aug-cc-pVTZ. A geometria destes estados de 

transição, assim como para as reações com n = 3 e 5, apresenta um tipo de estrutura triangular 

formada pelo nitrogênio e os dois átomos de carbono mais próximos dele, Cα e Cβ. Isso é 

apresentado na Figura 4 -, onde se encontra a geometria do estado de transição para as reações 

HC7N → HC6NC e HC9N → HC8NC.  

Aqui também ocorre um fato semelhante àquele discutido anteriormente para as 

geometrias dos cianopoliinos e isocianopoliinos, onde o nível B3LYP/aug-cc-pVTZ apresenta 

valores maiores de comprimentos de ligação triplas que o MPW1K/aug-cc-pVTZ, enquanto o 
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contrário geralmente se dá no caso de ligações simples. O MPW1K também fornece ângulos 

um pouco maiores em relação ao B3LYP, na Tabela 51, com diferença inferior a 2,3º entre 

estes níveis. Além disso, o nível B3LYP/aug-cc-pVTZ prevê frequências imaginárias no 

estado de transição de 441i e 447i cm
–1

, respectivamente, para as reações com n = 7 e 9. Já o 

nível MPW1K/aug-cc-pVTZ apresenta os valores de 515i e 518i cm
–1

 para as frequências 

imaginárias, respectivamente, destas mesmas reações. 

 

Tabela 51 - Comprimentos de ligação (Å) e ângulos (graus) do estado de transição das reações 

do tipo HCnN → HCn–1NC (n = 7 e 9) calculados em nível B3LYP/aug-cc-pVTZ e 

MPW1K/aug-cc-pVTZ. 

Ligação/ 

Ângulo 
a
 

B3LYP/ 

aug-cc-pVTZ 
 

MPW1K/ 

aug-cc-pVTZ 

 n = 7 n = 9  n = 7 n = 9 

H–C1 1,0618 1,0619  1,0587 1,0587 

C1≡C2 1,2076 1,2080  1,1968 1,1970 

C2–C3 1,3507 1,3498  1,3547 1,3539 

C3≡C4 1,2187 1,2200  1,2050 1,2059 

C4–C5 1,3411 1,3384  1,3472 1,3449 

C5≡C6 1,2208 1,2232  1,2059 1,2080 

C6–C7  1,3372   1,3444 

C7≡C8  1,2223   1,2068 

      

C6 
. . .

 C7 1,4749   1,4652  

C7 
. . .

 N 1,2062   1,1903  

N 
. . .

 C6 1,7050   1,7275  

C5–C6–C7 
b
 174,62   175,00  

C5–C6–N 
b
 141,54   142,20  

C6–C7–N 
b
 78,27   80,44  

      

C8 
. . .

 C9  1,4718   1,4638 

C9 
. . .

 N  1,2064   1,1904 

N 
. . .

 C8  1,7087   1,7287 

C7–C8–C9 
b
  175,00   175,16 

C7–C8–N 
b
  141,20   142,05 

C8–C9–N 
b
  78,60   80,56 

a
 Os carbonos são numerados sequencialmente a partir do carbono ligado ao hidrogênio e os 

pontilhados indicam as ligações que estão sendo quebradas/formadas ao longo da coordenada 

de reação. 
b
 Ângulo formado no estado de transição com origem no átomo central. 
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Figura 4 -  Geometria do estado de transição das reações de isomerização                               
a)

 HC7N → HC6NC e 
b)

 HC9N → HC8NC elaborada com auxílio do programa 

Molden 5.0 (SCHAFTENAAR; NOORDIK, 2000). 

 
  

Tabela 52 - Entalpia de ativação da reação direta e inversa, ΔHd e ΔHi, e variação da         

entalpia, ΔH, (dadas em kcal mol
–1

) da reação HCnN → HCn–1NC (n = 7 e 9) para 

diferentes temperaturas, T (em Kelvin). 

T  

B3LYP/aug-cc-pVTZ// 

CCSD(T)/CBS 
 

MPW1K/aug-cc-pVTZ// 

CCSD(T)/CBS 

n = 7  n = 9  n = 7  n = 9 

298,15 ΔHd 62,2  62,3  62,0  61,6 

ΔHi 34,9  35,2  34,9  34,9 

ΔH 27,3  27,1  27,1  26,8 

         

500 ΔHd 61,8  62,0  61,7  61,4 

ΔHi 34,5  34,7  34,4  34,3 

ΔH 27,4  27,3  27,2  27,1 

         

700 ΔHd 61,4  61,6  61,2  61,0 

ΔHi 34,0  34,2  33,9  33,8 

ΔH 27,4  27,4  27,3  27,2 

         

1000 ΔHd 60,7  60,9  60,6  60,4 

ΔHi 33,2  33,4  33,2  33,0 

ΔH 27,5  27,5  27,4  27,4 

         

3000 ΔHd 55,3  55,5  55,1  55,0 

ΔHi 27,7  27,7  27,6  27,3 

ΔH 27,6  27,8  27,5  27,7 

 

A Tabela 52 apresenta as entalpias de ativação das reações HCnN → HCn–1NC com    

n = 7 e 9 nas temperaturas selecionadas. Estas entalpias de ativação foram calculadas de 

acordo com o procedimento teórico descrito anteriormente, também utilizado nas reações 

relacionadas a sistemas menores. Da mesma forma, os valores B3LYP/aug-cc-
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pVTZ//CCSD(T)/aug-cc-pVmZ e MPW1K/aug-cc-pVTZ//CCSD(T)/aug-cc-pVmZ              

(m = D e T) podem ser encontrados no Apêndice C. Assim como ocorre nas reações com       

n = 1, 3 e 5, o nível B3LYP/aug-cc-pVTZ//CCSD(T)/CBS apresenta, em todos os casos, 

resultados das entalpias das reações direta e inversa, ΔHd e ΔHi, sempre um pouco maiores 

que aqueles obtidos com o nível MPW1K/aug-cc-pVQZ//CCSD(T)/CBS. Desta maneira, a 

diferença obtida entre estes dois níveis de cálculo não é maior que 0,7 kcal mol
–1

. As 

variações de entalpia, ΔH, para as reações com n = 7 e 9 estão muito próximas entre si e 

também são similares aos valores encontrados para n = 3 e 5, sendo que a maior diferença 

entre os sistemas com n = 3 e 9 não ultrapassa 1,0 kcal mol
–1

. Além disto, entre as reações 

com n = 7 e 9, a diferença entre seus ΔH não é maior que 0,3 kcal mol
–1

. É possível notar 

novamente que há uma diminuição gradual da ΔHd e ΔHi em todas as reações, conforme a 

temperatura aumenta. Por sua vez, o aumento da temperatura faz o ΔH oscilar, no máximo, 

em 0,9 kcal mol
–1

 no intervalo de 298,15 a 3000 K. Por fim, como esperado, as reações de 

isomerização no sentido inverso (que produzem cianopoliinos) são exotérmicas também 

nestes sistemas maiores e, portanto, são as mais favoráveis de ocorrerem nos ambientes mais 

frios do meio interestelar. 

 

Tabela 53 - Energia de Gibbs de ativação da reação direta e inversa, ΔGd e ΔGi, e variação da 

energia de Gibbs, ΔG, (dadas em kcal mol
–1

) da reação HCnN → HCn–1NC (n = 7 

e 9) para diferentes temperaturas, T (em Kelvin). 

T  

B3LYP/aug-cc-pVTZ// 

CCSD(T)/CBS  

MPW1K/aug-cc-pVTZ// 

CCSD(T)/CBS 

n = 7  n = 9 n = 7  n = 9 

298,15 ΔGd 60,9  61,1  60,7  60,3 

ΔGi 33,9  34,3  33,8  33,9 

ΔG 27,0  26,7  26,9  26,4 
         

500 ΔGd 60,2  60,3  60,0  59,5 

ΔGi 33,3  33,9  33,2  33,5 

ΔG 26,9  26,4  26,8  26,0 
         

700 ΔGd 59,6  59,6  59,4  58,8 

ΔGi 32,9  33,7  32,8  33,2 

ΔG 26,7  26,0  26,5  25,6 
         

1000 ΔGd 58,9  58,9  58,7  58,0 

ΔGi 32,6  33,6  32,5  33,1 

ΔG 26,3  25,3  26,2  24,9 
         

3000 ΔGd 58,7  58,2  58,4  56,6 

ΔGi 34,9  37,6  34,6  36,9 

ΔG 23,8  20,6  23,8  19,6 
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As energias de Gibbs de ativação para as reações HCnN → HCn–1NC (n = 7 e 9) estão 

apresentados na Tabela 53 para a mesma faixa de temperatura (de 298,15 a 3000 K) e o 

Apêndice C fornece os valores desta propriedade obtidos com os níveis/B3LYP/aug-cc-

pVTZ//CCSD(T)/aug-cc-pVmZ e MPW1K/aug-cc-pVTZ//CCSD(T)/aug-cc-pVmZ              

(m = D e T). Em relação ao aumento da temperatura, de forma similar ao observado na 

isomerização dos menores sistemas, verifica-se que a energia de Gibbs de ativação da reação 

direta e inversa, ΔGd e ΔGi, diminuem, exceto para ΔGi numa alteração de temperatura de 

1000 para 3000 K. A variação da energia de Gibbs, ΔG, também diminui nos dois níveis 

analisados à medida que a temperatura aumenta, resultando numa diferença máxima de cerca 

de 3,2 kcal mol
–1

 para a reação com n = 7 e de 6,8 kcal mol
–1

 para a reação com n = 9 entre os 

limites de temperatura estudados. Além disso, valores de ΔG são muito próximos entre si para 

as reações com n = 7 e 9, embora esta diferença aumente conforme a temperatura se eleva. 

Com relação ao aumento da cadeia carbônica em cada temperatura, é observado que os 

valores das reações com sistemas maiores (n = 7 e 9) estão em coerência em relação aos 

menores (n = 3 e 5). Entretanto, para as maiores temperaturas investigadas, é clara a distinção 

entre os resultados do sistema com n = 9 em relação aos demais. Isto provavelmente se deve à 

contribuição térmica associada com modos vibracionais. 

 

Tabela 54 - Constantes de velocidade direta e inversa, kd e ki, (em s
–1

) da reação               

HC7N → HC6NC em diferentes temperaturas, T (em Kelvin).
a,b 

T  

B3LYP/aug-cc-pVTZ// 

CCSD(T)/CBS 
 

MPW1K/aug-cc-pVTZ// 

CCSD(T)/CBS 

k  kw  k  kw 

298,15 kd (10
–32

) 1,36  1,72  1,84  2,32 

ki (10
–13

) 9,06  11,40  9,98  12,55 

         

500 kd (10
–14

) 5,16  5,64  6,33  6,90 

ki (10
–2

) 2,86  3,13  3,12  3,41 

         

700 kd (10
–6

) 3,61  3,78  4,23  4,43 

ki (10
2
) 7,60  7,96  8,22  8,61 

         

1000 kd (10
0
) 2,75  2,81  3,10  3,17 

ki (10
6
) 1,54  1,58  1,66  1,69 

         

3000 kd (10
9
) 3,29  3,30  3,51  3,51 

ki (10
11

) 1,79  1,79  1,88  1,89 
a
 Os valores de kd e ki devem ser multiplicados pelas potências de 10 indicadas entre 

parênteses. 
b
 k e kw representam, respectivamente, as constantes de velocidade obtidas pela teoria do 

estado de transição sem e com a correção de tunelamento por meio do método de Wigner. 
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Os dados da Tabela 53 são utilizados para determinar as constantes de velocidade das 

reações HCnN → HCn–1NC (n = 7 e 9), por meio da equação (2.18), cujos valores podem ser 

encontrados na Tabela 54 e na Tabela 55. As constantes de velocidade fornecidas pelos 

cálculos B3LYP/aug-cc-pVTZ//CCSD(T)/aug-cc-pVmZ e MPW1K/aug-cc-

pVTZ//CCSD(T)/aug-cc-pVmZ (m = D e T) estão disponíveis no Apêndice C. Novamente, os 

resultados B3LYP/aug-cc-pVTZ//CCSD(T)/CBS e MPW1K/aug-cc-pVTZ//CCSD(T)/CBS 

mostram a mesma ordem de grandeza para as constantes de velocidade em cada temperatura e 

os valores obtidos através das geometrias encontradas no nível B3LYP/aug-cc-pVTZ são 

sempre menores que aqueles advindos do MPW1K/aug-cc-pVTZ. 

 

Tabela 55 - Constantes de velocidade direta e inversa, kd e ki, (em s
–1

) da reação                

HC9N → HC8NC em diferentes temperaturas, T (em Kelvin).
a,b

 

T  

B3LYP/aug-cc-pVTZ// 

CCSD(T)/CBS 
 

MPW1K/aug-cc-pVTZ// 

CCSD(T)/CBS 

k  kw  k  kw 

298,15 kd (10
–32

) 1,08  1,36  3,70  4,67 

ki (10
–13

) 4,14  5,22  8,29  10,45 

         

500 kd (10
–14

) 4,79  5,23  10,19  11,14 

ki (10
–2

) 1,60  1,75  2,48  2,71 

         

700 kd (10
–6

) 3,53  3,70  6,32  6,62 

ki (10
2
) 4,51  4,72  6,27  6,56 

         

1000 kd (10
0
) 2,78  2,85  4,40  4,51 

ki (10
5
) 9,46  9,68  12,11  12,40 

         

3000 kd (10
9
) 3,58  3,59  4,71  4,72 

ki (10
11

) 1,14  1,14  1,27  1,27 
a
 Os valores de kd e ki devem ser multiplicados pelas potências de 10 indicadas entre 

parênteses. 
b
 k e kw representam, respectivamente, as constantes de velocidade obtidas pela teoria do 

estado de transição sem e com a correção de tunelamento por meio do método de Wigner. 

 

Outra vez, foi detectado um aumento contínuo e significativo dos valores das 

constantes de velocidade com a elevação da temperatura. As constantes de velocidade para as 

reações diretas, kd, são sempre menores que aquelas para reações inversas, ki, embora, mais 

uma vez, a diferença relativa entre estas duas constantes acaba se tornando cada vez menor 

para temperaturas elevadas. Os resultados para as constantes de velocidade obtidos com a 

inclusão da correção de Wigner também estão disponíveis na Tabela 54 e na Tabela 55. Como 
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esperado, o efeito túnel aumenta o valor das constantes de velocidade de todas as reações 

analisadas e sua influência é mais significativa nas menores temperaturas analisadas.  

 

Tabela 56 - Parâmetros ajustados (α, β e γ) da equação modificada de Arrhenius das reações 

diretas, d, e inversas, i, HCnN → HCn–1NC (n = 7 e 9) obtidos a partir dos 

resultados em níveis B3LYP/aug-cc-pVTZ//CCSD(T)/CBS e               

MPW1K/aug-cc-pVTZ//CCSD(T)/CBS. 

Reação 

B3LYP/aug-cc-pVTZ// 

CCSD(T)/CBS 
 

MPW1K/aug-cc-pVTZ// 

CCSD(T)/CBS 

α (s
–1

) 
a
 β γ (K)  α (s

–1
) 

a
 β γ (K) 

n = 7 
d 1,585448×10

14
 –0,11 31559,67  1,688602×10

14
 –0,12 31488,59 

i 1,147561×10
14

 –0,22 17854,05  1,237397×10
14

 –0,23 17847,25 

         

n = 9 
d 1,830871×10

14
 –0,12 31671,39  1,858582×10

14
 –0,06 31308,98 

i 9,066277×10
13

 –0,29 18015,30  9,953745×10
13

 –0,31 17836,57 
a
 Este parâmetro pode ser multiplicado por 10

3
 para converter constantes de velocidade de s

–1
 

para cm
3
 s

–1
. 

 

Por fim, da mesma forma que foi feito com as reações com n = 1, 3 e 5, também 

utilizamos a equação (3.9) para ajustar as constantes de velocidade com correções de Wigner 

das reações diretas e inversas para n = 7 e 9 dentro do intervalo de temperatura de 298,15 a 

3000 K e seus resultados estão apresentados na Tabela 56.  

O desvio máximo entre os resultados destas equações e nossos valores         

B3LYP/aug-cc-pVTZ//CCSD(T)/CBS e MPW1K/aug-cc-pVTZ//CCSD(T)/CBS é, 

respectivamente, inferior a 2,9% e 3,5%, o que aponta uma boa precisão destas equações de 

ajuste para os dois níveis de cálculo escolhidos. Se tomarmos em consideração a experiência 

adquirida com os menores sistemas, poderíamos indicar os valores                          

B3LYP/aug-cc-pVTZ//CCSD(T)/CBS como sendo os melhores deste trabalho. Entretanto, 

como não há tantos dados para comparação destes casos, decidimos manter também os 

resultados alternativos dados pelo tratamento MPW1K/aug-cc-pVTZ//CCSD(T)/CBS. 
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4 CONCLUSÕES 

 

Os resultados MP2/cc-pVTZ para os momentos de dipolo de cianopoliinos estão em 

excelente acordo com os dados experimentais e cálculos CCSD(T)/aug-cc-pVTZ, que estão 

disponíveis apenas para os menores cianopoliinos. Assim, os valores MP2/cc-pVTZ são 

provavelmente as melhores estimativas disponíveis para tal propriedade em grandes 

cianopoliinos. A teoria QTAIM mostra que as contribuições de carga aumentam quase 

linearmente com o número de átomos de carbono e são dominantes sobre as contribuições do 

dipolo atômico, que variam sutilmente para os momentos de dipolo moleculares dos maiores 

cianopoliinos. Esta mesma teoria indica que os átomos nas extremidades da cadeia, que 

apresentam cargas e dipolos atômicos com grandes valores absolutos, são transferíveis, 

enquanto os átomos de carbono centrais mostram cargas e dipolos atômicos quase nulos 

nestes cianopoliinos longos. Assim, momentos de dipolo moleculares aumentam quase 

linearmente como resultado de um incremento na distância entre os átomos terminais. No 

entanto, o nível MP2/cc-pVTZ não é capaz de descrever adequadamente as intensidades 

fundamentais das bandas vibracionais mais intensas medidas experimentalmente, 

provavelmente devido a um tratamento inadequado de efeitos de correlação eletrônica para 

esta propriedade. Para este fim, os cálculos em nível CCSD/cc-pVDZ são mais adequados por 

estarem mais próximos dos valores experimentais. As intensidades do estiramento CH 

aumentam de acordo com o crescimento de cadeia e as contribuições CFCFD/QTAIM 

indicam que isto é devido a uma contribuição dinâmica para as derivadas do momento de 

dipolo, o fluxo de carga. O hidrogênio perde carga eletrônica ao ser deslocado no 

alongamento da ligação CH e uma pequena fração desta carga se espalha para átomos cada 

vez mais distantes do hidrogênio conforme a molécula aumenta de tamanho. As intensidades 

e as contribuições CFCFD/QTAIM para as derivadas do momento de dipolo das vibrações da 

deformação angular CH permanecem quase constantes nestes sistemas e os valores das 

derivadas de momento dipolar são principalmente explicados como resultado de uma 

contribuição estática devido ao movimento de alguns átomos, principalmente o hidrogênio, 

com mudanças de polarização quase nulas. A intensidade do modo identificado como 

estiramento CN aumenta rapidamente a partir do HCN até o HC7N e quase se estabiliza em 

sistemas maiores, o que é também observado para as contribuições CFCFD/QTAIM. As 

intensidades para o modo identificado como estiramento simétrico das ligações triplas CC no 

centro da molécula aumentam rapidamente com o número de átomos de carbono e as 

contribuições CFCFD/QTAIM para estas derivadas do momento de dipolo mostram que o 
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fluxo de carga é a única contribuição relevante em grandes cianopoliinos. Todos estes 

resultados obtidos para os cianopoliinos estão disponíveis em nosso artigo, Vichietti e 

Haiduke (2012), que se destaca por apresentar as propriedades eletrônicas determinadas para 

as moléculas com n = 13, 15 e 17, que ainda não foram observadas no meio interestelar. 

No caso dos isocianopoliinos, este trabalho mostra que um tratamento mais avançado 

da correlação eletrônica parece ser mais importante que os incrementos no conjunto de 

funções de base para obter valores confiáveis de propriedades elétricas estáticas e dinâmicas, 

como momentos de dipolo e intensidades de infravermelho destas moléculas. Assim, um 

tratamento em nível CCSD/cc-pVDZ fornece resultados melhores que o MP2/cc-pVTZ 

quando comparado a alguns dados experimentais disponíveis de tais quantidades em 

isocianopoliinos e também a resultados de cálculos CCSD/cc-pVTZ. Os espectros 

vibracionais de isocianopoliinos são mais complicados do que os dos respectivos 

cianopoliinos (VICHIETTI; HAIDUKE, 2012). Existem outras bandas relevantes a serem 

consideradas e um comportamento de alternância é também observado em alguns modos 

vibracionais de estiramento de acordo com um número par ou ímpar de ligações triplas CC. 

Além disso, enquanto o modo mais forte nos maiores cianopoliinos foi atribuído ao 

estiramento simétrico das ligações triplas CC no centro da molécula, a banda mais intensa em 

isocianopoliinos longos está associada ao estiramento simétrico ou assimétrico das ligações 

triplas em ambas as extremidades destas moléculas. No entanto, as vibrações do estiramento 

CH e da deformação angular CH são muito parecidas em grandes representantes dos dois 

isômeros e isto é suportado também por nossa análise CFCFD/QTAIM. Finalmente, este 

trabalho fornece estimativas muito precisas de constantes rotacionais experimentais de 

isocianopoliinos, onde é esperado um erro menor que 0,4% para sistemas com n variando de 9 

a 17, indicando boa precisão destes dados para a possível detecção destas grandes moléculas 

no meio interestelar. Segundo nosso conhecimento, até o momento nenhum tipo de dado está 

disponível para sistemas HCn–1NC com n maior que 11, com exceção dos resultados 

apresentados neste trabalho, onde foram calculadas várias propriedades moleculares até o 

HC16NC por meio de métodos teóricos mais avançados e que estão agora publicados 

(VICHIETTI; HAIDUKE, 2013). 

No estudo cinético, foram apresentados os resultados de geometrias, entalpias, 

energias de Gibbs e constantes de velocidade da reação de isomerização entre cianopoliinos 

(HCnN, n = 1, 3 e 5) e isocianopoliinos (HCn–1NC) por meio dos níveis B3LYP/aug-cc-

pVQZ//CCSD(T)/CBS e MPW1K/aug-cc-pVQZ//CCSD(T)/CBS nas temperaturas de 298,15, 

500, 700, 1000 e 3000 K. Para n = 1, 3 e 5, a extrapolação CBS foi obtida por meio dos 
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conjuntos de base aug-cc-pVmZ (m = T e Q). Todos estes resultados estão disponíveis em 

Vichietti e Haiduke (2014), sendo que, de acordo com o que encontramos na literatura, este é 

o primeiro estudo cinético deste tipo para reações de isomerização com n > 1. Além disto, as 

constantes de velocidade da reação HNC → HCN, em diferentes temperaturas, também são 

apresentadas pela primeira vez. Os resultados B3LYP/aug-cc-pVQZ estão mais próximos dos 

dados experimentais que aqueles advindos dos cálculos MPW1K/aug-cc-pVQZ para as 

geometrias dos reagentes e produtos. Além disso, o nível B3LYP/aug-cc-pVQZ também 

proporciona melhores parâmetros geométricos para o estado de transição com n = 1, quando 

comparados com os dados teóricos mais confiáveis encontrados na literatura (VAN MOURIK 

et al., 2001). As entalpias de ativação para a reação direta HCnN → HCn–1NC (n = 1, 3 e 5) 

são sempre maiores que aquelas obtidas no processo inverso. Isto mostra que a reação direta é 

endotérmica e, em ambientes mais frios do meio interestelar, a formação de cianopoliinos por 

meio dos isocianopoliinos é mais provável de ocorrer. As reações diretas e inversas para n = 

1, em temperaturas mais baixas, também são consideravelmente mais rápidas do que as 

respectivas reações para n = 3 e 5. Finalmente, o aumento da temperatura também provoca 

um aumento rápido dos valores das constantes de velocidade de todas as reações. Como era 

esperado, o efeito túnel é mais significativo em baixas temperaturas. Além disso, em 3000 K, 

as constantes de velocidade das reações diretas e inversas são em torno de 10
9
 a 10

11
 s

–1
, 

mostrando que pode ser possível observar cianopoliinos e isocianopoliinos com abundâncias 

semelhantes nas regiões mais quentes do meio interestelar e de envelopes circunstelares. Isto 

também é discutido por Van Mourik et al. (2001), que afirma que isso poderia ser o caso em 

envelopes de estrelas ricos em carbono, em seus últimos estágios de evolução, cuja 

temperatura típica gira em torno de 2000 a 4000 K. 

Por fim, os cálculos cinéticos também foram realizados para as reações com n = 7 e 9, 

porém foi necessário utilizar conjuntos de funções de base de tamanho menor que aqueles que 

foram empregados para as reações com n = 1, 3 e 5, com o fim de reduzir a demanda 

computacional e evitar problemas de convergência. Neste sentido, para estes sistemas com     

n > 5, foram analisados os níveis B3LYP/aug-cc-pVTZ//CCSD(T)/CBS e             

MPW1K/aug-cc-pVTZ//CCSD(T)/CBS, sendo que, neste caso, a extrapolação CBS é obtida 

por meio dos conjuntos de base aug-cc-pVmZ (m = D e T). Os reagentes das reações com 

maiores valores de n são as únicas destas espécies que possuem dados de comprimentos de 

ligação experimentais para serem analisados. Neste sentido, foi verificado que o nível 

B3LYP/aug-cc-pVTZ se aproxima mais das ligações triplas experimentais, enquanto o 

MPW1K/aug-cc-pVTZ representa melhor as ligações simples. Então, como não existem 
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dados experimentais para verificação da precisão destes cálculos geométricos dos produtos e 

estado de transição destas reações com maiores valores de n, foi avaliado também o efeito 

desta alteração de conjuntos de base a partir dos sistemas menores com n = 1, 3 e 5. 

Felizmente o conjunto de base aug-cc-pVTZ apresentou resultados geométricos muito 

próximos dos experimentais e, para algumas ligações, se saiu até melhor que o aug-cc-pVQZ. 

As frequências imaginárias do estado de transição também foram analisadas e a maior 

diferença dos valores advindos dos conjuntos de base aug-cc-pVTZ e aug-cc-pVQZ foi de 

0,7% nos dois métodos considerados (B3LYP e MPW1K). Por fim, foi feita a análise do 

efeito da redução do conjunto de base na extrapolação CBS, onde foram comparadas as 

diferenças de energia eletrônica dadas pela extrapolação CBS destes conjuntos de base 

pequenos com aqueles realizados com bases maiores para reações com n = 1, 3 e 5. Desta 

forma, foi verificado que a redução dos conjuntos de base na etapa 1 (aug-cc-pVQZ para   

aug-cc-pVTZ) e na etapa 2 (aug-cc-pVmZ com m passando de T e Q para D e T) não 

influenciam de forma significativa nos resultados cinéticos, indicando que as bases menores 

podem ser empregadas para tratar as reações com n > 5. Isto atesta a confiabilidade dos 

resultados obtidos com os menores conjuntos de base. Analisando de forma grosseira as 

entalpias e energias de Gibbs destes sistemas, é possível verificar que existe consistência em 

seus valores quando são comparados às reações com n = 1, 3 e 5. Além disso, os sistemas 

com n = 7 e 9 também não apresentam uma tendência nítida de crescimento ou decrescimento 

nos valores relacionados às entalpias e energias de Gibbs de ativação conforme a cadeia 

carbônica aumenta de tamanho. Entretanto, há uma clara distinção dos valores obtidos para    

n = 9 em altas temperaturas. Por fim, as constantes de velocidade das reações diretas e 

inversas com n = 7 e 9 mostram resultados em nível B3LYP/aug-cc-pVTZ//CCSD(T)/CBS e 

MPW1K/aug-cc-pVTZ//CCSD(T)/CBS com ordens de grandeza similares às reações com     

n = 3 e 5 para todo o intervalo de temperaturas analisado. Também, para estas reações 

envolvendo sistemas maiores, a correção de Wigner aumenta os valores das constantes de 

velocidade. 
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5 PERSPECTIVAS FUTURAS 

  

Ao longo do tempo, conforme foram sendo desenvolvidos todos estes estudos, muitas 

outras ideias ou sugestões de melhorias surgiram para tratar os cianopoliinos e os 

isocianopoliinos, tanto do ponto de vista da obtenção de propriedades eletrônicas destes 

sistemas, quanto daqueles relacionados a estudos cinéticos. Tais ideias ou sugestões são 

apresentadas a seguir: 

 

(1) Na disponibilidade de computadores mais velozes e sofisticados, seria interessante abordar 

novamente as geometrias, constantes rotacionais, momentos de dipolo, frequências 

vibracionais e intensidades de infravermelho dos grandes cianopoliinos e isocianopoliinos 

com métodos e/ou conjuntos de funções de base mais avançados que aqueles utilizados neste 

trabalho, para fornecer dados ainda mais confiáveis para ajudar a detecção de tais espécies no 

meio interestelar; 

 

(2) Seria interessante determinar as constantes de velocidade das reações de isomerização 

entre cianopoliinos e isocianopoliinos por meio de outros métodos que também tratam de 

reações unimoleculares, além da Teoria do Estado de Transição convencional utilizada neste 

trabalho. Sugestões para isso seriam os métodos advindos da Teoria Rice–Ramsperger–

Kassel–Marcus, RRKM, (MARCUS, 1952) e a Teoria do Estado de Transição Variacional 

Canônica, CVTST, (TRUHLAR; GARRETT, 1984); 

 

(3) As correções de tunelamento de Wigner podem ser substituídas por alternativas mais 

avançadas, como a correção de Tunelamento de Grande Curvatura, LCT, (TRUHLAR; 

ISAACSON; GARRETT, 1985, p. 65-137) e a correção de Tunelamento de Pequena 

Curvatura, SCT, (GARRETT et al., 1980); 

 

(4) Desta maneira, com teorias mais avançadas para cálculo de constantes de velocidade em 

conjunto com estas melhores estimativas de correções de tunelamento, esta reação de 

isomerização poderia ser investigada cineticamente em temperaturas menores que 298,15 K, o 

que seria relevante para estudos em meios interestelares frios. 
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APÊNDICE A - GRÁFICOS DOS ESPECTROS DE INFRAVERMELHO 
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Cianopoliinos - CCSD/cc-pVDZ 
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Isocianopoliinos - MP2/cc-pVTZ 
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Isocianopoliinos - CCSD/cc-pVDZ 
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APÊNDICE B - TABELAS EXTRAS DE CINÉTICA (n = 1, 3 e 5) 
 

Tabela B1 -  Entalpia de ativação da reação direta e inversa, ΔHd e ΔHi, e variação da entalpia, ΔH, 
(dadas em kcal mol

–1
) da reação HCN → HNC para diferentes temperaturas, T (em 

Kelvin). 

T  

B3LYP/aug-cc-pVQZ 

 

MPW1K/aug-cc-pVQZ 

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVQZ 

 
CCSD(T)/ 

aug-cc-pVTZ 
CCSD(T)/ 

aug-cc-pVQZ 
 

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVTZ 

298,15 ΔHd 44,2  44,1  43,9  43,8 

ΔHi 29,8  29,6  29,6  29,4 

ΔH 14,4  14,5  14,4  14,4 

         

500 ΔHd 44,0  43,8  43,7  43,6 

ΔHi 29,3  29,2  29,2  29,0 

ΔH 14,6  14,7  14,6  14,6 

         

700 ΔHd 43,6  43,5  43,4  43,2 

ΔHi 28,9  28,7  28,7  28,5 

ΔH 14,8  14,8  14,7  14,7 

         

1000 ΔHd 43,0  42,8  42,7  42,6 

ΔHi 28,1  28,0  28,0  27,8 

ΔH 14,8  14,9  14,8  14,8 

         

3000 ΔHd 37,9  37,8  37,6  37,5 

ΔHi 23,1  22,9  22,9  22,7 

ΔH 14,8  14,9  14,8  14,8 

 

Tabela B2 -  Entalpia de ativação da reação direta e inversa, ΔHd e ΔHi, e variação da entalpia, ΔH, 
(dadas em kcal mol

–1
) da reação HC3N → HC2NC para diferentes temperaturas, T (em 

Kelvin). 

T  

B3LYP/aug-cc-pVQZ 

 

MPW1K/aug-cc-pVQZ 

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVQZ 

 
CCSD(T)/ 

aug-cc-pVTZ 
CCSD(T)/ 

aug-cc-pVQZ 
 

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVTZ 

298,15 ΔHd 62,9  62,9  62,6  62,6 

ΔHi 36,2  36,2  36,0  36,0 

ΔH 26,7  26,7  26,6  26,6 

         

500 ΔHd 62,6  62,6  62,2  62,2 

ΔHi 35,8  35,8  35,5  35,6 

ΔH 26,8  26,8  26,7  26,7 

         

700 ΔHd 62,2  62,1  61,8  61,8 

ΔHi 35,3  35,3  35,0  35,1 

ΔH 26,8  26,8  26,7  26,7 

         

1000 ΔHd 61,5  61,4  61,1  61,1 

ΔHi 34,6  34,6  34,3  34,3 

ΔH 26,9  26,8  26,8  26,7 

         

3000 ΔHd 56,0  56,0  55,6  55,6 

ΔHi 29,0  29,0  28,7  28,8 

ΔH 27,0  27,0  26,9  26,9 
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Tabela B3 -  Entalpia de ativação da reação direta e inversa, ΔHd e ΔHi, e variação da entalpia, ΔH, 

(dadas em kcal mol
–1

) da reação HC5N → HC4NC para diferentes temperaturas, T (em 

Kelvin). 

T  

B3LYP/aug-cc-pVQZ 

 

MPW1K/aug-cc-pVQZ 

CCSD(T)/ 

aug-cc-pVQZ 
 

CCSD(T)/ 

aug-cc-pVTZ 

CCSD(T)/ 

aug-cc-pVQZ 
 

CCSD(T)/ 

aug-cc-pVTZ 

298,15 ΔHd 62,2  62,1  61,8  61,8 

ΔHi 35,1  35,0  34,8  34,8 

ΔH 27,1  27,1  27,0  27,0 

         

500 ΔHd 61,8  61,7  61,5  61,4 

ΔHi 34,6  34,6  34,4  34,4 

ΔH 27,1  27,1  27,1  27,0 

         

700 ΔHd 61,3  61,3  61,0  60,9 

ΔHi 34,2  34,1  33,9  33,9 

ΔH 27,2  27,2  27,1  27,1 

         

1000 ΔHd 60,6  60,6  60,3  60,2 

ΔHi 33,4  33,3  33,2  33,1 

ΔH 27,2  27,2  27,1  27,1 

         

3000 ΔHd 55,2  55,1  54,8  54,8 

ΔHi 27,8  27,8  27,6  27,5 

ΔH 27,3  27,3  27,3  27,2 

 
 

Tabela B4 -  Energia de Gibbs de ativação da reação direta e inversa, ΔGd e ΔGi, e variação da energia 

de Gibbs, ΔG, (dadas em kcal mol
–1

) da reação HCN → HNC para diferentes 

temperaturas, T (em Kelvin). 

T  

B3LYP/aug-cc-pVQZ 

 

MPW1K/aug-cc-pVQZ 

CCSD(T)/ 

aug-cc-pVQZ 
 

CCSD(T)/ 

aug-cc-pVTZ 

CCSD(T)/ 

aug-cc-pVQZ 
 

CCSD(T)/ 

aug-cc-pVTZ 

298,15 ΔGd 43,0  42,9  42,7  42,6 

ΔGi 28,9  28,7  28,6  28,4 

ΔG 14,2  14,2  14,1  14,2 

         

500 ΔGd 42,3  42,1  41,9  41,8 

ΔGi 28,4  28,2  28,0  27,8 

ΔG 13,9  13,9  13,9  13,9 

         

700 ΔGd 41,6  41,5  41,3  41,1 

ΔGi 28,0  27,9  27,6  27,5 

ΔG 13,6  13,6  13,6  13,7 

         

1000 ΔGd 40,9  40,7  40,5  40,3 

ΔGi 27,8  27,6  27,3  27,2 

ΔG 13,1  13,1  13,1  13,2 

         

3000 ΔGd 39,7  39,6  39,1  38,9 

ΔGi 30,3  30,1  29,2  29,1 

ΔG 9,4  9,5  9,8  9,8 
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Tabela B5 -  Energia de Gibbs de ativação da reação direta e inversa, ΔGd e ΔGi, e variação da energia 

de Gibbs, ΔG, (dadas em kcal mol
–1

) da reação HC3N → HC2NC para diferentes 

temperaturas, T (em Kelvin). 

T  

B3LYP/aug-cc-pVQZ 

 

MPW1K/aug-cc-pVQZ 

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVQZ 

 
CCSD(T)/ 

aug-cc-pVTZ 
CCSD(T)/ 

aug-cc-pVQZ 
 

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVTZ 

298,15 ΔGd 61,8  61,7  62,3  62,3 

ΔGi 35,2  35,2  35,8  35,8 

ΔG 26,6  26,5  26,5  26,5 

         

500 ΔGd 61,1  61,0  60,7  60,7 

ΔGi 34,6  34,6  34,3  34,3 

ΔG 26,5  26,4  26,4  26,4 

         

700 ΔGd 60,6  60,5  60,2  60,2 

ΔGi 34,2  34,2  33,9  33,9 

ΔG 26,4  26,3  26,3  26,3 

         

1000 ΔGd 60,0  60,0  59,7  59,7 

ΔGi 33,9  33,9  33,5  33,6 

ΔG 26,1  26,1  26,1  26,1 

         

3000 ΔGd 60,4  60,4  60,2  60,2 

ΔGi 35,9  35,9  35,6  35,6 

ΔG 24,5  24,5  24,7  24,6 

 

 
Tabela B6 -  Energia de Gibbs de ativação da reação direta e inversa, ΔGd e ΔGi, e variação da energia 

de Gibbs, ΔG, (dadas em kcal mol
–1

) da reação HC5N → HC4NC para diferentes 

temperaturas, T (em Kelvin). 

T  

B3LYP/aug-cc-pVQZ 

 

MPW1K/aug-cc-pVQZ 

CCSD(T)/ 

aug-cc-pVQZ 
 

CCSD(T)/ 

aug-cc-pVTZ 

CCSD(T)/ 

aug-cc-pVQZ 
 

CCSD(T)/ 

aug-cc-pVTZ 

298,15 ΔGd 61,0  60,9  60,7  60,6 

ΔGi 34,0  34,0  33,8  33,8 

ΔG 27,0  26,9  26,9  26,9 

         

500 ΔGd 60,3  60,2  60,0  59,9 

ΔGi 33,5  33,4  33,2  33,2 

ΔG 26,9  26,9  26,8  26,8 

         

700 ΔGd 59,8  59,7  59,5  59,4 

ΔGi 33,1  33,0  32,8  32,8 

ΔG 26,8  26,7  26,7  26,7 

         

1000 ΔGd 59,3  59,2  59,0  58,9 

ΔGi 32,7  32,7  32,5  32,4 

ΔG 26,6  26,5  26,5  26,5 

         

3000 ΔGd 60,0  60,0  59,8  59,8 

ΔGi 34,9  34,8  34,6  34,6 

ΔG 25,1  25,1  25,2  25,2 
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Tabela B7 -  Constantes de velocidade direta e inversa, kd e ki, (em s

–1
) da reação HCN → HNC em 

diferentes temperaturas, T (em Kelvin).
a,b 

T  

B3LYP/aug-cc-pVQZ 

 

MPW1K/aug-cc-pVQZ 

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVQZ  

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVTZ 

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVQZ  

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVTZ 

k  kw k  kw k  kw k  kw 

298,15 kd (10
–19

) 1,81  4,04  2,32  5,17  3,05  7,08  3,88  8,99 

ki (10
–9

) 4,34  9,68  5,86  13,07  6,97  16,17  9,37  21,74 

                 

500 kd (10
–6

) 3,53  5,08  4,09  5,87  4,92  7,23  5,67  8,33 

ki (10
0
) 4,22  6,06  5,04  7,25  5,91  8,68  7,05  10,35 

                 

700 kd (10
0
) 1,47  1,80  1,64  2,00  1,91  2,37  2,12  2,62 

ki (10
4
) 2,57  3,14  2,92  3,57  3,42  4,24  3,88  4,81 

                 

1000 kd (10
4
) 2,42  2,69  2,61  2,89  2,98  3,33  3,20  3,57 

ki (10
7
) 1,73  1,92  1,89  2,10  2,22  2,48  2,42  2,71 

                 

3000 kd (10
10

) 7,94  8,04  8,14  8,24  8,93  9,05  9,15  9,26 

ki (10
11

) 3,86  3,91  3,98  4,03  4,63  4,69  4,77  4,83 
a
 Os valores de kd e ki devem ser multiplicados pelas potências de 10 indicadas entre parênteses. 

b
 k e kw representam, respectivamente, as constantes de velocidade obtidas pela teoria do estado de 

transição sem e com a correção de tunelamento por meio do método de Wigner. 

 
 

 

Tabela B8 -  Constantes de velocidade direta e inversa, kd e ki, (em s
–1

) da reação HC3N → HC2NC em 

diferentes temperaturas, T (em Kelvin).
a,b 

T  

B3LYP/aug-cc-pVQZ 

 

MPW1K/aug-cc-pVQZ 

CCSD(T)/ 

aug-cc-pVQZ  

CCSD(T)/ 

aug-cc-pVTZ 

CCSD(T)/ 

aug-cc-pVQZ  

CCSD(T)/ 

aug-cc-pVTZ 

k  kw k  kw k  kw k  kw 

298,15 kd (10
–33

) 3,28  3,84  3,47  4,06  1,30  1,61  1,32  1,63 

ki (10
–14

) 10,1  11,9  9,92  11,63  3,64  4,51  3,40  4,22 

                 

500 kd (10
–14

) 2,08  2,21  2,15  2,28  2,94  3,19  2,96  3,22 

ki (10
–3

) 7,89  8,37  7,79  8,26  10,55  11,44  10,13  10,99 

                 

700 kd (10
–6

) 1,81  1,87  1,85  1,91  2,30  2,40  2,32  2,42 

ki (10
2
) 3,07  3,16  3,04  3,14  3,80  3,96  3,69  3,85 

                 

1000 kd (10
0
) 1,61  1,64  1,64  1,66  1,89  1,93  1,90  1,94 

ki (10
5
) 8,32  8,45  8,27  8,39  9,70  9,91  9,51  9,71 

                 

3000 kd (10
9
) 2,48  2,49  2,50  2,50  2,55  2,56  2,56  2,56 

ki (10
11

) 1,52  1,52  1,52  1,52  1,61  1,61  1,59  1,60 
a
 Os valores de kd e ki devem ser multiplicados pelas potências de 10 indicadas entre parênteses. 

b
 k e kw representam, respectivamente, as constantes de velocidade obtidas pela teoria do estado de 

transição sem e com a correção de tunelamento por meio do método de Wigner. 
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Tabela B9 -  Constantes de velocidade direta e inversa, kd e ki, (em s

–1
) da reação HC5N → HC4NC em 

diferentes temperaturas, T (em Kelvin).
a,b 

T  

B3LYP/aug-cc-pVQZ 

 

MPW1K/aug-cc-pVQZ 

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVQZ  

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVTZ 

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVQZ  

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVTZ 

k  kw k  kw k  kw k  kw 

298,15 kd (10
–32

) 1,16  1,38  1,35  1,60  2,01  2,52  2,22  2,78 

ki (10
–13

) 6,82  8,06  7,63  9,02  10,52  13,17  11,26  14,10 

                 

500 kd (10
–14

) 4,41  4,70  4,82  5,13  6,14  6,70  6,52  7,11 

ki (10
–2

) 2,46  2,62  2,63  2,80  3,22  3,51  3,35  3,66 

                 

700 kd (10
–6

) 3,04  3,14  3,24  3,35  3,85  4,03  4,02  4,20 

ki (10
2
) 6,88  7,11  7,22  7,45  8,38  8,76  8,63  9,02 

                 

1000 kd (10
0
) 2,27  2,31  2,37  2,41  2,66  2,72  2,74  2,81 

ki (10
6
) 1,45  1,48  1,50  1,53  1,67  1,71  1,71  1,75 

                 

3000 kd (10
9
) 2,64  2,64  2,68  2,68  2,74  2,75  2,77  2,78 

ki (10
11

) 1,79  1,79  1,81  1,81  1,88  1,88  1,89  1,90 
a
 Os valores de kd e ki devem ser multiplicados pelas potências de 10 indicadas entre parênteses. 

b
 k e kw representam, respectivamente, as constantes de velocidade obtidas pela teoria do estado de 

transição sem e com a correção de tunelamento por meio do método de Wigner. 
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APÊNDICE C - TABELAS EXTRAS DE CINÉTICA (n = 7 e 9) 

 

Tabela C1 -  Entalpia de ativação da reação direta e inversa, ΔHd e ΔHi, e variação da entalpia, ΔH, 
(dadas em kcal mol

–1
) da reação HC7N → HC6NC para diferentes temperaturas, T (em 

Kelvin). 

T  

B3LYP/aug-cc-pVTZ 

 

MPW1K/aug-cc-pVTZ 

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVDZ 

 
CCSD(T)/ 

aug-cc-pVTZ 
CCSD(T)/ 

aug-cc-pVDZ 
 

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVTZ 

298,15 ΔHd 60,1  61,6  59,8  61,4 

ΔHi 34,3  34,7  34,2  34,7 

ΔH 25,8  26,8  25,6  26,7 

         

500 ΔHd 59,8  61,2  59,5  61,0 

ΔHi 33,9  34,3  33,8  34,2 

ΔH 25,9  26,9  25,7  26,8 

         

700 ΔHd 59,3  60,8  59,1  60,6 

ΔHi 33,4  33,8  33,3  33,7 

ΔH 26,0  27,0  25,8  26,8 

         

1000 ΔHd 58,7  60,1  58,4  59,9 

ΔHi 32,6  33,1  32,5  33,0 

ΔH 26,0  27,1  25,8  26,9 

         

3000 ΔHd 53,2  54,7  52,9  54,5 

ΔHi 27,1  27,5  26,9  27,4 

ΔH 26,2  27,2  26,0  27,1 

 

Tabela C2 -  Entalpia de ativação da reação direta e inversa, ΔHd e ΔHi, e variação da entalpia, ΔH, 
(dadas em kcal mol

–1
) da reação HC9N → HC8NC para diferentes temperaturas, T (em 

Kelvin). 

T  

B3LYP/aug-cc-pVTZ 

 

MPW1K/aug-cc-pVTZ 

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVDZ 

 
CCSD(T)/ 

aug-cc-pVTZ 
CCSD(T)/ 

aug-cc-pVDZ 
 

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVTZ 

298,15 ΔHd 59,4  61,5  59,5  61,0 

ΔHi 34,6  35,0  35,0  34,9 

ΔH 24,8  26,4  24,5  26,1 

         

500 ΔHd 59,1  61,1  59,2  60,7 

ΔHi 34,0  34,5  34,5  34,4 

ΔH 25,0  26,6  24,7  26,4 

         

700 ΔHd 58,7  60,7  58,8  60,4 

ΔHi 33,5  34,0  33,9  33,8 

ΔH 25,1  26,7  24,9  26,5 

         

1000 ΔHd 58,0  60,0  58,2  59,7 

ΔHi 32,7  33,2  33,1  33,0 

ΔH 25,3  26,9  25,0  26,7 

         

3000 ΔHd 52,6  54,6  52,8  54,3 

ΔHi 27,1  27,5  27,5  27,4 

ΔH 25,5  27,1  25,3  27,0 
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Tabela C3 -  Energia de Gibbs de ativação da reação direta e inversa, ΔGd e ΔGi, e variação da energia 

de Gibbs, ΔG, (dadas em kcal mol
–1

) da reação HC7N → HC6NC para diferentes 

temperaturas, T (em Kelvin). 

T  

B3LYP/aug-cc-pVTZ 

 

MPW1K/aug-cc-pVTZ 

CCSD(T)/ 

aug-cc-pVDZ 
 

CCSD(T)/ 

aug-cc-pVTZ 

CCSD(T)/ 

aug-cc-pVDZ 
 

CCSD(T)/ 

aug-cc-pVTZ 

298,15 ΔGd 58,8  60,3  58,6  60,1 

ΔGi 33,3  33,7  33,2  33,6 

ΔG 25,6  26,6  25,4  26,5 

         

500 ΔGd 58,1  59,6  57,8  59,3 

ΔGi 32,7  33,1  32,6  33,0 

ΔG 25,4  26,4  25,2  26,3 

         

700 ΔGd 57,5  59,0  57,2  58,7 

ΔGi 32,3  32,8  32,2  32,6 

ΔG 25,2  26,2  25,0  26,1 

         

1000 ΔGd 56,9  58,3  56,5  58,0 

ΔGi 32,0  32,4  31,8  32,3 

ΔG 24,8  25,9  24,7  25,8 

         

3000 ΔGd 56,7  58,1  56,2  57,7 

ΔGi 34,3  34,7  33,9  34,4 

ΔG 22,3  23,4  22,2  23,3 

 

Tabela C4 -  Energia de Gibbs de ativação da reação direta e inversa, ΔGd e ΔGi, e variação da energia 

de Gibbs, ΔG, (dadas em kcal mol
–1

) da reação HC9N → HC8NC para diferentes 

temperaturas, T (em Kelvin). 

T  

B3LYP/aug-cc-pVTZ 

 

MPW1K/aug-cc-pVTZ 

CCSD(T)/ 

aug-cc-pVDZ 
 

CCSD(T)/ 

aug-cc-pVTZ 

CCSD(T)/ 

aug-cc-pVDZ 
 

CCSD(T)/ 

aug-cc-pVTZ 

298,15 ΔGd 58,1  60,2  58,1  59,7 

ΔGi 33,7  34,1  34,1  34,0 

ΔG 24,4  26,0  24,1  25,7 

         

500 ΔGd 57,3  59,4  57,3  58,9 

ΔGi 33,2  33,7  33,6  33,5 

ΔG 24,1  25,7  23,7  25,4 

         

700 ΔGd 56,7  58,8  56,6  58,2 

ΔGi 33,0  33,5  33,3  33,2 

ΔG 23,7  25,3  23,3  24,9 

         

1000 ΔGd 56,0  58,0  55,8  57,3 

ΔGi 32,9  33,4  33,2  33,1 

ΔG 23,0  24,6  22,6  24,2 

         

3000 ΔGd 55,3  57,4  54,4  55,9 

ΔGi 36,9  37,4  37,1  37,0 

ΔG 18,4  20,0  17,3  19,0 
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Tabela C5 -  Constantes de velocidade direta e inversa, kd e ki, (em s

–1
) da reação HC7N → HC6NC em 

diferentes temperaturas, T (em Kelvin).
a,b 

T  

B3LYP/aug-cc-pVTZ 

 

MPW1K/aug-cc-pVTZ 

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVDZ  

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVTZ 

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVDZ  

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVTZ 

k  kw k  kw k  kw k  kw 

298,15 kd(10
–32

) 44,93  56,50  3,84  4,57  73,97  93,03  5,50  6,92 

ki (10
–12

) 2,50  3,14  1,22  1,46  3,10  3,90  1,40  1,75 

                 

500 kd (10
–14

) 41,50  45,30  9,58  10,22  57,23  62,47  12,15  13,26 

ki (10
–2

) 5,24  5,72  3,43  3,66  6,14  6,70  3,82  4,17 

                 

700 kd (10
–6

) 16,01  16,76  5,62  5,81  20,41  21,36  6,75  7,06 

ki (10
2
) 11,72  12,26  8,64  8,94  13,32  13,95  9,49  9,93 

                 

1000 kd (10
0
) 7,79  7,97  3,74  3,80  9,31  9,53  4,29  4,39 

ki (10
6
) 2,09  2,14  1,69  1,72  2,32  2,37  1,83  1,87 

                 

3000 kd (10
9
) 4,66  4,67  3,65  3,65  5,06  5,07  3,91  3,92 

ki (10
11

) 1,98  1,98  1,84  1,85  2,11  2,11  1,95  1,95 
a
 Os valores de kd e ki devem ser multiplicados pelas potências de 10 indicadas entre parênteses. 

b
 k e kw representam, respectivamente, as constantes de velocidade obtidas pela teoria do estado de 

transição sem e com a correção de tunelamento por meio do método de Wigner. 
 

 

 
Tabela C6 -  Constantes de velocidade direta e inversa, kd e ki, (em s

–1
) da reação HC9N → HC8NC em 

diferentes temperaturas, T (em Kelvin).
a,b 

T  

B3LYP/aug-cc-pVTZ 

 

MPW1K/aug-cc-pVTZ 

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVDZ  

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVTZ 

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVDZ  

CCSD(T)/ 
aug-cc-pVTZ 

k  kw k  kw k  kw k  kw 

298,15 kd (10
–32

) 152,21  191,90  4,67  5,57  148,86  187,68  11,07  13,95 

ki (10
–13

) 12,57  15,85  5,75  6,87  6,48  8,17  7,70  9,71 

                 

500 kd (10
–13

) 9,17  10,02  1,15  1,23  9,22  10,08  1,96  2,14 

ki (10
–2

) 3,10  3,39  1,94  2,08  2,14  2,34  2,37  2,59 

                 

700 kd (10
–6

) 29,08  30,46  6,59  6,82  30,49  31,94  10,08  10,56 

ki (10
2
) 7,23  7,57  5,18  5,37  5,64  5,91  6,08  6,36 

                 

1000 kd (10
0
) 12,18  12,47  4,31  4,39  13,25  13,56  6,10  6,25 

ki (10
6
) 1,32  1,35  1,04  1,06  1,13  1,15  1,19  1,21 

                 

3000 kd (10
9
) 5,86  5,87  4,14  4,15  6,79  6,81  5,25  5,26 

ki (10
11

) 1,27  1,28  1,18  1,18  1,24  1,24  1,26  1,26 
a
 Os valores de kd e ki devem ser multiplicados pelas potências de 10 indicadas entre parênteses. 

b
 k e kw representam, respectivamente, as constantes de velocidade obtidas pela teoria do estado de 

transição sem e com a correção de tunelamento por meio do método de Wigner. 


