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RESUMO 

 

Os compostos carbonílicos mono e trinucleares de metais do grupo 8 (Fe, Ru 

e Os) têm grande importância na Química Organometálica, pois são utilizados como 

material de partida para a síntese de uma grande variedade de outros compostos 

organometálicos em baixo estado de oxidação e também como precursores 

catalíticos. A substituição do ligante carbonil por outros ligantes como fosfinas, 

arenos, olefinas, dentre outros, permite modular a reatividade do fragmento orgânico 

e do centro metálico ao qual ele está coordenado. Nesta Tese empregamos o 

método da Teoria do Funcional da Densidade (DFT) para estudar vários aspectos 

associados à estrutura, energia, energia de interação entre fragmentos (M(CO)4 e L) 

e (M3(CO)11 e L) mecanismos de rearranjos em compostos carbonílicos destes 

metais. Cálculos da estrutura do [Fe(CO)5], [Ru(CO)5] e [Os(CO)5] empregando uma 

variedade de funcionais, conjuntos-base e pseudopotenciais revelam que o funcional 

B3LYP é o que apresenta, de uma forma geral, os melhores resultados, embora em 

alguns casos resultados obtidos com o funcional BP86 tenham qualidade similar. O 

efeito do conjunto-base sobre a geometria não é significativo, desde que seja 

utilizado pelo menos um conjunto que inclua funções do tipo duplo-zeta. Dentre os 

diferentes pseudopotenciais investigados o que apresentou os melhores resultados 

foi o LANL2DZ. Desta forma uma combinação que é capaz de reproduzir resultados 

satisfatórios para estes sistemas seria o B3LYP/6-31+G(d) com o pseudopotencial 

LANL2DZ para o metal.  

 

Em uma segunda etapa foram empregadas as metodologias de Análise da 

Decomposição da Carga (CDA) e Análise da Decomposição da Energia (EDA) para 

a avaliar a natureza da interação metal-ligante para os sistemas [M(CO)4L] (M= Fe, 

Ru e Os e L= CS, N2, NCCH3, η2-C2H4, NH3, NF3, PH3, P(CH3)3, P(OCH3)3, P(C6H5)3 

e PF3). Os resultados indicam que ambos os métodos são dependentes das 

distâncias das interações e que a metodologia EDA é a que melhor reproduz os 

resultados experimentais.  

 

Em uma etapa seguinte analisamos o mecanismo para o processo fluxional 

observado no [Fe3(CO)12], calculando mínimos e estados de transição das espécies 



 

 

envolvidas nos mecanismos conhecidos como merry-go-round, abertura e 

fechamento concertado da ponte e libração. Nossos resultados mostram que a 

superfície de energia potencial é muito plana, sendo assim, não é possível 

diferenciar estes mecanismos experimentalmente.  

 

Por fim, avaliamos o efeito de substituintes PH3, PF3, P(CH3)3 e P(OCH3)3 

sobre a estrutura, energias relativas e natureza da ligação no [Fe3(CO)12]. Nossos 

resultados mostram que o sítio preferencial da ligação é o equatorial no átomo de 

ferro envolvido na ponte carbonílica. 



 

 

ABSTRACT 

 

Mono and trinuclear carbonyl compounds of group 8 metals (Fe, Ru and Os) 

are important in organometallic chemistry, being used as starting material for 

production of a large variety of other organometallic compounds in low oxidation state 

and as catalytic precursors. Substitution of the carbonyl ligand by other ligands such 

as phosphines, arenes and olefins, allows modulation of the reactivity of the organic 

fragment and of the metallic center to which it is coordinated. In this work we employ 

Density Functional Theory to study geometric and energetic parameters and 

interaction energies between fragments (M(CO)4 and L) and (M3(CO)11 and L) as well 

as rearrangement mechanism in the trinuclear carbonyl compounds. The structures 

of [Fe(CO)5], [Ru(CO)5] and [Os(CO)5] were calculated using a variety of functionals, 

basis set and pseudopotentials. These calculations show that the B3LYP functional is 

the best to reproduce geometries, although in some cases the BP86 show results of 

similar quality. Basis set effects on geometric parameter are not significant given that 

the basis set used be at least of double-zeta quality. From the several 

pseudopotential investigated the LANL2DZ shows the better results. Therefore the 

better combination found was the B3LYP/6-31+G(d) with the LANL2DZ 

pseudopotential for the transition metal. In a second step the charge decomposition 

analysis (CDA) and energy decomposition analysis (EDA) methodologies were used 

to evaluate the metal-ligand interactions in the systems [M(CO)4L] (M= Fe, Ru e Os e 

L= CS, N2, NCCH3, η2-C2H4, NH3, NF3, PH3, P(CH3)3, P(OCH3)3, P(C6H5)3 e PF3). 

The results show that both methods are dependent on the distances between metal-

ligand and that the EDA methodology gives better agreement with experimental data. 

The mechanisms for the fluxional process in [Fe3(CO)12] merry-go-round, concerted 

opening-closing of the carbonyl bridge and libration, were calculated. Our results 

show that the potential energy surface is rather flat so that it is not possible to 

differentiate among the several mechanism. Finally we evaluated the effect of the 

substituents PH3, P(CH3)3, P(OCH3)3 and PF3 on the structure, relative energies and 

bonding nature in [Fe3(CO)12]. Our results shows that the preferential bond site is the 

equatorial with the ligand bonded to the iron atom involved in the carbonyl bridge.
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CAPÍTULO 1 

 

PrefácioPrefácioPrefácioPrefácio    

 

 

Nos últimos anos, graças ao avanço da tecnologia dos computadores e do 

desenvolvimento de softwares, cada vez mais sofisticados e de fácil utilização, a 

Química Computacional tornou-se uma importante ferramenta na investigação e 

resolução de problemas de natureza química, simulando modelos que representam 

sistemas químicos reais. Estes modelos possibilitam ao químico fazer previsões e/ou 

analisar de forma mais racional uma vasta gama de propriedades de interesse 

relacionadas aos processos químicos. Assim, através de simulações 

computacionais, a produção do conhecimento pode ser facilitada com um menor 

custo, tempo e risco para o químico.  

 

A Química Computacional tem sido amplamente utilizada no entendimento 

das estruturas e propriedades de moléculas organometálicas. Dentro desta área, 

encontram-se os complexos formados pelos elementos do bloco d da tabela 

periódica com o ligante carbonil, os quais constituem a classe mais antiga e talvez a 

mais estudada dentre os compostos organometálicos (COTTON, et al, 1999; 

CRABTREE, 2005; DAVIDSON et al, 1993; ABEL, 1990; HERRMANN, 1990). Esses 

complexos são utilizados como materiais de partida para a síntese de uma grande 

variedade de outros complexos organometálicos em baixo estado de oxidação, 

dentre os quais vários precursores catalíticos. O ligante carbonil pode ser substituído 

por um grande número de outros ligantes tais como, olefinas, fosfinas, arenos, 

dentre outros, permitindo desta maneira modular a reatividade do fragmento 

orgânico e do centro metálico ao qual ele está coordenado (DUPONT, 2005). O 
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estudo das estruturas eletrônicas das carbonilas de metais de transição e dos seus 

derivados substituídos por fosfinas é importante para a química de superfícies, pois 

servem como sistemas modelos para o estudo da adsorção de CO nas superfícies 

metálicas (CAPUZANO, 1990). 

 

Os clusters carbonílicos compõem uma outra classe de substâncias 

organometálicas que tem sido vastamente estudada. Estes compostos apresentam 

uma grande variedade de formas estruturais e uma química diversificada. Os 

clusters carbonílicos trinucleares de metais do grupo 8 são utilizados como materiais 

de partida para várias sínteses e, quando coordenados a determinados ligantes com 

diferentes sítios ativos redox, mostram potencialidades como materiais para a 

fabricação de condutores moleculares, sensores, agentes eletroquímicos, óptica não 

linear, etc. Compostos carbonílicos trinucleares de rutênio, nos quais alguns ligantes 

carbonil são substituídos por fosfinas e por ligantes alcinos com diferentes sítios 

redox ativos foram sintetizados, caracterizados e estão sendo investigados quanto à 

sua utilização como materiais para óptica não linear. Nestes compostos observa-se  

que a interação do alcino com o triângulo de rutênios ocorre de modo perpendicular, 

com hapticidade igual a dois e com  formação de uma ponte entre o ligante alcino e 

os átomos de rutênio.  

 

Várias propriedades associadas à estrutura molecular, tais como parâmetros 

estruturais, sítios preferenciais de coordenação, hapticidade, dentre outras, podem 

ser determinadas experimentalmente. Porém, estas e outras propriedades, tais como 

energias de interação, natureza da ligação, etc, são mais facilmente determinadas 

usando-se metodologias da química computacional. O recente avanço no 

desenvolvimento de métodos da Teoria do Funcional da Densidade (DFT) tem 

colocado à disposição do químico um poderoso instrumento para a investigação e 

análise de propriedades moleculares. Os métodos DFT têm fornecido resultados de 

boa qualidade para complexos de metais de transição (JONAS; THIEL,1995). 

 

O interesse nos complexos dos metais do grupo 8, conforme comentado 

acima, motivou-nos a realizar este trabalho, onde emprega-se o método da Teoria 

da Funcional da  Densidade para calcular estruturas e propriedades de vários destes 

complexos. Nosso interesse inicial, motivado pelos experimentos já realizados pelo 
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grupo, era a determinação das formas de coordenação do ligante alcino a 

compostos carbonílicos trinucleares de rutênio. Entretanto, a análise da literatura 

disponível mostrou-nos que se fazia necessário uma análise preliminar da estrutura 

e dos mecanismos de rearranjo, ou processo fluxional nas espécies [M3(CO)12], com 

M= Fe, Ru e Os. Em particular observamos que os compostos trinucleares do tipo 

[M3(CO)12] não possuem todos a mesma estrutura. Por exemplo, o composto de Fe 

apresenta uma estrutura onde carbonilas existem em ponte, ao passo que os 

compostos de Ru e Os existem com todas as carbonilas terminais. Embora a 

estrutura molecular destes compostos tenha sido determinada experimentalmente e 

o mecanismo para o processo fluxional seja discutido em alguns trabalhos, não 

identificamos trabalhos de natureza teórica onde foi realizada uma abordagem 

detalhada e minunciosa das estruturas e dos mecanismos de rearranjos nestes 

sistemas. Portanto, pareceu-nos adequado analisar as possíveis estruturas para os 

compostos [M3(CO)12], M= Fe, Ru e Os e os mecanismos sugeridos para o rearranjo 

de carbonilas nos sistemas mais simples da série, o [Fe3(CO)12]. Entretanto, em 

razão da inexistência de trabalhos metodológicos sobre estes sistemas foi 

necessário determinarmos inicialmente a combinação de funcional, pseudopotencial 

e conjunto-base mais adequada para calcular a estrutura molecular destas espécies. 

Isto levou-nos a testar uma série de funcionais, pseudopotenciais e conjuntos-base 

quanto à eficiência no cálculo da estrutura molecular, comparando os resultados 

obtidos a dados experimentais.  

 

Após a identificação do melhor método para calcular a estrutura destes 

sistemas e de analisar o mecanismo de rearranjo de carbonilas no sistema 

[Fe3(CO)12], retornamos ao nosso objetivo inicial, qual seja estudar a interação 

metal-ligante nos diversos casos. Pareceu-nos adequado definir um sistema modelo 

e avaliar a natureza da ligação metal-ligante neste sistema modelo. Para tanto 

selecionamos o sistema [Fe3(CO)11L], com L= PH3, PF3, P(CH3)3 e P(OCH3)3, visto 

que estes compostos fosforados são freqüentemente empregados como ligantes 

nestes sistemas. Determinamos o sítio de ligação preferencial e analisamos a 

interação doadora/aceptora metal-ligante com o método da Análise da 

Decomposição da Carga (CDA). Os resultados obtidos, por exemplo com o ligante 

PF3 como melhor doador-σ do que o ligante PH3, não é compatível com o 

conhecimento clássico. Isto poderia ser um indicativo de que o método CDA não 
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seria adequado para reproduzir quantitativamente as interações doadora-aceptora 

nestes sistemas. Para testar esta hipótese decidimos aplicar a mesma metodologia a 

compostos mais simples, por exemplo, os mononucleares do tipo [M(CO)4L], M= Fe, 

Ru e Os. 

 

Em razão dos resultados discordantes na literatura para [Fe(CO)5] foi 

necessário mais uma vez determinar o funcional e o conjunto-base mais adequado 

para o cálculo das estruturas destes complexos. Os resultados obtidos nesta etapa 

foram comparados a resultados experimentais e teóricos encontrados na literatura. 

 

Após a escolha do método mais apropriado ao estudo destes sistemas, foram 

calculadas as estruturas dos complexos carbonílicos mononucleares dos metais do 

grupo 8, [M(CO)5] (Fe, Ru e Os), substituindo uma carbonila por diferentes ligantes, 

tais como CS, N2, NCCH3, η2-C2H2, NH3, NF3, PH3, P(CH3)3, P(OCH3)3, P(C6H5)3 e 

PF3. Como ponto de partida, foram calculadas as geometrias, freqüências 

vibracionais e energias de dissociação da ligação M-L nos complexos [M(CO)4L] 

com o substituinte L ocupando (não simultaneamente) as duas posições distintas da 

estrutura bipirâmide trigonal do complexo, a axial e a equatorial. Para estes 

complexos calculou-se o sítio de substituição preferencial. A análise da natureza da 

interação doadora/aceptora metal-ligante com o método da Análise da 

Decomposição da Carga (CDA) revelou resultados semelhantes aos encontrados no 

estudo dos compostos trinucleares, o que indicou a necessidade do uso de um outro 

método de análise destas interações. Assim, utilizamos o método da Análise da 

Decomposição da Energia (EDA) para calcular as forças relativas da doação-σ e da 

retrodoação-π nos sistemas [M(CO)4L], obtendo-se agora resultados compatíveis 

com o conhecimento tradicional.  

 

Conforme exposto acima a sequência de etapas desenvolvidas nesta Tese 

levou-nos de sistemas mais complexos, por exemplo [M3(CO)11L], para sistemas 

mais simples, como por exemplo, [M(CO)4L]. para a redação da Tese apresentou-se-

nos portanto duas alternativas, descrever os resultados na ordem em que foram 

obtidos, ou seguir uma sequência na qual partiríamos de sistemas mais simples e 

avançaríamos para os sistemas mais complexos. A última opção pareceu-nos mais 
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adequada e foi a que escolhemos. No capítulo seguinte apresentamos uma breve 

descrição dos fundamentos teóricos sobre os métodos da Química Computacional. 

Nesta curta descrição não se pretende apresentar o formalismo matemático rigoroso 

que fundamenta o método, mas apenas discutir os conceitos básicos das diferentes 

metodologias disponíveis. Os capítulos seguintes apresentam os principais 

resultados obtidos, os quais constituem os objetivos de maior relevância que 

nortearam este trabalho, quais sejam: 

 

• Estudar funcionais, pseudopotenciais e conjuntos-base mais adequados à 

determinação das estruturas dos compostos carbonílicos mono e trinucleares de 

metais do grupo 8; 

 

• Determinar o sítio preferencial de substituição de diversos ligantes nos 

compostos carbonílicos mono e trinucleares de metais do grupo 8; 

 

• Investigar a interação doadora/aceptora metal–ligante nos compostos 

carbonílicos mono e trinucleares de metais do grupo 8, utilizando os métodos de 

Análise da Decomposição de Carga (CDA) e de Análise da Decomposição da 

Energia (EDA); 

 

• Estudar os mecanismos envolvidos no processo fluxional do composto 

[Fe3(CO)12]. 
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CAPÍTULO 2 

 

Fundamentação  Teór icaFundamentação  Teór icaFundamentação  Teór icaFundamentação  Teór ica     

 

 

2.1 – Introdução 

 

Química Computacional, Química Teórica, Modelagem Molecular e Química 

Matemática são termos usados para descrever métodos utilizados no cálculo, 

análise, interpretação e previsão quantitativas de propriedades físicas e químicas de 

compostos de interesse. Esses termos não são sinônimos, embora tenham alguma 

sobreposição. A Química Matemática usa geralmente ramos da Matemática pura, 

como a teoria de grupos e a teoria de grafos, para classificar os sistemas químicos, 

sendo a classificação um passo importante no caminho para a compreensão destes 

sistemas. A Química Teórica pode ser considerada a base de todos os modelos 

empregados na análise quantitativa ou semiquantitativa de sistemas químicos. Ela 

teve seu início no século XIX, com conceitos tais como valência e periodicidade, mas 

se desenvolveu ao seu nível atual de maturidade somente após a revolução 

mecânico-quântica dos anos 1920 (MURRELL, 2004). A Química Computacional 

simula numericamente estruturas e propriedades químicas baseada total ou 

parcialmente nas leis fundamentais da física. Utilizando técnicas computacionais, 

cria modelos que representam sistemas químicos reais. Seu crescimento está 

associado ao desenvolvimento de computadores desde os meados dos anos 50. A 

concordância numérica entre os resultados de um “experimento” computacional e 

um experimento de “laboratório” é uma indicação de que o modelo subjacente é 

satisfatório. (MURRELL, 2004; FORESMAN; FRISCH, 1996). 
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A Química Computacional visa contribuir para a solução de problemas em 

nível molecular nas áreas da Química, Biologia, Farmacologia, dentre outras, 

apontando o caminho para a determinação da estrutura e das propriedades de 

moléculas de interesse que foram ou ainda serão sintetizadas. 

 

Existem duas áreas gerais dentro da Química Computacional dedicadas à 

estrutura de moléculas e sua reatividade: a mecânica molecular e a teoria da 

estrutura eletrônica.  

 

 

Mecânica Molecular 

 

As simulações da Mecânica Molecular ou Métodos Empíricos usam as leis da 

física clássica para prever as estruturas e propriedades de moléculas. Os métodos 

da mecânica molecular são acessíveis em muitos programas de computador, 

incluindo MM3, HyperChem, Quanta, Sybyl e Alchemy, sendo cada um caracterizado 

por um campo de força particular. Os cálculos de mecânica molecular não tratam 

explicitamente os elétrons em um sistema molecular, eles baseiam-se em interações 

entre os núcleos. No entanto, os efeitos eletrônicos estão implicitamente incluídos no 

campo de força através da parametrização. Devido a esta limitação, estes métodos 

não devem ser empregados em processos em que os efeitos eletrônicos são 

importantes, por exemplo, quando ocorre quebra e formação de ligações. As 

equações utilizadas nos cálculos são relativamente simples, assim o tempo 

computacional para o tratamento de um sistema simples é consideravelmente baixo, 

de forma que estes métodos podem ser empregados para o cálculo de sistemas 

grandes contendo até milhares de átomos (FORESMAN; FRISCH,1996; CRAMER, 

2003). 

 

 

Métodos de Estrutura Eletrônica 

 

Os métodos de estrutura eletrônica usam as leis da mecânica quântica como 

base para os cálculos computacionais. Eles fornecem uma descrição matemática da 

estrutura molecular em termos dos núcleos atômicos e da distribuição eletrônica em 
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torno deles. Exceto para o átomo de hidrogênio, os modelos quânticos são 

fundamentados em soluções aproximadas para a equação de Schrödinger, HΨ = 

EΨ. Nesta equação H é o Hamiltoniano, o operador que representa a energia da 

molécula e incorpora a energia cinética dos elétrons e a energia potencial das 

interações elétron-elétron e elétron-núcleo. Ψ é a função de onda molecular, descrita 

em termos das coordenadas espaciais dos elétrons que constituem o sistema em um 

determinado estado. 

 

As duas maiores classes de métodos de estrutura eletrônica são: 

 

� Métodos Semi-empíricos, tais como AM1, MINDO/3 e PM3, implementados 

em programas como MOPAC, AMPAC, HyperChem e Gaussian, usam parâmetros 

derivados de dados experimentais para simplificar a computação. Eles resolvem a 

equação de Schrödinger de forma aproximada, usando parâmetros apropriados para 

o tipo de sistema químico sob investigação. Os métodos semi-empíricos são 

caracterizados pelos seus variados conjuntos de parâmetros. (CLARK, 2004). 

 

� Métodos Ab initio: estes métodos não usam parâmetros experimentais em 

suas computações, as quais são baseadas somente em leis da mecânica quântica. 

Os métodos ab initio calculam soluções da equação de Schrödinger usando uma 

série de aproximações matemáticas rigorosas, fornecendo assim um prognóstico 

quantitativo de alta qualidade para uma ampla variedade de sistemas, porém com 

um custo computacional mais elevado quando comparado aos métodos semi-

empíricos (HEHRE et al,1986). 

 

Recentemente, uma terceira classe de métodos de estrutura eletrônica tem 

sido largamente utilizada: Métodos da Teoria do Funcional da Densidade (DFT). 

 

� Métodos DFT: estes métodos emergiram como uma alternativa aos métodos 

ab initio e semi-empíricos tradicionais para o estudo de propriedades do estado 

fundamental de sistemas moleculares. A grande vantagem da metodologia do 

funcional da densidade sobre os métodos ab initio padrões (métodos baseados nas 

equações de Hartree-Fock-Roothaan – HFR) está no ganho em velocidade 

computacional e espaço em memória. Em contraste com métodos semi-empíricos, o 
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Hamiltoniano no DFT é bem definido e suas características não são obscurecidas 

por aproximações no procedimento computacional. Nas derivações das equações do 

funcional da densidade, nenhum parâmetro em princípio necessita ser ajustado ou 

determinado empiricamente. Sob este aspecto a DFT pode ser considerada como 

uma teoria de natureza ab initio. Porém, enquanto alguns funcionais foram 

desenvolvidos a partir de princípios quânticos fundamentais, outros foram 

desenvolvidos através da parametrização de funções para reproduzir resultados 

experimentais. Um exemplo destes últimos é o funcional B3LYP, no qual parte do 

funcional é derivada quanto-mecanicamente e parte é parametrizada. Por isso, 

vários autores não reconhecem a DFT como uma teoria de natureza ab initio. 

 

Estes métodos são particularmente úteis no estudo de grandes sistemas 

moleculares encontrados em pesquisas farmacêuticas, agroquímicas e 

biotecnológicas; na ciência de materiais e polímeros; em pesquisas com complexos 

organometálicos e aglomerados típicos em catálise, superfícies e estado sólido; em 

eletroquímica e microeletrônica, sistemas estes fora do alcance dos métodos de 

natureza ab initio padrões (MORGON e CUSTÓDIO, 1995; KOCH; HOLTHAUSEN, 

2002). 

 

Assim, nas últimas décadas, os métodos da mecânica quântica tornaram-se 

bem estabelecidos e as simulações das propriedades eletrônicas e estruturais de 

sistemas contendo dezenas de átomos tornaram-se rotinas em vários laboratórios. 

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

equação de Schrödinger em si é facilmente construída para um sistema de muitos 

corpos, porém, é impossível resolvê-la diretamente (exceto para sistemas muito 

simples) sem fazer algumas aproximações. 

 

Deste modo, o objetivo deste capítulo é discutir brevemente as aproximações 

desenvolvidas ao longo dos anos por vários pesquisadores, de modo a ajudar-nos a 

compreender a metodologia utilizada neste trabalho.  
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2.2 – Equação de Schrödinger 

 

Na mecânica quântica, obtem-se a descrição completa do estado de um 

sistema por meio de uma função de onda Φ(r,t), na qual r e t são as coordenadas 

espaciais das partículas que constituem o sistema e o tempo, respectivamente. O 

produto de Φ com seu conjugado complexo é definido como a distribuição de 

probabilidade da partícula, isto é, a probabilidade de encontrar uma partícula dentro 

de um elemento de volume dr em um tempo t. A evolução dinâmica da função de 

onda com o tempo é descrita pela equação de Schrödinger dependente do tempo 

(equação 2.1), (SZABO; OSTLUND, 1996). 

 

( ) ( ) ( )trEtrH
t

tr
i ,,

, Φ=Φ=
∂

Φ∂ ∧
ℏ         (equação 2.1) 

 

onde Ĥ é o operador Hamiltoniano para o sistema, que incorpora as informações 

referentes à sua energia total. 

 

Todavia, em grande parte dos casos, pode-se desprezar as interações 

dependentes do tempo para átomos e moléculas. Deste modo, deve ser usada a 

separação de variáveis Φ(r,t) = Φ(r) Φ(t), que permitirá a equação de Schrödinger 

ser separada em equações para a variação da função de onda com o tempo e com o 

espaço. Como conseqüência, a equação de Schrödinger independente do tempo 

pode ser descrita como: 

 

ĤΦ(r) = EΦ(r)              (equação 2.2) 

 

onde, em unidades atômicas  
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    (equação 2.3) 

 

Onde i e j são os índices dos elétrons; A e B, os índices dos núcleos 

atômicos; MA, a relação da massa do núcleo A para um elétron; ZA, o número 
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atômico do núcleo A; rij, a distância entre i e j; RAB, a distância entre os núcleos A e 

B; riA, a distância entre o elétron i e o núcleo A; e∇2 é o operador Laplaciano 

(CRAMER, 2003).  

 

O primeiro e o segundo termos na equação 2.3 referem-se à parte do 

operador relativa à energia cinética dos elétrons (Te) e dos núcleos (TN), 

respectivamente. O terceiro termo representa a parte do operador que corresponde 

à energia de atração elétron-núcleo (VNe), enquanto o quarto e quinto termos 

representam a energia de repulsão elétron-elétron (Vee) e núcleo-núcleo (VNN), 

respectivamente. 

 

Assim, o operador Hamiltoniano (não relativístico) do sistema pode ser 

reescrito como: 

 

NNeeNeNe VVVTTH ++++=                      (equação 2.4) 

 

Deve-se ressaltar que ĤΦ(r) = EΦ(r) é uma descrição não relativística do 

sistema, a qual não é válida quando as velocidades das partículas aproximam-se da 

velocidade da luz. A massa de uma partícula m em movimento aumenta com sua 

velocidade ν, de acordo com a equação 2.5. 

 

m = m0 [1 – (ν/c)2] -1/2        (equação 2.5) 

 

onde m0 e c são a massa em repouso e a velocidade da luz, respectivamente. 

Assim, a equação de Schrödinger independente do tempo não dá uma descrição 

exata para elétrons internos de átomos pesados como, por exemplo, metais de 

transição. 

 

 

2.3 – Aproximação de Born-Oppenheimer 

 

Como citado antes, a equação de Schrödinger não tem solução exata para 

um sistema de muitas partículas. Uma aproximação importante que separa o 
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movimento nuclear do movimento eletrônico, é a Aproximação de Born-

Oppenheimer, a qual é usada em quase todos os métodos de cálculos de estrutura 

eletrônica. A idéia central desta aproximação consiste no fato de que os núcleos são 

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

mais rapidamente do que os núcleos. Assim, pode-se considerar que os elétrons em 

uma molécula movem-se em um campo fixo formado pelos núcleos. Deste modo, o 

termo correspondente à energia cinética dos núcleos (TN) pode ser desprezado e a 

energia potencial de repulsão núcleo-núcleo (VNN) pode ser considerada constante 

(SZABO; OSTLUND, 1996). 

 

Para um sistema atômico ou molecular com n elétrons, levando-se em conta a 

aproximação de Born-Oppenheimer e a não inclusão do efeito relativístico, a 

equação de Schröndinger independente do tempo passa a ser representada como: 

 

Ĥelet Φelet = Eelet Φelet                    (equação 2.6) 

 

onde, Eelet = Eelet ({RA}) é a energia eletrônica na configuração nuclear RA e Φelet = 

Φelet({ri}; {RA}) é a função que descreve o comportamento dos elétrons, que depende 

explicitamente das coordenadas eletrônicas e, parametricamente, das coordenadas 

nucleares. O operador Hamiltoniano eletrônico, Ĥelet, é dado por: 
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A energia total, Etotal, será a energia eletrônica (Eelet) somada ao termo 

referente à energia de repulsão entre os núcleos (equação 2.8). 
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2.4 – Aproximação de Hartree-Fock 

 

Escrevendo o Hamiltoniano (H) como uma função das coordenadas 

eletrônicas, a equação de Schrödinger torna-se mais simples. Entretanto, continua 

ainda insolúvel para um sistema polieletrônico devido à presença do potencial Vee. 

Em 1927, Hartree propôs que a função de onda eletrônica poderia ser escrita como 

um produto de funções de ondas monoeletrônicas e ortogonais de tal modo que 

cada elétron interage com o potencial médio formado pelos núcleos fixos e por todos 

os outros elétrons do sistema (SLATER, 1930), como mostrado na equação 2.9. 

 

( ) ( )∏ Φ=Ψ
i

iiR rr               (equação 2.9) 

 

onde ΨR(r) é a função de onda eletrônica total do sistema e as Φi(r i)`s representam 

as funções de onda monoeletrônicas e independentes, as quais são funções das 

coordenadas espaciais e de spin de cada um dos n elétrons. 

 

No entanto, esta função de onda total, ΨR(r), escrita como um produto de 

funções monoeletrônicas não obedece ao princípio da exclusão de Pauli, ou seja, a 

função não é antissimétrica com relação à troca de coordenadas entre dois elétrons. 

Para incluir antissimetria na função de onda total, Fock e Slater sugeriram que esta 

deveria ser escrita na forma de um determinante de Slater (CRAMER, 2003). 

 

Assim, para um conjunto de n elétrons, uma função de onda antissimétrica 

pode ser obtida a partir de um determinante de Slater (SZABO; OSTLUND, 1996), 

mostrado na forma simplificada na equação 2.10. 

 

( ) ( ) ( ) ( ) |...|det
!

1
... 211 nzban rrr

n
rr φφφ=Ψ          (equação 2.10) 

 

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

espaciais e de spin, ri. O uso deste determinante para gerar a função de onda total 

garante que a mesma seja antissimétrica em relação às permutações dos elétrons. 
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Para um sistema molecular cada função de onda monoeletrônica (orbital 

molecular) pode ser escrita como uma combinação linear de orbitais atômicos, 

resultando daí o método conhecido como CLOA, Combinação Linear de Orbitais 

Atômicos (ou o equivalente em inglês, LCAO, Linear Combination of Atomic 

Orbitals). Na construção de cada orbital molecular os coeficientes da expansão dos 

orbitais atômicos entram como parâmetro variacional, que serão otimizados durante 

o procedimento de otimização da função de onda. Esta otimização é feita no 

processo conhecido como Campo Autoconsistente (ou o equivalente em inglês, 

SCF, Self-Consistent Field). 

 

Assim, surge o método Hartree-Fock, onde se assume que cada elétron 

movimenta-se em um campo de potencial médio produzido pelos demais elétrons e 

pelos núcleos. Observe que, deste modo, não está incluída a chamada correlação 

eletrônica, a energia devido ao movimento “correlacionado” dos elétrons, ou seja, o 

movimento de um elétron na presença de outros elétrons, considerando também o 

movimento de cada um destes outros elétrons. Para tratar esta deficiência foram 

desenvolvidos os métodos pós-Hartree-Fock, os quais requerem grande tempo 

computacional e são aplicados principalmente em sistemas pequenos. Dentre estes 

métodos os mais comuns são aqueles baseados na Teoria da Pertubação, 

desenvolvidos por Möller-Plesset, conhecidos como métodos MPn, dos quais o MP2 

é o mais usual, o método de Interação de Configuração, CI, e os métodos baseados 

na Teoria “Coupled Cluster”, CC, que não serão discutidos neste trabalho. 

 

 

2.5 – Teoria do Funcional da Densidade (DFT) 

 

A teoria do funcional da densidade teve origem nos trabalhos de Thomas e 

Fermi em 1920, Dirac em 1930 e Slater em 1937 e 1951. Os conceitos modernos 

desta teoria foram formulados para estados não-degenerados por Hohenberg-Kohn 

em 1964, e por Kohn e Sham em 1965 e 1966 que desenvolveram equações auto-

consistentes, incluindo os efeitos de troca e correlação; estes foram posteriormente 

generalizados por Levy em 1979 e por Lieb em 1983 para sistemas contendo 

estados degenerados (MORGON e CUSTÓDIO, 1995; KOCH; HOLTHAUSEN, 

2002). 
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Esta teoria permite trocar uma função de onda de n-elétrons, Ψ, e a equação 

de Schrödinger associada, por uma densidade eletrônica – ρ (r) e seu esquema de 

cálculo associado. Este modelo assume que as propriedades eletrônicas dos 

sistemas reais são similares àquelas dos gases de fermions, isto é, um ensemble1 

clássico de partículas não interagentes. Apesar desta aproximação ter tido sucesso 

limitado em reproduzir as propriedades de sistemas reais, ela foi o protótipo da teoria 

do funcional da densidade que focaliza a densidade eletrônica como variável 

fundamental. 

 

Na formulação de Kohn-Sham para a teoria do funcional da densidade (DFT) 

a energia eletrônica é separada em partes (equação 2.11): 

 
XCJVT EEEEE +++=          (equação 2.11) 

 

Onde ET é o termo de energia cinética (provindo do movimento dos elétrons); EV 

inclui termos que descrevem a energia potencial da atração núcleo-elétron e a 

repulsão entre pares de núcleos; EJ é o termo de repulsão elétron-elétron (também 

descrito como a interação Coulômbica da densidade eletrônica ρ) e EXC é o termo de 

troca e correlação, e inclui a parte remanescente da interação elétron-elétron 

(FORESMAN; FRISCH, 1996).  

 

Todos os termos, exceto a repulsão núcleo-núcleo, são funções da densidade 

eletrônica, ρ. EJ, por exemplo, é dado pela seguinte expressão: 

 

( )( ) ( ) 212
1

122

1
rdrdrrrE i

J ���� ρρ −∆= ∫∫      (equação 2.12) 

 

ET + EV + EJ correspondem à energia clássica da distribuição de carga ρ. 

Hohenberg e Kohn demonstraram que EXC é determinado inteiramente pela 

densidade eletrônica, ou seja, é um funcional2 da densidade eletrônica. Na prática, 

                                                           
1 Conjunto de numerosos subsistemas idênticos a um subsistema de um sistema dado, todos no mesmo estado 
macroscópico, porém cada um em diferente estado microscópico, e cujo comportamento estatístico permite 
analisar o comportamento do subsistema inicial.  
2 função de uma função. 
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EXC é usualmente aproximado como uma integral envolvendo somente as 

densidades de spin e, possivelmente, seus gradientes: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )∫ ∇∇= rdrrrrfE XC ����� 3,,, βαβα ρρρρρ        (equação 2.13) 

 

onde ρα refere-se à densidade de spin α, ρβ  refere-se à densidade de spin β e ρ 

refere-se ao total de densidade eletrônica (ρα + ρβ). 

 

O termo EXC é usualmente dividido em funcionais de troca e de correlação 

(equação 2.14), correspondendo às interações de mesmo spin e de spin misturado, 

respectivamente (KOCH; HOLTHAUSEN, 2002; FORESMAN; FRISCH, 1996): 

 

( ) ( ) ( )ρρρ CXXC EEE +=   (equação 2.14) 

 

Ambos componentes do lado direito da equação 2.14 podem ser de dois tipos 

distintos: 

 

a) funcional local – dependente somente da densidade eletrônica local ρ. 

b) funcional corrigido pelo gradiente – dependente de ρ e de seu gradiente, ∇ρ. 

 

Os funcionais de troca locais, tais como LDA (Local-Density Approximation), 

foram desenvolvidos para deduzir a energia de troca para um sistema em fase 

gasosa com distribuição uniforme dos elétrons. Becke em 1988 formulou o funcional 

de troca com gradiente corrigido baseado no funcional de troca LDA, diminuindo as 

deficiências do mesmo. Este atualmente é largamente utilizado. Similarmente, 

funcionais que incluem correlação foram desenvolvidos tais como VWN (VOSKO; 

WILK; NUSAIR, 1980), LYP, que inclui termos locais e não locais (LEE; YANG; 

PARR, 1988), P86 (PERDEW, 1986) e PW91 (PERDEW; WANG, 1992) e são 

comumente usados. Métodos DFT puros tais como BP86 (BECKE,1988; PERDEW, 

1986) e BLYP (BECKE,1988; LEE; YANG; PARR, 1988) são definidos por uma 

combinação de um funcional de troca com um funcional de correlação. 
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Na prática, cálculos DFT auto-consistentes usando o formalismo de Kohn-

Sham funcionam de uma forma iterativa análoga ao processo SCF descrito para 

cálculos Hartree-Fock. A densidade deve ser escrita aproximadamente em termos 

de um grupo de funções auxiliares de um elétron, chamadas de orbitais de Kohn-

Sham (KOHN; SHAM, 1965) (equação 2.15): 

 

( ) ∑=
N

i
ir

2ψρ             (equação 2.15) 

 

Deste modo, a equação de Kohn-Sham tem a forma: 

 

iiiKSh ψεψ ..ˆ =                      (equação 2.16) 

 

onde o operador ĥKS dado pela equação 2.17: 

 

( ) ( )1
2

2

1
2

121

2
1

XC

A

A

A

KS dr
rr

Z
h νρ ++−∇−= ∫∑
∧

          (equação 2.17) 

 

é similar ao operador de Fock na equação de Hartree-Fock. O potencial νXC 

correspondente é dado por uma derivada da energia EXC com respeito à densidade ρ 

(equação 2.18): 

 

( ) [ ]
( )r

E XC
XC

ρ
ρν

∂
∂=1                    (equação 2.18) 

 

A teoria Hartree-Fock também inclui um termo de troca como parte de sua 

formulação.  

 

De acordo com Koch e Holthausen (2002), Becke formulou um funcional que 

inclui uma mistura de um termo de troca do formalismo Hartree-Fock com um termo 

de troca e correlação da teoria DFT, o qual define EXC como: 
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XC
DFTDFT

X
HFHF

XC
hibrdo EcEcE +=                (equação 2.19) 

 

onde os c`s são constantes ajustáveis. 

 

Assim, para um funcional híbrido, como por exemplo o B3LYP, um funcional 

com três parâmetros do tipo Becke deve ser definido pela seguinte expressão 

(equação 2.20): 

 

( ) ( )C
VWN

C
LYPc

C
VWN

X
BX

X
LDA

X
HFo

X
LDA

XC
LYPB EEcEEcEEcEE 33883 −+++−+=      (equação 2.20) 

 

Aqui o parâmetro c0  permite alguma mistura de termos Hartree-Fock com o 

funcional de troca local LDA. Em adição, a correção de Becke pelo gradiente para o 

LDA é também incluído, representado por um parâmetro cx. Similarmente, o 

funcional de correlação local VWN3 é usado, e este deve ser opcionalmente 

corrigido por um fator de correlação LYP via o parâmetro cc. Na formulação do 

funcional B3LYP, os parâmetros c`s foram determinados através do ajuste da 

energia de atomização de um grupo de moléculas G1 (este é um conjunto de 

moléculas usadas por Pople para parametrizar cálculos de propriedades 

termodinâmicas via modelo ab initio) e seus valores foram encontrados como: c0 

=0,20, cx =0,72 e cc = 0,81 (FORESMAN; FRISCH, 1996). É importante ressaltar que 

Becke usou o funcional de troca local LDA e o funcional de correlação Perdew/Wang 

(PERDEW; WANG, 1992) em sua formulação original ao invés de VWN3 (VOSKO; 

WILK; NUSAIR, 1980) e LYP (LEE; YANG; PARR, 1988), conforme a equação 

encontrada no Gaussian “user’s” (FORESMAN; FRISCH, 1996). 

 

Outros funcionais híbridos são o B3P86, funcional de três parâmetros de 

Becke com correlação não-local fornecida pela expressão de Perdew de 1986, e o 

B3PW91, funcional de três parâmetros de Becke com correlação não-local fornecida 

pela expressão de Perdew/Wang de 1991. 
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Neste trabalho foram testados três funcionais híbridos, B3P86, B3PW91 e 

B3LYP, porém devido a questões que serão discutidas posteriormente, utilizou-se o 

funcional B3LYP na realização da maioria dos cálculos.  

 

 

2.6 – Conjunto-base 

 

Historicamente, cálculos químicos-quânticos para moléculas são executados 

usando a aproximação CLOA-OM, onde orbitais moleculares são construídos como 

combinação linear de orbitais atômicos. 

 

∑=
n

iii c
µ

µµϕψ              (equação 2.21) 

 

onde ψi é o i-ésimo orbital molecular, ciµ são os coeficientes da combinação linear, 

ϕiµ é o u-ésimo orbital atômico, e n é o número de orbitais atômicos. 

 

Os Orbitais Atômicos (OA) são as soluções das equações Hartree-Fock para 

o átomo de hidrogênio. O conjunto de orbitais atômicos usados na combinação 

linear para construir os orbitais moleculares é chamado de “conjunto-base” ou 

“funções de base”.  

 

As funções que compõem as bases nos cálculos moleculares comuns são de 

dois tipos principais: 

 

a) Funções do Tipo Slater (STOs). Estas têm a forma genérica:  

 

( ) ( )φθφθζϕ ζ ,,,;,,, 1
lm

rn YeNrrmln −−=        (equação 2.22) 

 

onde N é a constante de normalização, ζ é chamado “expoente” do orbital, r, θ, φ são 

as coordenadas esféricas, Ylm é o momento angular e, n, l e m são os números 

quânticos principal, de momento angular e magnético, respectivamente. 
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Embora estas funções reproduzam corretamente o comportamento qualitativo 

dos orbitais atômicos, seu uso não é muito adequado em cálculos moleculares, pois 

a computação de integrais de dois elétrons multicentradas envolvendo funções deste 

tipo é muito difícil.  

 

b) Funções do Tipo Gaussianas (GTOs ou GTFs). Estas têm a forma genérica: 

 

( ) 2

,,;,,, rnml ezyNxzyxmlng αα −=     (equação 2.23) 

 

onde N é a constante de normalização, α é o “expoente” do orbital, x, y, z são as 

coordenadas cartesianas e, n, l e m são simplesmente expoentes que definem o 

momento angular associado à função. 

 

As funções gaussianas são mais eficientes no cálculo das integrais, porém 

não reproduzem tão fielmente o comportamento dos orbitais atômicos. Assim, um 

maior número de funções gaussianas é necessário para reproduzir um cálculo com a 

mesma qualidade que o obtido usando-se STOs. 

 

Existe uma variedade de bases (usando gaussianas), as quais diferem 

essencialmente quanto ao tamanho e forma do orbital atômico. Normalmente, 

quanto maior o número de funções gaussianas, melhor é a qualidade do resultado 

final. No entanto, há um aumento drástico no custo computacional. O emprego de 

determinada base depende do sistema a ser estudado e do recurso computacional 

disponível. 

 

O menor conjunto-base é chamado de conjunto-base mínima, sendo o mais 

popular o STO-3G (esta notação indica que três funções gaussianas foram somadas 

para representar uma função de Slater). Bases STO-3G não fornecem resultados 

quantitativamente significativos, sendo empregadas apenas para análises 

qualitativas ou para sistemas grandes onde é inviável o uso de bases maiores 

devido ao custo computacional (YOUNG, 2001).  
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Um outro conjunto-base muito conhecido e comumente referido como 

conjunto-base de Pople é indicado pela notação n-ijG ou n-ijkG, onde n indica o 

número de funções gaussianas primitivas para a camada interna e ijk indicam o 

número de funções gaussianas primitivas para contração na região de valência. 

Pode-se citar como exemplo a base 6-31G cuja notação significa que cada orbital 

interno (“core”) é descrito por seis funções gaussianas e os orbitais da camada de 

valência são descritos por duas contrações, uma contendo um conjunto de três 

funções gaussianas primitivas e a outra por apenas uma função gaussiana primitiva 

(YOUNG, 2001). Conjuntos-base que possuem dois ou mais conjuntos (contrações) 

de funções gaussianas primitivas para descrever orbitais da camada de valência, 

são comumente denominados de “Split Valence” (3-21G, 4-31G, 6-21G, 6-31G, 6-

311G, etc).  

 

Estas bases podem ser acrescidas de funções de polarização do tipo d para 

átomos pesados (n-ijG(d)) ou (n-ijkG(d)) ou do tipo p para o hidrogênio n-ijG(p) ou 

ambos (n-ijG(d,p)). A notação com asterisco (*) também é comum, sendo que um 

asterisco representa adição de funções do tipo d para os átomos mais pesados e um 

segundo asterisco indica adição de funções do tipo p para os hidrogênios (ex. 6-

31G* = 6-31G(d), 6-31G**= 6-31G(d,p)). As funções de polarização são importantes 

para reproduzirem as ligações químicas. 

 

Para descrever orbitais que se estendem a distâncias muito grandes do 

núcleo, comumente são utilizadas funções de base difusas. Um sinal de “mais” é 

adicionado na notação do conjunto de base para indicar que funções difusas foram 

adicionadas a átomos mais pesados do que o átomo de hidrogênio (ex. 6-31+G(d)). 

A presença de um segundo sinal, indica que funções difusas estão sendo 

acrescentadas a todos os átomos, inclusive o hidrogênio (ex. 6-31++G(d)) (HEHRE 

et al, 1986; YOUNG, 2001). 

 

Muitos conjuntos-base são identificados pelo sobrenome do autor mais o 

número de funções primitivas. Alguns exemplos são Huzinaga, Dunning e 

Duijneveldt. Por exemplo, D95 e D95V são conjuntos-base criados por Dunning com 
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nove primitivas s e cinco primitivas p. O V implica num esquema particular de 

contração para os orbitais de valência. 

 

Para finalizar, uma antiga notação, porém muito utilizada, é a que especifica 

quantas contrações estão presentes. Por exemplo, o acrônimo TZV é usado para 

“triple-zeta Valence”, significa que existem três contrações para a camada de 

valência, tal como existe na base 6-311G. Os acrônimos SZ e DZ significam “single 

zeta” e “double zeta”, respectivamente. 

 

Neste trabalho foram utilizados os conjuntos-base 6-31G(d), 6-31+G(d), 6-

311G(d), 6-311+G(d) e TZVP+. 

 

 

2.7 – Pseudopotenciais 

 

Os métodos ab initio e DFT devem representar de alguma maneira todos os 

elétrons em seus cálculos. Porém, para metais pesados os elétrons mais internos 

são de difícil tratamento por possuírem velocidades muito próximas à velocidade da 

luz (efeito relativístico). Para evitar o efeito relativístico e diminuir o custo 

computacional, o qual é proporcional à quantidade de elétrons, é comum para os 

metais pesados trocar os elétrons internos e suas funções de base por termos 

potenciais a serem adicionados no operador Hamiltoniano. Segundo Hay e Wadt 

(1985), estes potenciais adicionados ao Hamiltoniano são chamados de “efective 

core potential” (ECP) ou “relativistic efective core potentials” (RECP), os quais 

consideram os elétrons internos mais o núcleo como parte de um caroço, tratando 

separadamente os elétrons mais externos. Estes elétrons considerados de valência 

são tratados por funções de base que já vêm incluídas no pseudopotencial ou não, 

sendo que o tamanho do “core” e, conseqüentemente, da camada de valência, 

variam de acordo com o pseudopotencial escolhido (YOUNG, 2001). 

 

Neste trabalho foram usados os pseudopotenciais LANL2DZ, SDD e CEP-

31G para tratar principalmente os átomos do segundo e do terceiro períodos de 



 

 

46 

transição da tabela periódica. No entanto, a grande maioria dos cálculos, foi 

realizada com o pseudopotencial LANL2DZ, por motivos que serão mostrados 

posteriormente. 

 

 

2.8 – Métodos para análise da estrutura eletrônica 

 

A seguir são apresentados breves resumos sobre as características 

essenciais de dois métodos largamente utilizados na análise da ligação química em 

compostos contendo metais de transição, e que foram empregados no presente 

trabalho.  

 

2.8.1 – Análise de Decomposição da Carga (CDA) 

 

O método de Análise da Decomposição da Carga, do inglês, Charge 

Decomposition Analysis (CDA), foi desenvolvido por Dapprich e Frenking em 1995 

para analisar a ligação química em complexos doadores-receptores de metais de 

transição (DAPPRICH; FRENKING, 1995). O CDA pode ser visto como uma 

expressão quantitativa do modelo Dewar-Chatt-Duncanson (DCD) da ligação 

sinérgica metal-ligante (CHATT; DUNCANSON, 1953), a qual considera a doação-σ 

ligante�metal e a retrodoação-π metal�ligante como o fator dominante para a 

ligação metal-ligante.  

 

No CDA, a função de onda de um complexo LnTM-X é expressa como uma 

combinação linear de orbitais moleculares do ligante X e do fragmento metálico 

restante LnTM, ambos em configuração de camada fechada (FRENKING; 

FRÖHLICH, 2000). Três termos são calculados para cada combinação linear de 

orbitais dos fragmentos (LCFO) do complexo: (i) a doação de carga d determinada 

pela mistura de orbitais ocupados do doador e orbitais desocupados do aceptor; (ii) 

a retrodoação b determinada pela mistura de orbitais ocupados do aceptor e orbitais 

desocupados do doador; (iii) a diminuição de carga na área de superposição (carga 

de polarização) r determinada pela mistura de orbitais ocupados do doador e do 

receptor. A soma dessas três contribuições dá a quantidade total de carga doada, 

retrodoada e polarizada no complexo. 
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2.8.2 - Análise de Decomposição da Energia (EDA) 

 

A Análise de Decomposição da Energia, do inglês, Energy Decomposition 

Analysis (EDA), foi desenvolvido por Morokuma (MOROKUMA, 1971) e baseia-se na 

idéia de que a energia total, ∆E, de uma ligação A-B é dividida em quatro 

componentes (FRENKING; FRÖHLICH, 2000), os quais são calculados 

separadamente em quatro etapas consecutivas: 

 

∆E = ∆Eprep + ∆Eels + ∆EPauli + ∆Eorb         (equação 2.24) 

 

∆Eprep é a energia necessária para promover os fragmentos A e B de suas 

geometrias de equilíbrio e estado eletrônico fundamental para a geometria e estado 

eletrônico que eles adquirem no complexo AB. ∆Eels fornece a energia de interação 

eletrostática entre os fragmentos, a qual é calculada usando a distribuição de 

densidade eletrônica na geometria do complexo. Este termo é usualmente atrativo. 

∆EPauli refere-se às interações repulsivas entre os fragmentos, as quais são 

causadas pelo fato de dois elétrons de mesmo spin não poderem ocupar a mesma 

região no espaço. Os termos ∆Eels  e ∆EPauli são freqüentemente somados para dar o 

termo estéreo, ∆Eo (CEDEÑO et al, 2001)  

 

∆Eo = ∆Eels  + ∆EPauli           (equação 2.25) 
 

O termo final ∆Eorb fornece a estabilização que surge das interações entre 

orbitais quando a função de onda é relaxada. Este termo pode ser subdividido em 

contribuições de orbitais com simetrias diferentes, possibilitando calcular as 

contribuições energéticas das interações σ e π separadamente (FRENKING; 

FRÖHLICH, 2000). 

 

 

2.9 – Conclusão 

 

Nos últimos anos, inúmeros trabalhos sobre complexos carbonílicos de metais 

de transição foram publicados, principalmente baseados em estudos experimentais. 
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Porém, poucos destes trabalhos fazem uma análise teórica completa de estrutura e 

propriedades empregando métodos mecânicos quânticos, especialmente para 

estruturas grandes. 

 

A escassez de estudos teóricos resulta das exigências computacionais. 

Metais de transição requerem bases muito grandes para descreverem suas 

propriedades (JANG et al, 1998). Tem sido observado que para a descrição 

apropriada da ligação metal-CO em complexos carbonílicos com estado de oxidação 

zero é necessário um tratamento extensivo da correlação eletrônica (JONAS; THIEL, 

1995; EHLERS; FRENKING, 1994; BARNES et al, 1994). Aproximações usuais para 

descrever a correlação eletrônica em um nível determinantal simples inclui a teoria 

da perturbação de segunda-ordem de Møller-Plesset (MP2) e a teoria coupled 

cluster com excitação simples ou dupla e um tratamento perturbativo de excitação 

tripla (CCSC(T)). Para sistemas com metais de transição têm sido obtidos resultados 

ótimos com o método mais preciso CCSD(T), porém, os custos computacionais são 

muito altos e os sistemas a serem estudados têm um tamanho limitado (BARNES et 

al,1993; EHLERS; FRENKING,1994; EHLERS; FRENKING, 1995). O mesmo ocorre 

com o MP2. 

 

Os métodos baseados na Teoria do Funcional da Densidade (DFT) são 

eficientes, precisos e têm sido largamente difundidos, pois tratam a correlação 

eletrônica de maneira simples e são facilmente aplicáveis a sistemas grandes com 

metais de transição. A inclusão de correção pelo gradiente, isto é, correção “não 

local” (BECKE, 1988; PERDEW et al, 1992) tem melhorado a precisão de tais 

cálculos para um nível tal que estes hoje podem competir com os mais precisos 

métodos pós Hartree-Fock, MP2 ou Coupled Cluster, com um esforço computacional 

muito menor (FARRUGIA; EVANS, 2005; JONAS; THIEL, 1995). 

 

A Teoria do Funcional da densidade tem demonstrado ter precisão razoável 

para o cálculo de estruturas complexas tais como os clusters trinucleares de ferro. 

Hunstock et al. (1999) e (2000), fizeram cálculos comparativos usando os níveis de 

teoria SCF, MP2 e DFT e mostraram que somente o método DFT é capaz de 

descrever apropriadamente a energia dos vários isômeros dos clusters 

homonucleares do [M3(CO)12] (M= Fe, Ru e Os) e dos clusters carbonílicos 
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trinucleares mistos de ferro-rutênio-ósmio. Segundo os autores, os resultados dos 

cálculos DFT concordam com as estruturas experimentais para os metais de 

transição da primeira fila, enquanto que o método MP2 falha completamente, pois as 

distâncias no cluster de ferro ficam significantemente menores. Jang et al (1998), 

usando HF e DFT estudaram três compostos carbonílicos de ferro, [Fe(CO)5], 

[Fe2(CO)9] e [Fe3(CO)12], otimizando a geometria dessas espécies em quatro níveis 

BP86/DZ, BP86/DZP, B3LYP/DZ e B3LYP/DZP e concluíram que o B3LYP é o mais 

preciso para sistemas organometálicos grandes. 
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CAPÍTULO 3 

 

Estrutura dos Complexos [M(CO)Estrutura dos Complexos [M(CO)Estrutura dos Complexos [M(CO)Estrutura dos Complexos [M(CO)5555] (M= Fe, Ru, Os) : ] (M= Fe, Ru, Os) : ] (M= Fe, Ru, Os) : ] (M= Fe, Ru, Os) : 

uma Perspectiva Teóricauma Perspectiva Teóricauma Perspectiva Teóricauma Perspectiva Teórica    

 

 

3.1 – Introdução 

 

A primeira carbonila metálica, [Pt(Cl2)(CO)2], foi preparada por P. 

Schützenberger em 1868. A próxima descoberta principal foi a tetracarbonilníquel, 

[Ni(CO)4], sintetizada acidentalmente por Ludwig Mond, Carl Langer e Friedrich 

Quinke, em 1890, e que se tornou comercialmente utilizada na purificação do níquel. 

Nos anos seguintes outras carbonilas foram sendo sintetizadas, porém a 

determinação de suas estruturas com precisão, somente foi possível com o 

desenvolvimento de técnicas analíticas, como a difração de raios-X, a 

espectroscopia no infravermelho (IV) e a ressonância magnética nuclear (RMN). 

Assim, ao longo dos anos os complexos carbonílicos de metais de transição 

tornaram-se uma das mais importantes classes de compostos da Química 

Organometálica (COTTON et al, 1999; HUHEEY, 1983; GREENWOOD; 

EARNSHAW, 1989; CRABTREE, 2005). 

 

Os complexos carbonílicos de metais de transição são comumente utilizados 

como material de partida para a síntese de complexos metálicos de baixa valência e 

de clusters, além de serem usados como precursores catalíticos.  
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Dentro desta classe de compostos encontramos as espécies homolépticas de 

fórmula geral [M(CO)5] onde M representa os metais do grupo 8 da tabela periódica, 

ou seja, Ferro (Fe), Rutênio (Ru) e Ósmio (Os). As espécies [M(CO)5] são 

tipicamente saturadas com 18 elétrons e, deste modo, relativamente inertes. 

 

Dois tipos de estruturas dominam a forma das moléculas inorgânicas penta-

coordenadas, [M(CO)5], a pirâmide tetragonal e a bipirâmide trigonal, com simetrias 

C4v e D3h, respectivamente. Como exemplos da primeira estrutura podem-se citar os 

pentafluoretos de halogênios, tal como, BrF5 e IF5 e como exemplo do segundo tipo 

de estrutura têm-se vários pentahaletos como PF5, PCl5, VF5, NbF5, dentre outros. 

Os complexos carbonílicos de metais do grupo 8 pertencem a este segundo tipo de 

estrutura. 

 

 

3.1.1 – Estrutura dos Complexos Carbonílicos do Gru po 8 

 

A determinação da estrutura dos complexos carbonílicos do grupo 8 tem sido 

objeto de estudo de vários pesquisadores ao longo dos anos (DAVIS; HANSON, 

1965; BRAGA et al, 1993; DROUIN; KUKOLICH, 1999; FARRUGIA; EVANS, 2005). 

É geralmente aceito que a geometria mais estável de sistemas d8 como [Fe(CO)5], 

[Ru(CO)5] e [Os(CO)5] é a bipirâmide trigonal (D3h), isto é, três ligantes CO são 

equatoriais e dois axiais, como mostra a Figura 3.1.  

 

O C

C

O

C

O

O

M

C
O

C

 
Figura 3.1: Estrutura dos compostos M(CO)5 (M= Fe, Ru ou Os) 

 

O complexo pentacarbonilferro(0), [Fe(CO)5], foi detectado por Mond e 

Berthelot independentemente em 1891. Trabalhos experimentais confirmam que 

este complexo possui simetria D3h em fase gás ou em fase sólida, porém há 

controvérsias quanto às distâncias das ligações Fe-C axial e equatorial. Beagley e 
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Schmidling (1974) usando difração de elétrons em fase gás concluíram que as 

ligações Fe-C equatoriais (1,827 Å) são levemente mais longas do que as axiais 

(1,807 Å), referendando os resultados obtidos por Davis e Hanson (1965), que 

concluíram que o valor da distância da ligação Fe-C equatorial era 1,842 Å enquanto 

a ligação axial tinha distância 1,797 Å. Estes resultados porém são contrastantes 

com resultados obtidos para outras moléculas pentacoordenadas com simetria D3h, 

que apresentam justamente o contrário, ou seja, ligações axiais mais longas do que 

as equatoriais, tal como no PF5 onde P-Fax= 1,577 Å e P-Feq= 1,534 Å (HANSEN; 

BARTELL,1965).  

 

Para o [Fe(CO)5] na fase sólida a estrutura molecular foi determinada na 

temperatura de 198 K usando-se a difração de raios-X, concluindo-se que trata-se 

de uma geometria bipirâmide trigonal levemente distorcida com as distâncias de  

ligação Fe-C equatoriais e axiais medindo 1,803 Å e 1,811 Å, respectivamente 

(BRAGA et al, 1993). Quanto às distâncias da ligação C-O equatorial e axial, elas 

medem 1,133 Å e 1,117 Å, respectivamente. Recentemente, Farrugia e Evans 

(2005) investigaram a estrutura do [Fe(CO)5] usando difração de raios-X e chegaram 

à mesma conclusão de Braga et al., ou seja, que a ligação Fe-Cax (1,8187 Å) é mais 

longa do que a ligação equatorial (1,8131 Å) na fase sólida. 

 

Vários trabalhos teóricos (ab initio) que abrangem cálculos de vários níveis 

como Hartree-Fock (HF), Teoria do Funcional da densidade (DFT), Möller-Plesset 

(MP), Interação de configuração (CI), dentre outros, utilizando as mais diversas 

bases, concordam entre si e com os resultados experimentais, ou seja, que a 

molécula tem uma estrutura bipirâmide trigonal, mas existe uma considerável 

incerteza a cerca da distância relativa das ligações Fe-C axial e equatorial.  

 

Cálculos realizados com o método MP2 (EHLERS; FRENKING, 1995), 

usando um pseudopotencial para o metal e a base 6-31G(d) para os átomos de 

carbono e oxigênio, mostram as distâncias da ligação Fe-C claramente menores do 

que as obtidas experimentalmente, porém concordantes com os resultados obtidos 

pela difração de elétrons em fase gás, isto é, com a distância da ligação Fe-Ceq 

maior do que a distância da ligação Fe-Cax. A distância da ligação Fe-Cax foi 

calculada como tendo 1,688 Å enquanto a ligação Fe-Ceq tem distância de 1,766 Å. 
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Esta mesma tendência é mostrada pelos cálculos realizados a nível CCI (Contracted 

Configuration Interaction) cujos valores para as ligações Fe-Cax e Fe-Ceq são iguais a 

1,798 Å e 1,835 Å, respectivamente (LÜTHI et al, 1985). O mesmo resultado é obtido 

com o método baseado na Teoria da Pertubação de Segunda Ordem, o CASPT2, 

que mostra valores para a ligação Fe-Cax igual a 1,792 Å e para a ligação Fe-Ceq 

igual a 1,798 Å (PERSSON et al, 1994). Utilizando este mesmo método, porém com 

base diferente, Tsuchitya e Roos (2006) encontraram valores menores do que os do 

trabalho anterior 1,780 Å e 1,783 Å para as ligações axiais e equatoriais, 

respectivamente, mostrando com isso a importância da base utilizada neste nível de 

cálculo. O método MCPF (Modified Coupled-pair Functional) mostra medidas 

contrárias às obtidas com os métodos citados anteriormente, ou seja, a distância da 

ligação Fe-C axial (1,877 Å) maior do que a distância da ligação Fe-C equatorial 

(1,847 Å) (BARNES et al, 1991). Este mesmo comportamento é obtido com o 

método DFT, independente do funcional utilizado, como se pode observar na Tabela 

3.1. 

 

Tabela 3.1: Distância da ligação Fe-C (em Å) com diferentes funcionais DFT. 

Funcionais Fe-C ax Fe-Ceq Referência 
BLYP/BS1 1,837 1,834 DECKER; KLOBUKOWSKI,1998. 
BP86/NL-SCF+QR 1,817 1,813 LI; SCHRECKENBACH; ZIEGLER, 1995. 
BVWN 1,846 1,851 DELLEY; WRINN; LÜTHI, 1994. 
BLYP* 1,837 1,834 DELLEY; WRINN; LÜTHI, 1994. 
VWN 1,776 1,774 DELLEY; WRINN; LÜTHI, 1994. 
BP86* 1,817 1,814 DELLEY; WRINN; LÜTHI, 1994. 

 

O trabalho de Decker e Klobukowski (1998) utilizou o conjunto-base BS1 que 

consiste no ECP de Stevens et al (1984) com uma leve modificação do espaço de 

valência para triplo-ξ para os elementos do grupo principal e quádruplo-ξ para o 

metal, acrescido de funções de polarização d para C e O. Já nos cálculos de Delley, 

Wrinn e Lüthi (1994) foram usados um conjunto-base numérico duplo para os metais 

de transição e para carbono e oxigênio um conjunto-base de funções de polarização 

d. 

 

O complexo pentacarbonilrutênio(0), [Ru(CO)5], foi sintetizado por W. 

Manchot e W. J. Manchot em 1936. Em 1967 foi sugerido, segundo dados de 

espectroscopia no infravermelho que sua geometria deveria ser bipirâmide trigonal 

(CALDERAZZO; L´EPLATTENIER, 1967). Mais recentemente medidas de 
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espectroscopia no infravermelho do complexo enriquecido com 13CO em xenônio 

líquido confirmaram a estrutura com estrutura D3h (GREGORY et al., 1985). A 

determinação da estrutura por difração de elétrons em fase gás (HUANG et al, 1990) 

mostrou que a ligação Ru-C axial (1,941 Å) é levemente menor do que a ligação Ru-

C equatorial (1,961 Å). Trabalhos teóricos, independentes do nível de cálculo, 

apontam para esta mesma tendência, ou seja, a ligação Ru-C axial é levemente 

menor do que a ligação Ru-C equatorial, como se pode notar na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2: Distância da ligação Ru-C (em Å) com diferentes métodos.  

Método Ru-C ax Ru-Ceq Referência 
BLYP/BS1 1,994 2,010 DECKER; KLOBUKOWSKI,1998. 
B3LYP/BS1 1,986 2,001 DECKER; KLOBUKOWSKI,1998. 
BP86/NL-SCF+QR 1,968 1,960 LI; SCHRECKENBACH; ZIEGLER, 1995. 
BVWN 2,013 2,025 DELLEY; WRINN; LÜTHI, 1994. 
BLYP* 2,001 2,010 DELLEY; WRINN; LÜTHI, 1994. 
VWN 1,945 1,946 DELLEY; WRINN; LÜTHI, 1994. 
MP2 1,943 1,952 EHLERS; FRENKING, 1995. 

 

Pode-se observar na tabela 3.2 que o método MP2 é o que melhor reproduz 

os valores experimentais. 

 

Por fim, o complexo pentacarbonilósmio(0), [Os(CO)5], foi sintetizado em 1943 

por Hieber e Stallmann, porém somente em 1967 foi sugerido por espectroscopia no 

infravermelho, que sua geometria em fase gás e em solução de heptano deveria ser 

bipirâmide trigonal (CALDERAZZO; L´EPLATTENIER, 1967). A determinação da 

estrutura do complexo por difração de elétrons em fase gás (HUANG et al, 1988) 

mostrou que as distâncias da ligação Os-Caxial (1,982 Å) são maiores do que as 

distâncias da ligação Os-Cequat (1,937 Å). Os trabalhos teóricos (Tabela 3.3) estão de 

acordo com as observações experimentais. Como se pode ver na Tabela 3.3, 

independentemente do nível, a distância da ligação Os-C axial é maior do que a 

distância da ligação Os-C equatorial. 

 

Tabela 3.3: Distância da ligação Os-C (em Å) com diferentes métodos.  

Método Os-C ax Os-Ceq Referência 

BLYP/BS1* 1,992 1,983 DECKER; KLOBUKOWSKI,1998. 
B3LYP/BS1* 2,010 1,989 DECKER; KLOBUKOWSKI,1998. 
BP86/NL-SCF+QR 2,000 1,975 LI; SCHRECKENBACH; ZIEGLER, 1995. 
MP2 1,963 1,945 EHLERS; FRENKING, 1995. 
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Como discutido antes, o método MP2 mostra pouca concordância com os 

valores experimentais para o complexo [Fe(CO)5]. Porém, substituindo o Fe pelos 

metais mais pesados (segundo e terceiro períodos de transição), a concordância dos 

resultados melhora e passam a competir com aqueles obtidos com o método DFT. 

Uma outra observação importante é que não foram encontrados na literatura 

cálculos para as estruturas dos compostos [Ru(CO)5] e [Os(CO)5] utilizando os 

métodos MCPF, CCSD(T) e CI, possivelmente devido ao fato de que os metais de 

transição do segundo e do terceiro períodos de transição da tabela periódica 

apresentam um considerável efeito relativístico, efeito este difícil de ser tratado 

adequadamente por estes métodos.  

 

Assim, o principal objetivo do trabalho descrito neste capítulo foi comparar o 

método DFT a outros métodos citados na literatura para a determinação das 

estruturas dos complexos carbonílicos do grupo 8 e, com isso, determinar a 

combinação de funcional e de pseudopotencial mais apropriada para o nosso 

estudo. 

 

 

3.2 – Metodologia 

 

A teoria do Funcional da Densidade (DFT) tem mostrado bons resultados no 

cálculo das geometrias de muitos compostos de diferentes metais de transição no 

estado fundamental. Entretanto, os resultados dos cálculos DFT para sistemas de 

metais de transição muitas vezes dependem crucialmente do funcional utilizado. A 

escolha do funcional, portanto, afeta a qualidade do resultado (GONZÁLEZ-

BLANCO; BRANCHADELL, 1999; CEDEÑO et al, 2001). Porém, a escolha de um 

funcional ótimo somente pode ser feita baseada na experiência acumulada. 

 

As geometrias dos complexos [Fe(CO)5], [Ru(CO)5] e [Os(CO)5] foram 

completamente otimizadas em simetria D3h. Durante a otimização, a geometria 

converge para uma estrutura em que as forças que agem sobre os átomos são 

essencialmente nulas (ponto estacionário). A estrutura final pode corresponder a um 

mínimo na superfície de energia potencial ou a um ponto de sela. Uma estrutura que 

apresenta n freqüências imaginárias é um ponto de sela de n-ésima ordem. 
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Comumente, estruturas de transição são caracterizadas por uma única freqüência 

imaginária, uma vez que elas são pontos de sela de primeira ordem. Para 

caracterizar a natureza do ponto estacionário na superfície de energia potencial 

foram calculadas freqüências para todas as estruturas otimizadas. 

 

Foram testados os funcionais BLYP, B3LYP, BP86 e B3P86, bem como os 

seguintes conjuntos-base: 6-31G(d), 6-31+G(d), 6-311G(d), 6-311+G(d) e TZVP. O 

pseudopotencial utilizado principalmente para o [Ru(CO)5] e [Os(CO)5], foi o 

LANL2DZ. Os parâmetros estruturais obtidos foram comparados aos resultados 

experimentais e teóricos obtidos com diversos métodos (MP2, DFT/WVN, 

DFT/BWVN, MCPF, dentre outros) citados na literatura. 

 

 

3.3 – Resultados e Discussões 

 

Os resultados obtidos são mostrados separadamente para cada complexo 

estudado. No primeiro momento, comparam-se os resultados teóricos da média das 

distâncias de ligação nos complexos [M(CO)5] (M= Fe, Ru, Os) aos resultados 

experimentais e no segundo, compara-se a diferença entre a distância da ligação M-

C nas posições axial e equatorial. Os resultados obtidos foram comparados aos 

resultados obtidos com MP2 (EHLERS; FRENKING, 1995), MCPF (BARNES et al, 

1991) e aos DFT: BLYP/BS1 (DECKER; KLOBUKOWSKI,1998), BP86/NL-SCF+QR 

(LI; SCHRECKENBACH; ZIEGLER, 1995), VWN, BVWN, BLYP* e BP86* (DELLEY; 

WRINN; LÜTHI, 1994). Os valores das distâncias de cada ligação nos complexos 

são mostrados no Apêndice 01. 

 

3.3.1 – [Fe(CO)5] 

 

Como os valores das distâncias das ligações Fe-C axial e equatorial na fase 

gás e na fase sólida são conflitantes, são mostrados dois gráficos comparativos 

(Figuras 3.2 e 3.3). As figuras a seguir mostram o desvio padrão médio (equação 

3.1) das distâncias de ligação no complexo [Fe(CO)5] em relação ao valor 

experimental. O cálculo do desvio padrão médio envolve todas as ligações M-C e   

C-O do complexo, sendo assim, n  é igual a 10. 
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Deve-se notar que, nos gráficos apresentados neste Capítulo, as barras em 

verde representam os resultados encontrados na literatura enquanto as de cor azul 

indicam os resultados obtidos neste trabalho. A Figura 3.2 é relativa à fase gás, 

enquanto a Figura 3.3 é relativa à fase sólida.  
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Figura 3.2: Relação entre vários métodos teóricos e o desvio padrão médio (Å) calculado para as 

distâncias de ligações no complexo [Fe(CO)5] em relação à fase gás. 

 

Pode-se observar na Figura 3.2 que os métodos MP2 e MCPF são os que 

mais se desviam do resultado experimental. O método MP2 apresenta valores de 

distância de ligação extremamente baixos em relação aos valores experimentais. 

Por outro lado, o método DFT apresenta desvios claramente menores. Observa-se 

que os resultados obtidos com o método DFT com funcionais VWN e BVWN 

apresentam maiores desvios padrão médio. Embora o método DFT com os 

funcionais BLYP, B3LYP e BP86 apresentem desvios relativamente semelhantes, 
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vê-se que o funcional B3LYP, de uma maneira geral, apresenta os menores desvios, 

embora os três melhores valores sejam obtidos com o funcional BP86. Um outro fato 

a se notar é que os conjuntos-base testados não influenciaram decisivamente no 

desvio padrão médio. Porém, também de uma maneira geral, observa-se que as 

bases que incluem funções difusas, com ou sem pseudopotencial sobre o metal, 

apresentam os menores desvios. 

 

A Figura 3.3 mostra o desvio padrão médio das distâncias de ligação no 

complexo [Fe(CO)5] em relação ao valor experimental em fase sólida. 
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Figura 3.3: Relação entre vários métodos teóricos e o desvio padrão médio (Å) calculado para as 

distâncias de ligação no complexo [Fe(CO)5] em relação à fase sólida. 

 

Comparando-se os resultados teóricos aos experimentais na fase sólida, 

observa-se que o método DFT/B3LYP é o que apresenta os menores desvios 

padrão, da mesma forma como observado no caso anterior. Neste caso, entretanto, 

existe maior semelhança entre diferentes tipos de funções empregadas. A adição de 

funções de polarização, o emprego de bases do tipo duplo ou triplo zeta, ou o uso de 

pseudopotencial sobre o metal parecem ter pouco efeito sobre os desvios médios.  
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A Figura 3.4 mostra as diferenças entre as distâncias Fe-Caxial e Fe-Cequat. 

Observa-se que os métodos MP2 e DFT/BVWN são os únicos a fornecerem a 

distância Fe-Caxial menor do que a distância Fe-Cequat, em acordo com os resultados 

experimentais em fase gás. Todos os outros métodos apresentados na tabela 3.4 

mostram que a ligação axial é mais longa do que a equatorial, isto de acordo com os 

resultados experimentais para a fase sólida. Nota-se que o método DFT/B3LYP, com 

ou sem o uso do pseudopotencial, é o que mais se aproxima do resultado 

experimental (fase sólida). 
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Figura 3.4: Diferença entre as distâncias das ligações Fe-C axial e equatorial. 

 

O método MCPF é o que apresenta maior valor para a diferença entre as 

distâncias axial e equatorial. Destaque-se que, de maneira geral, as diferenças entre 

as distâncias Fe-Caxial e Fe-Cequat são maiores com o método DFT/B3LYP do que 

com o método DFT/BP86. Neste último caso as duas distâncias são praticamente 

iguais. Quanto ao efeito das bases também não se observa nenhum efeito regular. 
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Enquanto o uso do pseudopotencial parece fornecer diferenças significativas, as 

duas maiores diferenças são calculadas sem o pseudopotencial. 

 

 

3.3.2 – [Ru(CO)5] 

 

A Figura 3.5 mostra a média dos desvios entre os valores calculados e a 

medida experimental para as distâncias de ligações no complexo [Ru(CO)5]. 
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Figura 3.5: Média dos desvios entre métodos teóricos e experimentais (Å) para as distâncias de 

ligação no complexo [Ru(CO)5] em relação à fase gás. 

 

Pode-se notar na Figura 3.5 que para o [Ru(CO)5] o método MP2 comporta-se 

semelhantemente ao método DFT, o que não aconteceu para o [Fe(CO)5]. Os 

resultados obtidos com o método DFT/BVWN e DFT/BLYP são os que apresentam 

os maiores desvios em relação aos valores experimentais. Os cálculos DFT com os 

funcionais B3LYP e BP86 apresentam resultados muito semelhantes, ver, por 

exemplo, os casos de BP86/LANL2DZ/6-311g(d) e B3LYP/LANL2DZ/6-311g(d). Da 

mesma forma que no caso anterior o efeito do conjunto-base não apresenta 

comportamento regular, embora os melhores resultados sejam obtidos com a base 

triplo-zeta sem função de polarização. É digno de nota também o fato de que os 

desvios no [Ru(CO)5] são consideravelmente maiores do que no [Fe(CO)5].  



 

 

64 

Tanto os métodos teóricos quanto o experimental são unânimes em indicar 

que a distância da ligação Ru-C axial é menor do que a ligação Ru-C equatorial na 

fase gás (Figura 3.6). Apenas o BP86/NL-SCF+QR mostra que a ligação axial é 

maior do que a ligação equatorial. Adicionalmente todos os métodos teóricos 

mostram uma diferença entre as duas distâncias de ligação que é menor do que o 

valor obtido experimentalmente. 
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Figura 3.6: Diferença entre as distâncias das ligações Ru-C axial e equatorial. 

 

Da mesma forma como observado para o caso do [Fe(CO)5] as diferenças 

calculadas com B3LYP são maiores do que as obtidas com o BP86, embora outros 

funcionais forneçam diferenças ainda maiores, por exemplo os resultados obtidos no 

trabalho de Decker e Klobukowski (1998). Quanto ao efeito da base as maiores 

diferenças são obtidas com a base triplo-zeta, sem as funções de polarização. 

 

 

3.3.3 – [Os(CO)5] 

 

A Figura 3.7 mostra a relação entre os métodos teóricos e a média dos 

desvios entre os valores calculados e a medida experimental para as distâncias de 

ligação no complexo [Os(CO)5] na fase gás.  
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Observa-se que o método MP2 tem o mesmo comportamento que o método 

DFT, ou seja, não apresenta valores tão discrepantes como os apresentados no 

caso do [Fe(CO)5] e que a média dos desvios em relação às distâncias de ligação 

obtidos experimentalmente é comparável aos desvios obtidos com o DFT/BP86. 
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Figura 3.7: Média dos desvios entre métodos teóricos e experimentais (Å) para as distâncias de 

ligação no complexo [Os(CO)5] em relação à fase gás. 

 

O método DFT/B3LYP é o que apresenta o menor desvio médio, neste caso 

com diferença significativa em relação ao DFT/BP86. Mais uma vez os melhores 

resultados são obtidos com a base triplo-zeta sem função de polarização, embora os 

resultados com função de polarização venham logo a seguir. 

 

A Figura 3.8 mostra as diferenças entre as distâncias Os-Caxial e Os-Cequat. 

Pode-se observar que todos os métodos teóricos indicam que a ligação Os-Caxial é 

maior do que a ligação Os-Cequat, de acordo com a observação experimental, muito 

embora a diferença neste último caso seja muito maior do que em qualquer dos 

modelos calculados. As diferenças entre os resultados obtidos com os funcionais 

B3LYP e BP86 são muito pequenos, embora, neste caso, as menores diferenças 

sejam calculadas pelo B3LYP. Mais uma vez o efeito de base parece ser 
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extremamente pequeno, com várias bases apresentando essencialmente os 

mesmos resultados. 
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Figura 3.8: Diferença entre as distâncias das ligações Os-C axial e equatorial. 

 

 

 

3.4 - Conclusões 

 

Os dados apresentados acima apontam para as seguintes conclusões: 

 

1. O funcional B3LYP, quando comparado ao funcional BP86, apresenta 

resultados que, em geral, estão mais próximos dos resultados experimentais 

conhecidos. Esta diferença é mais notável nos casos do [Fe(CO)5] e do [Os(CO)5], 

ao passo que para o [Ru(CO)5] os resultados essencialmente se equivalem; 

 

2. As diferentes bases empregadas não se distinguem claramente em sua 

qualidade para reproduzir os resultados experimentais. Entretanto, quando 

comparados ao resultado experimental para o [Fe(CO)5] em fase gás os melhores 

resultados teóricos são obtidos com bases que incluem funções de polarização. 

Porém, quando comparados aos resultados experimentais em fase sólida, o uso de 

funções de polarização não se sobressai. Para [Ru(CO)5] e [OsCO)5] os melhores 

resultados são obtidos com a combinação B3LYP/LANL2DZ/6-311g(d); 
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3. Todos os modelos investigados são unânimes em afirmar que a distância M-

Caxial é maior do que a distância M-Cequat nos casos do [Fe(CO)5] e do [Os(CO)5], ao 

passo que para o [Ru(CO)5] a distância M-Caxial é menor do que a distância M-Cequat. 

As maiores diferenças são calculadas pelo funcional B3LYP no caso do [Fe(CO)5] e 

do [Ru(CO)5], ao passo que para o [Os(CO)5] o funcional B3LYP calcula diferenças 

menores do que o funcional BP86; 

 

4. O efeito das bases no caso da diferença axial-equatorial é ainda menos 

pronunciado do que nos desvios médios. Nenhuma base se destaca em especial 

neste caso; 

 

5. Comparando os desvios médios apresentados pelos diferentes metais, pode-

se notar que [Ru(CO)5] é o que apresenta maior desvio, seguido pelo [Os(CO)5]. O 

complexo [Fe(CO)5] apresenta o menor desvio médio nas distâncias das ligações em 

relação aos dados experimentais. 
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CAPÍTULO 4 

 

Estruturas e Propriedades dos complexos [M(CO)4L] 

(M= Fe, Ru, Os,  e  L= CO, CS, N2, NCCH3, η2-C2H4, NH3, NF3, 

PH3, P(CH3)3, P(OCH3)3, P(C6H5)3, PF3). 

 

 

4.1 – Introdução 

 

A ligação química nos complexos carbonílicos de metais de transição tem 

sido relatada nos mais modernos livros de Química Inorgânica e de Química 

Organometálica como sendo baseada no modelo sinérgico clássico de doação-σ e 

retrodoação-π entre ligante e metal, isto é, o modelo de Dewar-Chatt-Ducanson, 

Figura 4.1 (DEWAR, 1951; CHATT; DUNCANSON, 1953). 

 
sigma

M C O

Pi

Pi

 

Figura 4.1: Representação esquemática da interação dos orbitais dominantes nos complexos 

carbonílicos de metais de transição em termos de doação-σ (CO� M) e retrodoação-π (CO  

M).  
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Vários estudos têm demonstrado que a estrutura e a reatividade de muitos 

complexos de metais de transição podem ser entendidas, e em certa extensão 

preditas, através da aplicação deste modelo aliada a cálculos semi-empíricos 

(HOFFMANN et al, 1977; SCHILLING; HOFFMANN, 1979) ou ab-initio (JONAS; 

THIEL, 1995). O ligante carbonil pode ser substituído por um grande número de 

outros ligantes e em muitos casos estes novos compostos são estabilizados contra 

oxidação ou decomposição térmica pelos grupos CO remanescentes. No conjunto 

numeroso de ligantes, quais devem ser estudados nesta Tese? Para responder a 

esta pergunta seria interessante fazer um breve resumo sobre os ligantes usados na 

Química Organometálica. 

 

 

4.1.1 – Ligantes 

 

De acordo com a International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), 

um fragmento ou uma molécula só é ligante quando coordenado a um centro 

metálico (DUPONT, 2005). Assim, fragmentos ou moléculas que não estão 

coordenadas a um centro metálico, ou seja, ligantes em potencial, são denominados 

pré-ligantes. Esses pré-ligantes podem ser fosforados (fosfina, fosfitos, fosfinitos, 

etc.), nitrogenados (aminas, piridinas, iminas, etc.), grupamentos alquila, arila, 

alquenila, alquinila e alila, alcenos, alcinos, polienos, aromáticos, nitrilas, isonitrilas, 

etc. 

 

Os ligantes nitrogenados, as fosfinas e o ciclopentadienil formam complexos 

estáveis com a maioria dos metais do bloco d, não sendo, na maioria das vezes, 

suscetíveis a reações com nucleófilos ou eletrófilos. Esses ligantes são empregados 

na estabilização dos complexos e são designados, genericamente, de ligantes 

auxiliares. Por outro lado, os fragmentos orgânicos saturados ou insaturados 

(alquila, alcenos, alcinos, dienos, etc.), as nitrilas, o monóxido de carbono, dentre 

outros, quando coordenados a centros metálicos, têm sua reatividade modificada e 

participam de várias reações. Deste modo, a combinação de fragmentos orgânicos 

reativos e ligantes auxiliares permite modular a reatividade do fragmento orgânico e 

do centro metálico ao qual ele está coordenado (DUPONT, 2005). 
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4.1.1.1 – Classificação dos Ligantes 

 

De uma forma geral os ligantes podem ser classificados segundo o número 

de elétrons disponíveis para a doação e segundo a energia e simetria de seus 

orbitais de fronteira, conforme descrito a seguir. 

 

 

a - Segundo o número de elétrons 

 

Para fins de contagem de elétrons, os ligantes podem ser classificados de 

acordo com o número de elétrons que podem ser formalmente doados ao centro 

metálico. A Tabela 4.1 mostra esta classificação: 

 

Tabela 4.1: Classificação dos ligantes segundo o número de elétrons doados. 

No de 
elétrons 
doados 

Designação  Características Exemplos 

1 X Formam uma única ligação 
sigma com o centro metálico. 

haletos, alcóxidos, amidetos, 
alquila, etc. 

2 L Formam uma ligação π com o 
centro metálico. 

alcenos, alcinos, carbenos, 
piridinas, monóxido de carbono, 
fosfinas, isonitrilas, nitrilas, etc. 

3 LX Realizam simultaneamente uma 
ligação sigma (X) e uma ligação 
π (L) com o centro metálico. 

grupamentos alílicos, ciclopropenil, 
acetatos e carbinos 

4 LL Inclui todos os ligantes π 
bidentados. 

ciclobutadienil e todos os dienos 
conjugados. 

5 LXL - η5-ciclopentadienil, η5-pentadienil. 
6 LLL - η6-arenos e similares, tais como 

cicloeptatrienos e ligantes π 
tridentados. 

7 LLLX São raros. η7-cicloeptatrienil. 
8 LLLL São raros. η6-ciclooctatetraenil. 

* O símbolo ηηηη refere-se à hapticidade (do grego haptein, muito rápido), isto é, ao número de átomos que 
estão dentro da distância de ligação do átomo metálico. 
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b – Classificação dos Ligantes segundo a simetria e  a energia de seus orbitais 

HOMO (orbital molecular ocupado de mais alta energi a) e LUMO (orbital 

molecular desocupado de mais baixa energia). 

 

Baseado na simetria e na energia dos orbitais HOMO e LUMO os ligantes 

podem ser classificados em doadores-σ, doadores-π e receptores-π (DUPONT, 

2005). 

 

Ligantes Doadores Sigma (σ) 

 

Esses ligantes têm um par de elétrons que pode ser doado diretamente a um 

orbital desocupado (ou semipreenchido) do centro metálico (Figura 4.2). Em uma 

interação doadora-σ, o par de elétrons do ligante é estabilizado pela formação de um 

orbital molecular ligante, enquanto o orbital metálico desocupado é desestabilizado. 

Como exemplo, podem-se citar, os radicais alquilas, as aminas, o hidreto, a água, 

etc. 

 

 
Figura 4.2: Ligação sigma metal-ligante. 

 

 

Ligantes Doadores Pi (π) 

 

Em alguns casos, os ligantes podem interagir com o centro metálico formando 

ligações π, por exemplo, empregando um orbital p preenchido (Figura 4.3). A doação 

é similar à interação σ, em relação ao nível energético dos orbitais moleculares. O 

par de elétrons do ligante é estabilizado pela formação do orbital molecular ligante, 

enquanto o orbital desocupado do centro metálico é desestabilizado (Figura 4.4). Os 

ligantes doadores-π clássicos como os íons haletos, o íon hidróxido (OH-) e 

carboxilatos (RCO2
-) também atuam como doadores-σ. 
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Figura 4.3: Ligação π metal-ligante. 

 

A Figura 4.4 mostra o diagrama de níveis de energia para uma ligação π 

metal-ligante. 

 
Figura 4.4: Diagrama de níveis de energia para a ligação π metal (M) - ligante (L). 

 

 

Ligantes Receptores Pi (π) 

 

Muitos ligantes do tipo doadores-σ também podem aceitar densidade 

eletrônica de orbitais preenchidos do metal, em um orbital desocupado de simetria 

adequada. Um exemplo típico desse tipo de ligante (doador-σ e receptor-π) é o 

carbonil (Figura 4.5). O CO pode atuar como ligante doador-σ, empregando o par de 

elétrons do seu orbital HOMO, ao mesmo tempo em que pode atuar como receptor-

π, empregando os orbitais π* desocupados (LUMO), que têm simetria adequada para 

receber a densidade eletrônica do centro metálico. Esta doação (do metal para o 

ligante) é denominada de retrodoação. Como o CO atua como doador-σ e receptor-

π, este tipo de ligação é dita sinérgica (do grego synergia, ação combinada ou 
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coordenada) e o efeito global dessa sinergia é o fortalecimento de ambas as 

ligações M-CO. 

 

 
Figura 4.5: Ligação metal-carbonil (retrodoação) 

 

 

4.1.1.2 – Principais Ligantes  

 

Carbonil (CO) 

 

O monóxido de carbono é o ligante receptor-π mais comum na Química 

Organometálica. O modo de ligação do carbonil aos átomos metálicos se dá através 

do átomo de C. O diagrama de orbitais moleculares para o CO (Figura 4.6) mostra 

que o HOMO possui simetria σ e é essencialmente um lóbulo que se projeta para 

longe do átomo de C (FRENKING et al, 2007). 

 

 
Figura 4.6: Diagrama de orbitais moleculares para o CO. (Fonte: Shriver; Atkins, 2003) 
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Quando o CO atua como ligante, o orbital σ serve como doador muito fraco a 

um átomo metálico, formando uma ligação σ (Figura 4.7). 

 

 

Figura 4.7: CO como doador σ. 

 

Os orbitais LUMO do CO são dois orbitais π* degenerados, os quais podem se 

sobrepor com os orbitais d do metal que têm simetria local π, tais como os orbitais t2g 

em um complexo octaédrico. Essa interação π conduz à deslocalização de elétrons 

dos orbitais d preenchidos do átomo metálico para os orbitais π* desocupados do 

ligante CO (Figura 4.8), assim esse ligante atua também como receptor π 

(CRABTREE, 2005). 

 

 
Figura 4.8: CO como receptor-π. 

 

A ligação M-CO pode ser descrita, primariamente, como uma ligação σ, 

através da interação entre o orbital 3σ do carbonil e um orbital d desocupado do 

centro metálico. O fluxo de elétrons do CO para o centro metálico através do orbital 

σ leva a um aumento da densidade eletrônica no centro metálico, que, por sua vez, 

tende a reduzir essa densidade eletrônica retrodoando elétrons para o ligante 

através dos orbitais π*. Os orbitais d do centro metálico que possuem simetria 

adequada interagem com o orbital π* do CO formando a ligação π. Assim, o acúmulo 

de densidade eletrônica sobre o centro metálico, resultante da doação σ, pode ser 

reduzida pela retrodoação-π. A retrodoação enfraquece a ligação C≡O, que se 
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aproxima de uma ligação dupla. Este enfraquecimento reflete-se nas absorções no 

Infravermelho (COTTON et al, 1999; MIESSLER; TARR,1991). 

 

O ligante carbonil pode ligar-se de forma terminal ou em ponte entre dois (µ2) 

ou três (µ3) centros metálicos. 

 

 

Tiocarbonil (CS) 

 

Embora a molécula CS não possa ser isolada (a molécula não é estável 

acima de -1600C), são conhecidos alguns complexos contendo a unidade M-CS. O 

ligante CS comporta-se como doador-σ e como receptor-π e pode se ligar ao metal 

de modo terminal ou em ponte. A interação sinérgica σ/π na unidade M-CS é similar 

à da unidade M-CO, porém, um pouco mais forte (COTTON et al, 1999; MIESSLER; 

TARR, 1991; CRABTREE, 2005). 

 

 

Dinitrogênio (N 2) 

 

Apesar do N2 ser isoeletrônico e isoestéreo com o CO ele é muito mais inerte. 

Complexos M-N2 são de grande interesse, especialmente como possíveis 

intermediários nas reações que podem simular processos naturais de fixação de 

nitrogênio (HENDERSON et al, 1983). A ligação no grupo linear M-N-N é 

qualitativamente similar à do grupo M-CO terminal; os mesmos componentes 

básicos, doação-σ M N2 e retrodoação M� N2 estão envolvidos. Comparado ao 

ligante carbonil o N2 também apresenta um par isolado σ, porém em uma posição de 

mais baixa energia do que o orbital correspondente no CO, provavelmente devido à 

maior eletronegatividade do N em relação ao C, e desta forma o N2 apresenta-se 

como um doador-σ mais fraco. Do mesmo modo que o CO, ele possui orbitais 

desocupados π*. Embora este possua menor energia, e deste modo seja mais 

acessível do que o orbital π* do CO, ele é igualmente distribuído sobre N1 e N2 e por 

esta razão a sobreposição π* M-N é menor do que para o CO, onde o π* é 

predominantemente localizado no carbono. Como resultado o N2 liga-se menos 
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eficientemente do que o CO. Das duas interações M-N, a retrodoação é a mais 

importante para a estabilidade e somente metais fortemente π-básicos ligam-se ao 

N2 (CRABTREE, 2005). Assim, este ligante é um doador-σ fraco e receptor-π fraco 

(COTTON et al, 1999; MIESSLER; TARR, 1991; HUHEEY, 1993). 

 

Embora existam exemplos nos quais o N2 está ligado a um centro metálico no 

modo η2, isto é, lateralmente, está bem estabelecido que a coordenação típica para 

o N2 é a η1, ou seja, o modo terminal (YAMAMOTO, 1986; CRABTREE, 2005). 

 

 

Ligantes Fosforados 

 

Dentre os ligantes auxiliares, as fosfinas (PR3), os fosfinitos (POR(R)2) e os 

fosfitos (P(OR)3) formam uma classe de ligantes extremamente importante para a 

química organometálica, devido à possibilidade de modulação de suas propriedades 

eletrônicas e/ou estéreas, e por conseqüência, do complexo como um todo variando-

se os substituintes R. Além disso, esses ligantes são obtidos com certa facilidade, 

pois a maioria é comercial. Os grupamentos R ligados ao fósforo podem variar 

desde grupamentos alquila ou arila (metila, etila, n-propila, iso-propila, terc-butila, 

fenila, cicloexila, etc.) até grupamentos mais complexos, tais como os derivados de 

terpenos (DUPONT, 2005). 

 

 

Propriedades eletrônicas das fosfinas 

 

As fosfinas apresentam um par de elétrons livre no átomo central que pode 

ser doado a um centro metálico. Sendo assim, a primeira interação da qual estes 

grupos podem participar é tipicamente do tipo doadora-σ. Por outro lado, as fosfinas 

comportam-se também como receptores-π, ou seja, são capazes de acomodar 

densidade eletrônica retrodoada pelos centros metálicos. A ligação metal-fosfina (M-

PR3) comporta-se segundo o modelo de Dewar-Chatt-Duncanson (DCD).  
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Existem dois modos de visualizar a retrodoação em ligações M-PR3. A visão 

clássica considera que os ligantes fosforados têm orbitais d desocupados, de 

simetria adequada e de baixa energia, para recobrimento com os orbitais d 

preenchidos do centro metálico, e conseqüentemente, são capazes de receber 

densidade eletrônica retrodoada pelos centros metálicos, Figura 4.9 (COTTON et al, 

1999). A visão mais recente baseada em cálculos da mecânica quântica, suporta a 

retrodoação a partir dos orbitais d preenchidos do centro metálico para os orbitais 

moleculares σ* das ligações P-R (GUY-ORPEN; CONNELLY, 1990; MARYNICK, 

1984). 

 

 

Figura 4.9: Representação esquemática da visão clássica da retrodoação. 

 

Xiao et al (1983), usando cálculos ab initio, estudou a natureza da função 

receptora-π do ligante fosfina para fosfinas simples do tipo PR3 onde R= H, F e CH3. 

Os cálculos indicaram que os LUMOs das fosfinas são um par de orbitais de simetria 

π duplamente degenerados (е, sob a simetria local C3v da unidade PR3), que têm 

tanto substancial caráter σ*(P-R) quanto 3d(P).  

 

Segundo Guy-Orpen e Connelly (1990), a interação σ P-R de simetria е 

envolve orbitais 3px e 3py do fósforo. Nestes LUMOs os orbitais σ* misturam-se com 

os orbitais 3d do fósforo resultando em orbitais híbridos mais adequados, tanto em 

energia quanto em simetria, para a sobreposição com os orbitais d do metal (Figura 

4.10). O grau de mistura e, conseqüentemente, de rehibridização depende da 

energia relativa dos orbitais σ* e 3d(P) e da distribuição do orbital σ*. Segundo a 

Teoria da Perturbação, quanto mais baixa a energia e maior a concentração de 
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orbitais σ* no fósforo, mais efetiva será a mistura σ*-3d(P) e, conseqüentemente, o 

nível de interação receptora-π resultante. 

 

 

Figura 4.10: Orbitais degenerados de moléculas PR3 (LUMO). 

 

Guy-Orpen e Connelly (1990) estudaram 24 complexos e observaram que a 

oxidação do centro metálico resulta em um aumento nas distâncias M-P, que é 

acompanhado de decréscimo na distância da ligação P-R e de aumento no ângulo 

R-P-R. Este aumento da distância reflete o enfraquecimento da ligação M-P 

provocado pela diminuição da interação-π. 

 

A extensão da doação do par isolado do átomo de fósforo e da retrodoação 

depende da natureza dos grupos ligados ao P. Para o PH3 e P(alquila)3 a habilidade 

receptora-π é muito baixa, porém ela se torna maior à medida que os grupos ligados 

ao P tornam-se mais eletronegativos. O substituinte mais eletronegativo, F em PF3, 

reduz substancialmente o caráter doador-σ, levando à menor transferência de 

elétrons P � M. Por outro lado, a transferência Mdπ � Pdπ aumenta em razão do 

aumento no caráter receptor-π do grupo PF3 (o OM π* é estabilizado). Assim, o PF3 e 

o CO são comparáveis em suas capacidades de ligação-π, deste modo, pode-se 

dizer que na maioria das moléculas contendo um ou mais grupos CO, estes podem 

ser substituídos por um ligante PF3 ou similar (COTTON et al, 1999), com 

manutenção de suas características. 
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As fosfinas terciárias e os fosfitos são bases de Lewis mais fortes do que o 

monóxido de carbono (CO) e podem formar muitos complexos em que a 

retrodoação-π desempenha pouco ou nenhum papel. Isto pode ser observado em 

complexos de fosfinas do começo da série de transição e com átomos metálicos de 

qualquer tipo em estados de oxidação elevados, onde a distância M-P não mostra 

evidência de significante ligação π (COTTON et al, 1999). 

 

 

Propriedades estéreas das fosfinas 

 

Vários autores têm relatado que o tamanho do ligante fosforado afeta a 

velocidade de reação, a distribuição dos produtos e o curso de reações de síntese 

assimétrica (DARENSBOURG; GRAVES, 1979). A importância do efeito estéreo dos 

ligantes fosforados na química organometálica e na catálise homogênea foi revista 

por Tolman (1977).  

 

Os efeitos estéreos exercidos pelas fosfinas também estão associados à 

natureza do grupamento R. Assim, grupamentos R volumosos, tais como a butila, 

exercem um efeito muito superior ao da fenila. O parâmetro mais empregado para se 

quantificar o tamanho do ligante é o ângulo de cone, θ. Este parâmetro foi definido 

por Tolman para explicar o efeito estéreo de diferentes fosfinas em complexos de 

Ni(0). O ângulo de cone, também conhecido como ângulo de Tolman, pode ser 

definido como: 

 

“O ângulo de um cone cilíndrico, centrado a uma distância de 2,28 Å 

do átomo de fósforo (valor do comprimento da ligação Ni-P), o qual toca os 

raios de van der Waals dos átomos externos dos substituintes R” (TOLMAN, 

1977). 

 

A Figura 4.11 mostra o ângulo de Tolman para fosfinas simétricas e 

assimétricas.  
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Para ligantes assimétricos PR1R2R3, Tolman introduziu o conceito de Meio 

Ângulo de Cone, θθθθi/2, onde o ângulo de cone pode ser calculado através da seguinte 

equação: 

∑
=

=
3

1 23

2

i

iθθ                         (equação 4.1) 

 

onde θi representa o ângulo da fosfina (ou fosfito) simétrica P(Ri)3. 

 

 
Figura 4.11: Definição do ângulo de cone (θ) para fosfinas (a) simétricas e (b) assimétricas. 

 

O ângulo de Cone de alguns ligantes fosforados (TOLMAN,1977) é mostrado 

na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2: Ângulo de Cone de alguns ligantes 

Ligante θ (o) 
PH3 87 
PF3 104 
P(OMe)3 107 
PMe3 118 
PEt3 132 
PPh3 145 
P(t-Bu)3 182 

 

Apesar da grande popularidade dos ângulos de cone (ou de Tolman), o 

modelo empregado apresenta limitações para fosfinas mais complexas, nas quais os 

grupos R podem apresentar diferentes conformações (TOLMAN, 1977; BROWN e 

LEE, 1993). Outros métodos, portanto, foram elaborados para se medir o ângulo de 

cone, os quais utilizam, por exemplo, dados de cristalografia de raios-X 

(FERGUNSON et al, 1978) ou cálculos teóricos (DESANTO et al, 1980). 



 

 

83 

Etileno ( ηηηη2-C2H4) 

 

Muitos complexos envolvem o etileno, C2H4, como ligante. A coordenação da 

olefina ao centro metálico se dá através dos dois átomos de carbono, η2 (hapticidade 

igual a dois). Na Figura 4.12 são mostradas as duas interações, que envolvem a 

doação de elétrons dos orbitais π da olefina para os orbitais desocupados do centro 

metálico (doação–σ) e a retrodoação envolvendo a passagem de densidade 

eletrônica dos orbitais d preenchidos do centro metálico para os orbitais π* da olefina 

(DEWAR, 1951; CHATT; DUNCANSON, 1953). 

 

M M

H H

H H

H H

H H  

         Doação-σ                             Retrodoação-π 

    Figura 4.12: Ligação metal-alceno 

 

 

Acetonitrila (NCCH 3) 

 

As nitrilas são excelentes doadores e a ligação é usualmente η1 com 

MN≡CR. 

 

 

Assim, dentre o conjunto de ligantes que são utilizados na Química 

Organometálica, escolheu-se o CS, os nitrogenados (N2, NCCH3, NH3 e NF3), os 

fosforados (PH3, P(CH3)3, P(OCH3)3, P(C6H5)3 e PF3) e um olefínico (C2H4), para 

analisar mais detalhadamente o modelo de Dewar-Chatt-Duncanson e compreender 

melhor as estruturas e estabilidades dos complexos [M(CO)4L] (M= Fe, Ru e Os). 

 

Deste modo, o objetivo principal deste capítulo é entender a natureza da 

ligação metal-ligante nos complexos [M(CO)4L] (M= Fe, Ru e Os e L= CO, CS, N2, 

NCCH3, NH3, NF3, PH3, P(CH3)3, P(OCH3)3, P(C6H5)3, PF3 e C2H4) através de 
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estudos DFT e avaliar as contribuições das interações σ e π na formação dessas 

ligações, além de observar o efeito da substituição da carbonila pelo ligante, nas 

posições axiais e equatoriais, na estabilização do complexo.  

 

 

4.2 - Metodologia 

 

Fez-se a otimização e o cálculo das energias para as estruturas [M(CO)4L], 

obtidas pela substituição de uma carbonila nas posições axial e equatorial por 

ligantes L (L= CS, N2, NCCH3, η2-C2H4, NH3, NF3, PH3, P(CH3)3, P(OCH3)3, P(C6H5)3 

e PF3) utilizando o método DFT/B3LYP em dois níveis de cálculo para o [Fe(CO)4L] 

(nível 1: com LANL2DZ para o átomo metálico e 6-31+G(d) para todos os outros 

átomos; e nível 2: 6-31+G(d) para todos os átomos) e para o [Ru(CO)4L] e o 

[Os(CO)4L] em um nível de cálculo (nível 1: com LANL2DZ para o átomo metálico e 

6-31+G(d) para todos os outros átomos). O conjunto-base 6-31+g(d) foi escolhido 

porque os complexos possuem ligações longas, por exemplo, a ligação M-P. 

 

As Energias de Dissociação da Ligação M-L (EDL) são definidas como a 

diferença de energia entre os fragmentos simpletos otimizados (M(CO)4 e L) e a 

energia dos complexos na geometria de equilíbrio. 

 

Para todos os complexos foram caracterizados os pontos estacionários 

obtidos. Para os casos em que a estrutura simétrica não confirmou como um 

mínimo, a simetria foi relaxada, de forma a obter um mínimo real na superfície de 

energia potencial, agora com simetria C1. 

 

No estudo da ligação metal-ligante dois métodos de análise foram utilizados: 

o método CDA contido no Programa AOMIX - CDA revisão 2.07 e o método EDA 

contido no pacote ADF 2000.01. 

 

Na Análise da Decomposição da Carga (CDA) utilizaram-se as estruturas 

otimizadas com o método DFT/B3LYP/6-31+G(d) para [Fe(CO)4L] e 

DFT/B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d) para [Ru(CO)4L] e [Os(CO)4L]. Cada estrutura foi 

separada em dois fragmentos: Fragmento 1, a espécie M(CO)4 axial ou equatorial e 
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Fragmento 2, o ligante. Realizou-se um cálculo de ponto simples ou de geometria 

fixa (utilizando 6-31G(d), sem funções difusas) para o complexo e para cada 

fragmento. 

 

Para os complexos [Ru(CO)4L] e [Os(CO)4L] foi necessário um procedimento 

especial para gerar o input para o cálculo CDA. No cálculo de ponto simples para o 

fragmento 1, utilizou-se o pseudopotencial LANL2DZ para o metal e a base 6-31G(d) 

para C e O, gerando-se funções 5D e 7F. No entanto, no cálculo de ponto simples 

para o fragmento 2, utilizou-se apenas a base 6-31G(d), gerando-se funções 6D e 

7F. Assim, como o número de funções nos dois fragmentos é diferente, o AOMIX 

não consegue gerar o input para o cálculo CDA. Deste modo, foi necessário igualar 

o número de funções nos dois fragmentos, adicionando-se a palavra-chave 5D na 

sub-rotina do cálculo de ponto simples para o fragmento 2. 

 

A Análise da Decomposição da Energia (EDA) para os complexos [M(CO)4L] 

foi realizada na Philipps Universität Marburg, na Alemanha. Seguindo a rotina do 

laboratório do professor Gernot Frenking, as geometrias dos complexos [Fe(CO)4L], 

[Ru(CO)4L] e [Os(CO)4L] foram otimizadas com simetria C3v para os complexos 

axialmente substituídos e simetria C2v ou Cs para os complexos equatorialmente 

substituídos, utilizando o método DFT/BP86/TZ2P+. O fato de ter sido utilizado outro 

método de otimização não traz nenhum prejuízo à análise, pois como mostrado no 

capítulo 3 desta tese, os resultados obtidos com este método são bastante 

semelhantes aos obtidos com o método DFT/B3LYP. Após a otimização, o complexo 

é separado em dois fragmentos, M(CO)4 e L. Sendo então realizado um cálculo de 

ponto simples para cada fragmento e posteriormente, o cálculo com o método EDA. 

 

 

4.3 – Resultados e Discussões 

 

As estruturas dos complexos [M(CO)4L] (M= Fe, Ru ou Os), Figura 4.13, 

obtidos com a substituição de uma carbonila na posição axial (a) ou equatorial (b) 

por ligantes L (L= CS, N2, NCCH3, η2-C2H4, NH3, NF3, PH3, P(CH3)3, P(OCH3)3, 
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P(C6H5)3 e PF3) foram completamente otimizadas e os resultados obtidos serão 

discutidos individualmente para cada complexo a seguir. 

 

O C

C

O

C

O

O

M

C
O

C
a

b

 
Figura 4.13: Estrutura do complexo [M(CO)5]. 

 

 

4.3.1 – Estudo do complexo [Fe(CO) 4L] 

 

4.3.1.1 – Parâmetros estruturais, energias relativa s e energias de dissociação 

da ligação Fe-L: 

 

Os resultados para o [Fe(CO)4L] são apresentados em dois níveis de 

cálculos, (a) utilizando o pseudopotencial LANL2DZ para o átomo de ferro e 6-

31+g(d) para os outros átomos e (b) usando a base 6-31+g(d) para todos os átomos. 

Os resultados calculados com o pseudopotencial LAN2DZ para todos os átomos não 

serão discutidos, pois, como já foi mostrado no capítulo 3, os resultados obtidos com 

este procedimento têm um maior desvio dos valores experimentais. 

 

As Tabelas 4.3 e 4.4 mostram as energias absolutas obtidas nos dois níveis 

de cálculos, isto é, utilizando LANL2DZ/6-31+g(d) - Nível 1, e 6-31+g(d) – Nível 2, de 

cada complexo monosubstituído nas posições axial e equatorial, bem como as 

energias relativas (∆E(Eq-Ax)), isto é, energia do complexo com o ligante na posição 

equatorial em relação à energia do complexo com o ligante na posição axial. Além 

disso, pode-se observar também nesta tabela a Energia de Dissociação da Ligação 

Fe-L, EDL, nas posições axial e equatorial de cada complexo. 

 

Para o cálculo da Energia de Dissociação utilizou-se a seguinte expressão: 
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Ediss= (E[Fe(CO)4] + E[L]) - E[Fe(CO)4L]            (equação 4.1) 

 

As energias dos fragmentos e do complexo foram obtidas a partir das 

geometrias completamente otimizadas das espécies no estado simpleto. Observar 

que esta energia é corrigida pela energia vibracional a zero kelvin (ZPVE). 

 

A Tabela 01 do Apêndice 02 mostra os valores da energia das espécies 

Fe(CO)4, intituladas Fe(CO)4 (ax) - sem o ligante carbonil axial, e Fe(CO)4 (eq) - sem 

o ligante carbonil equatorial e de cada ligante. Todos no estado simpleto. 

 

Tabela 4.3: Energia absoluta (Hartrees), energia relativa* (kcal.mol-1), ZPVE (kcal.mol-1) e energia de 

dissociação** (kcal.mol-1) da ligação Fe-L no complexo [Fe(CO)4L] com B3LYP/LANL2DZ/6-31+g(d).  

E. Absoluta (Hartrees)  ZPVE (kcal.mol -1) E. Diss **. (kcal.mol -1)  
axial equat 

∆E* 

(kcal.mol -1) axial equat axial equat 
CO -690,16719 -690,16719 0,00 26,54 26,54 37,79 33,51 
CS  -1013,08927 -1013,08865 0,39 24,96 25,05 53,30 48,55 
N2  -686,34402 -686,34265 0,86 26,25 26,21 16,08 10,98 
NCCH3  -709,59132 -709,58468 4,17 50,89 50,80 26,12 17,76 
η2-C2H4 - -655,42423 - - 55,60 - 34,04 
NH3  -633,39499 -633,38471 6,45 46,03 45,64 29,37 19,03 
NF3  -930,90677 -930,90310 2,30 28,42 28,03 10,48 4,29 
PH3  -919,97845 -919,97606 1,50 39,13 38,97 28,78 23,16 
P(CH3)3  -1037,95833 -1037,95050 4,91 93,99 94,01 40,61 31,39 
P(OCH3)3  -1263,63286 -1263,63725 -2,75 103,52 103,74 30,12 28,37 
P(C6H5)3  -1613,15825 -1613,15117 4,44 194,69 194,60 27,87 19,24 
PF3  -1217,81976 -1217,82195 -1,37 28,02 27,94 26,98 24,16 

*∆E=E(equat)-E(ax); **Valores corrigidos com ZPVE. 

 

Tabela 4.4: Energia absoluta (Hartrees), energia relativa* (kcal.mol-1), ZPVE (kcal.mol-1) e energia de 

dissociação** (kcal.mol-1) da ligação Fe-L no complexo Fe(CO)4L com B3LYP/6-31+g(d).  

E. Absoluta (Hartrees)  ZPVE (kcal.mol -1) E. Diss. ** (kcal.mol -1)  
axial equat 

∆E* 

(kcal.mol -1) axial equat axial equat 
CO -1830,37221 -1830,37221 0,00 26,36 26,36 40,29 36,51 
CS  -2153,29763 -2153,29717 0,29 24,80 26,16 57,88 53,73 
N2  -1826,55061 -1826,54918 0,90 26,22 24,89 19,41 14,80 
NCCH3  -1849,79795 -1849,79171 3,92 50,78 50,67 29,56 21,99 
η2-C2H4 - -1795,62994 - - 55,51 - 37,40 
NH3  -1773,59907 -1773,58827 6,78 46,00 45,56 31,13 21,02 
NF3  -2071,11323 -2071,10938 2,42 28,32 27,85 13,81 8,09 
PH3  -2060,18419 -2060,18131 1,81 39,00 38,75 31,68 26,36 
P(CH3)3  -2178,16598 -2178,15745 5,35 93,83 93,78 44,73 35,66 
P(OCH3)3  -2403,84406 -2403,84764 -2,25 103,37 103,56 36,46 34,74 
P(C6H5)3  -2753,37685 -2753,36968 4,50 194,49 194,46 38,91 30,67 
PF3  -2358,02853 -2358,03079 -1,42 27,69 27,71 31,98 29,56 

*∆E=E(equat)-E(ax); **Valores corrigidos com ZPVE. 
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Pode-se observar que, independentemente do nível de cálculo, a maioria dos 

complexos exibiu o isômero axial como o mais estável. Apenas os complexos 

[Fe(CO)4-η2-C2H4], [Fe(CO)4P(OCH3)3] e [Fe(CO)4PF3] desviaram-se deste 

comportamento, isto é, apresentaram uma maior estabilidade do ligante na posição 

equatorial. Os dados relativos aos parâmetros geométricos calculados para o 

complexo [Fe(CO)4L], encontram-se no Apêndice 03.  

 

 

4.3.1.1.1 – [Fe(CO)4CO] 

 

Como discutido no Capítulo 3, o composto [Fe(CO)5] apresenta a distância da 

ligação Fe-C na posição axial maior do que a distância Fe-C na posição equatorial 

(Figura 4.14) conforme os dados cristalográficos que mostram a distância da ligação 

Fe-C axial igual a 1,811 Å e a distância Fe-C equatorial igual a 1,803 Å (BRAGA et 

al, 1993). No nível B3LYP/LANL2DZ/6-31+g(d) são encontrados os valores 1,819 Å 

e 1,808 Å para as distâncias da ligação Fe-C axial e equatorial, respectivamente. No 

nível B3LYP/6-31+g(d) estes valores são um pouco maiores, isto é, para Fe-Cax o 

valor encontrado foi 1,828 Å e para Fe-Ceq de 1,819 Å. De modo semelhante, as 

distâncias das ligações C-O axial e equatorial calculados no nível 2, iguais a 1,148 Å 

e 1,152 Å, respectivamente, concordam com os valores experimentais, C-Oax igual a 

1,117 Å e C-Oeq igual a 1,133 Å (BRAGA et al, 1993).  

 

 
Figura 4.14: Geometria do [Fe(CO)5] otimizada com B3LYP/6-31+g(d). 

       Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 
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As energias de dissociação da ligação (EDL) para a perda do CO no 

complexo [Fe(CO)5] nas posições axial e equatorial apresentam os valores: nível 1 – 

37,79 kcal.mol-1 e 33,51 kcal.mol-1 e nível 2 – 40,29 kcal.mol-1 e 36,51 kcal.mol-1, 

respectivamente (Tabelas 4.3 e 4.4). O valor experimental encontrado para a 

primeira energia de dissociação do carbonil é de 41,5 ± 2 kcal.mol-1  a 298 K ou 39 ± 

2 kcal.mol-1 a 0 K (LEWIS et al, 1984). Trabalhos teóricos em diferentes níveis de 

cálculos apontam para os seguintes valores (Tabela 4.5): 

 

Tabela 4.5: Energias de Dissociação da ligação Fe-CO. 

Método E. Dissoc. 
(kcal.mol -1) 

Referência 

B3LYP/BS1 38,2 DECKER; KLOBUKOWSKI,1998. 
BP86/BS1 46,1 DECKER; KLOBUKOWSKI,1998. 
BP86/ NL-SCF+QR 45,7 LI; SCHRECKENBACH; ZIEGLER, 1995. 
BLYP* 38,0 DELLEY; WRINN; LÜTHI, 1994. 
B3LYP/DZP/6-31G(d) 39,0 CHEN; HARTMANN; FRENKING, 2001. 
B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d) 37,79 (ax) 

33,51 (eq) 
Este trabalho. 

B3LYP/6-31+G(d) 40,29 (ax) 
36,52 (eq) 

Este trabalho. 

Experimental 41,5±2 a 298K 
39±2 a 0K 

LEWIS et al, 1984. 

 

Os resultados calculados neste trabalho estão de acordo com os valores 

teóricos e experimentais apresentados.  

 

As diferenças de energia de dissociação entre as posições axial e equatorial 

apresentadas acima podem ser racionalizadas em termos da diferença de energia 

das espécies Fe(CO)4 sem o CO axial e Fe(CO)4 sem o CO equatorial (Tabela 01 

Apêndice 02). Observa-se que a energia da espécie Fe(CO)4 sem o CO axial é 

maior do que a energia da espécie Fe(CO)4 sem o CO equatorial, independente do 

nível de cálculo (Figura 4.15). 
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Figura 4.15: Estabilidades relativas dos fragmentos Fe(CO)4 axial e equatorial. 

 

Considerando-se que a interação principal se dá entre o orbital 3σ do CO e o 

LUMO do Fe(CO)4, as energias dos orbitais LUMO do Fe(CO)4 deverão dar uma 

indicação da intensidade desta interação preferencial. A energia do LUMO da 

espécie Fe(CO)4(ax) é mais negativa do que a energia do LUMO da espécie 

Fe(CO)4(eq), o que leva a primeira espécie a apresentar maior acidez (Figura 4.16). 

Adicionalmente, nota-se uma menor dispersão na superfície de isodensidade para o 

LUMO do Fe(CO)4(ax) o que pode indicar maior capacidade para interação com o 

ligante doador-σ. Estes fatos racionalizam os resultados observados. A Figura 4.16 

também mostra os orbitais HOMO para as espécies Fe(CO)4 axial e equatorial.  

 

    

ELUMO(ax) = -4,108 eV    ELUMO(eq) = -3,646 eV 

 

    

EHOMO(ax) = -6,830 eV    EHOMO(eq) = -6,150 eV 

Figura 4.16: LUMO`s e HOMO`s do Fe(CO)4 nas posições axial e equatorial. 
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Observa-se que a energia do orbital HOMO para a espécie Fe(CO)4(eq) é 

mais alta do que a energia do orbital HOMO para a espécie Fe(CO)4(ax), implicando 

assim numa maior basicidade da espécie Fe(CO)4(eq) (Figura 4.16). 

 

 

4.3.1.1.2 – [Fe(CO)4CS] 

 

As Tabelas 4.3 e 4.4 mostram que o isômero que contém o ligante CS na 

posição axial é mais estável do que aquele cujo ligante encontra-se na posição 

equatorial, com diferença de energia entre as duas posições de 0,39 kcal.mol-1 

(Nível 1) e 0,29 kcal.mol-1 (nível 2). A distância da ligação Fe-CS na posição axial é 

de 1,791 Å (nível 1) e 1,795 Å (nível 2) enquanto que na posição equatorial a 

distância é de 1,782 Å (nível 1) e 1,791 Å (nível 2). A Figura 4.17 mostra os 

parâmetros estruturais obtidos no nível 2, isto é, utilizando-se a base 6-31+g(d) para 

todos os átomos. Nota-se que a presença do ligante CS na posição equatorial faz 

com que o ângulo Ceq-Fe-Ceq seja reduzido, o mesmo acontecendo com o ângulo 

Cligante-Fe-Cax. As distâncias das ligações C-S axial e equatorial, calculadas no nível 

2, são iguais a 1,548 Å e 1,556 Å, respectivamente, levemente mais longas do que o 

valor correspondente para o ligante tiocarbonil isolado, 1,544 Å (calculado). Os 

últimos valores estão de acordo com um trabalho teórico que mostra valores para C-

S axial igual a 1,551 Å e equatorial igual a 1,559 Å (CHEN et al, 2001). 

Adicionalmente, os valores das distâncias de ligação calculadas nesta tese estão de 

acordo com os valores obtidos para o complexo [Fe(CO)2(PPh3)2CS] que têm as 

distâncias das ligações Fe-CS e C-S iguais a 1,768 Å e 1,563 Å, respectivamente 

(TOUCHARD et al, 1986). 
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Figura 4.17: Geometria do [Fe(CO)4CS] otimizada com B3LYP/6-31+g(d). 

        Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

A energia de dissociação da ligação (EDL) ferro-ligante na posição axial é um 

pouco maior do que com o ligante na posição equatorial, independente do nível de 

cálculo. No nível 1, observa-se (Tabela 4.3) para o isômero axial uma EDL de 53,30 

kcal.mol-1 e para o equatorial de 48,55 kcal.mol-1; no nível 2 (Tabela 4.4) estes 

valores são um pouco maiores, isto é, para o isômero axial a EDL é igual a 57,88 

kcal.mol-1  e para o isômero equatorial a EDL vale 53,73 kcal.mol-1. Chen et al (2001) 

encontraram valores para a EDL (corrigidos pelo ZPVE) igual a 55,8  kcal.mol-1 e 

55,4 kcal.mol-1 nas posições axial e equatorial, respectivamente. 

 

 

4.3.1.1.3 – [Fe(CO)4N2] 

 

A coordenação mais comum do ligante N2 a um centro metálico é do tipo η1, 

terminal (M-N-N). Em tais complexos a distância N-N é da ordem de 1,10-1,16 Å, um 

pouco maior do que na molécula de N2 isolada que é igual a 1,097 Å (COTTON et al, 

1999). Trabalhos teóricos mostram que para o complexo [Fe(CO)4N2] o isômero η1 é 

mais estável do que o isômero η2, sendo esta diferença igual a 13 kcal.mol-1 

(CEDEÑO et al, 2001; RADIUS et al, 1998). Nesta tese apenas a coordenação no 

modo terminal (η1) foi estudada. 

 

As Tabelas 4.3 e 4.4 mostram que o complexo [Fe(CO)4N2]  contendo o 

ligante N2 na posição axial é mais estável do que na posição equatorial por cerca de 
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0,90 kcal.mol-1. Cooper e Poliakoff (1993) apontam uma geometria C2v para o 

complexo, o que é compatível apenas com o N2 ocupando a posição equatorial. 

Segundo Cedenõ et al (2001), o isômero com N2 na posição equatorial é mais 

estável do que na posição axial por 0,6 kcal.mol-1.  

 

A distância da ligação N-N no complexo é 1,112 Å. Para o cálculo realizado 

utilizando o pseudopotencial LANL2DZ para o ferro (nível 1) encontrou-se a distância 

da ligação Fe-N nas posições axial e equatorial iguais a 1,924 Å e 1,918 Å, 

respectivamente, e utilizando o conjunto-base 6-31+g(d) para todos os átomos (nível 

2) verificou-se que as distâncias da ligação Fe-N nas duas posições são iguais a 

1,905 Å. A Figura 4.18 mostra os parâmetros estruturais calculados com o nível 2. 

 

   
Figura 4.18: Geometria do Fe(CO)4N2 otimizada com B3LYP/6-31+g(d). 

         Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

Radius et al (1998), utilizando o método DFT/NL-SCF/TZ(2P), encontraram 

que a ligação Fe-N2 axial (1,88 Å) é ligeiramente menor do que a ligação equatorial 

(1,89 Å). No entanto Chen et al (2001) utilizando o método DFT B3LYP/DZP/6-

31G(d) encontrou valores comparáveis aos calculados nesta tese, ou seja, que o 

isômero com N2 na posição axial é mais estável do que o isômero com N2 na posição 

equatorial (0,5 kcal.mol-1) e que as distâncias da ligação Fe-N2 nas posições axial e 

equatorial são 1,912 Å e 1,907 Å, respectivamente. 

 

As Tabelas 4.3 (nível 1) e 4.6 mostram que a energia de dissociação da 

ligação (EDL) Fe-N2 na posição axial é igual a 16,08 kcal.mol-1, enquanto que na 
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posição equatorial é igual a 10,98 kcal.mol-1. Já os cálculos realizados no nível 2 

(Tabelas 4.4 e 4.6) mostram valores iguais a 19,41 kcal.mol-1 e 14,80 kcal.mol-1, 

respectivamente. O valor encontrado experimentalmente para a energia de 

dissociação da ligação para o complexo [Fe(CO)4N2]  é 17,6 ± 1,8 kcal.mol-1 a 297 K 

(WANG et al, 2001). A Tabela 4.6 mostra os valores para a EDL deste complexo 

obtidos experimentalmente e através de cálculos teóricos.  

 

Tabela 4.6: Energias de Dissociação1 da ligação Fe-N2. 

E. Dissoc. 
(kcal.mol -1) 

Método 

Axial Equat 

Referência 

DFT/NL-SCF/TZ(2P) 18,1 19,0 RADIUS et al, 1998. 
BP86/LACVP** 18,6 19,8 CEDEÑO;WEITZ;BÉRCES, 2001.  
BP86/LACV3P** - 19,0 CEDEÑO; WEITZ; BÉRCES, 2001. 
B3LYP/DZP/6-31G(d) 16,5 15,3 CHEN; HARTMANN; FRENKING, 2001. 
B3LYP/LAN2DZ/6-31+G(d) 16,08 10,98 Este trabalho 
B3LYP/6-31+G(d) 19,41 14,80 Este trabalho 
Experimental 17,6±1,8 a 297K WANG et al, 2001. 

1valores corrigidos com ZPVE. 

 

 

4.3.1.1.4 – [Fe(CO)4NCCH3] 

 

As Tabelas 4.3 e 4.4 mostram que o complexo mais estável contém o ligante 

NCCH3 na posição axial. A energia relativa entre a posição axial e a equatorial nos 

dois níveis de cálculos é 4,17 kcal.mol-1 (nível 1) e 3,92 kcal.mol-1 (nível 2), 

respectivamente. 

 

No nível 1 as distâncias de ligação Fe-N nas posições axial e equatorial são 

iguais a 1,976 Å e 1,989 Å, respectivamente. No nível 2 os valores são iguais a 

1,955 Å e 1,965 Å, respectivamente, conforme mostrado na Figura 4.19. A energia 

de dissociação da ligação Fe-NCCH3 para perda do ligante NCCH3 da posição axial, 

no nível 1, é igual a 26,12 kcal.mol-1 e para a dissociação da posição equatorial a 

energia é igual a 17,76 kcal.mol-1. Os valores correspondentes no nível 2, são 29,56 

kcal.mol-1 e 21,99 kcal.mol-1, respectivamente. Observe que embora as distâncias 

Fe-N sejam maiores para o ligante NCCH3 do que para o lignte N2, as energias de 

dissociação são consideravelmente maiores para NCCH3. 
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Figura 4.19: Geometria do [Fe(CO)4NCCH3] otimizada com B3LYP/6-31+g(d). 

        Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

 

 

4.3.1.1.5 – [Fe(CO)4(ηηηη2-C2H4)] 

 

O complexo [Fe(CO)4(η2-C2H4)] tem simetria C2v com um eixo de rotação C2 

bissectando a ligação olefínica. O ligante η2-C2H4, quando colocado na posição 

axial, migra para a posição equatorial. As distâncias da ligação Fe-Cetileno calculadas 

são iguais a 2,162 Å (nível 1) e 2,148 Å (nível 2), já a ligação C=C mede 1,416 Å 

(nível 1) e 1,407 Å (nível 2). Os valores da distância da ligação C=C obtidos são 

maiores do que a distância desta ligação no etileno livre (1,339 Å) (DUNCAN et al, 

1972). Os valores mostrados na Figura 4.20 foram obtidos com o nível 2. Medidas 

de difração de elétrons mostram as seguintes distâncias de ligação: Fe-Cetil igual a 

2,117(30) Å e C=C igual a 1,46(6) Å (DAVIS; SPEED, 1970). Por espectroscopia de 

Microondas obteve-se distâncias de ligação Fe-Cet  e Cet-Cet de 2,116(14)-2,118(14) 

Å e 1,418(8)-1,420(6) Å, respectivamente (DROUIN; KUKOLICH, 1999). A Tabela 

4.7 mostra as distâncias das ligações Fe-Cet e Cet-Cet para o complexo, obtidas 

através de cálculos teóricos.  

 

Pode-se observar que os resultados obtidos neste trabalho de tese estão de 

acordo com os dados teóricos e experimentais publicados. 
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Tabela 4.7: Distâncias das ligações Fe-Cet e C=C para [Fe(CO)4(η
2-C2H4)]. 

Distância ( Å) Método 
Fe-Cet  C=C  

Referência 

DFT/NL-SCF+QR 2,128 1,413 LI et al, 1995 
BP86/TZP 2,138 1,411 NECHAEV et al, 2004 
BP86/LACV3P** 2,130 1,414 CEDEÑO;WEITZ;BÉRCES, 2001. 
B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d) 2,162 1,416 Este trabalho. 
B3LYP/6-31+G(d) 2,148 1,407 Este trabalho. 
Experimental 2,117(30) 1,46(6) DAVIS; SPEED, 1970. 
Experimental 2,116(14)-

2,118(14) 
1,418(8)-
1,420(6) 

DROUIN; KUKOLICH, 1999. 

 

 

Figura 4.20: Geometria do [Fe(CO)4(η2-C2H4)] otimizada com B3LYP/6-31+g(d). 

         Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

Conforme mostrado nas Tabelas 4.3, 4.4 e 4.8, as energias de dissociação da 

ligação Fe-C2H4 nos dois níveis de cálculos são iguais a 34,04 kcal.mol-1 (nível 1) e 

37,40 kcal.mol-1 (nível 2). Experimentos de pirólise a laser dão um valor para a EDL 

igual a 37,2 kcal.mol-1 (LEWIS et al, 1984). Estudos cinéticos em fase gás 

mostraram que a EDL é igual a 36,0 ± 2,5 kcal.mol-1 (HOUSE; WEITZ, 1997). A EDL, 

corrigida pelo ZPVE, obtida com B3LYP/DZP/6-31G(d) para o ligante na posição 

equatorial é igual a 25,9 kcal.mol-1 (CHEN et al, 2001). 

 

Tabela 4.8: Energias de Dissociação da ligação Fe-C2H4. 

Método E. Dissoc. 
(kcal.mol -1) 

Referência 

B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d) 34,04 Este trabalho. 
B3LYP/6-31+G(d) 37,40 Este trabalho. 
B3LYP/TZP/6-31G(d) 25,9 CHEN et al, 2001. 
Experimental 37,2 LEWIS et al, 1984. 
Experimental 36,0±2,5 HOUSE; WEITZ, 1997. 
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4.3.1.1.6 – [Fe(CO)4NH3] 

 

Os cálculos indicam que o ligante amin na posição axial é mais estável do que 

na posição equatorial. A diferença de energia entre o complexo com o ligante na 

posição equatorial e na posição axial é de 6,45 kcal.mol-1 no nível 1 e de 6,78 

kcal.mol-1 no nível 2.  

 

A distância da ligação Fe-N para o isômero com NH3 na posição axial é igual 

a 2,103 Å (nível 1) e 2,101 Å (nível 2), enquanto que para o isômero com o ligante 

na posição equatorial é 2,150 Å (nível 1) e 2,138 Å (nível 2). A Figura 4.21 mostra 

parâmetros geométricos calculados no nível 2. Cálculos DFT/DZP/6-31g(d) mostram 

valores para a ligação Fe-N nas posições axial e equatorial iguais a 2,098 Å e 2,136 

Å, respectivamente (CHEN et al, 2001).  

 

    
Figura 4.21: Geometria do [Fe(CO)4NH3] otimizada com B3LYP/6-31+g(d). 

         Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

A energia de dissociação da ligação no nível 1 para o ligante na posição axial 

é 29,37 kcal.mol-1 e para a posição equatorial é 19,03 kcal.mol-1. Já no nível 2, estes 

valores são, respectivamente, 31,13 kcal.mol-1 e 21,02 kcal.mol-1. Cálculos 

B3LYP/DZP/6-31G(d) apontam que a EDL para o isômero axial é igual a 29,9 

kcal.mol-1 e para o isômero equatorial igual a 23,7 kcal.mol-1 (CHEN et al, 2001). 

Não foram encontrados dados experimentais para esta energia de dissociação. 

 

 



 

 

98 

4.3.1.1.7 – [Fe(CO)4NF3] 

 

Do mesmo modo que no item acima, o complexo com o ligante NF3 na 

posição axial é mais estável do que na posição equatorial por 2,30 kcal.mol-1 (nível 

1) e 2,42 kcal.mol-1 (nível 2). As energias de dissociação da ligação Fe-NF3 nas 

posições axial e equatorial são: para o nível 1, EDL (axial) igual a 10,48 kcal.mol-1 e 

EDL (equatorial) igual a 4,29 kcal.mol-1 e para o nível 2, EDL (axial) igual a 13,81 

kcal.mol-1 e EDL (equatorial) igual a 8,09 kcal.mol-1. Os valores das energias de 

dissociação da ligação deste complexo são os mais baixos de todos. Como será 

mostrado adiante isto ocorre porque este é ao mesmo tempo um fraco doador-σ e 

um fraco receptor-π, o que resulta em interação fraca entre o ligante e o metal. O 

cálculo B3LYP/DZP/6-31G(d) mostra que a EDL para o isômero axial é igual a 15,3 

kcal.mol-1 e para o isômero equatorial igual a 12,2 kcal.mol-1 (CHEN et al, 2001).  

 

As distâncias da ligação Fe-NF3 na posição axial são 2,033 Å (nível 1) e 2,000 

Å (nível 2) e na posição equatorial são 2,057 Å (nível 1) e 2,003 Å (nível 2). A Figura 

4.22 mostra os parâmetros geométricos obtidos com o nível 2. 

 

   
Figura 4.22: Geometria do [Fe(CO)4NF3] otimizada com B3LYP/6-31+g(d). 

        Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 
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4.3.1.1.8 – [Fe(CO)4PH3] 

 

As energias relativas entre os isômeros equatorial e axial (Tabelas 4.3 e 4.4) 

mostram que o ligante PH3 prefere ocupar a posição axial por 1,50 kcal.mol-1 (nível 

1) e 1,81 kcal.mol-1 (nível 2) . As distâncias da ligação Fe-PH3 no nível 1, nas 

posições axial e equatorial são iguais a 2,278 Å e 2,252 Å, respectivamente. No 

nível 2 estes valores são 2,270 Å e 2,245 Å, respectivamente (Figura 4.23). A Tabela 

4.9 mostra as distâncias da ligação Fe-PH3 nas posições axial e equatorial obtidas 

por cálculos teóricos. 

 

Tabela 4.9: Distâncias da ligação Fe-PH3 (Å) nas posições axial e equatorial. 

Distância  
Fe-PH3  (Å)  

Método 

(axial) (equat) 

Referência 

DFT/BP/TZP 2,252  - GONZALEZ-BLANCO; BRANCHADELL, 1997. 
BP86/TZP 2,234 - GOUMANS et al, 2003. 
B3LYP/DZP/6-31G(d) 2,272 2,243 CHEN; HARTMANN; FRENKING, 2001. 
B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d) 2,278 2,252 Este trabalho 
B3LYP/6-31+G(d) 2,270 2,245 Este trabalho 

 

   
Figura 4.23: Geometria do [Fe(CO)4PH3] otimizada com B3LYP/6-31+g(d). 

         Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

A energia de dissociação da ligação Fe-PH3 (EDL) no nível 1 para a perda do 

ligante PH3 da posição axial é igual a 28,78 kcal.mol-1 e para a perda do ligante PH3 

da posição equatorial é igual a 23,16 kcal.mol-1. No nível 2 estes valores são iguais a 

31,68 kcal.mol-1 e 26,36 kcal.mol-1, respectivamente. A Tabela 4.10 mostra os 

valores da EDL obtidos por cálculos teóricos.  
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Tabela 4.10: Energias de Dissociação da ligação Fe-PH3. 

E. Dissoc. 
(kcal.mol -1) 

Método 

Axial Equat 

Referência 

BP86/TZP 37,8 - GOUMANS et al, 2003. 
DFT/BP/TZP 37,0 - GONZALEZ-BLANCO; BRANCHADELL, 1997 
B3LYP/DZP/6-31G(d) 26,8 25,9 CHEN; HARTMANN; FRENKING, 2001. 
B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d) 28,78 23,16 Este trabalho 
B3LYP/6-31+G(d) 31,68 26,36 Este trabalho 

 

 

4.3.1.1.9 – [Fe(CO)4P(CH3)3] 

 

Os dados nas Tabelas 4.3 e 4.4 mostram que o isômero axial é mais estável 

do que o isômero equatorial por 4,91 kcal.mol-1 (nível 1) e 5,35 kcal.mol-1 (nível 2). 

Observa-se que a diferença de energia entre os dois isômeros é maior neste caso do 

que no caso do PH3. As distâncias da ligação Fe-P(CH3)3 no nível 1, nas posições 

axial e equatorial, são iguais a 2,288 Å e 2,282 Å, respectivamente. No nível 2, estes 

valores são 2,283 Å e 2,274 Å, respectivamente. A Figura 4.24 mostra os 

parâmetros geométricos obtidos para este complexo com o nível 2. A distância da 

ligação Fe-P(CH3)3 para o isômero axial foi calculado usando a aproximação de 

densidade local (LDA) sendo igual a 2,171 Å (GONZALEZ-BLANCO; 

BRANCHADELL, 1997). 

 

   
Figura 4.24: Geometria do [Fe(CO)4P(CH3)3] otimizada com B3LYP/6-31+g(d). 

         Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

As energias de dissociação da ligação Fe-P(CH3)3 nas posições axial e 

equatorial são: para o nível 1, EDL (axial) igual a 40,61 kcal.mol-1 e EDL (equatorial) 
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igual a 31,39 kcal.mol-1. Para o nível 2, a EDL (axial) é igual a 44,73 kcal.mol-1 e EDL 

(equatorial) é igual a 35,66 kcal.mol-1. Cálculos DFT com aproximação de densidade 

local (LDA) para o isômero axial indicam que a EDL é igual a 45,3 kcal.mol-1 

(GONZALEZ-BLANCO; BRANCHADELL, 1997). 

 

 

4.3.1.1.10 – [Fe(CO)4P(OCH3)3] 

 

Os dados nas Tabelas 4.3 e 4.4 indicam que o isômero equatorial é mais 

estável do que o isômero axial, com uma diferença de energia de 2,75 kcal.mol-1 

(nível 1) e 2,25 kcal.mol-1 (nível 2). As distâncias da ligação Fe-P(OCH3)3 calculadas 

no nível 1, para o ligante na posição axial é 2,215 Å e na posição equatorial é igual a 

2,203 Å. No nível 2, estes valores são, respectivamente, 2,208 Å e 2,198 Å (Figura 

4.25). A distância da ligação Fe-P(OCH3)3 para o isômero axial foi calculada usando 

a aproximação de densidade local (LDA) sendo igual a 2,098 Å (GONZALEZ-

BLANCO; BRANCHADELL, 1997). 

 

   
Figura 4.25: Geometria do [Fe(CO)4P(OCH3)3] otimizada com B3LYP/6-31+g(d). 

         Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

A energia de dissociação da ligação Fe-P(OCH3)3 no nível 1, para a perda do 

ligante P(OCH3)3 da posição axial, é igual a 30,12 kcal.mol-1 e para a perda da 

posição equatorial igual a 28,37 kcal.mol-1. No nível 2, estes valores são iguais a 

36,46 kcal.mol-1 e 34,74 kcal.mol-1, respectivamente. O valor encontrado para a EDL 
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do isômero axial através de cálculos DFT/LDA é igual a 37,0 kcal.mol-1 (GONZALEZ-

BLANCO; BRANCHADELL, 1997). 

 

 

4.3.1.1.11 – [Fe(CO)4P(C6H5)3] 

 

O isômero axial é mais estável do que o isômero equatorial por 4,44 kcal.mol-1 

no nível 1 e por 4,50 kcal.mol-1 no nível 2 (Tabelas 4.3 e 4.4). As distâncias da 

ligação Fe-P(C6H5)3 calculadas no nível 1 são 2,323 Å para o ligante na posição 

axial e 2,312 Å para o ligante na posição equatorial. No nível 2, estes valores são 

2,318 Å e 2,301 Å, respectivamente (Figura 4.26). Experimentalmente a distância 

medida para a ligação Fe-P(C6H5)3 (isômero axial) no estado sólido é igual a 

2,244(3) Å (RILEY; DAVIS, 1980). Cálculos DFT/LDA revelam uma distância para a 

ligação Fe-P igual a 2,188 Å (GONZALEZ-BLANCO; BRANCHADELL, 1997).  

 

As energias de dissociação da ligação Fe-P(C6H5)3 nas posições axial e 

equatorial são: para o nível 1, EDL (axial) igual a 27,87 kcal.mol-1 e EDL (equatorial) 

igual a 19,24 kcal.mol-1 e para o nível 2, EDL (axial) igual a 38,91 kcal.mol-1 e EDL 

(equatorial) igual a 30,67 kcal.mol-1. Cálculos DFT/LDA indicam uma EDL para o 

isômero axial de 34,8 kcal.mol-1 (GONZALEZ-BLANCO; BRANCHADELL, 1997). 

 

  
Figura 4.26: Geometria do [Fe(CO)4P(C6H5)3] otimizada com B3LYP/6-31+g(d). 

         Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 
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4.3.1.1.12 – [Fe(CO)4PF3] 

 

Os dados nas Tabelas 4.3 e 4.4 indicam que o isômero equatorial é mais 

estável do que o isômero axial por 1,37 kcal.mol-1 (nível 1) e 1,42 kcal.mol-1 (nível 2). 

Experimentos baseados na espectroscopia no infravermelho mostram a existência 

dos dois isômeros em equilíbrio (HAAS; SHELINE, 1967; UDOVICH et al, 1969). As 

distâncias da ligação Fe-PF3 no nível 1, para o ligante nas posições axial e 

equatorial, são iguais a 2,166 Å e 2,132 Å, respectivamente. No nível 2, estes 

valores são 2,151 Å e 2,129 Å, respectivamente. A Figura 4.27 mostra os 

parâmetros geométricos calculados para este complexo com o nível 2. Cálculos DFT 

usando a aproximação de densidade local (LDA) mostram uma distância de ligação 

igual a 2,066 Å para o isômero axial (GONZALEZ-BLANCO; BRANCHADELL, 1997). 

Cálculos B3LYP/DZP/6-31G(d) mostram que a distância da ligação Fe-P nas 

posições axial e equatorial são 2,156 Å e 2,124 Å, respectivamente (CHEN et al, 

2001). 

 

   
Figura 4.27: Geometria do [Fe(CO)4PF3] otimizada com B3LYP/6-31+g(d). 

         Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

As energias de dissociação da ligação Fe-PF3 nas posições axial e equatorial 

são: para o nível 1, EDL (axial) igual a 26,98 kcal.mol-1  e EDL (equatorial) igual a 

24,15 kcal.mol-1 e para o nível 2, EDL (axial) igual a 31,98 kcal.mol-1 e EDL 

(equatorial) igual a 29,61 kcal.mol-1. Usando a aproximação de densidade local 

(LDA) foi calculada uma EDL igual a 28,8 kcal.mol-1 para o isômero axial 

(GONZALEZ-BLANCO; BRANCHADELL, 1997). Usando cálculos B3LYP/DZP/6-
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31G(d) foi calculada uma EDL (corrigida pela ZPVE) de 34,1 kcal.mol-1 e 34,5 

kcal.mol-1 para os isômeros axial e equatorial, respectivamente (CHEN et al, 2001). 

 

Nas figuras que seguem pode-se observar uma compilação dos resultados 

descritos no item 4.3.1.1. Mostram-se as distâncias da ligação Fe-L nos isômeros 

axial e equatorial dos derivados [Fe(CO)4L], as diferenças de energia entre os 

isômeros axial e equatorial e as energias de dissociação da ligação Fe-L nos 

isômeros axial e equatorial obtidas nos níveis 1 (LANL2DZ/6-31+G(d)) e 2 (6-

31+G(d)) de cálculo para comparação. 

 

A Figura 4.28 mostra um gráfico comparativo das distâncias da ligação Fe-L 

nos isômeros axial e equatorial nos níveis 1 e 2. 

 

Distâncias da ligação Fe-L nos isômeros axial e equ atorial 
calculados com B3LYP/ LANL2DZ/6-31+G(d) e B3LYP/6-

31+G(d) 
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Figura 4.28: Distâncias das ligações Fe-L calculadas com LANL2DZ/6-31+G(d) e 6-31+G(d). 

 

A Figura 4.28 mostra que para um dado ligante (L), as distâncias da ligação 

Fe-L (na posição axial ou equatorial) calculadas no nível 1 e no nível 2 são bastante 

semelhantes entre si. Claramente observa-se que as maiores distâncias Fe-L são 
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para os ligantes fosforados. A ordem crescente da distância da ligação Fe-P é P= 

PF3 < P(OCH3)3,< PH3 < P(CH3)3 < P(C6H5)3. 

 

A Figura 4.29 mostra as diferenças de energias (∆E(Eq-Ax)) entre os 

isômeros equatorial e axial para os complexos [Fe(CO)4L] relativamente ao 

complexo [Fe(CO)5], nos dois níveis de cálculo.  

 

Com exceção dos ligantes P(OCH3)3, η2-C2H4 e PF3, todos os outros ligantes 

são mais estáveis na posição axial (Figura 4.29). Os ligantes CS, N2, PH3 e NF3 são 

os que possuem as menores energias relativas. A Figura 4.29 mostra que de um 

modo geral, no nível 2 as energias relativas são ligeiramente maiores do que as 

energias relativas no nível 1. 

 

Energia relativa  entre os isômeros equatorial e ax ial

[Fe(CO)4NH3]

[Fe(CO)4P(CH3)3]

[Fe(CO)4P(C6H5)3]

[Fe(CO)4NCCH3]

[Fe(CO)4NF3]

[Fe(CO)4PH3]

[Fe(CO)4N2]

[Fe(CO)4CS]

[Fe(CO)4CO

[Fe(CO)4PF3]

[Fe(CO)4P(OCH3)3]

-4 -2 0 2 4 6 8

Energia relativa (kcal.mol -1)

LANL2DZ/6-31+G(d) 6-31+G(d)

Equatorial mais estável Axial mais estável

 
Figura 4.29: Diferenças de energia (∆E(Eq-Ax)) entre os isômeros equatorial e axial 

relativamente ao complexo [Fe(CO)5]. 

 

A Figura 4.30 mostra um gráfico comparativo das energias de dissociação da 

ligação Fe-L dos isômeros axial e equatorial, nos níveis 1 e 2.  
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 Energias de dissociação da ligação Fe-L nos isômer os axial e 
equatorial nos dois níveis de cálculo
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Figura 4.30: Energias de dissociação da ligação Fe-L nos complexos [Fe(CO)4L] nos isômeros axial 

e equatorial. 

 

Observa-se que exceto para o complexo [Fe(CO)4(η2-C2H4)], o qual não é 

estável na posição axial, em todos os casos a energia de dissociação da ligação 

(EDL) é sempre maior para o isômero axial. As menores diferenças de energias de 

dissociação entre os isômeros axial e equatorial são apresentadas pelos complexos 

[Fe(CO)4P(OCH3)3] e [Fe(CO)4PF3]. O complexo [Fe(CO)4CS] é o que apresenta a 

maior EDL, seguido pelos complexos [Fe(CO)4P(CH3)3] e [Fe(CO)4CO]. As menores 

energias de dissociação são apresentadas pelos complexos com ligantes 

nitrogenados, sendo que a menor de todas é apresentada pelo complexo 

[Fe(CO)4NF3]. Curiosamente, observa-se que a maior diferença entre as energias de 

dissociação calculadas nos dois níveis é para a ligação Fe-P(C6H5)3 independente 

da posição, esta diferença é de aproximadamente 11 kcal.mol-1. Nota-se que a EDL 

tanto para o isômero axial quanto para o isômero equatorial é muito maior no nível 2.  
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4.3.1.2 – Análise da interação doadora-aceptora Fer ro-ligante  

 

O sítio de ligação preferencial dos ligantes em complexos com geometria 

bipirâmide trigonal tem sido objeto de estudo de vários pesquisadores ao longo dos 

anos. Dados experimentais, por exemplo, medidas espectroscópicas e 

cristalográficas, indicam que para a maioria dos complexos do tipo [M(CO)4L] (M= 

Fe, Ru, Os; e L= ligantes do grupo 15), os ligantes não carbonílicos adotam o sítio 

axial na esfera de coordenação do metal (COTTON; TROUP, 1974; RILEY; DAVIS, 

1980; KEITER et al, 1983). A preferência por este sítio tem sido geralmente 

racionalizada em termos das propriedades receptoras-π dos ligantes. Os bons 

aceptores-π preferem a posição equatorial, enquanto que os maus aceptores-π 

preferem a posição axial. Por exemplo, o ligante CO (ótimo receptor-π) tem uma 

grande preferência pela posição equatorial (CHURCHILL; LIN, 1974; GOLDFIELD; 

RAYMOND, 1974). Este argumento explicaria o fato do complexo [Fe(CO)4(η2-C2H4)] 

ser encontrado invariavelmente com o ligante η2-C2H4 (ótimo aceptor-π) na posição 

equatorial (ROSSI; HOFFMANN, 1975). No entanto, outros pesquisadores 

racionalizam a preferência dos ligantes por um sítio específico em termos das 

propriedades doadoras-σ destes, ou seja, como os doadores-σ fortes preferindo a 

posição axial (ROSSI; HOFFMANN, 1975; MARTIN et al, 1985).  

 

Assim, para uma análise mais detalhada do conjunto de dados apresentados 

anteriormente, as ligações Fe-L serão estudadas utilizando-se os métodos de 

Análise da Decomposição de Carga (CDA) e de Análise da Decomposição de 

Energia (EDA). Os dados relativos a estas análises encontram-se no Apêndice 03. 

 

a - Análise da Decomposição da Carga (CDA) 

 

Para tentar racionalizar o sítio de preferência dos ligantes na ligação do 

[Fe(CO)4L], realizou-se um estudo dos vários ligantes quanto à força 

doadora/receptora, utilizando-se o método da Análise da Decomposição da Carga 

(CDA). O CDA fornece informações quantitativas a respeito da variação na estrutura 

eletrônica de um complexo, AB, devido às interações entre dois fragmentos A e B, 

baseado somente nas interações entre orbitais. Assim, os ligantes podem ser 
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classificados através da quantidade relativa de elétrons na doação-σ (d), 

L→Fe(CO)4, retrodoação-π (b), L←Fe(CO)4, e repulsão de carga (r), L↔ Fe(CO)4, 

entre o ligante L e o restante do complexo Fe(CO)4. Deve-se enfatizar, entretanto, 

que os valores absolutos para a doação-σ e a retrodoação-π, não têm significado 

físico. É necessário fazer uma análise comparativa para determinar o efeito relativo 

de cada ligante. Os dados da análise CDA são mostrados na Tabela 4.11 e na 

Figura 4.31. 

 

Tabela 4.11: Resultados da Análise da Decomposição de Carga dos Complexos [Fe(CO)4L]: Doação-

σ (d)*; Retrodoação-π (b)*; Polarização repulsiva (r)* e Energia de interação entre os fragmentos 

(kcal.mol-1). 

Axial Equatorial Complexo 
 d b r Eint d b r Eint 

[Fe(CO)4CO] 0,429 0,332 -0,153 -50,60 0,416 0,350 -0,099 -51,86 
[Fe(CO)4CS] 0,428 0,353 -0,188 -68,92 0,376 0,365 -0,127 -71,77 
[Fe(CO)4N2] 0,253 0,191 -0,113 -27,38 0,213 0,208 -0,074 -26,81 
[Fe(CO)4NCCH3] 0,297 0,125 -0,117 -36,28 0,270 0,147 -0,070 -32,26 
[FeCO)4-(η

2-C2H4)] - - - - 0,460 0,358 -0,141 -52,83 
[Fe(CO)4NH3] 0,265 0,031 -0,110 -40,13 0,225 0.043 -0,064 -32,25 
[Fe(CO)4NF3] 0,272 0,186 -0,091 -25,31 0,243 0,213 -0,060 -23,05 
[Fe(CO)4PH3] 0,347 0,223 -0,197 -35,96 0,380 0,257 -0,156 -34,18 
[Fe(CO)4P(CH3)3] 0,399 0,292 -0,204 -51,23 0,452 0,315 -0,140 -46,78 
[Fe(CO)4P(OCH3)3] 0,465 0,283 -0,174 -46,27 0,549 0,318 -0,131 -45,51 
[Fe(CO)4P(C6H5)3] 0,364 0,290 -0,218 -44,88 0,447 0,337 -0,152 -42,86 
[Fe(CO)4PF3] 0,464 0,313 -0,139 -39,57 0,533 0,348 -0,105 -41,71 

*em unidade de elétrons. 

 

A Figura 4.31 mostra um gráfico (organizado em ordem crescente da doação-

σ na posição axial) comparativo da doação-σ e retrodoação-π nas posições axial e 

equatorial dos complexos [Fe(CO)4L]. Para os ligantes CO e CS na posição axial a 

doação-σ ocorre praticamente com a mesma intensidade, o mesmo não 

acontecendo na posição equatorial. Nesta posição, a doação-σ é maior para o 

ligante CO do que para o ligante CS. Para os ligantes N2, NH3, NF3, NCCH3, CS e 

CO a doação-σ na posição axial é maior do que na posição equatorial, no entanto 

para o PH3, P(CH3)3, P(OCH3)3, P(C6H5)3 e PF3, a doação-σ na posição equatorial é 

maior do que na posição axial. Observa-se também que as maiores intensidades na 

doação-σ encontram-se na posição equatorial, na seguinte ordem: P(OCH3)3 > PF3 > 

η2-C2H4 > P(CH3)3 > P(C6H5)3, sendo que para os três primeiros ligantes o isômero 

equatorial é o mais estável. 
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 Doação sigma (d) e a retrodoação pi (b) nas posiçõ es 
axial e equatorial
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Figura 4.31: Comparação entre a doação-σ e a retrodoação-π nas posições axial e equatorial. 

 

Em todos os casos a retrodoação-π é maior na posição equatorial do que na 

posição axial. As menores retrodoação-π são calculadas para os ligantes 

nitrogenados. Por exemplo, a retrodoação-π em Fe→NH3 é praticamente nula. As 

maiores retrodoações-π ocorrem para os ligantes: η2-C2H4 > CS > CO > PF3 > 

P(C6H5)3 na posição equatorial. Um fato interessante a ser notado é que segundo 

COTTON et al (1999) os ligantes PF3 e CO são comparáveis em suas capacidades 

de recepção-π. Por esta razão, na maioria das moléculas contendo um ou mais 

grupos CO, estes podem ser substituídos por um ligante PF3 ou similar com 

manutenção de suas características. Os resultados mostrados na Tabela 4.11 

indicam que tanto na posição axial quanto na posição equatorial estes ligantes 

apresentam propriedades receptoras-π muito similares. Para a doação-σ o ligante 

PF3 mostra a maior intensidade. 

 

Análise CDA para cada ligante: 

 

Para o CO: Pela análise CDA observa-se que o ligante CO é um melhor 

doador-σ do que receptor-π. Nota-se que a habilidade do CO para agir como doador-



 

 

110

σ é levemente maior na posição axial, enquanto que a capacidade receptora-π é 

maior na posição equatorial. A razão doação-σ/retrodoação-π (d/b) para o isômero 

axial é igual a 1,27 enquanto para o equatorial é igual a 1,19. 

 

Para o CS: Na posição axial o ligante CS apresenta uma doação-σ 

comparável à do CO, porém uma maior recepção-π. No isômero equatorial, a 

doação-σ é menor do que a do CO nesta mesma posição, mas a retrodoação-π é 

maior. A razão d/b na posição axial é igual a 1,21 enquanto que na posição 

equatorial é igual a 1,03. Comparando-se ao ligante CO pode-se concluir que o CS é 

um melhor receptor-π do que o CO. 

 

Para o N2: A análise CDA mostra que o N2 é um doador-σ fraco e receptor-π 

fraco em relação ao CO, o que está de acordo com a literatura (COTTON et al, 1999; 

MIESSLER; TARR, 1991; HUHEEY, 1993). Segundo CRABTREE (2005), das duas 

interações M-N, a retrodoação é a mais importante para a estabilidade e somente 

metais fortemente π-básicos ligam-se ao N2, conforme observado na substituição do 

ligante carbonil pelo N2 nos complexos [Cr(CO)5N2], [W(CO)5N2], [Mo(CO)5N2] 

(ELHERS et al, 1996). No entanto, para o complexo [Fe(CO)4N2], o isômero axial 

apresenta maior doação-σ do que recepção-π, enquanto que para o isômero 

equatorial a habilidade doadora é praticamente igual à habilidade receptora. 

Observa-se também que a razão d/b para a posição axial é igual a 1,32 enquanto 

que para a posição equatorial é igual a 1,02. 

 

Para o NCCH3: Nos dois isômeros a doação-σ é claramente superior à 

recepção-π. A razão d/b para a posição axial é 2,38 enquanto para a posição 

equatorial é de 1,83. Em relação ao N2, o NCCH3 é um melhor doador-σ, porém pior 

receptor-π. 

 

Para o η2-C2H4: Este ligante liga-se apenas na posição equatorial. A análise 

CDA mostra que a doação-σ é maior do que a recepção-π. Em relação ao CO, o 

ligante η2-C2H4 é melhor doador-σ e melhor receptor-π. 
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Para o NH3: Observa-se que a doação-σ é maior na posição axial do que na 

equatorial. A habilidade doadora deste ligante encontra-se entre a do N2 e a do 

NCCH3. A retrodoação praticamente não existe.  

 

Para o NF3: A doação-σ é maior na posição axial do que na posição 

equatorial, enquanto que a recepção-π é menor na posição axial do que na posição 

equatorial. A razão doação-σ/retrodoação-π (d/b) para o isômero axial é igual a 1,46 

enquanto para o isômero equatorial é igual a 1,14. 

 

Para o PH3: Os resultados CDA indicam que o PH3 é melhor doador-σ do que 

receptor-π. A razão d/b para o isômero axial é igual a 1,56 enquanto para o isômero 

equatorial é 1,48. Entre as fosfinas analisadas o PH3 é o pior doador-σ e o pior 

receptor-π. 

 

Para o P(CH3)3: A habilidade doadora do P(CH3)3 é muito maior do que a 

habilidade receptora em ambas as posições. Tanto a doação-σ quanto a recepção-π 

são maiores na posição equatorial. A razão d/b para o isômero axial é igual a 1,37 

enquanto para o isômero equatorial é 1,43.  

 

Para o P(OCH3)3: Para este ligante o isômero equatorial é mais estável. Os 

resultados CDA indicam que a doação-σ é maior do que a recepção-π, com a 

doação-σ e a recepção-π sendo maiores na posição equatorial. A razão d/b para o 

isômero axial é igual a 1,64 enquanto que para o isômero equatorial é 1,73. Em 

relação ao P(CH3)3, o ligante P(OCH3)3 é melhor doador-σ, e tem essencialmente a 

mesma habilidade para recepção-π . 

 

Para o P(C6H5)3: Este ligante é melhor doador-σ do que receptor-π. A razão 

d/b para o isômero axial é igual a 1,25 enquanto para o equatorial é 1,33. Tanto a 

doação-σ quanto a recepção-π são maiores na posição equatorial. Do mesmo modo 

que no P(CH3)3, o isômero axial é mais estável.  

 

Para o PF3: Os resultados CDA indicam que este ligante é melhor doador-σ 

do que receptor-π. Tanto a doação-σ quanto a recepção-π são maiores na posição 
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equatorial. A razão d/b para o isômero axial é igual a 1,48 enquanto para o isômero 

equatorial é 1,53. Entre as fosfinas analisadas ele é o melhor receptor-π. 

 

De acordo com a Análise da Decomposição de Carga para o complexo 

[Fe(CO)4L], a tendência doadora-σ para as fosfinas varia na seguinte ordem: 

P(OCH3)3 ≈ PF3 > P(CH3)3 > P(C6H5)3 > PH3, enquanto a habilidade receptora-π 

depende da posição da interação. Para a posição axial a ordem é PF3 > P(CH3)3 ≈ 

P(C6H5)3 > P(OCH3)3 > PH3. Para a posição equatorial a ordem é: PF3 > P(C6H5)3 > 

P(OCH3)3 > P(CH3)3 > PH3. 

 

Para as fosfinas observa-se que tanto a doação-σ quanto a recepção-π são 

maiores na posição equatorial. Porém os ligantes PH3, P(CH3)3 e P(C6H5)3 ligam-se 

preferencialmente na posição axial, enquanto que os ligantes P(OCH3)3 e PF3 são 

estáveis na posição equatorial. Pelo efeito eletrônico, a princípio, o isômero 

equatorial deveria ser o mais estável em todos os complexos [Fe(CO)4PR3]. Porém, 

como se pode observar nas Tabelas 4.3 e 4.4, os ligantes P(CH3)3 e P(C6H5)3 têm 

forte preferência pela posição axial. PH3 tem leve preferência pela posição axial ao 

passo que P(OCH3)3 e PF3 preferem a posição equatorial. Observe que a análise 

acima não toma em consideração outros fatores tais como efeitos estéreos e 

pequenas diferenças de geometria. É curioso observar, por exemplo, que os ligantes 

P(CH3)3 e P(C6H5)3 são os que apresentam os maiores valores de ângulo de cone 

(θ), vide Tabela 4.2. 

 

A Figura 4.32 mostra as energias de interação entre o ligante e o Fe(CO)4 nas 

posições axial e equatorial. 
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Energia de Interação 
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Figura 4.32: Comparação da energia de interação na ligação L com o Fe(CO)4 nas 

posições axial e equatorial. 

 

O método CDA mostra que a energia de interação é geralmente maior para o 

ligante na posição axial. Apenas os ligantes CS, CO e PF3 apresentam energia de 

interação maior na posição equatorial. A interação mais forte ocorre entre o ligante 

CS e o Fe(CO)4, seguido pelos ligantes η2-C2H4, CO, P(CH3)3, P(OCH3)3 e P(C6H5)3. 

 

 

 

b - Análise da Decomposição da Energia (EDA) 

 

A natureza da ligação metal-ligante foi analisada por meio da Análise da 

Decomposição da Energia (EDA). No método EDA, a energia de dissociação, D0, é 

primeiramente separada em dois componentes maiores: Energia de Preparação, 

∆Eprep e Energia de Interação, ∆Eint. O termo de interação, ∆Eint, é então dividido em 

três componentes: Energia de Pauli, ∆EPauli, Energia Eletrostática, ∆Eelstat, e Energia 

Orbital, ∆Eorb. Adicionalmente o termo ∆Eorb pode ser decomposto em contribuições 

σ e π, com base na simetria dos orbitais. A partir da análise destes termos (ver 

Capítulo 2), pode-se racionalizar a ligação metal-ligante nos complexos [Fe(CO)4L].  
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É importante assinalar que para o estudo da decomposição da energia, houve 

a necessidade da simetrização de todos os complexos. Os complexos substituídos 

axialmente têm simetria C3v. Para estes complexos, o método EDA fornece valores 

de energia para os orbitais do tipo a1, a2 (praticamente zero) e e1, sendo que, os 

orbitais do tipo a1 têm simetria σ e os do tipo e1 têm simetria π. Os complexos 

substituídos equatorialmente têm simetria C2v ou Cs. Para complexos com simetria 

C2v, o método EDA fornece valores de energia para os orbitais do tipo a1, a2 

(praticamente zero), b1 e b2. Os orbitais do tipo a1 têm simetria σ e os orbitais do tipo 

b1 e b2 têm simetria π. Nos complexos com simetria Cs, o EDA fornece valores de 

energia para os orbitais do tipo a´ e a”, para saber o valor da contribuição σ e π é 

necessário utilizar o seguinte recurso: multiplica-se por 2 o valor do orbital do tipo a”, 

que será igual à contribuição π e para saber a contribuição σ, subtrai-se o valor da 

contribuição π da contribuição da interação orbital (valor total). 

 

Inicialmente, realizou-se a análise da decomposição da energia para a 

interação do ligante CO com o Fe(CO)4, verificando-se a dependência dos termos 

energia de Pauli, eletrostática, orbital e de interação com a distância. 

Posteriormente, fez-se a análise EDA para a interação do Fe(CO)4 com os outros 

ligantes. Apenas o ligante P(C6H5)3 por razões de demanda computacional, não foi 

incluído neste estudo. Outro fato que deve ser salientado é que, por razões 

operacionais, os cálculos EDA foram realizados com o método DFT/BP86/TZ2P+. A 

análise dos resultados obtidos com o método EDA é mostrada a seguir. 
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b.1 - Estudo da dependência das energias envolvidas  na interação CO-Fe(CO) 4 

com a distância da ligação Fe-CO. 

 

A Figura 4.33 mostra as variações das energias envolvidas na interação entre 

o ligante CO na posição axial e o Fe(CO)4 com a distância da ligação Fe-C. 

Interação do CO  com Fe(CO) 4 na posição axial 

-120

-70

-20

30

80

130

1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3

Distância Fe-C  (A)

E
ne

rg
ia

 (k
ca

l.m
ol

-1
)

Eint Epauli Eelstat Eorb E(a1)s E(e1)p

 
Figura 4.33: Interação do CO com Fe(CO)4 na posição axial. 

 

Da Figura 4.33 pode-se observar que:  

 

1. A energia de interação (�) tem uma dependência linear com a distância Fe-C; 

2. A repulsão de Pauli ( ) é o único termo que contribui negativamente para a 

formação da ligação e é aquele que mais fortemente se altera com a distância 

Fe-C; 

3. As energias de interação eletrostática (▲) e de orbital (�) possuem quase o 

mesmo valor para todas as distâncias Fe-C. Na geometria de equilíbrio (1,8 

Å) o termo eletrostático (▲) é um pouco mais negativo do que o termo orbital 

(�). Entretanto, como o termo orbital (�) é menos dependente da distância 

Fe-C, a grandes distâncias a interação orbital contribui mais para a 

estabilização do que o termo eletrostático (▲); 
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4. As contribuições σ (�) e π (�) para o termo de interação orbital (�) são 

essencialmente os mesmos para a geometria de equilíbrio. Entretanto, a 

contribuição σ é menos dependente da distância Fe-C, assim para grandes 

distâncias ele se torna mais importante para a estabilização.  

 

A Figura 4.34 mostra o percentual de contribuição dos termos atrativos para a 

interação do CO na posição axial.  
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Figura 4.34: Percentual de contribuição dos termos atrativos para a interação do 

CO na posição axial. 

 

Nota-se que: 

 

1. Com o aumento da distância Fe-C, aumenta a importância do termo de 

interação orbital (�) para a estabilização, enquanto que diminui a importância 

do termo eletrostático (▲) com o aumento da distância Fe-C; 

2. Dos dois componentes para a interação orbital (�), observa-se que com o 

aumento da ligação Fe-C aumenta a importância do componente σ (�) 

enquanto que decresce a do componente π (�). 
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A Figura 4.35 mostra as variações das energias envolvidas na interação entre 

o ligante CO na posição equatorial e o Fe(CO)4 com a distância da ligação Fe-C. 

 

Interação do CO com Fe(CO) 4 na posição equatorial 
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Figura 4.35: Interação do CO com Fe(CO)4 na posição equatorial. 

 

Na Figura 4.35 observa-se que: 

 

1. Como observado no caso da interação na posição axial, a energia de 

interação (�) tem uma dependência aproximadamente linear com a distância 

Fe-C; 

2. A interação de Pauli ( ) é o único termo que contribui para a desestabilização. 

É também o único que varia fortemente com a distância Fe-C; 

3. Na geometria de equilíbrio o termo de interação orbital (�) é 

significativamente menos relevante do que o termo eletrostático (▲). 

Entretanto, como ele varia menos, a uma grande distância (maior do que 2,2 

Å) ele se torna mais negativo do que o termo eletrostático (▲); 

4. Os três componentes do termo de interação orbital (�) seguem quase 

paralelos. Na geometria de equilíbrio o termo mais relevante é o oriundo do 

orbital a1 (�), seguido pela contribuição do orbital b2 ( ) . 
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A Figura 4.36 mostra a contribuição percentual dos termos atrativos para a 

estabilização do complexo. 
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Figura 4.36: Percentual de contribuição dos termos atrativos para a interação do CO 

na posição equatorial. 

 

Da Figura 4.36 pode-se destacar que: 

 

1. Como observado no caso axial, o temo de interação orbital (�) é inicialmente 

menor do que o termo eletrostático (▲), entretanto torna-se mais importante à 

medida que a distância Fe-C aumenta. Observa-se que para distâncias acima 

de 2,1 Å, ele se torna o mais relevante; 

2. Dos três componentes da interação orbital (�), aqueles derivados dos orbitais 

b1 (�) e b2 ( ) tornam-se menos importantes à medida que a distância Fe-C 

aumenta. A contribuição do componente oriundo do orbital a1  (�) aumenta 

linearmente com a distância Fe-C. 

 

A Figura 4.37 mostra as diferenças entre as contribuições para a energia de 

interação dos diferentes termos nas posições axial e equatorial (∆E= Eax–Eeq). 

Observe que, nesta figura, valores negativos implicam em estabilização preferencial 

na posição axial. 
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Diferença entre as interações da unidade CO com o 
Fe(CO)4 na posição axial e equatorial
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Figura 4.37: Diferenças entre as interações da unidade CO com o Fe(CO)4 na posição axial e 

equatorial. 
 

Desta figura pode-se concluir que: 

 

1. A energia de interação (�) da unidade CO com Fe(CO)4 é sistematicamente 

mais negativa na posição axial do que na posição equatorial. Na geometria de 

equilíbrio o CO interage mais fortemente na posição axial do que na posição 

equatorial por 3,5 kcal.mol-1. A grandes distâncias a diferença é reduzida, 

porém é sempre mais favorável na posição axial; 

2. A contribuição mais relevante para a diferença na energia de interação (�) em 

ambas as posições vem do termo de repulsão de Pauli ( ), o qual na 

geometria de equilíbrio é maior na posição equatorial do que na posição axial, 

sendo a diferença 16,7 kcal.mol-1. O termo seguinte é o eletrostático (▲), o 

qual, entretanto, favorece a posição equatorial. Na geometria de equilíbrio o 

termo eletrostático (▲) é 14,4 kcal.mol-1 mais forte na posição equatorial do 

que na posição axial. Embora pequeno, o termo orbital (�) é 

sistematicamente mais negativo para a posição axial do que para a posição 

equatorial; 

3. Portanto, a ligação mais forte na posição axial vem de uma contribuição 

positiva da repulsão de Pauli ( ) (menor na posição axial do que na posição 
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equatorial) e da interação orbital (�), juntos com uma contribuição negativa da 

interação eletrostática (▲) (maior na posição equatorial do que na posição 

axial); 

4. Também vale a pena notar a contribuição σ (�) e π (�) para o termo orbital 

(�). Enquanto a interação σ (�) é sistematicamente maior na posição axial, a 

interação π (�) é sistematicamente maior na posição equatorial; 

5. Alguns autores chamam de energia estérea, ∆Eestérea, o somatório dos termos 

de interação eletrostática (▲) e de repulsão de Pauli ( ) (CEDEÑO et al, 

2001). A energia estérea (▲) na geometria de equilíbrio é maior na posição 

equatorial do que na posição axial.  

 

 

b.2 - Análise da decomposição da energia para os co mplexos [Fe(CO) 4L] 

 

As figuras mostradas a seguir são resultantes da análise da decomposição da 

energia (EDA) para o complexo [Fe(CO)4L] (L= CS, N2, NCCH3, NCH, NH3, NF3, 

PH3, P(CH3)3, P(OCH3)3, PF3) nas posições axial e equatorial. A Figura 4.38, mostra 

a energia de repulsão de Pauli para a interação dos ligantes com o fragmento 

Fe(CO)4 nas posições axial e equatorial. 
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Figura 4.38: Energia de repulsão de Pauli para a interação do ligante com o fragmento 

Fe(CO)4. 
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Com exceção do NH3, que possui EPauli na posição axial maior do que na 

posição equatorial e do P(CH3)3, cuja EPauli axial é praticamente igual à equatorial, 

todos os ligantes (Figura 4.38) apresentam uma energia de repulsão de Pauli maior 

para a interação entre o ligante e o Fe(CO)4 na posição equatorial do que na posição 

axial. A maior diferença entre as posições axial e equatorial é encontrada no CS, 

seguido do CO. 

 

A Figura 4.39 mostra a energia envolvida na interação eletrostática entre os 

ligantes e o Fe(CO)4. 
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Figura 4.39: Energia eletrostática para a interação dos ligantes com o Fe(CO)4. 

 

Observa-se na Figura 4.39 que praticamente todas as energias de interação 

eletrostática dos ligantes com o Fe(CO)4 são mais negativas na posição equatorial 

do que na posição axial. A única exceção é observada para a interação entre NH3 e 

Fe(CO)4. Os ligantes que apresentam as maiores (mais negativas) energias de 

interação eletrostática são CS, CO e os ligantes fosforados. As menores energias de 

interação são calculadas para os ligantes nitrogenados. 

 

A Figura 4.40 mostra a contribuição do termo orbital para a energia de 

interação entre os ligantes e o Fe(CO)4. 
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Contribuição orbital para a interação dos ligantes com 
Fe(CO)4 
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Figura 4.40: Contribuição orbital para interação dos ligantes com o Fe(CO)4. 

 

A Figura 4.40 mostra que a maior contribuição orbital ocorre para a ligação do 

CS com o Fe(CO)4, seguida do CO e dos ligantes fosforados. Na maioria dos casos, 

esta contribuição é maior para o ligante na posição axial, com duas exceções para 

os ligantes CS e NF3.  

 

As Figuras 4.41 e 4.42 mostram as contribuições σ e π para a energia de 

interação orbital. 

 

A maior diferença entre as contribuições σ nas posições axial e equatorial 

(Figura 4.41) é notada para o ligante P(CH3)3, seguido dos ligantes PH3, NF3, PF3 e 

CS. Para todos os ligantes a contribuição σ é maior na posição axial. 

 

Com poucas exceções (PF3, PH3 e NH3), a contribuição π é maior na posição 

equatorial do que na posição axial. As maiores contribuições π ocorrem para os 

ligantes CS, CO e η2-C2H4. É interessante notar que NF3 e PF3 exibem contribuição 

π muito maior do que seus homólogos com hidrogênio. Para o NH3 a contribuição π 

é praticamente nula. 
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Contribuição sigma para a interação dos ligantes 
com o Fe(CO) 4
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Figura 4.41: Contribuição σ para interação dos ligantes com o Fe(CO)4. 
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Figura 4.42: Contribuição π para a interação dos ligantes com o Fe(CO)4. 

 

As energias de interação do ligante com o Fe(CO)4, dados pelo somatório das 

energias de repulsão de Pauli, energia eletrostática e energia de interação orbital 

são mostradas na Figura 4.43. 
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Energia de interação do ligante com Fe(CO) 4
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Figura 4.43: Energia de interação do ligante com o Fe(CO)4. 

 

A Figura 4.43 mostra que para todos os complexos a energia de interação do 

ligante com o Fe(CO)4 é mais negativa na posição axial do que na posição 

equatorial. As maiores diferenças entre as energias de interação nas posições axial 

e equatorial são para os ligantes P(CH3)3 > NH3 > NCCH3 > P(OCH3)3.  

 

As Figuras 4.44 e 4.45 mostram gráficos comparativos de todas as energias 

envolvidas nas interações ligante-Fe(CO)4 nas posições axial e equatorial, 

respectivamente. A energia de repulsão de Pauli é o único termo que contribui 

negativamente para a formação da ligação entre L e Fe(CO)4, tanto no isômero axial 

quanto no isômero equatorial. Em todos os casos, o termo de interação eletrostática 

é sempre mais negativo do que o termo de interação entre orbitais. A interação entre 

o Fe(CO)4 e o CS é a que apresenta o termo eletrostático mais negativo, seguido do 

P(CH3)3, P(OCH3)3 e CO. As maiores contribuições π ocorrem com os ligantes CS, 

CO e C2H4 enquanto que as maiores contribuições σ ocorrem com os ligantes CS e 

P(CH3)3. De modo geral, as menores contribuições σ e π ocorrem para os ligantes 

nitrogenados. 
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Comparação das energias envolvidas na interação do 
ligante com Fe(CO) 4 na posição axial
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Figura 4.44: Comparação das energias envolvidas na interação L-Fe(CO)4 na posição axial. 

 

Comparação das energias envolvidas na interação 
do ligante com o Fe(CO) 4 na posição equatorial

-200
-150
-100

-50
0

50
100

150
200

CS

P(C
H3)

3
CO

P(O
CH3)

3
PF3 PH3

NH3

NCCH3
NCH N2

NF3
C2H

4

E
ne

rg
ia

 (
kc

al
.m

ol
-1

)

Eint equat Epauli equat Eelstat equat Eorb equat Esigma equat E pi equat

 
Figura 4.45: Comparação das energias envolvidas na interação L-Fe(CO)4 na posição equatorial. 

 

A Figura 4.46 mostra as estabilidades relativas dos isômeros equatorial e 

axial dos compostos [Fe(CO)4L]. Deve-se ressaltar, que estes resultados foram 

obtidos com o método DFT/BP86/TZVP+ e não com o DFT/B3LYP/6-31+G(d), 

Figura 4.29. Assim, observam-se algumas variações, em razão do método 

empregado. A Figura 4.46 mostra que os ligantes P(CH3)3 e NH3 são fortemente 

estabilizados na posição axial, já os ligantes NCCH3, PH3 e CS são levemente 

estabilizados nesta posição. O ligante P(OCH3)3 é fortemente estabilizado na 
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posição equatorial, porém os ligantes N2, NF3 e PF3 são levemente estabilizados 

nesta posição. A Figura 4.29, que apresenta resultados obtidos com 

B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d) e B3LYP/6-31+G(d), mostra que os ligantes N2 e NF3 

são levemente mais estáveis na posição axial.  

 

Estabilidades relativas dos isômeros equatorial e 
axial
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Figura 4.46: Estabilidade relativa entre os isômeros axial e equatorial. 

 

Comparando os resultados obtidos com a Análise da Decomposição de Carga 

(CDA) e a Análise da Decomposição de Energia (EDA), observa-se a seguinte 

ordem na energia de interação dos ligantes com o fragmento Fe(CO)4: 

 

Com o método CDA 

 

Axial: CS>P(CH3)3>CO>P(OCH3)3>P(C6H5)3>NH3≈PF3>NCCH3>PH3>N2>NF3 

Equatorial: CS>C2H4>CO>P(CH3)3>P(OCH3)3>P(C6H5)3>PF3>PH3>NH3≈NCCH3>N2>NF3 

 

Com o método EDA 

 

Axial: CS>P(CH3)3>CO≈P(OCH3)3≈ PF3≈PH3>NH3≈NCCH3≈NCH>N2>NF3 

Equatorial: CS> C2H4≈CO≈P(CH3)3≈P(OCH3)3>PF3>PH3>NH3≈NCCH3≈NCH≈N2>NF3 

 

Observa-se que no geral a ordem dos ligantes é praticamente a mesma, 

apenas algumas variações são encontradas.  
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4.3.2 – Estudo do complexo [Ru(CO) 4L] 

 

4.3.2.1 – Parâmetros estruturais, energias relativa s e energias de dissociação 

da ligação Ru-L 

 

A Tabela 4.12 mostra as energias absolutas de cada complexo 

monosubstituído nas posições axial e equatorial, bem como as energias relativas 

(∆E(Eq-Ax)), isto é, a energia do complexo com o ligante na posição equatorial em 

relação à energia do complexo com o ligante na posição axial. Além disso, é 

fornecida também a Energia de Dissociação da Ligação Ru-L, EDL, nas posições 

axial e equatorial de cada complexo, calculada com a equação 4.2 e corrigida pela 

ZPVE. As energias dos fragmentos Ru(CO)4 e dos ligantes (L) foram obtidas da 

otimização completa das espécies no estado simpleto e são mostradas na Tabela 01 

do Apêndice 02. Na otimização da geometria utilizou-se o método DFT/B3LYP com o 

pseudopotencial LANL2DZ para o rutênio e a base 6-31+g(d) para os outros átomos. 

 

Ediss= (E[Ru(CO)4] + E[L]) - E[Ru(CO)4L]            (equação 4.2) 

 

Tabela 4.12: Energias absolutas (Hartrees), Energias Relativas* (kcal.mol-1) e Energias de 

dissociação** (kcal.mol-1) da ligação Ru-L no complexo [Ru(CO)4L] com B3LYP/LANL2DZ/6-31+g(d). 

E. Absoluta (Hartrees) ZPVE(kcal.mol -1) E.Diss **(kcal.mol -1)  

axial equat 

∆E* 

(kcal.mol -1) axial equat axial equat 
CO -660,64300 -660,64300 0,00 25,17 25,17 36,23 19,31 
CS  -983,56562 -983,56540 0,14 23,54 23,69 52,14 34,93 
N2  -656,81996 -656,82065 -0,42 25,03 24,63 14,45 -1,64 
NCCH3  -680,06886 -680,06333 3,47 49,65 49,51 25,52 5,27 
η2-C2H4(eq) - -625,90841 - - 54,41 - 24,92 
NH3  -603,87442 -603,86667 4,86 44,76 44,30 29,98 8,66 
NF3  -901,38258 - - 27,19 - 8,79 - 
PH3  -890,45844 -890,45908 -0,40 37,84 37,62 29,77 13,47 
P(CH3)3  -1008,43721 -1008,43165 3,49 92,59 92,72 41,01 20,47 
P(OCH3)3  -1234,11113 -1234,11780 -4,19 102,20 102,40 30,05 17,12 
P(C6H5)3  -1583,63831 -1583,63397 2,72 193,20 193,40 29,10 9,26 
PF3  -1188,29814 -1188,30327 -3,22 26,59 26,55 27,10 13,44 

*∆E=E(equat)-E(ax); **Valores corrigidos com ZPVE. 

 

A otimização da geometria do complexo [Ru(CO)4NF3] com o ligante NF3 na 

posição equatorial apresentou problemas na convergência da geometria após 100 

ciclos, apesar de várias tentativas, não foi possível obter a geometria plenamente 
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otimizada. A otimização do complexo [Ru(CO)4(η2-C2H4)] com o ligante na posição 

axial converge para o isômero com o C2H4 na posição equatorial. 

 

A Tabela 01 do Apêndice 04 mostra os resultados dos principais parâmetros 

geométricos obtidos na otimização completa dos complexos [Ru(CO)4L]. 

 

 

4.3.2.1.1 – [Ru(CO)4CO] 

 

Como discutido no Capítulo 3, o composto [Ru(CO)5] apresenta a distância da 

ligação Ru-Caxial (1,975 Å) menor do que a distância da ligação Ru-Cequat (1,980 Å), 

conforme pode ser observado na Figura 4.47. As distâncias das ligações Ru-C axial 

e equatorial, determinadas por difração de elétrons em fase gás, são 1,941(13) Å e 

1,961(9) Å, respectivamente (HUANG et al, 1990). O desvio padrão médio em 

relação às medidas experimentais é de 0,025 Å. Cálculos usando o método Hartree-

Fock-Slater apontam valores iguais a 1,945 Å e 1,958 Å para as distâncias das 

ligações Ru-CO nas posições axial e equatorial, respectivamente (ZIEGLER, 1986). 

A Tabela 3.2 (Capítulo 3) mostra valores para as distâncias das ligações Ru-CO, 

obtidas com os métodos DFT e com MP2. 

 
Figura 4.47: Geometria do [Ru(CO)5] otimizada com B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d). 

Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

As energias de dissociação da ligação (EDL) para a perda do CO no 

complexo [Ru(CO)5] nas posições axial e equatorial (Tabela 4.12) são iguais a 36,23 

kcal.mol-1 e 19,31 kcal.mol-1, respectivamente. O valor experimental encontrado em 
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estudos cinéticos para a primeira energia de dissociação do carbonil é de 27,62 ± 

0,40 kcal.mol-1 (HUQ et al, 1980). Os seguintes valores (Tabela 4.13) foram obtidos 

em outros estudos teóricos: 

 

Tabela 4.13: Energias de Dissociação da ligação Ru-CO (kcal.mol-1). 

Método E. Dissoc. 
(kcal.mol -1) 

Referência 

B3LYP/BS1 25,2 DECKER; KLOBUKOWSKI,1998. 
BP86/BS1 31,6 DECKER; KLOBUKOWSKI,1998. 
B3PW91 30,0 DECKER; KLOBUKOWSKI,1998. 
BP86/ NL-SCF+QR 33,0 LI; SCHRECKENBACH; ZIEGLER, 1995. 
CCSD(T) 30,9 EHLERS; FRENKING,1995. 
B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d) 36,23(ax) 

19,31(eq) 
Este trabalho. 

Experimental 27,62±0,40 HUQ; POË; CHAWLA, 1980. 

 

A Figura 4.48 mostra os orbitais LUMO e HOMO para a espécie Ru(CO)4. 

Observa-se que a energia do LUMO da espécie Ru(CO)4(ax) é mais negativa do que 

a energia do LUMO da espécie Ru(CO)4(eq), o que leva a primeira espécie a 

apresentar maior acidez. Como no caso anterior, nota-se uma menor dispersão na 

superfície de isodensidade para o LUMO do Ru(CO)4(ax), o que possivelmente 

indica maior capacidade para interação com o ligante doador. Do mesmo que no 

caso do Fe(CO)4. observa-se pela energia do HOMO que a espécie Ru(CO)4(eq) é a 

que apresenta maior basicidade. 

    
  ELUMO(ax) = -4,354 eV   ELUMO(eq) = -3,592 eV 

   

EHOMO(ax) = -6,884 eV   EHOMO(eq) = -6,177 eV 

Figura 4.48: LUMO`s e HOMO`s do Ru(CO)4 nas posições axial e equatorial. 
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4.3.2.1.2 – [Ru(CO)4CS] 

 

Como mostrado na Tabela 4.12, para o complexo [Ru(CO)4CS] o isômero 

axial é mais estável do que o isômero equatorial por uma diferença de energia muito 

pequena, 0,14 kcal.mol-1. A Figura 4.49 mostra que a distância da ligação Ru-CS no 

isômero axial é igual a 1,934 Å, ao passo que no isômero equatorial a distância da 

ligação Ru-CS é 1,929 Å. Estudos teóricos utilizando o método Hartree-Fock-Slater 

forneceram, para o isômero equatorial, a distância da ligação Ru-CS igual a 1,891 Å, 

e distância da ligação C-S, igual a 1,56 Å (ZIEGLER, 1986). As energias de 

dissociação da ligação Ru-CS (EDL) nas posições axial e equatorial são 52,14 

kcal.mol-1 e 34,93 kcal.mol-1, respectivamente. 

 

   
Figura 4.49: Geometria do [Ru(CO)4CS] otimizada com B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d).  

Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

 

4.3.2.1.3 – [Ru(CO)4N2] 

 

A Tabela 4.12 mostra que o isômero equatorial é apenas 0,42 kcal.mol-1 mais 

estável do que o isômero axial. A distância da ligação Ru-N2 nas posições axial e 

equatorial são 2,099 Å e 2,250 Å, respectivamente. Nos complexos [RuCl2(thbipy) 

(dmf)] e [RuCl3(thbipy)(MeCN)] (thbipy= 6-(2-tienil)-2,2`-bipiridina e dmf= 

dimetilformamida), observam-se dois átomos de nitrogênio ligados ao rutênio. 

Difração de raios-X mostra que as distâncias da ligação Ru-N no complexo 

[RuCl2(thbipy)(dmf)] são iguais a 2,024(4) Å e 2,154(4) Å, ao passo que no complexo 

[RuCl3(thbipy)(MeCN)] estas distâncias são iguais a 2,034(2) Å e 2,102(2) Å, 
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respectivamente (HAIRE et al, 1997). Observar que no complexo [Ru(CO)4N2] tem-

se Ru(0), o que a princípio justifica a maior distância da ligação Ru-N. 

 

As energias de dissociação da ligação Ru-N2 (EDL) nas posições axial e 

equatorial são 14,45 kcal.mol-1 e -1,64 kcal.mol-1, respectivamente. 

 

   
Figura 4.50: Geometria do [Ru(CO)4N2] otimizada com B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d). 

Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

 

4.3.2.1.4 – [Ru(CO)4NCCH3] 

 

Para o ligante acetonitrila, o isômero axial é mais estável do que o isômero 

equatorial por 3,47 kcal.mol-1. A Figura 4.51 mostra os parâmetros geométricos para 

os dois isômeros. A distância da ligação Ru-NCCH3 na posição axial é igual a 2,139 

Å, enquanto que na posição equatorial é igual a 2,284 Å. No complexo 

[RuCl3(thbipy)(MeCN)], com o ligante NCCH3 na posição equatorial, a distância da 

ligação Ru-NCCH3 é igual a 2,052(2) Å. As ligações N-C e C-C são 1,145(4) Å e 

1,452(4) Å, respectivamente (HAIRE et al, 1997). Deve-se ressaltar que no complexo 

[Ru(CO)4NCCH3] tem-se Ru(0) ao passo que no complexo [RuCl3(thbipy)(MeCN)] 

tem-se Ru(3+), o que justifica as diferenças entre as distâncias da ligação Ru-

NCCH3 nos dois compostos. 

 

As energias de dissociação da ligação Ru-NCCH3 (EDL) nas posições axial e 

equatorial são 25,52 kcal.mol-1 e 5,13 kcal.mol-1, respectivamente. 
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Figura 4.51: Geometria do [Ru(CO)4NCCH3] otimizada com B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d). 

 Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

 

4.3.2.1.5 – [Ru(CO)4(ηηηη2-C2H4)] 

 

Como no caso do ferro, apenas o isômero equatorial é estável. A distância da 

ligação Ru-Cet é igual a 2,300 Å, enquanto que a distância da ligação C=C é igual a 

1,410 Å (Figura 4.52). Cálculos DFT/NL-SCF+QR mostram o valor da ligação Ru-Cet 

igual a 2,261 Å e o da ligação Cet-Cet igual a 1,422 Å (LI et al, 1995). Utilizando 

BP86/TZP determinaram-se recentemente as distâncias das ligações Ru-Cet e Cet-

Cet de 2,282 Å e 1,415 Å, respectivamente (NECHAEV et al, 2004). A energia de 

dissociação da ligação Ru-Cet é igual a 24,92 kcal.mol-1. 

 

 
Figura 4.52: Geometria do [Ru(CO)4(η

2-C2H4)] otimizada com B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d). 

Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 
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4.3.2.1.6 – [Ru(CO)4NH3] 

 

O isômero axial é mais estável do que o isômero equatorial por 4,86   

kcal.mol-1 (Tabela 4.12). As distâncias da ligação Ru-NH3 nas posições axial e 

equatorial são iguais a 2,254 Å e 2,411 Å, respectivamente (Figura 4.53). A energia 

de dissociação da ligação Ru-NH3 para o isômero axial e o equatorial são iguais a 

29,98 kcal.mol-1 e 8,66 kcal.mol-1, respectivamente. 

 

   
Figura 4.53: Geometria do [Ru(CO)4NH3] otimizada com B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d). 

 Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

 

4.3.2.1.7 – [Ru(CO)4NF3] 

 

Na otimização do complexo [Ru(CO)4NF3] com o ligante na posição equatorial 

houve problemas de convergência. Apesar de várias tentativas não foi possível obter 

a geometria plenamente otimizada. A Figura 4.54 mostra a distância da ligação Ru-

NF3 para o isômero axial igual a 2,239 Å. A energia de dissociação da ligação Ru-

NF3 é relativamente baixa (8,79 kcal.mol-1). 
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Figura 4.54: Geometria do [Ru(CO)4NF3] otimizada com B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d). 

 Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

 

4.3.2.1.8 – [Ru(CO)4PH3] 

 

Como mostrado na Tabela 4.12 o ligante PH3 é um pouco mais estável na 

posição equatorial (0,40 kcal.mol-1) do que na posição axial. A distância da ligação 

Ru-PH3 nas posições axial e equatorial são iguais a 2,418 Å e 2,428 Å, 

respectivamente (Figura 4.55). A energia de dissociação da ligação Ru-PH3 no 

isômero axial é igual a 29,77 kcal.mol-1 e no isômero equatorial é igual a 13,47 

kcal.mol-1. 

 

    
Figura 4.55: Geometria do [Ru(CO)4PH3] otimizada com B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d). 

 Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 
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4.3.2.1.9 – [Ru(CO)4P(CH3)] 

 

A Tabela 4.12 mostra que o isômero com o ligante na posição axial é mais 

estável do que o isômero com o ligante na posição equatorial por 3,49 kcal.mol-1. A 

distância da ligação Ru-P(CH3)3 nas posições axial e equatorial são iguais a 2,432 Å 

e 2,443 Å, respectivamente. A distância da ligação Ru-P(CH3)3 é cerca de 0,014 Å 

maior do que a distância da ligação Ru-P em [Ru(CO)4PH3]. Do mesmo modo que 

no complexo anterior, a energia de dissociação da ligação Ru-P(CH3)3 é muito maior 

na posição axial (41,01 kcal.mol-1) do que na posição equatorial (20,47 kcal.mol-1).  

 

    
Figura 4.56: Geometria do [Ru(CO)4P(CH3)3] otimizada com B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d). 

 Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

 

4.3.2.1.10 – [Ru(CO)4P(OCH3)3] 

 

O isômero equatorial é 4,19 kcal.mol-1 mais estável do que o isômero axial 

(Tabela 4.12). O estudo de difração de raios-X em mono cristal estabeleceu que o 

ligante fosfito ocupa a posição axial (ALEX E POMEROY, 1982). A distância da 

ligação Ru-P(OCH3)3 nas posições axial e equatorial são iguais a 2,375 Å e 2,376 Å, 

respectivamente. A energia de dissociação da ligação Ru-P(OCH3)3 no isômero axial 

é igual a 30,05 kcal.mol-1 e no isômero equatorial é igual a 17,12 kcal.mol-1. 
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Figura 4.57: Geometria do [Ru(CO)4P(OCH3)3] otimizada com B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d). 

Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

 

4.3.2.1.11 – [Ru(CO)4P(C6H5)3] 

 

A Tabela 4.12 mostra que o ligante P(C6H5)3 é mais estável na posição axial 

do que na posição equatorial por 2,72 kcal.mol-1. Estudos de espectroscopia no 

infravermelho mostram que a posição axial é preferencial (MARTIN et al, 1983). As 

distâncias da ligação Ru-P(C6H5)3 nos isômeros axial e equatorial são iguais a 2,465 

Å e 2,483 Å, respectivamente (Figura 4.58). A energia de dissociação da ligação Ru-

P(C6H5)3 no isômero axial é igual a 29,10 kcal.mol-1 e no isômero equatorial é igual a 

9,26 kcal.mol-1. 

 

  
Figura 4.58: Geometria do [Ru(CO)4P(C6H5)3] otimizada com B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d). 

 Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 
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4.3.2.1.12 – [Ru(CO)4PF3] 

 

A Tabela 4.12 mostra que o isômero equatorial é 3,22 kcal.mol-1 mais estável 

do que o isômero axial. As distâncias da ligação Ru-PF3 para os isômeros axial e 

equatorial são iguais a 2,315 Å e 2,312 Å, respectivamente (Figura 4.59). A energia 

de dissociação da ligação Ru-PF3 no isômero axial é igual a 27,10 kcal.mol-1 e no 

isômero equatorial é igual a 13,44 kcal.mol-1. 

 

     
Figura 4.59: Geometria do [Ru(CO)4PF3] otimizada com B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d). 

 Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

Para comparação, nas figuras que seguem observa-se uma compilação do 

item 4.3.2.1. Mostram-se as diferenças das distâncias da ligação Ru-L relativamente 

à ligação Ru-CO (Figura 4.60), das diferenças de energia entre os isômeros axial e 

equatorial (Figura 4.61) e das energias de dissociação da ligação Ru-L nos isômeros 

axial e equatorial obtidas com o método DFT/B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d) (Figura 

4.62). 

 

A Figura 4.60 mostra um gráfico comparativo das distâncias da ligação Ru-L 

nos isômeros axial e equatorial. Mostra-se que para um dado ligante (L), as 

distâncias da ligação Ru-L (na posição axial ou equatorial) são bastante 

semelhantes entre si. As maiores diferenças entre as distâncias Ru-L nas posições 

axial e equatorial são encontradas nos compostos que contêm os ligantes N2, 

NCCH3 e NH3, nos quais a distância Ru-L equatorial é maior do que Ru-L axial. 

Como para o caso do ferro, as maiores distâncias Ru-L são para os ligantes 

fosforados.  
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Distâncias da ligação Ru-L nos isômeros axial e 
equatorial
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Figura 4.60: Comparação das distâncias da ligação Ru-L nas posições axial e equatorial. 

 

 

A Figura 4.61 mostra as diferenças de energias (∆E(Eq-Ax)) entre os 

isômeros equatorial e axial para os complexos [Ru(CO)4L] relativamente ao 

complexo [Ru(CO)5]. 
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Figura 4.61: Diferenças de energias (∆E(Eq-Ax)) entre os isômeros equatorial e axial, 

relativamente ao complexo [Ru(CO)5]. 
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Os ligantes P(OCH3)3 e PF3 são altamente estabilizados na posição 

equatorial, ao passo que os ligantes N2 e PH3 são apenas levemente estabilizados 

nesta posição. O ligante CS é levemente estabilizado na posição axial, o que indica 

que o CO e o CS interagem de modo semelhante com o Rutênio, ao passo que os 

ligantes P(C6H5)3, NCCH3, P(CH3)3 e NH3  são fortemente estabilizados na posição 

axial. 

 

A Figura 4.62 mostra-se um gráfico comparativo das energias de dissociação 

da ligação Ru-L dos isômeros axial e equatorial. 
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Figura 4.62: Energias de dissociação da ligação Ru-L nos complexos [Ru(CO)4L] nos isômeros 

axial e equatorial. 

 

As energias de dissociação da ligação Ru-L para os complexos [Ru(CO)4L] 

nos isômeros axial são maiores do que nos isômeros equatorial. O complexo 

[Ru(CO)4CS] é o que apresenta a maior EDL, seguido pelos complexos 

[Ru(CO)4P(CH3)3] e [Ru(CO)4CO]. As menores energias de dissociação são 

apresentadas pelos complexos com ligantes nitrogenados NF3, N2 e NCCH3, sendo 

que a menor de todas é apresentada pelo complexo [Ru(CO)4NF3]. Para o ligante N2 

observa-se que para o isômero equatorial a EDL é negativa, mostrando a alta 
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instabilidade deste complexo, de modo que a ligação Ru-N é rompida, como se pode 

observar pela distância desta ligação no isômero equatorial (Figura 4.60). 

 

 

4.3.2.2 –Análise da interação doadora-aceptora Rutê nio-ligante  

 

a) Análise da Decomposição da Carga (CDA) 

 

A Análise da Decomposição da Carga (CDA) determina a quantidade relativa 

de elétrons na doação-σ (d), L→Ru(CO)4, na retrodoação-π (b), L←Ru(CO)4 e a 

repulsão de cargas (r), L↔ RuCO)4. Estes valores são mostrados na Tabela 4.14. 

Do mesmo modo que no estudo do [Fe(CO)4L], os valores absolutos para a doação-

σ e a retrodoação-π não têm significado, apenas são relevantes quando diferentes 

ligantes são comparados. 

 

Tabela 4.14: Resultados da Análise da Decomposição de Carga dos Complexos [Ru(CO)4L]: Doação-σ 

(d)* Retrodoação-π (b)* Polarização repulsiva (r)*e Energia de eração entre os fragmentos (kcal.mol-1). 

Axial Equatorial Complexo 
 d b r Eint d b r Eint 

[Ru(CO)4CO] 0,388 0,221 -0,169 -47,57 0,325 0,233 -0,176 -35,16 
[Ru(CO)4CS] 0,280 0,262 -0,230 -65,93 0,276 0,314 -0,228 -57,56 
[Ru(CO)4N2] 0,140 0,082 -0,112 -22,02 0,158 0,066 -0,090 -7,15 
[Ru(CO)4NCCH3] 0,258 0,040 -0,109 -31,62 0,248 0,023 -0,088 -13,42 
[RuCO)4-C2H4] - - - - 0,472 0,270 -0,170 -38,82 
[Ru(CO)4NH3] 0,288 -0,002 -0,098 -38,82 0,242 -0,009 -0,074 -18,28 
[Ru(CO)4NF3] 0,222 0,069 -0,069 -19,15 - - - - 
[Ru(CO)4PH3] 0,459 0,188 -0,140 -39,75 0,354 0,136 -0,192 -22,35 
[Ru(CO)4P(CH3)3] 0,531 0,201 -0,130 -51,53 0,468 0,154 -0,154 -31,10 
[Ru(CO)4P(OCH3)3] 0,575 0,155 -0,120 -47,08 0,551 0,173 -0,139 -32,35 
[Ru(CO)4P(C6H5)3] 0,507 0,172 -0,124 -45,88 0,449 0,159 -0,165 -28,03 
[Ru(CO)4PF3] 0,492 0,195 0,108 -42,62 0,454 0,207 -0,129 -29,83 

*em unidade de elétrons. 

 

A Figura 4.63 mostra um gráfico comparativo entre a doação-σ e a 

retrodoação-π para os complexos de fórmula geral [Ru(CO)4L], com ligantes nas 

posições axial e equatorial. 
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Doação sigma (d) e a retrodoação pi (b)  nas posiçõ es 
axial e equatorial
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Figura 4.63: Comparação entre a doação-σ (d) e a retrodoação-π (b) nas posições axial e 

equatorial. 

 

A Figura 4.63 mostra que todos os complexos apresentam a doação-σ na 

posição axial maior do que a retrodoação-π nesta mesma posição. Na posição 

equatorial o complexo [Ru(CO)4CS] apresenta a doação-σ menor do que a 

retrodoação-π. Praticamente todas as doações-σ na posição axial são maiores do 

que na posição equatorial, sendo a única exceção o complexo [Ru(CO)4N2]. Do 

mesmo modo que na análise dos complexos [Fe(CO)4L], os ligantes fosforados são 

os que apresentam as maiores doações-σ, sendo a ordem decrescente de doação: 

P(OCH3)3 > P(CH3)3 > P(C6H5)3 > PF3 > PH3. Observa-se também que a capacidade 

doadora-σ do ligante C2H4 é comparável à do ligante P(CH3)3. As menores 

capacidades doadoras-σ são apresentadas pelos ligantes nitrogenados, sendo a 

seguinte ordem decrescente: NH3 > NCCH3 > NF3 > N2. Por fim, nota-se que o 

ligante CO é melhor doador-σ que o ligante CS. 

 

Quanto à retrodoação-π, observa-se que ela é maior no complexo 

[Ru(CO)4CS], seguida pelo complexo [Ru(CO)4(η2-C2H4)] e pelo complexo 

[Ru(CO)4CO]. Observam-se as menores retrodoação-π para os ligantes 

nitrogenados. A retrodoação-π Ru→NH3 é efetivamente zero. 
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Análise CDA para cada ligante: 

 

Para o CO: A análise CDA mostra que o ligante CO é mais forte doador-σ do 

que receptor-π. A habilidade do CO para agir como doador-σ é maior na posição 

axial, enquanto que a capacidade receptora-π é levemente maior na posição 

equatorial. A razão doação-σ/retrodoação-π (d/b) para o isômero axial é igual a 1,76 

e para o isômero equatorial é igual a 1,39.  

 

Para o CS: O ligante CS apresenta habilidade doadora-σ levemente maior na 

posição axial do que na posição equatorial, porém maior habilidade receptora-π na 

posição equatorial do que na posição axial. A razão d/b na posição axial é igual a 

1,07 enquanto que na posição equatorial é igual a 0,87.  

 

Para o N2: O complexo [Ru(CO)4N2] apresenta doação-σ maior na posição 

equatorial do que na posição axial, enquanto que a recepção-π é maior na posição 

axial. A razão d/b para a posição axial é igual a 1,71 enquanto que para a posição 

equatorial é igual a 2,39. 

 

Para o NCCH3: Nos dois isômeros a doação-σ é muito superior à recepção-π. 

A retrodoação-π na posição equatorial é muito baixa. A razão d/b para a posição 

axial é 6,45 enquanto que para a posição equatorial é 10,78.  

 

Para o η2-C2H4: Este ligante liga-se apenas na posição equatorial. A análise 

CDA mostra que a doação-σ é maior do que a recepção-π. A razão d/b é igual a 

1,75. Note que esta razão é semelhante à razão d/b do CO na posição axial. 

 

Para o NH3: A doação-σ é muito maior na posição axial do que na posição 

equatorial. A retrodoação-π praticamente não existe.  

 

Para o NF3: Como não foi possível otimizar o complexo contendo o ligante na 

posição equatorial, a única informação que se pode retirar da análise CDA é que a 

doação-σ é muito maior do que a recepção-π na posição axial. A razão doação-

σ/retrodoação-π (d/b) para o isômero axial é igual a 3,22. 
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Para o PH3: O PH3 é melhor doador-σ do que recepto-π. A razão d/b para o 

isômero axial é igual a 2,42 enquanto que para o isômero equatorial é igual a 2,60. 

Tanto a doação-σ quanto a recepção-π são maiores na posição axial do que na 

posição equatorial. Os valores da razão d/b indicam que a recepção-π é um pouco 

menor na posição equatorial. 

 

Para o P(CH3)3: A habilidade doadora do ligante P(CH3)3 é muito maior do que 

a habilidade receptora em ambas as posições, no entanto tanto a doação-σ quanto a 

recepção-π são maiores na posição axial, ao contrário do ocorrido para o complexo 

de ferro. A razão d/b para o isômero axial é igual a 2,64 enquanto que para o 

isômero equatorial é igual a 3,04.  

 

Para o P(OCH3)3: Para este ligante a doação-σ é muito maior do que a 

recepção-π. A doação-σ é maior na posição axial, enquanto que a recepção-π é 

maior na posição equatorial. A razão d/b para o isômero axial é igual a 3,71 

enquanto que para o isômero equatorial é igual a 3,81. Em relação ao P(CH3)3, o 

ligante P(OCH3)3 é melhor doador-σ e pior receptor-π . 

 

Para o P(C6H5)3: observa-se que este ligante é um melhor melhor doador-σ 

do que receptor-π. Nota-se que tanto a doação-σ quanto a recepção-π são maiores 

na posição axial. A razão d/b para o isômero axial é igual a 2,95 enquanto que para 

o isômero equatorial é 2,82.  

 

Para o PF3: pelos resultados do CDA, observa-se que este ligante é um 

melhor doador-σ do que receptor-π. A doação-σ é maior na posição axial, enquanto 

que a recepção-π é maior na posição equatorial. A razão d/b para o isômero axial é 

igual a 2,52 enquanto que para o isômero equatorial é 2,19. Entre as fosfinas 

analisadas ele é o melhor receptor-π. 

 

De acordo com a Análise da Decomposição de Carga para o [Ru(CO)4L], a 

tendência doadora-σ para as fosfinas varia na seguinte ordem: P(OCH3)3 > P(CH3)3 

> P(C6H5)3 ≈ PF3 > PH3. A habilidade receptora-π depende da posição da interação, 

para a posição axial a ordem é P(CH3)3 > PF3 > P(C6H5)3 > PH3 >P(OCH3)3. Para a 
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posição equatorial a ordem é: PF3 > P(OCH3)3 > P(CH3)3 ≈ P(C6H5)3 > PH3. Para 

[Ru(CO)4L] os ligantes P(CH3)3 e P(C6H5)3 são mais estáveis na posição axial, 

enquanto que os ligantes PH3, P(OCH3)3 e PF3 são mais estáveis na posição 

equatorial. 

 

A figura 4.64 mostra as energias de interação entre o ligante e o Ru(CO)4 nas 

posições axial e equatorial. 
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Figura 4.64: Energia de interação do ligante com Ru(CO)4 nas posições axial e equatorial. 

 

Os dados na Figura 4.64 mostram que uniformemente, a interação no isômero 

axial é sempre mais forte do que no isômero equatorial. A única exceção é para o 

complexo [Ru(CO)4(η2-C2H4)], devido à existência apenas do complexo equatorial. 

 

 

b) Análise da Decomposição da Energia (EDA) 

 

Utilizando o mesmo procedimento empregado para o [Fe(CO)4L], realizou-se 

a análise da decomposição da energia para a interação do ligante CO com o 

Ru(CO)4, verificando-se a dependência das energias de Pauli, eletrostática, orbital e 

de interação com a distância Ru-C e, posteriormente, fez-se a análise EDA para a 
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interação do Ru(CO)4 com os outros ligantes. Os dados oriundos desta análise 

encontram-se no Apêndice 04. 

 

Apenas o ligante P(C6H5)3 não foi incluído neste estudo. A análise dos 

resultados obtidos com método EDA é mostrada a seguir. 

 

 

b.1 - Análise da dependência das energias envolvida s na interação CO-Ru(CO) 4 

com a distância da ligação Ru-CO. 

 

A Figura 4.65 mostra as variações das energias envolvidas na interação entre 

o ligante CO e o Ru(CO)4 na posição axial com a distância da ligação Ru-C. 
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Figura 4.65: Interação do CO com Ru(CO)4 na posição axial. 

 

Na Figura 4.65 pode se observar que: 

 

1. A energia de interação (�) tem uma dependência linear com a distância Ru-C; 
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2. A repulsão de Pauli ( ) é o único termo que contribui negativamente para a 

formação da ligação e é aquele que mais fortemente se altera com a distância 

Ru-C; 

3. As energias de interação eletrostática (▲) e de orbital (�) possuem quase o 

mesmo valor para todas as distâncias Ru-C. Na geometria de equilíbrio o 

termo eletrostático (▲) é um pouco mais negativo do que o termo orbital. 

Entretanto, observa-se que o termo orbital (�) é menos dependente da 

distância Ru-C. A grandes distâncias a interação orbital contribui mais para a 

estabilização do que o termo eletrostático (▲); 

4. As contribuições σ (�) e π (�) para o termo de interação orbital (�) são 

essencialmente os mesmos para a geometria de equilíbrio. Entretanto, a 

contribuição σ (�) é menos dependente da distância Ru-C, assim para 

grandes distâncias ele torna-se mais importante para a estabilização. 

 

A Figura 4.66, mostra as contribuições percentuais dos termos atrativos para 

a interação do CO com Ru(CO)4 em diferentes distâncias na posição axial. 
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Figura 4.66: Percentual de contribuição dos termos atrativos para a interação 

do CO na posição axial. 

 

Na Figura 4.66, nota-se que: 
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1. O termo de interação orbital (�) torna-se de modo crescente mais importante 

para a estabilização, enquanto que o termo eletrostático (▲) torna-se menos 

importante com o aumento da distância Ru-C; 

2. Dos dois componentes para a interação orbital (�), observa-se que com o 

aumento da ligação Ru-C, o componente σ (�) aumenta a sua importância 

enquanto o componente π (�) decresce sua importância. 

 

A Figura 4.67 mostra as variações das energias envolvidas na interação entre 

o ligante CO e o Ru(CO)4 na posição equatorial com a distância da ligação Ru-C. 
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Figura 4.67: Variação da energia na interação do CO com Ru(CO)4 na posição equatorial. 

 

Na Figura 4.67 observa-se que; 

 

1. Como observado no caso da interação na posição axial, a energia de 

interação (�) tem uma dependência aproximadamente linear com a distância 

Ru-C; 

2. A interação de Pauli ( ) é o único termo que contribui para a desestabilização. 

É também o único que varia fortemente com a distância Ru-C; 
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3. Na geometria de equilíbrio o termo de interação orbital (�) é significantemente 

menos relevante do que o termo eletrostático (▲). Entretanto, a uma grande 

distância estes dois termos praticamente se igualam; 

4. Os três componentes do termo de interação orbital (�) seguem quase 

paralelos. Na geometria de equilíbrio o termo mais relevante é o oriundo do 

orbital a1 (�), seguido pela contribuição do orbital b2 ( ). A grandes distâncias 

os termos b1 (�) e b2 ( ) praticamente igualam-se. 

 

A Figura 4.68 mostra o percentual de contribuição dos termos atrativos na 

interação CO com Ru(CO)4 em função da distância Ru-C. 
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Figura 4.68: Percentual de contribuição dos termos atrativos na interação do CO com Ru(CO)4. 

 

A avaliação da Figura 4.68 mostra que: 

 

1. Como observado no caso axial, o termo de interação orbital (�) é inicialmente 

menor do que o termo eletrostático (▲), entretanto torna-se mais importante 

na medida em que a distância Ru-C aumenta. Para distâncias acima de 2,4 Å, 

ele se torna o mais relevante; 

2. Dos três componentes para a interação orbital (�), aqueles derivados dos 

orbitais b1 (�) e b2 ( ) tornam-se menos importantes na medida em que a 
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distância Ru-C aumenta. A contribuição do componente oriundo do orbital a1 

(�) aumenta linearmente com a distância Ru-C. 

 

A Figura 4.69 mostra as diferenças entre as posições axial e equatorial para 

as energias de interação do CO com Ru(CO)4. 
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Figura 4.69: Diferenças entre as interações da unidade CO com o Ru(CO)4 na posição axial e 

equatorial (∆E= Eax – Eeq). 

 

A Figura 4.69 mostra que: 

 

1. A energia de interação (�) da unidade CO com Ru(CO)4 é sistematicamente 

mais negativa na posição axial do que na posição equatorial. Na geometria de 

equilíbrio o CO interage mais fortemente na posição axial do que na 

equatorial por 11,0 kcal.mol-1. A grandes distâncias a diferença é reduzida, 

porém é sempre mais favorável na posição axial; 

2. A contribuição mais relevante para a diferença na interação em ambas as 

posições vem do termo de repulsão de Pauli ( ), o qual na geometria de 

equilíbrio é maior na posição equatorial do que na posição axial, por 48,6 

kcal.mol-1. O termo seguinte é o eletrostático (▲), o qual, entretanto, favorece 
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a posição equatorial. Na geometria de equilíbrio o termo eletrostático (▲) é 

28,4 kcal.mol-1 mais forte na posição equatorial do que na posição axial. Na 

geometria de equilíbrio o termo orbital (�) é mais negativo na posição 

equatorial do que na posição axial, porém, ele torna-se sistematicamente 

mais negativo para a posição axial do que para a posição equatorial com o 

aumento da distância Ru-C; 

3. Portanto, a ligação mais forte na posição axial vem de uma contribuição 

positiva da repulsão de Pauli ( ) e da contribuição negativa da interação 

eletrostática (▲) e da interação orbital (�); 

4. Também vale a pena notar as contribuições σ (�) e π (�) para o termo orbital 

(�). As interações σ (�) e π (�) são sistematicamente maiores na posição 

equatorial do que na posição axial; 

5. A energia estérea (▲) na geometria de equilíbrio é maior na posição 

equatorial do que na posição axial.  

 

Pode-se concluir que para o complexo [Ru(CO)5] a análise da decomposição 

da energia mostra um perfil bastante semelhante ao apresentado para o complexo 

[Fe(CO)5]. 

 

 

b.2 – Análise da decomposição da energia para os co mplexos [Ru(CO) 4L]. 

 

Para os complexos [Ru(CO)4L] (L= CS, N2, NCCH3, NCH, NH3, NF3, PH3, 

P(CH3)3, P(OCH3)3, PF3) com os ligantes nas posições axial e equatorial, foi 

realizada a análise da decomposição da energia e os resultados são mostrados a 

seguir. A Figura 4.70 mostra a variação da energia de repulsão de Pauli na interação 

de cada ligante com o Ru(CO)4 nas posições axial e equatorial. 
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Energia de repulsão de Pauli para a interação do 
ligante com Ru(CO) 4 
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Figura 4.70 – Energia de repulsão de Pauli para a interação do ligante com o Ru(CO)4. 

 

Todos os ligantes (Figura 4.70) apresentam energia de repulsão de Pauli 

maior na posição equatorial do que na axial. A maior diferença entre as posições 

axial e equatorial foi apresentada pelo ligante CS, seguido do CO e do PF3. A maior 

energia de repulsão de Pauli é apresentada na interação entre CS e Ru(CO)4. 

 

A Figura 4.71 mostra a energia envolvida na interação eletrostática entre cada 

ligante e o Ru(CO)4. 

 

 Interação eletrostática do ligante com Ru(CO) 4
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Figura 4.71 – Energia eletrostática para a interação do ligante com o Ru(CO)4. 
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A Figura 4.71 mostra o mesmo comportamento apresentado na análise do 

complexo [Fe(CO)4L], com praticamente todas as energias de interação eletrostática 

dos ligantes com Ru(CO)4 mais negativas na posição equatorial do que na posição 

axial. A única exceção é observada para a interação entre NH3 e Ru(CO)4. Note que 

para os ligantes NCCH3 e NF3 a energia de interação eletrostática é levemente mais 

negativa na posição equatorial do que na posição axial. As menores energias de 

interação eletrostática são apresentadas para os ligantes nitrogenados. 

 

A Figura 4.72 mostra a contribuição orbital para a ligação entre cada ligante e 

o Ru(CO)4. 

 

Contribuição orbital para ligação do ligante com 
Ru(CO)4
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Figura 4.72 – Contribuição orbital para ligação do ligante com o Ru(CO)4. 

 

A Figura 4.72 mostra que as maiores contribuições orbital ocorrem para os 

ligantes CS e CO, principalmente quando a interação é na posição equatorial. Para 

todos os outros ligantes (exceto η2-C2H4), a energia é ligeiramente mais negativa na 

posição axial do que na posição equatorial. As menores contribuições orbital 

novamente aparecem para os ligantes nitrogenados.  

 

As Figuras 4.73 e 4.74 mostram as contribuições σ e π para a energia de 

interação orbital. 
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Igualmente ao caso do ferro, devido à assimetria do complexo 

[Ru(CO)4P(OCH3)3] não foi possível separar a energia de interação orbital nos 

componentes σ e π. A maior diferença entre as contribuições π nas posições axial e 

equatorial (Figura 4.73) é notada para o ligante P(CH3)3, seguido dos ligantes NF3, 

NH3, CO e CS.  

 

Contribuição sigma para a interação do ligante com 
Ru(CO)4
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Figura 4.73 – Contribuição σ para ligação do ligante com o Ru(CO)4. 

 

A Figura 4.74 mostra que as maiores diferenças entre as energias de 

interação π nas posições axial e equatorial são para os ligantes CS, CO e P(CH3)3. 

Estes ligantes apresentam energia mais negativa na posição equatorial, enquanto 

todos os outros ligantes apresentam energias ligeiramente mais negativas na 

posição axial. As maiores contribuições π ocorrem para os ligantes CS, C2H4, CO e 

PF3. A contribuição π para o ligante NH3 é praticamente nula. 
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Contribuição pi para a interação do ligante com 
Ru(CO)4
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Figura 4.74 – Contribuição π para a interação do ligante com o Ru(CO)4. 

 

Nas figuras que seguem, mostram-se dois gráficos comparativos das energias 

envolvidas na interação entre cada ligante e o Ru(CO)4 nas posições axial e 

equatorial. Observar que as barras nos gráficos encontram-se em ordem crescente 

da energia de interação. 

 

Comparação das energias envolvidas na interação 
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Figura 4.75: Comparação das energias envolvidas na interação L-Ru(CO)4 na posição axial. 
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Comparação das energias envolvidas na interação do 
ligante com Ru(CO) 4 na posição equatorial
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Figura 4.76: Comparação das energias envolvidas na interação L-Ru(CO)4 na posição 

equatorial. 

 

As Figuras 4.75 e 4.76 mostram que a energia de Pauli é o único termo que 

contribui negativamente para a formação da ligação entre L e Ru(CO)4, tanto no 

isômero axial quanto no isômero equatorial. Em todos os casos o termo de interação 

eletrostático é sempre mais negativo do que o termo orbital. A interação entre o 

Ru(CO)4 com CS é a que apresenta o termo eletrostático mais negativo, seguido do 

P(CH3)3, CO ≈ P(OCH3)3. As maiores contribuições π ocorrem com os ligantes CS, 

C2H4 e CO enquanto que as maiores contribuições σ ocorrem com os ligantes CS e 

CO. De modo geral, as menores contribuições σ e π ocorrem para os ligantes 

nitrogenados. Os maiores valores para as energias são calculados para as 

interações na posição axial. 

 

A Figura 4.77 mostra a estabilidade relativa entre os ligantes axial e equatorial 

do [Ru(CO)4L], calculado com o método DFT/BP86/TZVP+. A Figura 4.61, mostra 

uma grande concordância com os resultados apresentados na Figura 4.77, observa-

se apenas uma inversão entre os ligantes CS e N2. 
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Estabilidade relativa entre os isômeros equatorial 
e axial
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Figura 4.77: Estabilidade relativa entre os isômeros axial e equatorial. 

 

Comparando-se os resultados obtidos com a Análise da Decomposição de 

Carga (CDA) e da Análise da Decomposição de Energia (EDA), observa-se a 

seguinte ordem para a energia de interação dos ligantes com o fragmento Ru(CO)4: 

 

Com o método CDA: 

 

Axial: CS>P(CH3)3>CO≈P(OCH3)3>P(C6H5)3>PF3>PH3> NH3>NCCH3>N2>NF3 

Equatorial: CS>C2H4>CO> P(OCH3)3>P(CH3)3>PF3>P(C6H5)3>PH3>NH3≈NCCH3>N2>NF3 

 

Com o método EDA: 

 

Axial: CS>P(CH3)3>CO≈P(OCH3)3>PF3≈PH3>NH3≈NCCH3≈NCH>N2>NF3 

Equatorial: CS>C2H4>P(CH3)3≈CO>P(OCH3)3>PF3>PH3>NCCH3>NH3≈NCH>N2>NF3 

 

Pode-se observar que a ordem de energia de interação é praticamente a 

mesma apresentada para o complexo [Fe(CO)4L], nos dois métodos de análise. 
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4.3.3 – Análise do complexo [Os(CO) 4L] 

 

4.3.3.1 – Parâmetros estruturais, energias relativa s e energias de dissociação 

da ligação Os-L: 

 

A Tabela 4.15 mostra as energias absolutas de cada complexo 

monosubstituído nas posições axial e equatorial, as energias relativas (∆E(Eq-Ax)) e 

a Energia de Dissociação da Ligação Os-L, EDL, nas posições axial e equatorial de 

cada complexo, calculada com a equação 4.3 e corrigida pela ZPVE. As energias 

dos fragmentos Os(CO)4 e dos ligantes (L) foram obtidas da otimização completa 

das espécies no estado simpleto e são mostradas na Tabela 01 do Apêndice 02. Na 

otimização da geometria utilizou-se o método DFT/B3LYP com o pseudopotencial 

LANL2DZ para o ósmio e a base 6-31+g(d) para os outros átomos. Os resultados 

obtidos com LANL2DZ para todos os átomos não serão discutidos, pois como já 

visto no capítulo 3 apresentam os maiores desvios padrão médio. 

 

Ediss= (E[Os(CO)4] + E[L]) - E[Os(CO)4L]            (equação 4.3) 

 

Do mesmo modo que no caso do rutênio, a otimização da geometria do 

complexo [Os(CO)4NF3] com o ligante NF3 na posição equatorial apresentou 

problemas na convergência da geometria e, apesar de várias tentativas não foi 

possível obter a geometria plenamente otimizada. A otimização do complexo 

[Os(CO)4-η2(C2H4)] com o ligante na posição axial converge para o isômero com o 

C2H4 na posição equatorial, como nos compostos análogos de Ferro e Rutênio. 

 

A Tabela 01 do Apêndice 05 mostra os resultados as principais distâncias de 

ligação obtidas na otimização completa dos complexos [Os(CO)4L]. 
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Tabela 4.15: Energias absolutas (Hartrees), Energias Relativas* (kcal.mol-1) e Energias de 

dissociação** (kcal.mol-1) da ligação Os-L no complexo [Os(CO)4L] com B3LYP/LANL2DZ/6-31+g(d). 

E. Absoluta (Hartrees) ZPVE(kcal.mol -1) E. Diss ** (kcal.mol -1)  

axial equat 

∆E* 

(kcal.mol -1) axial equat axial equat 
CO -657,84473 -657,84473 0,00 26,05 26,05 46,85 29,89 
CS  -980,77025 -980,77173 -0,93 24,36 24,53 64,64 48,44 
N2  -654,01429 -654,00922 3,18 26,00 25,74 20,34 0,46 
NCCH3  -677,26628 -677,25486 7,17 50,57 50,27 33,40 9,57 
η2-C2H4 - -623,10865 - - 55,32 - 34,54 
NH3  -601,07137 -601,05743 8,75 45,86 45,30 37,39 12,24 
NF3  -898,57387 - - 28,10 - 12,83 - 
PH3  -887,65795 -887,65542 1,59 38,86 38,61 38,86 20,56 
P(CH3)3  -1005,63832 -1005,63120 4,47 93,46 93,54 51,25 29,74 
P(OCH3)3  -1231,31197 -1231,31675 -3,00 102,90 103,20 40,30 26,03 
P(C6H5)3  -1580,83894 -1580,83224 4,20 194,06 194,19 39,05 17,75 
PF3  -1185,49688 -1185,49973 -1,79 27,36 27,47 35,84 20,78 

*∆E=E(equat)-E(ax); **Valores corrigidos com ZPVE. 

 

 

4.3.2.1.1 – [Os(CO)4CO] 

 

Como discutido no Capítulo 3, o composto [Os(CO)5] apresenta a distância da 

ligação Os-Caxial (1,976 Å) maior do que a distância da ligação Os-Cequat (1,959 Å), 

conforme pode ser observado na Figura 4.78. As distâncias da ligação Os-C axial e 

equatorial determinadas por difração de elétrons em fase gás são 1,982(20) Å e 

1,937(19) Å, respectivamente (HUANG et al, 1988). O desvio padrão médio em 

relação às medidas experimentais é de 0,015 Å. A Tabela 3.3 (Capítulo 3) mostra 

valores para as distâncias da ligação Os-CO obtidas com o método DFT e com MP2. 

 
Figura 4.78: Geometria do [Os(CO)4CO] otimizada com B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d). 

 Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 
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A energia de dissociação da ligação Os-CO na posição axial é igual a 46,85 

kcal.mol-1 e na posição equatorial é igual a 29,89 kcal.mol-1. O valor experimental 

estimado através de estudos cinéticos para a primeira energia de dissociação do 

ligante carbonil é de 31,9 ± 0,6 kcal.mol-1 (PEARSON et al, 1988). Outro estudo 

cinético mostra que o valor da EDL para a perda do ligante carbonil é igual a 30,6 ± 

0,3 kcal.mol-1 (SHEN et al, 1989). Trabalhos teóricos em direntes níveis de cálculos 

apontam para os seguintes valores (Tabela 4.16). 

 

Tabela 4.16: Energias de Dissociação da ligação Os-CO. 

Método E. Dissoc. 
(kcal.mol -1) 

Rerência  

CCSD(T)a 42,4 EHLERS; FRENKING,1995. 
BP86/NL-SCF+QR 34,7 LI; SCHRECKENBACH; ZIEGLER, 1995. 
BP86/ECP1 39,4 JONAS; THIEL, 1995. 
BP86/ECP2 35,3 JONAS; THIEL, 1995. 
BLYP 28,7 DECKER; KLOBUKOWSKI, 1998. 
B3LYP/BS1 32,3 DECKER; KLOBUKOWSKI, 1998. 
BP86/BS1 37,0 DECKER; KLOBUKOWSKI, 1998. 
B3PW91/BS1 38,0 DECKER; KLOBUKOWSKI, 1998. 
B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d) 46,85(ax) 

29,89(eq) 
Este trabalho 

Experimental 31,9±0,6 PEARSON et al, 1988. 
Experimental 30,6±0,3 SHEN et al, 1989. 

a ZPVE e correção térmica incluídos 

 

Segundo Ehlers e Frenking (1995) os valores encontrados nos estudos 

cinéticos são relativos à barreira de ativação para a reação de substituição 

associativa/dissociativa. 

 

A Figura 4.79 mostra os orbitais LUMO e HOMO para a espécie Os(CO)4. 

Nota-se que a energia do LUMO da espécie Os(CO)4(ax) é levemente mais negativa 

do que a energia do LUMO da espécie Os(CO)4(eq), o que leva a primeira espécie a 

apresentar maior acidez. Igualmente aos outros casos, nota-se uma menor 

dispersão na superfície de isodensidade para o LUMO do Os(CO)4(ax) o que pode 

indicar maior capacidade para interação com os ligantes doadores-σ. Do mesmo 

modo que nos casos anteriores, observa-se que a espécie Os(CO)4(eq) é a que 

apresenta a maior basicidade.  



 

 

160

     
ELUMO(ax) = -4,571 eV        ELUMO(eq) = -3,755 eV 

     

EHOMO(ax) = -6,803 eV          EHOMO(eq) = -6,068 eV 

Figura 4.79: LUMO`s e HOMO`s da espécie Os(CO)4 nas posições axial e equatorial. 

 

4.3.2.1.2 – [Os(CO)4CS] 

 

A Tabela 4.15 mostra que o isômero com o ligante CS na posição equatorial é 

mais estável do que aquele com ligante na posição axial por 0,93 kcal.mol-1. A 

distância da ligação Os-CS na posição axial é de 1,947 Å enquanto que na posição 

equatorial a distância é de 1,931 Å (Figura 4.80). As energias de dissociação da 

ligação Os-CS nas posições axial e equatorial são 64,64 kcal.mol-1 e 48,44   

kcal.mol-1, respectivamente. 

   
Figura 4.80: Geometria do [Os(CO)4CS´] otimizada com B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d). 

 Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 
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4.3.2.1.3 – [Os(CO)4N2] 

 

A Tabela 4.15 mostra que o complexo [Os(CO)4N2] com o ligante N2 na 

posição axial é mais estável por 3,18 kcal.mol-1 do que na posição equatorial. A 

distância da ligação N-N no isômero axial é igual a 1,112 Å, ao passo que na 

isômero equatorial é igual a 1,116 Å. A distância da ligação Os-N nas posições axial 

e equatorial é igual a 2,069 Å e 2,093 Å, respectivamente (Figura 4.81). As energias 

de dissociação da ligação Os-N2 nas posições axial e equatorial são 20,34 kcal.mol-1 

e 0,46 kcal.mol-1, respectivamente. 

 

    
Figura 4.81: Geometria do [Os(CO)4N2] otimizada com B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d). 

 Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

 

4.3.2.1.4 – [Os(CO)4NCCH3] 

 

A tabela 4.15 mostra que o isômero axial é mais estável do que o isômero 

equatorial por 7,17 kcal.mol-1. A Figura 4.82 mostra os parâmetros geométricos para 

os dois isômeros. As distâncias da ligação Os-NCCH3 nas posições axial e 

equatorial são iguais a 2,118 Å e 2,163 Å, respectivamente. Observe que a distância 

Os-N no isômero equatorial é muito grande, a ponto de romper a ligação. Estudos de 

difração de raios-X para o complexo [Os(CO)2{P(CH3)3}2(NCCH3)(CH3)]BPh4 

mostram que a distância da ligação Os-NCCH3 na posição equatorial é igual a 

2,097(14) Å (BELLACHIOMA et al, 1993), muito embora neste complexo tem-se o 

ósmio no estado de oxidação 2+. As energias de dissociação da ligação Os-NCCH3 
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são iguais a 33,40 kcal.mol-1 e 9,57 kcal.mol-1 para as posições axial e equatorial, 

respectivamente.  

 

   
Figura 4.82: Geometria do [Os(CO)4NCCH3] otimizada com B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d). 

 Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

 

4.3.2.1.5 – [Os(CO)4(ηηηη2-C2H4)] 

 

Igualmente aos outros casos, apenas o isômero equatorial é estável. A 

distância da ligação Os-Cet é igual a 2,266 Å, enquanto que a distância da ligação 

C=C é igual a 1,436 Å (Figura 4.83). A estrutura deste complexo, determinada por 

difração de raios-X, mostra valores para as distâncias das ligações Os-Cet e C=C 

iguais a 2,221(10) Å e 1,488(24) Å, respectivamente (BENDER et al, 1992). Os 

valores obtidos experimentalmente para os ângulos Cax-Os-Cet (84,5(5))o e Ceq-Os-

Ceq (106,0(7))o concordam com os resultados obtidos nesta tese, mostrados na 

Figura 4.83. A Tabela 4.17 mostra os resultados obtidos por cálculos teóricos. A 

energia de dissociação da ligação Os-C2H4 é igual a 34,54 kcal.mol-1. 

 

Tabela 4.17: Distâncias das ligações Os-Cet e C=C para [Os(CO)4(η
2-C2H4)]. 

Distância ( Å) Método 
Os-Cet  C=C  

Rerência 

DFT/NL-SCF+QR 2,237 1,428 LI et al, 1995. 
DFT/BP86/TZP 2,252 1,438 NECHAEV et al, 2004. 
HF 2,249 1,437 BENDER et al, 1992. 
B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d) 2,266 1,436 Este trabalho. 
Experimental 2,221 1,488 BENDER et al, 1992. 
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Figura 4.83: Geometria do [Os(CO)4(η

2-C2H4)] otimizada com B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d). 

 Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

 

4.3.2.1.6 – [Os(CO)4NH3] 

 

O isômero axial é mais estável do que o isômero equatorial por 8,75 kcal.mol-1 

(Tabela 4.15). As distâncias da ligação Os-NH3 nas posições axial e equatorial são 

iguais a 2,255 Å e 2,352 Å (Figura 4.84). A energia de dissociação da ligação Os-

NH3 na posição axial é igual a 37,39 kcal.mol-1 e na posição equatorial é igual a 

12,24 kcal.mol-1. 

 

   
Figura 4.84: Geometria do [Os(CO)4NH3] otimizada com B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d). 

 Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 
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4.3.2.1.7 – [Os(CO)4NF3] 

 

Do mesmo modo que no caso do rutênio, na otimização do isômero equatorial 

houve problemas de convergência. Após várias tentativas não foi possível obter a 

geometria plenamente otimizada. A Figura 4.85 mostra os parâmetros geométricos 

do isômero axial. A distância da ligação Os-NF3 é igual a 2,214 Å. A energia de 

dissociação da ligação Os-NF3 é igual a 12,83 kcal.mol-1. 

 

 
Figura 4.85: Geometria do [Os(CO)4NF3] otimizada com B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d). 

 Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

 

4.3.2.1.8 – [Os(CO)4PH3] 

 

A diferença de energia entre os isômeros equatorial e axial (Tabela 4.15) 

mostra que o isômero axial é mais estável do que o equatorial por 1,59 kcal.mol-1. A 

distância da ligação Os-PH3 nos isômeros axial e equatorial é igual a 2,420 Å e 

2,389 Å, respectivamente (Figura 4.86). A energia de dissociação da ligação Os-PH3 

para o isômero axial é igual a 38,86 kcal.mol-1 e para o isômero equatorial é igual a 

2,56 kcal.mol-1. 
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Figura 4.86: Geometria do [Os(CO)4PH3] otimizada com B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d). 

 Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

 

4.3.2.1.9 – [Os(CO)4P(CH3)3] 

 

A Tabela 4.15 mostra que o isômero com o ligante na posição axial é mais 

estável do que o isômero com o ligante na posição equatorial por 4,47 kcal.mol-1. A 

distância da ligação Os-P(CH3)3 nas posições axial e equatorial é igual a 2,447 Å e 

2,413 Å, respectivamente. Estudo de difração de raios-X em mono cristal do 

complexo [Os(CO)2(P(CH3)3)2(NCCH3)(CH3)]BPh4 mostra a distância da ligação Os-

P(CH3)3 (posição equatorial) igual a 2,385(4) Å (BELLACHIOMA et al, 1993). Neste 

complexo tem-se Os(2+) e conseqüentemente uma menor distância da ligação Os-

P(CH3)3. Os complexos [(CH3P)(OC)4OsCr(CO)5] e [(CH3P)(OC)4OsW(CO)5] também 

apresentam o ligante trimetilfosfina na posição equatorial, sendo a distância da 

ligação Os-P(CH3)3 para cada complexo igual a 2,351(2) Å e 2,359(2) Å, 

respectivamente (DAVIS et al, 1989). Do mesmo modo que no complexo anterior, a 

energia de dissociação da ligação Os-P(CH3)3 é muito maior na posição axial (51,25 

kcal.mol-1) do que na posição equatorial (29,74 kcal.mol-1).  
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Figura 4.87: Geometria do [Os(CO)4P(CH3)3] otimizada com B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d). 

 Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

 

4.3.2.1.10 – [Os(CO)4P(OCH3)3] 

 

O isômero equatorial é 3,00 kcal.mol-1 mais estável do que o isômero axial 

(Tabela 4.15). As distâncias da ligação Os-P(OCH3)3 nas posições axial e equatorial 

são iguais a 2,382 Å e 2,364 Å, respectivamente (Figura 4.88). A energia de 

dissociação da ligação Os-P(OCH3)3 no isômero axial é igual a 40,30 kcal.mol-1 e no 

isômero equatorial é igual a 20,03 kcal.mol-1. 

 

  
Figura 4.88: Geometria do [Os(CO)4P(OCH3)3] otimizada com B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d). 

 Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 
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4.3.2.1.11 – [Os(CO)4P(C6H5)3] 

 

A Tabela 4.15 mostra que o ligante P(C6H5)3 é mais estável na posição axial 

do que na posição equatorial por 4,20 kcal.mol-1. As distâncias da ligação Os-

P(C6H5)3 nos isômeros axial e equatorial são iguais a 2,472 Å e 2,443 Å, 

respectivamente (Figura 4.88). A energia de dissociação da ligação Os-P(C6H5)3 no 

isômero axial é igual a 39,05 kcal.mol-1 e no isômero equatorial é igual a 17,75 

kcal.mol-1. 

 

 
Figura 4.89: Geometria do [Os(CO)4P(C6H5)3] otimizada com B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d). 

 Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

 

4.3.2.1.12 – [Os(CO)4PF3] 

 

A Tabela 4.15 mostra que o ligante PF3 é mais estável na posição equatorial 

do que na posição axial por 1,79 kcal.mol-1. As distâncias da ligação Os-PF3 nos 

isômeros axial e equatorial são iguais a 2,319 Å e 2,287 Å, respectivamente (Figura 

4.90). A energia de dissociação da ligação Os-PF3 no isômero axial é igual a 35,84 

kcal.mol-1 e no isômero equatorial é igual a 20,78 kcal.mol-1. 

 



 

 

168

    
Figura 4.90: Geometria do [Os(CO)4PF3] otimizada com B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d). 

 Distâncias de ligação em Å e ângulos em graus. 

 

Do mesmo modo que nos outros casos, nas figuras que seguem apresenta-se 

uma compilação do item 4.3.3.1. Mostra-se uma análise comparativa das distâncias 

da ligação Os-L, das diferenças de energia entre o isômero axial e o isômero 

equatorial e das energias de dissociação da ligação Os-L nos isômeros axial e 

equatorial obtidas com o método DFT/B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d). 

 

A Figura 4.91 mostra um gráfico comparativo das distâncias da ligação Os-L 

nos isômeros axial e equatorial. 
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Figura 4.91: Comparação das distâncias da ligação Os-L nas posições axial e equatorial. 
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A Figura 4.91 mostra que os complexos com ligantes fosforados são os que 

apresentam as maiores distâncias da ligação Os-L. Já as menores distâncias da 

ligação Os-L são apresentados pelos complexos [Os(CO)4CS] e [Os(CO)4CO]. 

 

 

A Figura 4.92 mostra as energias relativas (∆E(Eq-Ax)) para o complexo 

[Os(CO)4L].  
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Figura 4.92: Energia relativa entre os isômeros equatorial e axial do complexo [Os(CO)4L]. 

 

Os ligantes P(OCH3)3 e PF3 são altamente estabilizados na posição 

equatorial, ao passo que o ligante CS é levemente estabilizado nesta posição. Os 

ligantes NH3, NCCH3, P(CH3)3 e P(C6H5)3 são fortemente estabilizados na posição 

axial. 

 

A Figura 4.93 mostra um gráfico comparativo das energias de dissociação da 

ligação Os-L entre os isômeros axial e equatorial. 

 

 



 

 

170

Comparação entre as energias de dissociação da 
ligação Os-L nos isômeros axial e equatorial
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Figura 4.93: Energias de dissociação da ligação Os-L para os isômeros axial e equatorial do 

complexo [Os(CO)4L]. 

 

As energias de dissociação da ligação Os-L para os complexos [Os(CO)4L] 

nos isômeros axiais são maiores do que nos isômeros equatoriais. O complexo 

[Os(CO)4CS] é o que apresenta a maior EDL, seguido pelos complexos 

[Os(CO)4P(CH3)3] e [Os(CO)4CO]. As menores energias de dissociação são 

apresentadas pelos complexos com ligantes nitrogenados (NF3, N2 e NCCH3), sendo 

que a menor de todas é apresentada pelo complexo [Os(CO)4NF3]. Para o ligante N2 

observa-se que para o isômero equatorial a EDL é praticamente nula, mostrando a 

alta instabilidade deste complexo. 

 

 

 

4.3.3.2 –Análise da interação doadora-aceptora Ósmi o-ligante  

 

a) Análise da Decomposição da Carga (CDA) 

 

A Análise da Decomposição da Carga (CDA) determina a quantidade relativa 

de elétrons na doação-σ (d), L→Os(CO)4, na retrodoação-π (b), L←Os(CO)4 e a 

repulsão de cargas (r), L↔ OsCO)4. Estes valores são mostrados na Tabela 4.18. 

Deve-se ressaltar que do mesmo modo que nos casos anteriores, os valores 



 

 

171

absolutos para a doação-σ e a retrodoação-π não têm significado, apenas são 

relevantes quando diferentes ligantes são comparados. 

 

Tabela 4.18: Resultados da Análise da Decomposição de Carga dos Complexos [Os(CO)4L]: Doação-σ 

(d)* Retrodoação-π (b)* Polarização repulsiva (r)*e Energia de interação entre os fragmentos (kcal.mol-1). 

Axial Equatorial Complexo 
 d b r Eint d b r Eint 

[Os(CO)4CO] 0,338 0,251 -0,198 -59,30 0,245 0,246 -0,238 -49,01 
[Os(CO)4CS] 0,201 0,281 -0,263 -79,17 0,159 0,302 -0,310 -73,65 
[Os(CO)4N2] 0,109 0,112 -0,143 -28,81 0,077 0,093 -0,165 -15,39 
[Os(CO)4NCCH3] 0,262 0,064 -0,132 -39,61 0,218 0,035 -0,145 -21,69 
[OsCO)4-C2H4] - - - - 0,554 0,345 -0,190 -56,85 
[Os(CO)4NH3] 0,333 0,003 -0,109 -46,54 0,283 -0,016 -0,099 -25,58 
[Os(CO)4NF3] 0,245 0,101 -0,085 -23,57 - - - - 
[Os(CO)4PH3] 0551 0,220 -0,134 -47,58 0,512 0,175 -0,199 -32,65 
[Os(CO)4P(CH3)3] 0,547 0,233 -0,119 -61,88 0,559 0,195 -0,145 -46-3,01 
[Os(CO)4P(OCH3)3] 0,581 0,184 -0,108 -58,18 0,578 0,201 -0,129 -44,51 
[Os(CO)4P(C6H5)3] 0,522 0,210 -0,142 -55,87 0,523 0,197 -0,167 -39,33 
[Os(CO)4PF3] 0,480 0,213 -0,097 -53,08 0,512 0,176 -0,199 -32,65 

*em unidade de elétrons. 

 

A Figura 4.94 mostra um gráfico comparativo entre a doação-σ e a 

retrodoação-π para os complexos de fórmula geral [Os(CO)4L], com ligantes nas 

posições axial e equatorial. 

 

Nesta figura observa-se que os ligantes fosforados são os melhores 

doadores-σ tanto na posição axial quanto na posição equatorial. O ligante η2-C2H4 

também é um excelente doador-σ na posição equatorial. Observa-se que para os 

ligantes P(C6H5)3 e P(OCH3)3 a doação-σ na posição axial é praticamente igual à 

doação-σ na posição equatorial, enquanto que para os ligantes PF3 e P(CH3)3 a 

doação-σ é maior na posição equatorial do que na posição axial. Para o ligante PH3 

observa-se que a doação é maior na posição axial. 

 

Exceto para o ligante P(OCH3)3, em todos os outros ligantes fosforados a 

retrodoação-π é maior na posição axial. Os ligantes CS e N2 são os únicos que 

apresentam a retrodoação-π maior que a doação-σ tanto na posição axial quanto na 

posição equatorial. Para o ligante NH3 observa-se que a retrodoação-π é 

efetivamente nula. 
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Doação sigma (d) e a retrodoação pi (b) nas posiçõe s 
axial e equatorial
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Figura 4.94: Comparação entre a doação-σ e a retrodoação-π nas posições axial e equatorial. 

 

 

Análise CDA para cada ligante: 

 

Para o CO: A análise CDA mostra que para a posição axial o CO é melhor doador-σ 

do que aceptor-π, enquanto na posição equatorial a habilidade doadora-σ é igual à 

habilidade aceptora-π. A razão doação-σ/retrodoação-π (d/b) para o isômero axial é 

igual a 1,36 e para o isômero equatorial é 1,00. 

 

Para o CS: O ligante CS apresenta habilidade aceptora-π maior do que habilidade 

doadora-σ. A habilidade aceptora-π é levemente maior na posição equatorial do que 

na posição axial. A razão d/b para o isômero axial é igual a 0,72 e para o isômero 

equatorial é igual a 0,53. 

 

Para o N2: O ligante N2 apresenta tanto a habilidade aceptora-π quanto a habilidade 

doadora-σ maior na posição axial do que na posição equatorial. A habilidade 

aceptora-π é maior do que a habilidade doadora-σ, como se pode observar na razão 

d/b igual a 0,97 para o isômero axial e 0,83 para o isômero equatorial. 
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Para o NCCH3: Nos dois isômeros a doação-σ é muito superior à retrodoação-π. A 

razão d/b para o isômero axial é 4,09 enquanto que para a posição equatorial é igual 

a 6,23. 

 

Para o η2-C2H4: A análise CDA mostra que a doação-σ é maior do que a 

retrodoação-π. A razão d/b é igual a 1,61. 

 

Para o NH3: A doação-σ é maior na posição axial do que na posição equatorial. Não 

existe a retrodoação-π. 

 

Para o NF3: A única informação que se pode retirar da análise CDA para este ligante 

é que a doação-σ é maior do que a retrodoação-π no isômero axial. A razão d/b é 

igual a 2,43. 

 

Para o PH3: A análise CDA mostra que o ligante PH3 é muito melhor doador-σ do 

que aceptor-π, tanto na posição axial quanto na posição equatorial. Tanto a doação-

σ quanto a retrodoação-π são maiores no isômero axial. A razão d/b para o isômero 

axial é igual a 2,50 e para o isômero equatorial é igual a 2,93. 

 

Para o P(CH3)3: Para este ligante a doação-σ é maior do que a retrodoação-π nos 

dois isômeros. Um fato interessante de se notar é que a doação-σ é maior no 

isômero equatorial enquanto a retrodoação-π é maior no isômero axial. A razão d/b é 

igual a 2,35 para o isômero axial e 2,87 para o isômero equatorial. 

 

Para o P(OCH3)3: A doação-σ é maior do que a retrodoação-π nos dois isômeros. A 

doação-σ é maior no isômero axial enquanto que a retrodoação-π é maior no 

isômero equatorial. A razão d/b para o isômero axial é igual a 3,18 e para o isômero 

equatorial é igual a 2,88. 

 

Para o P(C6H5)3: A doação-σ é maior do que a retrodoação-π nos dois isômeros. 

Para os dois isômeros a doação-σ é praticamente igual, mas a retrodoação-π é 

maior para o isômero axial. A razão d/b para o isômero axial é igual a 2,49 e para o 

isômero equatorial é igual a 2,65. 
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Para o PF3: Este ligante é melhor doador-σ do que aceptor-π. A doação-σ é maior 

para o isômero axial enquanto que a retrodoação-π é maior para o isômero 

equatorial. A razão d/b para o isômero axial é igual a 2,25 e para o isômero 

equatorial é igual a 1,84. 

 

A Análise da Decomposição da Carga mostra que a habilidade doadora-σ 

para as fosfinas varia na seguinte ordem para o isômero axial: P(OCH3)3 > P(CH3)3 > 

PH3 > P(C6H5)3 > PF3. Para o isômero equatorial a ordem é a seguinte: P(OCH3)3 > 

P(CH3)3 > P(C6H5)3 > PH3 > PF3. Já a retrodoação-π apresenta a seguinte ordem 

para o isômero axial: P(CH3)3 > PH3 > PF3 > P(C6H5)3> P(OCH3)3 e para o isômero 

equatorial: PF3 > P(OCH3)3> P(C6H5)3 > P(CH3)3 > PH3. 

 

A Figura 4.95 mostra as energias de interação entre o ligante e o Os(CO)4 

nas posições axial e equatorial, calculadas com o CDA. 
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Figura 4.95: Energia de interação do ligante com Os(CO)4 nas posições axial e equatorial. 

 

Os dados na Figura 4.95 mostram que a interação na posição axial é maior do 

que na posição equatorial (exceto para o ligante η2-C2H4, que só é estável na 

posição equatorial). A seqüência na ordem de interação é a mesma observada na 

interação do Ru(CO)4 com estes ligantes. 
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b) Análise da Decomposição da Energia (EDA) 

 

Utilizando o mesmo procedimento dos casos anteriores, realizou-se a análise 

da decomposição da energia para a interação do ligante CO com o Os(CO)4, 

verificando-se a dependência das energias de Pauli, eletrostática, estérea, orbital e 

de interação com as distâncias. Em um segundo momento, fez-se a análise EDA 

para a interação do Os(CO)4 com outros ligantes. Os dados referentes a esta análise 

encontram-se no Apêndice 05. 

 

b.1 - Análise da dependência das energias envolvida s na interação CO-Os(CO) 4 

com a distância da ligação Os-CO. 

 

A Figura 4.96 mostra a dependência das energias envolvidas na interação 

entre o ligante CO na posição axial e o Os(CO)4 com a distância Os-C.  
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Figura 4.96: Interação do CO com Os(CO)4 na posição axial. 

 

Da Figura 4.96 observa-se que: 

 

1.  A energia de interação (�) tem uma dependência linear com a distância Os-

C; 
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2. A repulsão de Pauli ( ) é o único termo que contribui negativamente para a 

formação da ligação e é aquele que mais fortemente se altera com a distância 

Os-C; 

3. As energias de interação eletrostática (▲) e de orbital (�) possuem quase o 

mesmo valor para todas as distâncias Os-C. Na geometria de equilíbrio (1,97 

Å) o termo eletrostático (▲) é um pouco mais negativo do que o termo orbital 

(�). A uma distância de 2,2 Å o termo eletrostático (▲) passa a ser menos 

negativo que o termo orbital (�). Assim, como o termo orbital (�) é menos 

dependente da distância Os-C, a grandes distâncias a interação orbital 

contribui mais para a estabilização do que o termo eletrostático (▲); 

4. As contribuições σ (�) e π (�) para o termo de interação orbital (�) são 

praticamente os mesmos para a geometria de equilíbrio. Entretanto, a 

contribuição σ (�) é menos dependente da distância Os-C, assim para 

grandes distâncias ele torna-se mais importante para a estabilização.  

 

A Figura 4.97 mostra o percentual de contribuição dos termos atrativos para a 

interação do CO na posição axial. 

 

Percentual de contribuição dos termos atrativos par a 
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Figura 4.97: Percentual de contribuição dos termos atrativos para a interação do CO na posição 

axial. 

 

Observa-se que:  
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1. O termo de interação orbital (�) aumenta sua importância para a 

estabilização, enquanto que o termo eletrostático (▲) diminui sua importância 

com o aumento da distância Os-C; 

2. Dos dois componentes para a interação orbital (�), observa-se que com o 

aumento da ligação Os-C, o componente σ (�) aumenta a sua importância 

enquanto o componente π (�) decresce sua importância. 

 

A Figura 4.98 mostra as variações das energias envolvidas na interação entre 

o ligante CO na posição equatorial com a distância da ligação Os-C. 

 

Interação do CO com Os(CO) 4 na posição equatorial 
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Figura 4.98: Interação do CO com Os(CO)4 na posição equatorial. 

 

Na Figura 4.98 observa-se que: 

 

1. Como observado no caso da interação na posição axial, a energia de 

interação (�) tem uma dependência aproximadamente linear com a distância 

Os-C; 

2. A interação de Pauli ( ) é o único termo que contribui para a desestabilização. 

É também o único que varia fortemente com a distância Os-C; 

3. Na geometria de equilíbrio o termo de interação orbital (�) é 

significativamente menos relevante do que o termo eletrostático (▲). 
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Entretanto, como ele varia menos, a uma grande distância (maior do que 2,4 

Å) ele se torna mais negativo do que o termo eletrostático (▲); 

4. Os três componentes do termo de interação orbital (�) seguem quase 

paralelos. Na geometria de equilíbrio o termo mais relevante é o oriundo do 

orbital a1 (�), seguido pela contribuição do orbital b2 ( ) . 

 

A Figura 4.99 mostra a contribuição percentual dos termos atrativos para a 

estabilização do complexo na posição equatorial. 
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Figura 4.99: Percentual de contribuição dos termos atrativos para a interação do CO na 

posição equatorial. 

 

Da Figura 4.99 pode-se destacar que: 

 

1. Como observado no caso axial, o temo de interação orbital (�) é inicialmente 

menor do que o termo eletrostático (▲), entretanto torna-se mais importante à 

medida que a distância Os-C aumenta. Observa-se que para distâncias acima 

de 2,4 Å, ele se torna o mais relevante; 

2. Dos três componentes para a interação orbital (�), aqueles derivados dos 

orbitais b1 (�) e b2 ( ) tornam-se menos importantes na medida em que a 

distância Os-C aumenta. A contribuição do componente oriundo do orbital a1 

(�) aumenta linearmente com a distância Os-C. 
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A Figura 4.100 mostra as diferenças entre as contribuições para a energia de 

interação dos diferentes termos nas posições axial e equatorial. É importante 

ressaltar que, nesta figura, valores negativos implicam em estabilização preferencial 

na posição axial. 
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Figura 4.100: Diferenças entre as interações da unidade CO com o Os(CO)4 nas posições axial e 

equatorial. 

 

Desta figura pode-se concluir que: 

 

1. A energia de interação (�) da unidade CO com Os(CO)4 é sistematicamente 

mais negativa na posição axial do que na posição equatorial. Na geometria de 

equilíbrio o CO interage mais fortemente na posição axial do que na posição 

equatorial por 10,3 kcal.mol-1. A grandes distâncias a diferença é reduzida, 

porém é sempre mais favorável na posição axial; 

2. A contribuição mais relevante para a diferença na energia de interação (�) em 

ambas as posições vem do termo de repulsão de Pauli ( ), o qual na 

geometria de equilíbrio é maior na posição equatorial do que na posição axial, 

sendo a diferença 74,5 kcal.mol-1. O termo seguinte é o eletrostático (▲), o 
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qual, entretanto, favorece a posição equatorial. Na geometria de equilíbrio o 

termo eletrostático (▲) é 43,3 kcal.mol-1 mais forte na posição equatorial do 

que na posição axial. Na geometria de equilíbrio o termo orbital (�) é mais 

negativo para a posição equatorial do que para a posição axial; porém, torna-

se sistematicamente mais negativo para a posição axial do que para a 

equatorial com o aumento da distância Os-C; 

3. Portanto, a ligação mais forte na posição axial vem de uma contribuição 

positiva da repulsão de Pauli ( ) (menor na posição axial do que na posição 

equatorial) e da interação orbital (�), juntos com uma contribuição negativa da 

interação eletrostática (▲) (maior na posição equatorial do que na posição 

axial); 

4. Também vale a pena notar a contribuição σ (�) e π (�) para o termo orbital 

(�). As interações σ (�) e π (�) são sistematicamente maiores na posição 

equatorial; 

5. A energia estérea (▲) na geometria de equilíbrio é maior na posição 

equatorial do que na posição axial.  

 

Pode-se concluir que para o complexo [Os(CO)5] a análise da decomposição 

da energia mostra um perfil bastante semelhante ao apresentado para os outros 

complexos. 

 

 

b.2 – Análise da decomposição da energia para os co mplexos [Os(CO) 4L]. 

 

Para o complexo [Os(CO)4L] (L= CS, N2, NCCH, NCCH3, NH3, NF3, P(CH3)3, 

PF3) com os ligantes nas posições axial e equatorial, foi realizada a análise da 

decomposição da energia e os resultados são mostrados a seguir. É importante 

ressaltar que na otimização do isômero equatorial do complexo [Os(CO)4NH3] houve 

a convergência para a posição axial. 

 

A variação da energia de repulsão de Pauli na interação de cada ligante com 

o Os(CO)4 nas posições axial e equatorial é mostrada na Figura 4.101. Observa-se 

que todos os ligantes apresentam energia de repulsão de Pauli maior na posição 

equatorial do que na posição axial. A maior diferença entre as posições axial e 
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equatorial foi apresentada pelo ligante CO, seguido do CS e do PF3. A maior energia 

de repulsão de Pauli é apresentada na interação entre CS e Os(CO)4, tanto na 

posição axial quanto na posição equatorial. As menores energias de Pauli são 

mostradas para as interações entre o Os(CO)4 e os ligantes nitrogenados. 
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Figura 4.101 – Energia de repulsão de Pauli para a interação do ligante com o Os(CO)4. 

 

A Figura 4.102 mostra a energia envolvida na interação eletrostática entre 

cada ligante e o Os(CO)4. Nesta figura observa-se o mesmo comportamento 

apresentado na análise dos complexos de ferro e de rutênio. Todas as energias de 

interação eletrostática dos ligantes com Os(CO)4 são mais negativas na posição 

equatorial do que na posição axial. Note que para o ligante NCCH3 a energia de 

interação eletrostática é levemente mais negativa na posição equatorial do que na 

posição axial. As menores energias de interação eletrostática são apresentadas para 

os ligantes nitrogenados. Os ligantes CS, P(CH3)3, CO e PF3 são os que apresentam 

as maiores energias de interação eletrostática. 

 



 

 

182
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Figura 4.102 – Energia eletrostática para a interação do ligante com o Os(CO)4. 

 

A Figura 4.103 mostra a contribuição orbital para a ligação entre cada ligante 

e o Os(CO)4. Observa-se que as maiores contribuições orbital ocorrem para os 

ligantes CS e CO, principalmente quando a interação é na posição equatorial. Para 

todos os ligantes, exceto o P(CH3)3, a energia é ligeiramente mais negativa na 

posição equatorial do que na posição axial. As menores contribuições orbital 

novamente aparecem para os ligantes nitrogenados. 
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Figura 4.103 – Contribuição orbital para ligação do ligante com o Os(CO)4. 
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As contribuições σ e π para a energia de interação orbital são mostradas nas 

Figuras 4.104 e 4.105. 
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Figura 4.104: Contribuição σ para a interação dos ligantes com o Os(CO)4. 

 

A maior contribuição σ é apresentada pelo ligante CS, tanto na posição axial 

quanto na equatorial (Figura 4.104). A maior diferença entre as contribuições σ nas 

posições axial e equatorial é notada para o ligante CO, seguido dos ligantes CS, PF3 

e N2. Apenas os ligantes P(CH3)3 e o NF3 apresentam maior contribuição σ na 

posição axial do que na equatorial. As menores contribuições σ são mostradas para 

os ligantes nitrogenados. 
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Figura 4.105: Contribuição π para a interação dos ligantes com o Os(CO)4. 
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A Figura 4.105 mostra que todos os ligantes apresentam energia de interação 

π mais negativa na posição equatorial do que na posição axial. As maiores 

contribuições π ocorrem para os ligantes CS, CO e PF3. As maiores diferenças entre 

as energias de interação π nas posições axial e equatorial são para os ligantes NF3, 

seguido pelo CS e CO.  

 

 

Nas figuras que seguem, mostram-se dois gráficos comparativos das energias 

envolvidas na interação entre cada ligante e o Os(CO)4 nas posições axial e 

equatorial. 

 

As Figuras 4.106 e 4.107 mostram que a energia de Pauli é o único termo que 

contribui negativamente para a formação da ligação entre L e Os(CO)4, tanto no 

isômero axial quanto no isômero equatorial. Em todos os casos o termo de interação 

eletrostático é sempre mais negativo do que o termo orbital. A interação entre o 

Os(CO)4 com CS é a que apresenta o termo eletrostático mais negativo. As maiores 

contribuições π ocorrem com os ligantes CS e CO enquanto que as maiores 

contribuições σ ocorrem com os ligantes CS, P(CH3)3, CO e PF3. De modo geral, as 

menores contribuições σ e π ocorrem para os ligantes nitrogenados.  
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Figura 4.106: Comparação das energias envolvidas na interação L-Os(CO)4 na posição axial. 
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Comparação das energias envolvidas na interação 
dos ligantes com Os(CO) 4 na posição equatorial
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Figura 4.107: Comparação das energias envolvidas na interação L-Os(CO)4 na posição 

equatorial. 

 

A Figura 4.108 mostra a estabilidade relativa entre os ligantes axial e 

equatorial do [Os(CO)4L], calculado com o método DFT/BP86/TZVP+. A Figura 4.92, 

mostra uma grande concordância com os resultados apresentados na Figura 4.108.  
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Figura 4.108: Estabilidade relativa entre os isômeros axial e equatorial. 

 

Comparando-se os resultados obtidos com a Análise da Decomposição de 

Carga (CDA) e da Análise da Decomposição de Energia (EDA), observa-se a 

seguinte ordem para a energia de interação dos ligantes com o fragmento Os(CO)4: 
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Com o método CDA 

 

Axial: CS>P(CH3)3>CO>P(OCH3)3>P(C6H5)3>PF3>PH3> NH3>NCCH3>N2 

Equatorial: CS>C2H4>P(CH3)3>CO> P(OCH3)3>PF3>P(C6H5)3>PH3>NH3>NCCH3>N2 

 

 

Com o método EDA 

 

Axial: CS>P(CH3)3>CO3>PF3 >NH3>NCCH3≈NCH>N2>NF3 

Equatorial: CS>CO>P(CH3)3>PF3> NCCH3> NCH>N2>NF3 

 

 

 

4.4 - Conclusão 

 

De uma forma geral a análise dos dados discutidos neste capítulo nos levam 

às seguintes conclusões: 

 

1 – Nos complexos [M(CO)4L] (M = Fe, Ru e Os) observa-se que no geral os ligantes 

CO, CS, N2, NCCH3, NH3, NF3, PH3, P(CH3)3 e P(C6H5)3 ocupam preferencialmente 

a posição axial. As exceções a este comportamento são N2 e PH3 que no complexo 

[Ru(CO)4L] preferem a posição equatorial, porém por pequena quantidade de 

energia (0,40 kcal.mol-1). Observa-se o mesmo para o CS no complexo 

[Os(CO)4CS], o qual prefere a posição equatorial por 0,95 kcal.mol-1. Os ligantes 

P(OCH3)3 e PF3 ocupam preferencialmente a posição equatorial. Para o complexo 

[M(CO)4(η2-C2H4)] apenas o isômero equatorial é estável. 

 

2 – A energia de dissociação (EDL) de todos os ligantes é sempre maior na posição 

axial do que na posição equatorial, exceto para o η2-C2H4 que foi calculado apenas 

na posição equatorial. Isto é uma conseqüência direta da diferença de estabilidade 

entre as espécies M(CO)4 sem o CO axial (M(CO)4(ax)) e M(CO)4 sem o CO 

equatorial (M(CO)4(eq)). Como o último é mais estável se gasta menos energia para 

a retirada do CO da posição equatorial. Adicionalmente, se considerarmos a 

interação doadora/aceptora, a espécie M(CO)4 com menor energia de LUMO, 
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portanto mais ácida, deverá ter maior capacidade aceptora. É o que se observa no 

presente caso. A energia do LUMO de M(CO)4(ax) é mais negativa do que a energia 

do LUMO de M(CO)4(eq). Adicionalmente, existe menor dispersão na superfície de 

isodensidade para o LUMO da espécie M(CO)4(axial), o que pode indicar uma maior 

capacidade para a interação com um ligante doador. Estes fatos indicam interação 

mais forte do CO na posição axial do que na  posição equatorial, portanto maior 

energia de dissociação nesta posição. 

 

3 – Considerando-se apenas os isômeros axiais, observa-se que, com exceção do 

NH3 e dos ligantes fosforados, a energia de dissociação da ligação M-L aumenta na 

ordem Ru-L < Fe-L < Os-L, com diferenças menores do que 2,0 kcal.mol-1 entre Fe e 

Ru e com valores que vão de 2 a 12 kcal.mol-1 entre Fe e Os. No caso dos ligantes 

fosforados a energia de dissociação está na ordem Fe-L < Ru-L < Os-L. Neste caso 

a ordem da energia de dissociação segue a energia dos orbitais LUMO (Os < Ru < 

Fe).  

 

4 – As interações M(CO)4-L são altamente dependentes da distância M-L. Ambas as 

metodologias EDA e CDA mostram esta dependência (Figuras 4.33, 4.35, 4.37, 4.65, 

4.67, 4.69, 4.96, 4.98, 4.100 e 4.109). Não apenas a interação total, mas 

principalmente as componentes individuais decrescem à proporção em que a 

distância M-L aumenta. No caso dos componentes EDA observa-se que os termos 

de interação eletrostática e repulsão de Pauli variam mais intensamente do que os 

termos envolvendo interações de orbitais. Destes a variação mais intensa é 

observada para as interações π. No caso dos componentes da análise CDA observa-

se que o termo de retrodoação varia mais intensamente com a distância do que o 

termo de doação, compatível com o resultado EDA. 
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Variação da doação e a retrodoação com a distância 
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Figura 4.109: Variação da doação-σ e da retrodoação-π com a distância Fe-C, com o método 

CDA. 

 

5 – A análise CDA revela que: 

• No geral, a doação-σ é maior do que a retrodoação-π; 

• Os ligantes fosforados são os melhores doadores-σ, ao passo que os ligantes 

nitrogenados são os piores doadores-σ; 

• Os melhores aceptores-π seguem a ordem: η2-C2H4 > CS > CO > PF3 ao 

passo que os piores aceptores-π são mais uma vez os ligantes nitrogenados; 

• A intensidade da doação-σ não segue uma ordem regular nos diferentes 

metais, embora os seguintes aspectos  possam ser observados. Da mesma 

forma que no caso da energia de dissociação os ligantes fosforados 

apresentam comportamento diferente dos demais. Para os ligantes não 

fosforados a intensidade da doação-σ é Fe(CO)4L > Ru(CO)4L > 

Os(CO)4L, ao passo que para os ligantes fosforados ela é Os(CO)4L > 

Ru(CO)4L > Fe(CO)4L. Em princípio a intensidade da interação σ deveria 

correlacionar com a energia do LUMO das espécies M(CO)4, a qual segue a 

ordem Os < Ru < Fe. Esta ordem é compatível com a ordem observada para 

os ligantes fosforados, os quais, curiosamente, são os ligantes de maior 

capacidade doadora; 

• A retrodoação-π é mais intensa para interação Fe(CO)4�L, seguida da 

interação Os(CO)4�L, e por último da interação Ru(CO)4�L. Em princípio a 
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intensidade da retrodoação-π deveria ser relacionada à energia do HOMO do 

M(CO)4. Embora em alguns casos esta relação seja observada ela não é 

seguida uniformemente. Por exemplo, a energia do HOMO do Os(CO)4 é 

mais positiva do que a energia do HOMO do Ru(CO)4, de acordo com a maior 

intensidade de retrodoação-π em Os(CO)4, porém é também mais positiva do 

que a energia do HOMO do Fe(CO)4, embora este último apresente maior 

intensidade de retrodoação-π; 

• Comparando-se a intensidade da doação-σ entre as posições axial e 

equatorial observa-se que no geral os valores são muito similares. Diferenças 

sistemáticas são calculadas apenas no caso de [Fe(CO)4L] onde observa-se 

que para os ligantes não fosforados a intensidade da interação é maior na 

posição axial, ao passo que para os ligantes fosforados a intensidade da 

interação é maior na posição equatorial. Para [Ru(CO)4L] a doação-σ é mais 

intensa na posição axial para praticamente todos os ligantes. No caso dos 

ligantes não fosforados em [Os(CO)4L] a doação-σ é mais intensa na posição 

axial, ao passo que para os ligantes fosforados não há um comportamento 

regular; 

• No caso da retrodoação-π observa-se um comportamento mais regular. Por 

exemplo, no caso do [Fe(CO)4L] a retrodoação-π é maior na posição 

equatorial do que na posição axial. Para [Ru(CO)4L] e [Os(CO)4L] observa-se 

que para os ligantes que são melhores aceptores-π a intensidade na posição 

equatorial é maior do que na posição axial. 

 

6 – A análise EDA mostra o seguinte comportamento: 

• Da mesma forma que no caso CDA encontra-se que a doação-σ é maior do 

que a retrodoação-π; 

• Os melhores doadores-σ são os ligantes fosforados, juntamente com CO e 

CS. No outro extremo como os piores doadores-σ encontramos os ligantes 

nitrogenados; 

• Com relação à capacidade aceptora-π os ligantes mais fortes são o CS, CO, 

C2H4 e PF3. Os ligantes nitrogenados são os aceptores-π mais fracos; 

• De uma maneira geral a intensidade da doação-σ segue a ordem Os > Fe ≅ 

Ru. A retrodoação-π segue comportamento muito similar, sendo mais intensa 
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no caso do [Os(CO)4L] e essencialmente igual no caso de [Ru(CO)4L] e 

[Fe(CO)4L];  

• No geral a doação-σ é mais intensa na posição axial para [Fe(CO)4L] e mais 

intensa na posição equatorial para [Os(CO)4L]. Para [Ru(CO)4L] não observa-

se um comportamento sistemático, encontrando-se casos em que a doação-σ 

é mais forte na posição axial e casos em que ela é mais forte na posição 

equatorial. No geral a retrodoação-π é mais intensa na posição equatorial. 

 

7 - No geral as metodologias CDA e EDA dão resultados similares. Entretanto, 

alguns pontos de divergência merecem destaque. Um ponto de divergência que 

consideramos relevante diz respeito à ordem de intensidade para doação-σ nos 

ligantes fosforados. Enquanto a metodologia CDA coloca sistematicamente os 

ligantes PF3 e P(OCH3)3 como doadores-σ mais fortes do que P(CH3)3 e PH3, em 

contradição ao comportamento esperado com base na estrutura química destes 

ligantes, a metodologia EDA corretamente reproduz o resultado esperado, 

classificando os ligantes P(CH3)3 e PH3 como doadores-σ mais fortes do que PF3, 

embora no caso de [Ru(CO)4L] os valores de doação-σ para PH3 e PF3 sejam muito 

similares. Como mostrado antes, as intensidades destas interações são fortemente 

dependentes das distâncias M-L. Como a distância M-P é menor em PF3 e P(OCH3)3 

do que em PH3 e P(CH3)3 poder-se-ia atribuir a maior intensidade da doação-σ em 

[M(CO)4PF3] e [M(CO)4P(OCH3)3] (calculada pelo CDA) à menor distância M-P 

nestes casos. Entretanto, cálculos de sistemas onde todas as ligações M-P são 

colocadas artificialmente iguais mostraram que, embora as diferenças diminuam, o 

PF3 e o P(OCH3)3 continuam como doadores-σ mais fortes do que o P(CH3)3. 

Portanto, parece que o método CDA tende a superavaliar a capacidade de doação-σ 

para os ligantes PF3 e P(OCH3)3. 
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Capítulo 5 

 

Estruturas dos Clusters [MEstruturas dos Clusters [MEstruturas dos Clusters [MEstruturas dos Clusters [M3333(CO)(CO)(CO)(CO)12121212]]]]  (M= Fe, Ru, Os)(M= Fe, Ru, Os)(M= Fe, Ru, Os)(M= Fe, Ru, Os)    

 

5.1 - Introdução 

 

O termo cluster metálico é usado em química de forma ampla, porém, em 

química inorgânica a definição é mais restrita e, segundo F. A. Cotton, refere-se a 

“um grupo finito de átomos metálicos, os quais são ligados principalmente, ou pelo 

menos em uma extensão significativa, através de ligações metal-metal” (COTTON, 

1964). 

 

Dito de outra forma, 

 

“Clusters Metálicos são compostos que apresentam um arranjo central de 

átomos metálicos unidos por ligações metal-metal e estabilizados por uma 

camada externa de ligantes”. 

 

 

Como exemplos de clusters metálicos podem-se citar compostos do tipo 

[Rh6(CO)16], e [Fe2(CO)9], dentre outros, que fazem parte do imenso grupo das 

carbonilas metálicas polinucleares cujas estruturas encontram-se na Figura 5.1. 
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Figura 5.1: Exemplos de clusters metálicos. 

 

Neste grupo excluem-se os complexos polinucleares clássicos nos quais os 

átomos metálicos são mantidos juntos unicamente por ligações em ponte M-X-M. 

Existem, naturalmente, casos de fronteira, tais como os agregados Fe4S4 nas 

ferrodoxinas, em que algum grau de ligação direta metal-metal provavelmente existe 

(COTTON et al, 1999). Embora, a distância internuclear Fe...Fe indique que não 

existe uma ligação metal-metal típica nestes compostos, medidas de 

susceptibilidade magnética mostram que existe uma comunicação entre os átomos 

de ferro (HOUSECROFT, 1996). Vários agregados de sulfetos, selenetos e teluretos 

de cobre são comumente chamados de “clusters”, mas como há pequena ou 

nenhuma ligação metal-metal direta, eles não devem ser chamados de clusters 

metálicos de acordo com a definição dada por Cotton (1964).  

 

Clusters estáveis de metais de transição são algumas vezes divididos em 

organometálicos e inorgânicos (CRABTREE, 2005). Clusters organometálicos, tais 

como [Os3(CO)12], tendem a ser espécies em que os metais se encontram em baixo 

estado de oxidação (≤ 2), freqüentemente estabilizados por ligantes carbonil, típico 

doador-σ e receptor-π. Nos clusters inorgânicos, tais como [(RO)3Mo≡Mo(RO)3], 

[Cl4Re≡ReCl4] ou [Mo6(µ3-Cl)8] os metais encontram-se em estados de oxidação 

altos e são estabilizados ligantes doadores-σ e doadores-π, tais como Cl-, alcóxidos, 

etc. Existem também os clusters organometálicos híbridos com o grupo principal, tais 

como, [{Fe(CO)3}2{BH}2(µ2-H)4] (CRABTREE, 2005). 

 

A química dos clusters organometálicos é uma área da Química Inorgânica 

que tem apresentado um crescimento exponencial nos últimos anos. Estes 
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compostos apresentam uma grande variedade em suas formas estruturais e uma 

química diversificada. Alguns destes compostos, como o [Ru3(CO)12] e o [Os3(CO)12] 

são altamente simétricos e, por isso, têm sido atraentes escolhas para estudos de 

espectroscopia fundamental (DELLEY et al, 1982). Além disso, estes compostos 

podem ser convertidos em derivados de alta reatividade, pela substituição do ligante 

carbonil por ligantes fracamente coordenantes como em [M3(CO)11(NCMe)] e 

[M3(CO)10(NCMe)2] (M= Ru e Os), transformando-se em excelentes materiais de 

partida para a síntese de vários compostos organometálicos (COTTON et al, 1999). 

Os clusters carbonílicos coordenados a alcinos ou polialcinos com diferentes sítios 

redox ativos exibem deslocalização eletrônica e mostram potencialidades como 

materiais para a fabricação de condutores moleculares, sensores, agentes 

eletroquímicos, óptica não linear, etc. (ROSSETO et al, 2003; ADAMS et al, 2002; 

ADAMS; QU; SMITH, 2002; SILVA et al, 2005). A Figura 5.2 mostra clusters de 

rutênio e de ósmio, nos quais alguns ligantes carbonil foram substituídos por alcinos 

e fosfinas, que foram sintetizados, caracterizados e estudados quanto à sua 

aplicação na fabricação de materiais para óptica não linear (ROSSETO; VARGAS, 

2004).  

 

 
 Figura 5.2: Clusters carbonílicos utilizados como materiais para óptica não linear 
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5.1.1 - Histórico 

 

Compostos contendo dois ou mais átomos metálicos unidos através de 

ligação metal-metal são conhecidos por aproximadamente um século. O primeiro 

cluster metálico descrito na literatura foi provavelmente o Ta6Cl14.7H2O descrito em 

1907 (MUETTERTIES, 1980), embora a verdadeira natureza destes compostos só 

tenha sido determinada em 1935, quando foi possível usar a cristalografia de raios-X 

para demonstrar a existência de ligação direta metal-metal. Neste mesmo ano, C. 

Brosset (MEISSLER; TARR, 1991) descreveu a estrutura de K3W2Cl9, composto 

contendo o íon [W2Cl9
3-], no qual a distância W-W (2,40 Å) é substancialmente 

menor do que a distância interatômica no tungstênio metálico (2,75 Å). A 

proximidade dos metais neste íon indicou, pela primeira vez, a possibilidade da 

interação direta entre orbitais metálicos. Observa-se, entretanto, que pequena 

atenção foi dada a esta questão por muitos anos, embora outras espécies com 

características similares tenham sido sintetizadas nos anos seguintes (MEISSLER; 

TARR, 1991). 

 

O desenvolvimento moderno da química de espécies contendo ligações 

metal-metal foi estimulado com a elucidação das estruturas cristalinas dos íons 

[Re3Cl12
3-] e [Re2Cl8

2-] (MEISSLER; TARR, 1991). Em 1963, foi mostrado que o íon 

[Re3Cl12
3-] contém um arranjo triangular de átomos metálicos, tendo uma distância 

Re-Re muito pequena (2,48 Å); no ano seguinte, durante estudos da síntese de 

complexos trirênio foi sintetizado o [Re2Cl8
2-] (dimérico). Neste composto a distância 

da ligação metal-metal é 2,24 Å, sendo este o primeiro complexo relatado que 

contém uma ligação quádrupla (MEISSLER; TARR, 1991). Desde então, a química 

dos clusters metálicos tem tido um crescimento exponencial.  

 

 

5.1.2 – Classificação dos Clusters Metálicos 

 

Os clusters metálicos diferenciam-se pelo tipo de ligante(s) coordenado(s) ao 

arranjo metálico e obviamente pelo estado de oxidação formal médio dos átomos 

metálicos.  
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5.1.2.1 - Tipos de Clusters 

 

De acordo com o tipo de ligante, os clusters metálicos podem ser divididos em 

dois grupos clássicos3 (COTTON, 1964): 

 

(a) CLUSTERS DOADORES-π: Clusters contendo átomos metálicos do início 

da série de transição em estados de oxidação médios a altos, comumente +2 e +3. 

Estes clusters contêm ligantes doadores π, tais como Cl-, Br-, I-, S2- e OR-. 

Geometricamente estes clusters mostram uma forte tendência em exibirem 

geometria triangular ou octaédrica do esqueleto metálico.  

Exemplos: [Re3Cl9]
3+ � triangular e [Mo6Cl8]

4+ � octaédrico. 

 

(b) CLUSTERS ACEPTORES-π: Clusters contendo átomos metálicos do final 

da série de transição em baixo estado de oxidação (~zero). Esses clusters estão 

geralmente associados a ligantes CO, NO, CNR (receptores π), fosfinas e polienos 

(em particular ciclopentadienil e benzeno). Podem ser neutros, catiônicos ou 

aniônicos e a unidade estrutural mais comum é o triângulo metálico. A vasta maioria 

destes clusters adota geometrias que são fragmentos do empacotamento metálico 

como por exemplo tetraédrica, pirâmidal trigonal e octaédrica quando a nuclearidade 

metálica é menor do que 7, enquanto que nos casos dos clusters de alta 

nuclearidade predominam as geometrias esféricas, como a dodecaédrica, 

icosaédrica.  

Exemplos: [Ru3(CO)12] � triangular, [Ir4(CO)12] � tetraédrico e [Rh6(CO)16] � 

octaédrico 

 

A grande maioria dos compostos desta última classe apresenta ligantes 

carbonil e são freqüentemente chamados de clusters carbonílicos ou carbonilas 

metálicas polinucleares. O papel dominante do monóxido de carbono como um 

ligante para estabilizar clusters em estados de oxidação baixos, deve-se ao fato de 

este ser um ligante muito flexível, que pode ocupar posições terminais, em ponte 

entre dois átomos metálicos (µ-CO) e entre três átomos metálicos (µ3-CO) em um 

cluster.  

                                                           
3 Correspondendo à classificação de Clusters Inorgânicos e Clusters Organometálicos. 
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Na Figura 5.3 podem-se observar alguns arranjos assumidos por estes 

compostos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3: Alguns arranjos exibidos por clusters carbonílicos. 

 

 

5.1.2.2 – Modos de interação dos ligantes 

 

A maneira pela qual os ligantes unem-se ao centro metálico é indicada na 

fórmula dos compostos através das letras gregas µµµµ- (mi) e ηηηη- (eta), com os 

respectivos qualificadores numéricos subscritos e sobrescritos, respectivamente.  

 

Os ligantes que se coordenam simultaneamente a dois ou mais centros 

metálicos são designados como ligantes em ponte. O símbolo µ refere-se aos 

modelos de ponte, como segue: 

 

µ ou µ2  �ponte entre 2 centros metálicos 

        µ3  �ponte entre 3 centros metálicos 

 

O símbolo ηηηη refere-se a hapticidade (do grego haptein, muito rápido), isto é, 

ao número de átomos que estão dentro da distância de ligação do átomo metálico.  

 

[Rh6(CO)16] [Os3(CO)12] [Ir 4(CO)12] 

[Ni 38Pt6(CO)48H]5- 
[Pt26(CO)32]

3- 
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O CH3 preso por uma ligação simples M-C é monohapto, η1. Já o C=C é di-

hapto, η2, se seus dois átomos de carbono estiverem dentro da mesma distância de 

ligação do átomo metálico. O ligante ciclopentadienil (Cp), C5H5, pode ser mono-

hapto (η1), tri-hapto (η3) e penta-hapto (η5), como por exemplo nos compostos, 

[Ti(η1-C5H5)2(η5-C5H5)2]  e [W(η3-C5H5)(η5-C5H5)(CO)2]. 

 

 

5.1.3 - Clusters carbonílicos trinucleares de metai s do grupo 8 

 

Clusters carbonílicos binários de metais de transição são importantes para a 

modelagem da superfície para quimissorção e catálise heterogênea (LI e JUG, 

1992). Os clusters trinucleares são quase sempre triangulares, muitas vezes 

heteronucleares e muito numerosos. Dentro deste grupo encontram-se os clusters 

[M3(CO)12] (M= Fe, Ru e Os), os quais obedecem à Regra dos 18 elétrons. Estes 

clusters têm sido muito estudados e utilizados para ilustrar a química típica dos 

clusters. Os clusters [Ru3(CO)12] e [Os3(CO)12] são relativamente pouco reativos 

(COTTON e TROUP, 1974), porém podem ser convertidos em derivados de alta 

reatividade e com uma química de características próprias. Outro fato que torna os 

clusters trinucleares de metais do grupo 8 intrigantes é o diferente arranjo exibido 

pelos ligantes nestes compostos isoeletrônicos.  

 

Os clusters [Ru3(CO)12] e [Os3(CO)12] apresentam doze carbonilas terminais 

enquanto o [Fe3(CO)12] apresenta duas carbonilas em ponte em uma aresta do 

triângulo metálico, conforme mostra a Figura 5.4. 

 

 
Figura 5.4: Estruturas com carbonilas em ponte e carbonilas terminais. 
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5.1.3.1 – [Fe3(CO)12] 

 

Dentre os clusters trinucleares de metais do grupo 8, o [Fe3(CO)12] é um dos 

mais estudados e o que mais provocou especulações sobre sua estrutura. 

Primeiramente sintetizado em 1906 por decomposição térmica do [Fe2(CO)9], este 

composto hidrofóbico verde escuro mostrou através de medidas de suscetibilidade 

magnética ser diamagnético. Dentre os trabalhos para a determinação da estrutura 

do [Fe3(CO)12] encontram-se os trabalhos de Sheline, os quais discutem algumas 

prováveis estruturas deste composto baseado nos espectros infravermelho e 

ultravioleta, concluindo erroneamente, que a estrutura mais provável teria os três 

átomos de ferro alinhados, unidos por quatro carbonilas em ponte, Figura 5.5 

(SHELINE, 1951; DOBSON; SHELINE 1963).  

 

 
Figura 5.5: Estrutura linear proposta para o [Fe3(CO)12]. 

 

A primeira evidência para o arranjo triangular dos átomos de ferro foi 

apresentada por Dahl e Rundle (1957), a partir de estudos de difração de raios-X. 

Nos anos subseqüentes, foram feitas várias tentativas para determinar o arranjo 

correto dos átomos. Em 1969, Wei e Dahl relataram que a configuração molecular 

do [Fe3(CO)12] consistia de um arranjo triangular isósceles de átomos de ferro, no 

qual um grupo Fe(CO)4 estava simetricamente coordenado somente por ligações 

Fe...Fe a um fragmento Fe2(CO)8 o qual continha dois grupos Fe(CO)3 idênticos 

unidos por duas pontes carbonílicas e uma ligação Fe...Fe. Os autores indicaram 

uma simetria C2v, embora percebessem a pequena diferença entre as distâncias das 

ligações Fe-CO das duas pontes (WEIN; DAHL,1969).  
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A existência de pontes assimétricas já havia sido proposta por Dahm e 

Jacobson (1968) a partir da investigação com raios-X da estrutura do cristal de 

[Fe3(CO)11P(C6H5)3]. Deste modo, foi assumido que a simetria da molécula deveria 

ser C2 ao invés de C2v. A estrutura proposta por Wei e Dahl foi confirmada por 

Cotton e Troup (1974) que determinaram com maior precisão a assimetria das 

pontes. Segundo estes autores, a estrutura molecular do cristal fornece uma 

indicação a cerca do provável comportamento dinâmico desta molécula em solução, 

pois a existência de dois ligantes carbonil, os quais em diferentes graus são 

intermediários entre a posição rigorosamente terminal e a perfeitamente em ponte 

simétrica, indica que a superfície de energia potencial é quase plana. Sendo assim, 

existe somente uma baixa energia de ativação para o rearranjo ponte-terminal via o 

mecanismo de abertura e fechamento de pontes, que havia sido proposto por 

Adams e Cotton (1972) para espécies binucleares. Eles sugerem também um 

caminho para a troca completa de todos os ligantes CO na molécula.  

  

A estrutura molecular do [Fe3(CO)12] no estado sólido é fortemente afetada 

pela temperatura, pois à medida que esta diminui, os ligantes em ponte tornam-se 

progressivamente mais simétricos e uma correspondente diminuição na distância da 

ligação entre os átomos de ferro unidos pelas pontes é observada (BRAGA et al, 

1994). Porém, não se observa nenhuma mudança na distância das outras duas 

ligações Fe-Fe do composto. Este comportamento, segundo Braga et al (1994), 

parece ter origem intramolecular, ou seja, na medida em que a temperatura diminui, 

o movimento dos átomos dentro da mesma molécula também diminui, permitindo 

que estes fiquem mais próximos entre si. Além disso, há uma diminuição na 

movimentação molecular e com isso há um aumento na interpenetração das 

moléculas dentro do cristal, o que acarreta um aumento na pressão estérea das 

vizinhanças. Assim, desde que a diferença de energia entre a ponte simétrica e a 

assimétrica seja muito pequena, a simetrização do sistema em ponte é preferível ao 

aumento das repulsões intermoleculares, visto que é menos dispendioso mudar a 

estrutura molecular do que a estrutura do cristal (BRAGA et al, 1994). 

 

Dentre os poucos trabalhos teóricos encontrados para o [Fe3(CO)12], 

encontra-se o trabalho de Jang et al (1998), o qual utiliza os métodos 

DFT/BP86/DZP e DFT/B3LYP/DZP para a determinação da estrutura deste 
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composto. Estes cálculos mostram que a geometria de equilíbrio para o [Fe3(CO)12] 

tem simetria C2v. O trabalho de Hunstock et al (1999) estuda a estrutura molecular 

do [Fe3(CO)12] utilizando os métodos SCF e DFT. São comparadas as estruturas 

com simetria C2v (com uma ponte dupla) e D3h
 (com todas as carbonilas terminais), 

concluindo-se que a estrutura em ponte é a preferida. Recentemente, cálculos DFT 

das estruturas do [Fe3(CO)12] com simetria C2v (com ponte dupla), D3h (com todas as 

carbonilas terminais) e D3h (com três pontes carbonílicas), com os funcionais B3LYP 

e BP86, mostraram que a estrutura com a ponte dupla (C2v) é realmente um mínimo 

e a estrutura mais estável. A estrutura com todas as carbonilas terminais (D3h) 

apresenta uma ou duas freqüências imaginárias dependendo do funcional utilizado, 

enquanto a forma com três carbonilas em ponte (D3h) apresenta apenas uma 

freqüência imaginária, independente do funcional utilizado (WANG et al, 2006). 

 

 

5.1.3.2 – [Ru3(CO)12] e [Os 3(CO)12] 

 

As tentativas para a determinação das estruturas dos clusters carbonílicos de 

rutênio e ósmio também ocorreram há muito tempo atrás. Corey e Dahl (1961), 

publicaram um trabalho mostrando que Ru e Os formam espécies trinucleares com 

os ligantes CO, cujas fórmulas são [Ru3(CO)12] e [Os3(CO)12]. Em outro trabalho 

mostraram os resultados da determinação da estrutura deste último composto 

utilizando a difração de raios-X. Segundo estes autores, o [Os3(CO)12] tem simetria 

D3h e os átomos de ósmio formam um triângulo equilátero, com distâncias de ligação 

Os-Os de 2,88 Å. Eles sugeriram também que o [Ru3(CO)12] e o [Os3(CO)12] seriam 

isomórficos e que, baseados nos espectros infravermelho, o [Fe3(CO)12] teria ponte 

carbonílica (COREY; DAHL, 1962). O composto Os3(CO)12 tem uma simetria 

aproximada D3h com a média das distâncias Os-Os igual a 2,8772(27) Å. A média 

das distâncias das ligações Os-CO(axial) é igual 1,946(6) Å, enquanto que para as 

ligações Os-CO(eq) é igual a 1,912(7) Å (CHURCHILL; DeBOER, 1977). 

 

Os dados de difração de raios-X para o composto [Ru3(CO)12] (CHURCHILL 

et al, 1977) mostram que as distâncias de ligação Ru-Ru dentro do triângulo Ru3 não 

são equivalentes, sendo a média das distâncias igual a 2,8518(4) Å. 
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Cálculos HF, MP2 e DFT foram realizados e os resultados comparados com 

os dados da determinação da estrutura molecular dos clusters [Ru3(CO)12] e 

[Os3(CO)12]. Foram analisadas as formas com simetria D3h e C2v, sendo observado 

que a estrutura com simetria quase D3h é a mais estável (HUNSTOCK et al, 1999). 

Dentre os métodos estudados o MP2 é o que está mais de acordo com os dados 

experimentais. 

 

 

5.2 – Metodologia 

 

Como discutido no Capítulo 3, os resultados dos cálculos DFT para sistemas 

de metais de transição muitas vezes dependem crucialmente do funcional utilizado. 

A escolha do funcional, portanto, afeta a qualidade do resultado (GONZÁLEZ-

BLANCO; BRANCHADELL, 1999). Assim, como a escolha de um funcional ótimo 

somente pode ser feita baseada na experiência acumulada, realizou-se um novo 

estudo para a escolha do método, pois os compostos estudados são maiores e mais 

complexos do que os estudados anteriormente. 

 

Foram testados os funcionais B3LYP, B3P86 e B3PW91, bem como os 

pseudopotenciais LANL2DZ, SDD e CEP-31G. As diferentes combinações de 

funcionais e de pseudopotenciais foram utilizadas na otimização das estruturas dos 

compostos [Fe3(CO)12], [Ru3(CO)12] e [Os3(CO)12] em diversas formas, isto é, nas 

simetrias D3, D3h (com três carbonilas em ponte), D3h (com todas as carbonilas 

terminais) e C2v (com uma ponte carbonílica dupla). Os parâmetros estruturais 

obtidos foram comparados aos resultados experimentais citados na literatura. Para 

caracterizar a natureza do ponto estacionário na superfície de energia potencial 

foram calculadas freqüências para todas as estruturas otimizadas. 

 

 

5.3 – Resultados e discussões 

 

Não obstante o estudo realizado no Capítulo 3 desta Tese e a observação na 

literatura de que a maioria dos cálculos realizados para compostos contendo metais 

de transição utiliza o funcional B3LYP, neste capítulo enfatiza-se a investigação de 
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outros funcionais, bem como de outros pseudopotenciais para a otimização completa 

da geometria dos clusters trinucleares de metais do grupo 8. Isto se faz necessário, 

devido ao maior tamanho e complexidade das estruturas destes compostos. 

 

Assim, o objetivo principal do trabalho descrito neste capítulo é determinar as 

estruturas mais estáveis para os compostos [Fe3(CO)12], [Ru3(CO)12] e [Os3(CO)12] e 

avaliar a qualidade das diferentes combinações de métodos e bases disponíveis 

para estudar estes sistemas. A avaliação da qualidade destas diferentes 

combinações é feita comparando os resultados teóricos com dados experimentais 

disponíveis na literatura. Os funcionais estudados são o B3LYP, B3P86 e B3PW91. 

Os pseudopotencais são o LANL2DZ, SDD e CEP-31G.  

 

Várias estruturas foram estudadas, porém apenas destacaremos neste 

trabalho as seguintes estruturas: 1 (D3), 2 (D3h) (com três carbonilas em ponte), 3 

(D3h) (com todas as carbonilas terminais) e 4 (C2v), (com duas pontes entre dois 

átomos metálicos, a qual denomina-se de ponte dupla), Figura 5.6.  

 

Devido aos fatos expostos na introdução, os estudos foram iniciados usando-

se como referência o composto [Ru3(CO)12] cuja estrutura é bem conhecida 

(CHURCHILL et al, 1977). 
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        1, D3                                                           2, D3h 

 

    

            3, D3h          4, C2v 

Figura 5.6: [M3(CO)12] em diferentes simetrias. 

 

 

5.3.1 – Estudo de funcionais e de pseudopotenciais para o cálculo de energia e 

de freqüências vibracionais 

 

5.3.1.1 – [Ru3(CO)12] 

 

Embora a literatura aponte que [Ru3(CO)12] existe em uma estrutura com 

todas as carbonilas terminais, simetria D3, várias outras formas também foram 

testadas. Dentre elas estão as estruturas mostradas na Figura 5.6. Estas estruturas 

foram calculadas combinando-se os seguintes funcionais: B3LYP, B3P86 e B3PW91 

e os pseudopotenciais: LANL2DZ, SDD E CEP-31G. As energias absolutas 

calculadas para cada combinação são mostradas nas Tabelas 01, 02 e 03 do 

Apêndice 06. 
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A Tabela 5.1 mostra as energias relativas (corrigidas pelo ZPVE) e o número 

de freqüências imaginárias entre parêntesis para cada estrutura. 

 

Tabela 5.1: Energia Relativa (kcal.mol-1) para o [Ru3(CO)12]. 

Energia Relativa (kcal.mol -1) 

B3LYP  B3P86 B3PW91 
Simetria  
 

LANL2DZ SDD CEP-31G LANL2DZ SDD CEP-31G LANL2DZ SDD CEP-31G 
1, D3 0,00(0) 0,00(0) 0,00(0) 0,00(0) 0,00(0) 0,00(0) 0,00(0) 0,00(0) 0,00(0) 
2, D3h -0,47(0) 1,36(0) 0,33(0) -2,36(0) -0,77(0) -1,66(0) -1,56(0) 0,03(0) -0,84(0) 
3, D3h 2,42(1) 2,26(1) 2,12(1) 4,31(1) 3,56(1) 3,54(1) 4,12(1) 3,79(1) 3,78(1) 
4, C2v -0,72(0) -0,54(0) -2,25(0) -2,88(0) -6,80(0) -4,65(0) -2,64(0) -2,58(0) -4,39(0) 
( ) NIMAG. 

Os resultados apresentados na Tabela 5.1 indicam os seguintes pontos: 

 

(a) Com o pseudopotencial LANL2DZ a estrutura 2 (D3h) e a 4 (C2v) são as mais 

estáveis, não importando o funcional utilizado; 

 
(b) Com o pseudopotencial SDD observou-se que para os funcionais B3LYP e 

B3PW91 a estrutura 4 (C2v) foi a mais estável porém, para o B3P86 encontrou-se 

as estruturas 2 (D3h) e a 4 (C2v) como mais estáveis. 

 
(c) Com o pseudopotencial CEP-31g observou-se que para os funcionais B3P86 e 

B3PW91 as estruturas 2 (D3h) e 4 (C2v) foram as mais estáveis, enquanto que 

para o B3LYP a estrutura 4 (C2v) foi a mais estável. 

 

Nas diferentes combinações de funcionais e pseudopotenciais pode-se notar 

que em todas elas as estruturas com pontes foram favorecidas. A estrutura 4, com 

ponte dupla, foi a que apresentou a menor energia. As estruturas 1, 2 e 4 são 

mínimos. Em relação ao valor das energias relativas pode-se observar que as 

combinações B3LYP/LANL2DZ e B3LYP/SDD foram as que apresentaram os 

melhores resultados. 

Segundo a literatura, a estrutura 1 com simetria D3 é a mais estável 

(CHURCHILL et al, 1977). Deste modo, foi feita uma comparação dos parâmetros 

estruturais experimentais com os valores correspondentes obtidos com as diferentes 

combinações de funcionais e pseudopotenciais. Os resultados deste estudo são 
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mostrados na Tabela 01 do Apêndice 07. A Figura 5.7 mostra as distâncias de 

ligação para a estrutura 1 obtidas com B3LYP/LANL2DZ. 

 
Figura 5.7: Estrutura mais estável do [Ru3(CO)12] calculados com B3LYP/LANL2DZ. 

 

A Tabela 5.2 mostra valores experimentais e teóricos para a distância da 

ligação Ru-Ru no composto [Ru3(CO)12]. 

 

Tabela 5.2: Distâncias da ligação Ru-Ru (Å) para a estrutura 1 com diferentes métodos. 

Método Distância da ligação 
Ru-Ru (Å) 

Referências 

B3LYP/LANL2DZ 2,909 Este trabalho. 
B3LYP/SDD 2,907 Este trabalho. 
B3LYP/CEP-31G 2,930 Este trabalho. 
B3P86/LANL2DZ 2,857 Este trabalho. 
B3P86/SDD 2,854 Este trabalho. 
B3P86/CEP-31G 2,873 Este trabalho. 
B3PW91/LANL2DZ 2,862 Este trabalho. 
B3PW91/SDD 2,858 Este trabalho. 
B3PW91/CEP-31G 2,882 Este trabalho. 
HF 2,941 HUNSTOCK et al, 1999. 
MP2 2,835 HUNSTOCK et al, 1999. 
DFT/LDA 2,912 HUNSTOCK et al, 1999. 
Experimental* 2,8518 CHURCHILL et al, 1977. 
*
Valor médio. 

 
A Figura 5.11 mostra os desvios padrão médios das distâncias de ligação no 

cluster [Ru3(CO)12] em relação ao valor experimental (CHURCHILL et al,1977), 

conforme calculados pela equação 5.1.  

 

nxxdesvio
n

i
ii /)(

1

2

exp∑
=

−=                              (equação 5.1) 
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O cálculo do desvio padrão médio envolve todas as ligações M-M, M-C e C-O 

do cluster, sendo assim, n é igual a 27, para [Ru3(CO)12] com simetria D3. 

 

Diferença entre Teoria X Experimento

0,000 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060

B3P86/LANL2DZ

B3PW91/LANL2DZ

B3PW91/SDD

B3P86/SDD

B3LYP/SDD

B3P86/CEP-31G

B3LYP/LANL2DZ

B3PW91/CEP-31G

B3LYP/CEP-31G

M
ét

od
o

Média dos desvios

 
Figura 5.8: Relação entre vários métodos e o desvio padrão médio (Å) calculado para as distâncias 

no composto [Ru3(CO)12]. 

 
 

Os dados da Tabela 5.2 indicam que para as distâncias Ru-Ru o B3LYP 

calcula valores muito longos (0,06-0,08 Å), enquanto o B3P86 e o B3PW91 calculam 

valores próximos ao experimental com desvios em torno de 0,030 Å (Figura 5.8). 

Para as distâncias metal-carbono os melhores valores são calculados pelos métodos 

DFT/B3LYP/SDD, DFT/B3P86/LANL2DZ e DFT/B3PW91/LANL2DZ, enquanto os 

maiores desvios são calculados com o pseudopotencial CEP-31G, independente do 

método. Para as distâncias carbono-oxigênio todos os métodos calculam um valor 

maior do que o experimental por cerca de 0,04-0,05 Å (Tabela 01 do Apêndice 07).  

 

De uma maneira geral os melhores valores de parâmetros geométricos são 

calculados com os funcionais B3P86 e B3PW91 usando o pseudopotencial 

LANL2DZ. Os resultados que mais se desviam do experimental são obtidos com o 

pseudopotencial CEP-31G, independente do funcional. 
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5.3.1.2 – [Fe3(CO)12] 

 

As estruturas 1-4 foram calculadas combinando-se os funcionais B3LYP, 

B3P86 e B3PW91 e os pseudopotenciais LANL2DZ, SDD e CEP-31G. As energias 

absolutas calculadas para cada combinação são mostradas nas Tabelas 04, 05 e 06 

do Apêndice 06. Os cálculos mostram que a estrutura 4 (C2v) é a mais estável. 

 

A Tabela 5.3 mostra as energias relativas (corrigidas pelo ZPVE) e o número 

de freqüências imaginárias (entre parêntesis) para cada estrutura estudada. 

 

Tabela 5.3: Energia Relativa (kcal.mol-1) para o [Fe3(CO)12]. 

Energia Relativa (kcal.mol -1) 

B3LYP  B3P86 B3PW91 
Simetria  
 

LANL2DZ SDD 
CEP-
31G LANL2DZ SDD CEP-31G LANL2DZ SDD 

CEP-
31G 

1, D3 1,87(2) 2,43 (2) 2,66(2) 3,79 (2) 4,17(2) 5,43(2) 3,31(2) 3,91(2) 3,73(2) 
2, D3h 7,66(1) 8,52(1) 9,26(1) 10,58(1) 8,06(0) 8,38(0) 7,84(1) 8,56(1) 8,90(0) 
3, D3h 12,23(2) 11,61(1) 10,79(1) 16,51(2) 16,00(4) 15,13(1) 15,93(2) 15,68(4) 14,96(1) 
4, C2v 0,00(0) 0,00(0) 0,00(0) 0,00(0) 0,00(0) 0,00(0) 0,00(0) 0,00(0) 0,00(0) 
( ) NIMAG. 

 

Pode-se concluir pelos resultados apresentados que: 

 

(a) Em todas as combinações de funcionais e pseudopotenciais a estrutura 4 (C2v) 

foi a mais estável, o que concorda com os resultados apresentados por Braga 

et al (1994), que mostram que a baixas temperaturas a molécula possui uma 

simetria quase C2v. 

 

(b) As combinações B3P86/SDD, B3P86/CEP-31G e B3PW91/CEP-31G 

apresentaram a estrutura 2 como sendo um mínimo porém com uma alta 

energia. 

 

(c) As combinações B3P86/SDD e B3PW91/SDD apresentaram para a estrutura 3 

quatro freqüências imaginárias. 

 

Cálculos DFT mostram que a estrutura 3, com todas as carbonilas terminais, 

apresenta energia em relação à estrutura 4, com ponte dupla, igual a 6,1 kcal.mol-1 
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com o método DFT/B3LYP/DZP e 10,3 kcal.mol-1 para o método DFT/BP86/DZP 

(WANG et al, 2006). Dados experimentais mostram que esta energia é cerca de 10 

kcal.mol-1 (BRAGA et al, 1994). Estes mesmos cálculos (WANG et al, 2006) 

mostram que a estrutura 2 (com três pontes carbonílicas) tem uma energia 8,80 

kcal.mol-1 (B3LYP/DZP) ou 8,72 kcal.mol-1 (BP86/DZP) maior do que a estrutura 4 

(C2V). Os resultados calculados com B3LYP/LANL2DZ (este trabalho) estão de 

acordo com os obtidos por Wang et al (2006). 

 

A Figura 5.9 mostra algumas distâncias de ligação da estrutura 4 (C2V) 

calculados com B3LYP/LANL2DZ.. 

 

 
Figura 5.9: Estrutura mais estável do [Fe3(CO)12] calculados com B3LYP/LANL2DZ. 

 

Os valores das distâncias de ligação para o composto [Fe3(CO)12] calculados 

nas combinações de funcionais e de pseudopotenciais são mostrados na Tabela 02 

do Apêndice 07. 

 

A Tabela 5.4 mostra as distâncias da ligação Fe2-Fe3 (envolvido com a ponte 

dupla) e das ligações Fe1-Fe2,3 (não envolvidas com a ponte dupla). 
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Tabela 5.4: Distâncias da ligação Fe-Fe com diferentes métodos. 

Distância de ligação (Å) Método 
Fe2-Fe3 Fe1-Fe2,3 

Referências 

B3LYP/LANL2DZ 2,585 2,686 Este trabalho. 
B3LYP/SDD 2,580 2,739 Este trabalho. 
B3LYP/CEP-31G 2,600 2,745 Este trabalho. 
B3P86/LANL2DZ 2,533 2,621 Este trabalho. 
B3P86/SDD 2,529 2,665 Este trabalho. 
B3P86/CEP-31G 2,547 2,675 Este trabalho. 
B3PW91/LANL2DZ 2,540 2,633 Este trabalho. 
B3PW91/SDD 2,536 2,677 Este trabalho. 
B3PW91/CEP-31G 2,554 2,685 Este trabalho. 
B3LYP/DZP 2,5898 2,7356 JANG et al,1998. 
BP86/DZP 2,5721 2,7126 JANG et al,1998. 
HF 2,765 2,906 HUNSTOCK et al, 1999. 
DFT/LDA 2,565 2,667 HUNSTOCK et al, 1999. 
B3LYP/DZP 2,590 2,736 WANG et al, 2006. 
BP86/DZP 2,572 2,713 WANG et al, 2006. 
Experimental 2,558 2,677;2,683 COTTON;TROUP, 1974. 
Experimental 2,540 2,675;2,682 BRAGA et al, 1994. 
 

A Figura 5.10 mostra os desvios padrão médios das distâncias de ligação no 

cluster [Fe3(CO)12] em relação ao valor experimental (BRAGA et al 1994), calculados 

com a equação 5.1. É importante ressaltar que o cálculo do desvio padrão médio 

envolve todas as distâncias das ligações M-M, M-C e C-O do cluster, sendo assim 

para o [Fe3(CO)12]  na simetria C2v, n é igual a 29. 
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Figura 5.10: Relação entre vários métodos e o desvio padrão médio (Å) calculado para as distâncias 

no composto [Fe3(CO)12]. 
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Os dados da Tabela 5.4 mostram que as distâncias Fe-Fe calculadas com 

B3LYP apresentam valores muito longos (0,01-0,06 Å), enquanto o B3P86 e o 

B3PW91 fornecem valores próximos ao experimental com desvios menores do que 

0,05 Å. Para as distâncias ferro-carbono os valores mais próximos do experimental 

são calculados pelo B3LYP. Para as distâncias carbono-oxigênio, no geral, todos os 

métodos calculam um valor maior do que o experimental, no máximo 0,08 Å (Tabela 

02 do Apêndice 07).  

 

A Figura 5.10 mostra que a combinação B3LYP/LANL2DZ é a que apresenta 

o menor desvio padrão médio, o qual é compatível com os resultados de outros 

cálculos DFT (■) usando os métodos DFT/B3LYP/DZP e DFT/BP86/DZP (JANG et 

al, 1998). As combinações B3P86/LANL2DZ e B3P86/SDD são as que apresentam 

os maiores desvios.  

 

 

5.3.1.3 – [Os 3(CO)12] 

 

Foram estudadas as estruturas 1-4 para o composto [Os3(CO)12], observando-

se que a estrutura 1 (D3) é a mais estável.  

 

A Tabela 5.5 mostra as energias relativas (corrigidas pelo ZPVE) e o número 

de freqüências imaginárias (entre parêntesis) para cada estrutura. As Tabelas 07, 08 

e 09 do Apêndice 06 mostram as energias absolutas calculadas para todas as 

combinações de funcionais e de pseudopotenciais. 

 

Tabela 5.5: Energia Relativa (kcal.mol-1) para o [Os3(CO)12]. 

Energia Relativa (kcal.mol -1) 

B3LYP  B3P86 B3PW91 
Simetria  
 

LANL2DZ SDD 
CEP-
31G LANL2DZ SDD CEP-31G LANL2DZ SDD 

CEP-
31G 

1, D3 0,00(0) 0,00(0) 0,00(0) 0,00(0) 0,00(0) 0,00(0) 0,00(0) 0,00(0) 0,00(0) 
2, D3h 15,37(1) 12.31(0) - 12,62(0) 9,24(0) - 13,42(0) 10,02(0) 9,81(0) 
3, D3h 1,68(1) 1,38(1) 1,59(1) 2,88(1) 2,31(1) 2,70(1) 3,14(1) 2,54(1) 2,93(1) 
4, C2v 8,83(1) 7,57(1) 7,01(1) 5,90(1) 4,53(1) 3,65(1) 6,09(1) 4,72(1) 3,83(1) 
( ) NIMAG. 
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Pelos resultados obtidos, observa-se que: 

 

(a) Todas as combinações de funcionais e de pseudopotenciais mostram que a 

estrutura 1 (D3) é a mais estável, o que concorda com os dados experimentais.  

 

(b) Para todas as combinações, exceto B3LYP/LANL2DZ, a estrutura 2 (D3h) é um 

mínimo, porém apresenta alta energia.  

 

(c) Com os funcionais B3LYP e B3P86 e o pseudopotencial CEP-31G na 

otimização da estrutura 2 (D3h) os cálculos não convergiram. 

 

A Figura 5.11 mostra algumas distâncias de ligação da estrutura 1 (D3) 

calculados com B3LYP/LANL2DZ.. Os resultados obtidos nas combinações de 

funcionais e de pseudopotenciais são mostrados na Tabela 03 do Apêndice 07. 

 

 
Figura 5.11: Estrutura mais estável do [Os3(CO)12] calculados com B3LYP/LANL2DZ. 

 

 

Na Tabela 5.6 encontram-se compilados os valores experimentais e teóricos 

para a distância da ligação Os-Os no composto [Os3(CO)12]. 
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Tabela 5.6: Distâncias da ligação Os-Os (Å) para a estrutura 1 com diferentes métodos. 

Método Distância da ligação 
Os-Os (Å) 

Referências 

B3LYP/LANL2DZ 2,937 Este trabalho. 
B3LYP/SDD 2,954 Este trabalho. 
B3LYP/CEP-31G 2,954 Este trabalho. 
B3P86/LANL2DZ 2,883 Este trabalho. 
B3P86/SDD 2,901 Este trabalho. 
B3P86/CEP-31G 2,904 Este trabalho. 
B3PW91/LANL2DZ 2,889 Este trabalho. 
B3PW91/SDD 2,908 Este trabalho. 
B3PW91/CEP-31G 2,909 Este trabalho. 
SCF 2,945 HUNSTOCK et al, 1999. 
MP2 2,871 HUNSTOCK et al, 1999. 
DFT/LDA 3,027 HUNSTOCK et al, 1999. 
Experimental* 2,8771 CHURCHILL; deBOER, 1977. 

*
Valor médio. 

 

A Figura 5.12 mostra os desvios padrão médios das distâncias de ligação no 

cluster [Os3(CO)12] em relação ao valor experimental (CHURCHILL; DeBOER,1977), 

calculados com a equação 5.1. Neste caso, o valor de n é igual a 27. 
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Figura 5.12: Relação entre vários métodos e o desvio padrão médio (Å) calculado para as distâncias 

no composto [Os3(CO)12]. 

 

Os dados da Tabela 5.6 indicam que para as distâncias Os-Os o funcional 

B3LYP calcula valores muito longos (0,06-0,08 Å), enquanto o B3P86 e o B3PW91 

calculam valores mais próximos ao experimental com desvios menores do que 0,05 

Å. Para as distâncias ósmio-carbono os melhores valores são calculados pelo 

pseudopotencial LANL2DZ não importando o funcional utilizado. Para as distâncias 
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carbono-oxigênio todos as combinações de funcionais e de pseudopotenciais 

calculam um valor maior do que o experimental por cerca de 0,03-0,05 Å (Tabela 03 

do Apêndice 07).  

 

A Tabela 5.6 mostra que no geral, os métodos DFT calculam distâncias de 

ligação Os-Os mais longos do que o experimental. Nota-se também que o método 

MP2 é o que apresenta os melhores resultados. 

 

 

 

Conclusões Parciais: 

 

Assim, pela análise dos resultados apresentados, pode-se concluir que: 

 

(a) A estrutura mais estável para o cluster [Fe3(CO)12] apresenta ponte carbonílica 

dupla entre dois átomos de ferro e tem simetria C2v, enquanto para o [Ru3(CO)12] 

a estrutura de menor energia também tem duas pontes. O [Os3(CO)12], 

apresenta todos os ligantes carbonil terminais e simetria D3. 

 

(b) No geral, o método DFT calcula valores de distâncias de ligação metal-metal 

maiores do que os valores experimentais. 

 

(c) As combinações que reproduzem as melhores energias não são as mesmas que 

reproduzem as melhores geometrias. 

 

(d) Em todos os casos os menores desvios foram obtidos com o pseudopotencial 

LANL2DZ. 

 

(e) Para o [Fe3(CO)12] o menor desvio é calculado para a combinação 

B3LYP/LANL2DZ, enquanto para [Ru3(CO)12] e [Os3(CO)12] o menor desvio é 

apresentado pela combinação B3P86/LANL2DZ. 

 

(f) Os conjuntos-base pequenos parecem favorecer as estruturas com ponte 

carbonílica, observe que em várias combinações de funcionais e de 
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pseudopotenciais (principalmente com os funcionais B3P86 e B3PW91) a 

estrutura 2 (com três pontes carbonílicas), aparece como mínimo, porém com 

alta energia. 

 

Assim, de acordo com os fatos apresentados resolveu-se aumentar o 

tamanho do conjunto-base de modo a melhorar a qualidade dos resultados. 

Novamente, iniciaram-se os estudos pelo composto [Ru3(CO)12] utilizando-se a 

geometria otimizada com B3LYP/LANL2DZ.  

 

 

 

5.3.2 – Análise do Conjunto-base 

 

As estruturas 1 (D3), 2 (D3h), com três pontes carbonílicas, 3 (D3h), com todas 

as carbonilas terminais e 4 (C2v) com uma ponte dupla, dos clusters [M3(CO)12] (M= 

Fe, Ru e Os) foram completamente otimizadas utilizando-se o funcional B3LYP, o 

pseudopotencial LANL2DZ para o átomo metálico e o conjunto-base 6-31+G(d) para 

os átomos de Carbono e Oxigênio. Os resultados serão discutidos a seguir. Deve-se 

ressaltar que para o [Ru3(CO)12], estas estruturas também foram calculadas 

utilizando-se o conjunto-base 6-311+G(d) para os átomos de carbono e de oxigênio. 

Com esta última base obtiveram-se resultados praticamente iguais, aqueles obtidos 

com a base 6-31+G(d), porém com uma enorme diferença no tempo computacional. 

Deste modo, somente serão discutidos aqui os resultados apresentados com a base 

6-31+G(d), pois esta foi utilizada no cálculo dos outros clusters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

223

5.3.2.1 – [Ru3(CO)12] 

 

A Tabela 5.7 mostra os resultados obtidos para [Ru3(CO)12] nas diversas 

simetrias. 

 

Tabela 5.7: Energias absolutas (Hartrees) e relativas (kcal.mol-1) para o [Ru3(CO)12] em diferentes 

simetrias usando o funcional B3LYP e o pseudopotencial LANL2DZ para o Ru e a base 6-31+g(d) 

para C e O. 

Simetria Energia Absol. 
(Hartrees) 

∆E 
(kcal.mol-1) 

ZPVE 
(kcal.mol-1) 

∆(∆E+ZPVE) 
(kcal.mol-1) 

1,   D3 -1641,94670 0,00 62,98 (0) 0,00 
2,   D3h -1641,93857 5,10 62,44 (0) 4,56 
3,   D3h -1641,94510 1,00 63,35 (1) 1,37 
4,   C2v -1641,94094 3,61 62,47 (1) 3,10 

 

Os dados na Tabela 5.7 indicam que o uso da base estendida para os átomos 

de carbono e oxigênio é suficiente para alterar a ordem de energias relativas, agora 

apresentando, corretamente, a estrutura 1 como a mais estável. Pode-se observar 

também que a estrutura 1 com simetria D3 é um mínimo, no entanto, nota-se que a 

estrutura 2 com simetria D3h também não possui freqüências imaginárias, porém sua 

energia absoluta é um pouco maior do que a energia calculada para a estrutura 1. 

Nota-se também que esta base não privilegiou as estruturas em ponte. 

 

As distâncias de ligação obtidas com a base 6-31+G(d) para o [Ru3(CO)12] em 

simetria D3 e os dados experimentais encontram-se na Tabela 5.8 para comparação. 

Pode-se observar que há uma melhora nos resultados obtidos para a distância da 

ligação carbono-oxigênio, ou seja, o valor calculado é maior do que o experimental 

por cerca de 0,02 Å. O valor do desvio médio calculado neste nível 

(B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d)) para esta estrutura é 0,033 Å, enquanto que no nível 

anterior (B3LYP/LANL2DZ) é 0,037 Å. 

 

Tabela 5.8: Distâncias de ligação (Å) para estrutura 1 (D3). 

Distância de ligação (Å)  
Experimentala,b Calculado 

Ru-Ru 2,854 2,929 
Ru-Cax 1,942 1,971 
Ru-Ceq 1,921 1,944 
Cax- O 1,133 1,151 
Ceq-O 1,127 1,150 

a Dados experimentais (Churchill et al, 1977). b valor médio. 
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5.3.2.2 – [Fe3(CO)12] 

 

A Tabela 5.9 mostra os resultados obtidos para [Fe3(CO)12] nas diversas 

simetrias. 

 

Tabela 5.9: Energias absolutas (Hartrees) e relativas (kcal.mol-1) para o [Fe3(CO)12] em diferentes 

simetrias usando o funcional B3LYP e o pseudopotencial LANL2DZ para o Fe e a base 6-31+g(d) 

para C e O. 

Simetria Energia Absol. 
(Hartrees) 

∆E 
(kcal.mol-1) 

ZPVE 
(kcal.mol-1) 

∆(∆E+ZPVE) 
(kcal.mol-1) 

1,   D3 -1730,46977 -0,43 65,59  (2) -0,32 
2,   D3h -1730,45239 10,48 64,81  (1) 9,81 
3,   D3h -1730,45823 6,81 65,97  (1) 7,30 
4,   C2v -1730,46909 0,00 65,48  (1) 0,00 

 

 

A Tabela 5.9 mostra que neste nível a estrutura 1 (D3) é mais estável do que a 

estrutura 4 (C2v) por 0,32 kcal.mol-1. Estes resultados mostram que na realidade a 

superfície de energia potencial é muito plana, o que traz bastante dificuldades para o 

cálculo. 

 

Observe que neste nível, as energias relativas da estrutura 2 (D3h), com três 

pontes e estrutura 3 (D3h), com todas as carbonilas terminais aproximam-se dos 

resultados experimentais (BRAGA et al, 1994) e teóricos (WANG et al, 2006), 

discutidos no item 5.3.1.2. 

 

As distâncias de ligação obtidas com a base 6-31+G(d) para o [Fe3(CO)12] em 

simetria C2v e os dados experimentais encontram-se para comparação na Tabela 

5.10. Pode-se observar que há uma melhora nos resultados obtidos para a distância 

da ligação carbono-oxigênio, ou seja, o valor calculado é maior do que o 

experimental por cerca de 0,04 Å. O valor do desvio médio calculado neste nível 

(B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d)) para esta estrutura é 0,041 Å, enquanto que no nível 

anterior (B3LYP/LANL2DZ) é 0,045 Å. 
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Tabela 5.10: Distâncias de ligação (Å) para estrutura 4 (C2v). 

Distância de ligação (Å)  
Experimentala,b Calculado 

Feponte-Feponte 2,540 2,590 
Fe-Feponte 2,678 2,708 
Feponte-C 2,002 2,000 
Cponte-O 1,148 1,171 
Feponte-Cax 1,825 1,804 
Feponte-Ceq 1,797 1,791 
Cax- O 1,154 1,150 
Ceq-O 1,107 1,148 
Fe-Cax 1,819 1,819 
Fe-Ceq 1,791 1,791 
Cax- O 1,194 1.150 
Ceq-O 1,133 1,149 

a Dados experimentais (BRAGA et al, 1994). b valor médio. 

 

 

 

5.3.2.3 – [Os 3(CO)12] 

 

A tabela 5.11 mostra os resultados obtidos para [Os3(CO)12]. 

 

Tabela 5.11: Energias absolutas (Hartrees) e relativas (kcal.mol-1) para o [Os3(CO)12] em diferentes 

simetrias usando o funcional B3LYP e o pseudopotencial LANL2DZ para o Os e a base 6-31+g(d) 

para C e O. 

Simetria Energia Absol. 
(Hartrees) 

∆E 
(kcal.mol-1) 

ZPVE 
(kcal.mol-1) 

∆(∆E+ZPVE) 
(kcal.mol-1) 

1,   D3 -1633,55224 0,00 65,19  (0) 0,00 
2,   D3h -1633,51424 23,84 63,70  (7) 22,35 
3,   D3h -1633,55095 0,81 65,33  (1) 0,95 
4,   C2v -1633,52877 14,73 64,36  (1) 13,90 

 

Pelos resultados mostrados na Tabela 5.11, pode-se perceber que  a 

estrutura 1 com simetria D3 é a mais estável, o que concorda com a literatura. 

Observa-se também que a estrutura 3 (D3h) apresenta energia bastante baixa, porém 

não é um mínimo, pois apresenta uma freqüência imaginária. Com a utilização da 

base 6-31+g(d), a estrutura 2 (D3h) apresentou vários problemas na sua otimização e 

no cálculo de freqüência. 

 

As distâncias de ligação obtidas com a base 6-31+G(d) para o [Os3(CO)12] em 

simetria D3 e os dados experimentais são mostradoa na Tabela 5.12. Pode-se 

observar que também há uma melhora nos resultados obtidos para a distância da 

ligação carbono-oxigênio, ou seja, o valor calculado é maior do que o experimental 



 

 

226

por cerca de 0,01 Å. O valor do desvio médio calculado neste nível 

(B3LYP/LANL2DZ/6-31+G(d)) para esta estrutura é 0,048 Å, enquanto que no nível 

anterior (B3LYP/LANL2DZ) é 0,051 Å. 

 

Tabela 5.12: Distâncias de ligação (Å) para estrutura 1 (D3). 

Distância de ligação (Å)  
Experimentala,b Calculado 

Os-Os 2,877 2,959 
Os-Cax 1,946 1,967 
Os-Ceq 1,912 1,930 
Cax- O 1,134 1,151 
Ceq-O 1,145 1,153 

a Dados experimentais (CHURCHILL; deBOER, 1977). b valor médio. 

 

 

 

5.4 – Conclusão 

 

Finalizando esta etapa pode-se concluir que em todas as combinações de 

funcionais e pseudopotenciais os resultados obtidos foram bem semelhantes entre 

si. Observou-se também a influência das bases utilizadas nos cálculos na 

estabilidade de certas estruturas, isto é, a base D95V, contida no pseudopotencial 

LANL2DZ, privilegia as estruturas em ponte enquanto que a base 6-31+g(d) 

favorece as estruturas com carbonilas terminais. Este fato ficou bastante evidente ao 

estudarmos as estruturas do [Fe3(CO)12] e do [Ru3(CO)12], podendo-se observar que 

a superfície de energia potencial nestes dois casos é muito plana, com diferença de 

energia mínima entre as estruturas mais estáveis, o que torna difícil encontrar uma 

combinação de funcionais e bases capaz de reproduzir com fidelidade os resultados 

observados experimentalmente. Com a utilização da base maior (6-31+g(d)) 

observou-se para todos os compostos um menor desvio médio das distâncias de 

ligação em relação ao valor experimental. 
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CAPÍTULO 6 

 

Mecanismos dos Rearranjos dos Ligantes CO em Mecanismos dos Rearranjos dos Ligantes CO em Mecanismos dos Rearranjos dos Ligantes CO em Mecanismos dos Rearranjos dos Ligantes CO em 

[Fe[Fe[Fe[Fe3333(CO)(CO)(CO)(CO)12121212]]]]    

 

 

6.1 – Introdução 

 

A investigação da estrutura do [Fe3(CO)12] por difração de raios-X mostrou 

que este composto no estado sólido é estatisticamente desordenado (DAHL, 1969). 

A desordem na estrutura cristalina deve-se à molécula estar localizada ao redor de 

um centro de inversão, que resulta do espaço médio de moléculas em duas 

orientações centrosimétricas (BRAGA et al, 1994). Em solução, a estrutura deste 

composto parece ser dependente do solvente, visto que o espectro infravermelho 

varia com a polaridade do solvente, sugerindo a existência de vários isômeros 

(COTTON; HUNTER, 1974). Os dados da análise por EXAFS (Extended X-ray 

Absorption Fine Structure) mostram que ao utilizar um solvente de baixa polaridade, 

a estrutura principal tem todas as carbonilas terminais enquanto que, num meio mais 

polar como por exemplo, em solução congelada de CH2Cl2, a estrutura em ponte é 

favorecida (BINSTED et al, 1987). O espectro 13C NMR do [Fe3(CO)12] em solução à 

temperatura tão baixa quanto 160o C, consiste de um sinal fino isolado, revelando a 

existência de um processo fluxional de baixa energia, com energia de ativação 

estimada abaixo de 5 kcal.mol-1, que equilibra todas as doze carbonilas (BRAGA et 

al, 1994; FARR e LUNNISS, 1987). 
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Assim, baseados nestas evidências, vários mecanismos têm sido propostos 

nos últimos 40 anos para explicar o comportamento fluxional do [Fe3(CO)12].  

 

6.1.1 - Principais Mecanismos propostos na literatu ra 

 

6.1.1.1 - Mecanismo de Abertura e fechamento concer tado da ponte:  

 

Este mecanismo propõe que a fluxionalidade do [Fe3(CO)12] ocorre através de 

um processo concertado de abertura e fechamento da ponte carbonílica. Este 

processo é dinâmico, conforme mostrado na Figura 6.1, a qual ilustra apenas um par 

de arestas Fe-Fe (MANN, 1992). Os números 1-12 referem-se aos ligantes. 

 

 

 Figura 6.1: Mecanismo de abertura e fechamento concertado da ponte carbonílica. 
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Neste mecanismo, à proporção em que um par de pontes carbonílicas abre, 

forma-se um outro par de pontes em uma aresta vizinha. Em todos os estágios deste 

processo existem pelo menos pontes parciais, de forma que a estrutura com todas 

as carbonilas terminais não tomaria parte do mesmo. O estado de transição seria 

uma estrutura em que duas arestas vizinhas têm pontes parciais possivelmente de 

simetria C2. Neste processo, todas as carbonilas, axiais e equatoriais, são trocadas 

após um ciclo completo. 

 

 

6.1.1.2 - Mecanismo “Merry-go-round”   

 

Este mecanismo, também sugere um processo concertado de abertura e 

fechamento da ponte carbonílica, porém com a participação de um intermediário de 

simetria D3h, com arranjo do ligante similar ao encontrado no [Os3(CO)12] no estado 

sólido, ou seja, com todos os grupos CO terminais (COTTON; TROUP, 1974). A 

Figura 6.2 mostra somente um lado do triângulo Fe3 e omite, por questões de 

clareza, o outro grupo Fe(CO)4, o qual, efetivamente, estaria sob o plano do papel.  
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Figura 6.2: Diagrama mostrando como os ligantes CO associados com o lado do triângulo Fe3 em 

ponte poderiam ser trocados quando as pontes são abertas de maneira concertada. 

 

A partir da estrutura em ponte, os grupos CO movem-se no sentido anti-

horário, como indicado pelas setas, chegando-se a uma estrutura onde todos os 

grupos CO são terminais. Nesta estrutura, as carbonilas 3, 6, 7 e 8 são axiais e as 

carbonilas 1, 2, 4 e 5 são equatoriais. Porém, se as pontes fossem giradas no 

sentido oposto, os grupos 4, 5, 7 e 8 tornar-se-iam axiais enquanto 1, 2, 3 e 6 tornar-

se-iam equatoriais. Se estes processos forem repetidos sucessivamente nos outros 

dois lados do triângulo Fe3 todos os grupos CO serão trocados. O estado de 

transição para este mecanismo é uma estrutura intermediária entre a forma em 

ponte e a forma com todas as carbonilas terminais. 
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6.1.1.3 - Mecanismo da Libração 

 

Uma alternativa aos mecanismos de migração de carbonilas foi apresentada 

em 1976. Esta alternativa usa o Modelo do Poliedro de Ligantes (LPM, do inglês 

Ligand Polyhedral Model) para racionalizar a fluxionalidade nos clusters carbonílicos 

de fórmula geral [Mm(CO)n]. Neste modelo a estrutura dos clusters [Mm(CO)n] pode 

ser vista como um poliedro ou polígono (a unidade metálica Mm) dentro de outro (o 

poliedro formado pelas carbonilas (CO)n) (JOHNSON; BENFIELD, 1976).  

 

Para racionalizar as diferenças geométricas dos ligantes nos compostos 

[M3(CO)12] (M= Fe, Ru e Os), Johnson e Benfield (1976) observaram que o ajuste 

dos núcleos metálicos, Mm, dentro do poliedro (CO)n era o fator chave para a 

determinação do arranjo dos ligantes carbonílicos. De acordo com este modelo, as 

doze carbonilas do [Fe3(CO)12] formam uma casca icosaédrica enquanto que para o 

[Ru3(CO)12] e o [Os3(CO)12] estas formam um anticuboctaedro (Figura 6.3). Segundo 

estes autores, o núcleo Fe3 ajustar-se-ia melhor num pequeno espaço do icosaedro 

do que o núcleo grande de Ru3 ou de Os3, o qual seria melhor acomodado num 

volume de um anticuboctaedro. 

 

  
  Figura 6.3: Geometria do Icosaedro e do Anticuboctaedro. 

 

Este modelo explica com sucesso a estrutura da casca ligante de muitos 

clusters, porém leva em conta somente o efeito de empacotamento dos ligantes e as 

interações ligante-ligante. Embora estes efeitos sejam importantes para explicar a 

diferença na estrutura da casca ligante foi mostrado que, pelo menos em parte, ela 

tem origem eletrônica (EVANS, 1983).  

 

No mecanismo de Johnson propõe-se que um movimento de libração 

(oscilação) dos núcleos de Fe em torno de um dos eixos C2 (Figura 6.4), resultaria 
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na troca das carbonilas ligantes, entre as posições ponte e terminal (JOHNSON; 

ROBERTS; PARISINI, 1992).  

 
Figura 6.4: Libração do triângulo metálico dentro do icosaedro. 

 

Primeiramente, foi sugerido que o arranjo icosaédrico dos ligantes carbonílicos 

permaneceria intacto durante o processo fluxional e que o equilíbrio resultaria da 

reorientação do triângulo de ferro dentro do icosaedro (JOHNSON; BENFIELD, 

1976). Posteriormente, (JOHNSON; BENFIELD, 1980 e 1981; BENFIELD; 

JOHNSON, 1978,) foi sugerido que a mobilidade do ligante no [Fe3(CO)12] e em 

outros clusters ocorreria devido a um rearranjo envolvendo a interconversão de 

diferentes poliedros formados pelos ligantes, os quais possuiriam energias muito 

próximas (Figura 6.5). 

 

   Figura 6.5: Interconversão de diferentes poliedros. 
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Assim, por este mecanismo, a fluxionalidade das carbonilas ocorre por um 

processo que envolve a libração do triângulo metálico dentro da casca ligante, 

flexibilidade e por último, um rearranjo poliédrico do poliedro carbonílico (figura 6.6). 

 

 
 

Figura 6.6 – Processo fluxional das carbonilas no [Fe3(CO)12] pelo mecanismo da libração. 

 

 

6.1.1.4 - Mecanismo de Hanson 

 

Em um raciocínio similar ao descrito no mecanismo anterior, Hanson sugeriu 

um mecanismo alternativo que envolveria a rotação por 60o do núcleo de Fe3 em um 

pseudo eixo C3, Figura 6.7 (DORN; HANSON; MOTELL, 1981). 

  
  Figura 6.7: Rotação o núcleo metálico dentro icosaedro. 

 

 

No presente trabalho foram investigados os três principais mecanismos 

propostos na literatura, tendo como base a geometria e a energia das estruturas de 

transição que estão envolvidas. 

 

6.2 – Metodologia 

 

Para a completa otimização das geometrias foi utilizado o método DFT/B3LYP 

em dois níveis diferentes de cálculos. No nível 1, utilizou-se o pseudopotencial 
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LANL2DZ para todos os átomos e no nível 2, utilizou-se o pseudopotencial 

LANL2DZ para o átomo de ferro e o conjunto-base 6-31+G(d) para os átomos de 

carbono e oxigênio.  

 

Como foi visto anteriormente, as estruturas de transição são caracterizadas 

por uma única freqüência imaginária, uma vez que elas são pontos de sela de 

primeira ordem. Para caracterizar a natureza do ponto estacionário na superfície de 

energia potencial foram calculadas freqüências para todas as estruturas otimizadas. 

 

As estruturas de transição foram localizadas utilizando as opções QST2 ou 

QST3 contidas no Pacote Gaussian-03. 

 

 

6.3 – Resultados e discussões 

 

Foram estudados os mecanismos “Merry-go-round”, abertura-fechamento 

concertado da ponte e libração. Os resultados obtidos são discutidos a seguir. 

 

6.3.1 – Mecanismo “Merry-go-round” 

 

O mecanismo Merry-go-round foi proposto inicialmente para espécies 

binucleares (ADAMS e COTTON, 1972). A Figura 6.8 representa uma parte deste 

mecanismo, onde somente um lado do triângulo de ferro com uma carbonila em 

ponte é mostrado.  
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Figura 6.8: Mecanismo Merry-go-round  

 

Neste mecanismo existe um movimento concertado de carbonilas em ponte e 

terminais num lado do triângulo de ferro. Enquanto ambas as carbonilas em ponte 

movem-se para a posição pseudo-axial, uma para cada átomo de ferro, um par de 
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carbonilas, as quais estão previamente na posição pseudo-axial, move-se para a 

posição em ponte e outro par move-se para a posição equatorial. As carbonilas 

previamente equatoriais movem-se para uma posição pseudo-axial. Isto resulta em 

um movimento horário ou anti-horário, o qual acontece em todos os lados do 

triângulo, resultando numa troca de posição de todas as carbonilas.  

 

De acordo com LI e JUG (1992), este mecanismo é mais provável em 

solução, porém, pode ocorrer no estado sólido, embora a troca de carbonilas da 

simetria C2v para D3h acarreta uma dramática mudança na casca carbonílica, o que 

pode resultar em um enorme efeito estéreo de empacotamento. 

 

A Figura 6.9 mostra o perfil de um gráfico de energia potencial para este 

processo. Os mínimos nesta superfície de energia potencial são as estruturas C2 (ou 

C2v) e D3. Como C2 é um subgrupo dos grupos pontuais C2v, D3 ou D3h, todo o 

processo pode ocorrer ao longo do caminho C2. Começando a partir da estrutura C2, 

que é um mínimo de energia, uma abertura simultânea de duas pontes ao longo 

deste caminho pode conduzir à estrutura D3 como um estado de transição de 

simetria C2 (Figura 6.10). Esta estrutura de transição foi localizada, com uma energia 

relativa de somente 4,06 kcal.mol-1 acima do mínimo mais estável C2. Para uma 

troca completa das carbonilas a forma distorcida quiral D3 deve ser interconvertida 

em seu enantiômero, provavelmente via estrutura D3h como estado de transição.  

 

Os cálculos usando LANL2DZ mostram que a estrutura D3h tem duas 

freqüências imaginárias, enquanto que usando 6-31+G(d) apenas uma freqüência 

imaginária foi calculada e observou-se a interconversão entre duas formas 

enantioméricas D3. Com este nível de cálculo a energia relativa da estrutura D3h  foi 

de 7,3 kcal.mol-1, correspondendo à energia de ativação para a troca completa das 

carbonilas pelo mecanismo Merry-go-round.  
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Figura 6.9: Gráfico de energia para o mecanismo Merry-go-round. 

 

 
Figura 6.10: Conversão da forma D3 para a C2. 

 

 

 

6.3.2 – Mecanismo de abertura-fechamento concertado  da ponte 

 

O mecanismo de abertura-fechamento concertado da ponte é muito similar 

ao mecanismo Merry-go-round. Neste caso a abertura e o fechamento das pontes 

carbonílicas envolvem simultaneamente dois lados do triângulo de ferro. Enquanto 

um par de pontes de um lado do triângulo de ferro começa a abrir, um outro par de 

pontes começa a se formar no lado adjacente, em um processo envolvendo as 
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posições equatoriais, pseudo-axiais e em ponte, de uma maneira similar à discutida 

anteriormente. Neste caso, as estruturas D3h ou D3 não participam do processo. Ao 

longo de todo o caminho as estruturas estarão arranjadas parcialmente ou 

totalmente em ponte. Na Figura 6.11 mostra-se o mecanismo ocorrendo apenas em 

dois lados do triângulo.  
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Figura 6.11: Mecanismo de abertura-fechamento concertado de ponte. 

 

 

Após um longo trabalho localizou-se a estrutura do estado de transição 

relatada neste mecanismo. Esta estrutura de transição (Figuras 6.12 e 6.13) 

interconverte dois mínimos C2, e tem energia relativa de 1,69 kcal.mol-1 acima do 

mínimo C2. Este processo pode envolver qualquer lado do triângulo, resultando 

assim em uma troca completa de carbonilas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12: Gráfico de energia para o mecanismo de abertura-fechamento concertado de pontes. 
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Figura 6.13: Conversão da forma C2 (ponte entre Fe(2) e Fe(3)) para a C2.(ponte entre Fe(3) e Fe(1)). 

 

Observa-se na Figura 6.13 que as pontes entre os átomos de Fe(2) e de 

Fe(3) começam a abrir enquanto duas novas pontes começam a ser formadas entre 

os átomos de Fe(3) e de Fe(1). 

 

 

 

6.3.3 – Mecanismo da Libração 

 

O mecanismo da libração é baseado no Modelo do Poliedro de Ligantes 

(LPM, do inglês, Ligand Polyhedral Model) e considera que qualquer cluster 

carbonílico pode ser visto como um poliedro ou polígono (a unidade metálica) dentro 

de outra (o envelope ligante), no caso do [Fe3(CO)12], um triângulo de ferro dentro de 

um icosaedro de carbonilas. De acordo com este mecanismo, a interconversão entre 

dois isômeros com simetria C2v e D3 deve ocorrer pela simples libração do triângulo 

de ferro dentro do icosaedro carbonílico. A posição relativa dos ligantes, um em 

relação ao outro dentro do envelope permanece constante durante todo o processo 

dinâmico, embora o tipo de ligação entre o ligante e a unidade central possa mudar 

em caráter, isto é, axial  ↔  equatorial  ou  terminal  ↔  em ponte (JOHNSON e 
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BOTT, 1990; BRAGA et al,1990). Durante o movimento libracional o envelope ligante 

deverá sofrer alguma perturbação e estará também sujeito a restrições em sua 

simetria. Os dois movimentos (libração e perturbação) devem ser concertados e 

sinérgicos, mas a contribuição de cada um no processo dinâmico como um todo será 

dependente da massa do corpo e deverá variar de acordo com a unidade metálica 

(BRAGA et al, 1990; JOHNSON et al, 1993). A libração da unidade metálica e o 

movimento das carbonilas conduzirão para uma geometria complementar ou estado 

de transição. Assim, essencialmente a fluxionalidade das carbonilas ocorrerá por um 

processo o qual envolve a libração do triângulo metálico dentro do envelope ligante, 

a flexibilidade e por último, o rearranjo do poliedro carbonílico. No estado sólido, 

existem algumas restrições na extensão da flexibilidade do poliedro carbonílico, no 

entanto em solução, a interconversão do poliedro pode ocorrer envolvendo um 

estado de transição e adotando todas as formas isoméricas da molécula com 

simetrias C2v, D3 e D3h.  

 

Na Figura 6.14 pode-se observar a libração do triângulo metálico em torno do 

eixo C2 e o conseqüente rearranjo do envelope ligante: icosaedro  ↔  

anticuboctaedro  ↔  icosaedro. 

 

 
Figura 6.14: Libração do triângulo metálico em torno do eixo C2. 

 

 

 A libração do triângulo metálico foi calculada modificando-se o ângulo diedro 

e restringindo parcialmente ou totalmente a simetria, isto é, dando-se à casca 

carbonílica flexibilidade ou não. Os resultados são mostrados na tabela 6.1. 
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Tabela 6.1: Energia Absoluta (Hartrees) e Energia Relativa (kcal/mol) para o [Fe3(CO)12] no 

mecanismo da libração 

Com restrição total de simetria Com restrição parcial de 
simetria 

Ângulo Diedro 
          (o) 

Energia 
Absoluta 

(Hartrees) 

Energia 
Relativa 

(kcal.mol-1) 

Energia 
Absoluta 

(Hartrees) 

Energia 
Relativa 

(kcal.mol-1) 
90 -1730,17004 0,00 -1730,17004 0,00 
85 -1730,15699 8,19 -1730,16977 0,17 
80 -1730,12480 28,39 -1730,16901 0,65 
75 -1730,08619 52,61 -1730,16808 1,26 
70 - - -1730,17015 0,07 

 

De acordo com este mecanismo a interconversão entre os isômeros C2v e D3 

pode ocorrer por uma libração do triângulo Fe3 dentro de um icosaedro formado por 

ligantes carbonil. Os cálculos realizados com LANL2DZ mostram que quando a 

casca carbonílica é restringida a energia aumenta fortemente. Mas, quando esta 

casca carbonílica tem flexibilidade, o movimento do triângulo Fe3 em torno do eixo 

C2 interconverte as formas C2v e D3, com energia de ativação de 1,3 kcal.mol-1. 

 

 

 

6.4 – Conclusão 

 

Os cálculos reforçam os dados experimentais e mostram que a superfície de 

energia potencial para a troca das carbonilas é muito plana. Observa-se também que 

esta superfície é fortemente dependente do tamanho do conjunto-base utilizado. Ao 

utilizar o pseudopotencial LANL2DZ o mecanismo de abertura-fechamento 

concertado da ponte é claramente preferido, com energia de ativação igual a 1,6 

kcal.mol-1. No entanto, utilizando-se o pseudopotencial apenas para o átomo de 

ferro e o conjunto-base 6-31+G(d) para os átomos de carbono e de oxigênio, 

observa-se a preferência pelo mecanismo Merry-go-round, com uma energia de 

ativação de 7,3 kcal.mol-1. A energia de ativação calculada para o mecanismo de 

libração é de 1,3 kcal.mol-1. Estes valores, que obviamente podem ser modificados 

em função do uso de outras combinações de funcionais, pseudopotenciais e bases, 

claramente indicam que a superfície de energia potencial para este sistema é 

extremamente plana, com todos os mecanismos e processos, em princípio, 

possíveis. 
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CAPÍTULO 7 

 

Estruturas e Propriedades do [FeEstruturas e Propriedades do [FeEstruturas e Propriedades do [FeEstruturas e Propriedades do [Fe3333(CO)(CO)(CO)(CO)11111111L] L] L] L]     

(L = PH(L = PH(L = PH(L = PH3333, P(CH, P(CH, P(CH, P(CH3333))))3333, P(OCH, P(OCH, P(OCH, P(OCH3333))))3333 e PF e PF e PF e PF3333))))    

 

 

7.1 – Introdução  

 

As fosfinas (PR3) e os fosfitos (P(OR3)3 são ligantes amplamente utilizados na 

Química Organometálica, devido à possibilidade de modulação de suas 

propriedades eletrônicas e estéreas e, por conseqüência, do complexo como um 

todo, além de serem facilmente obtidos comercialmente (DUPONT, 2005). Os 

grupamentos ligados ao fósforo podem variar desde grupamentos alquil ou aril até 

grupamentos orgânicos mais complexos. As organofosfinas são ligantes “moles” e 

deste modo são freqüentemente incorporadas a complexos metálicos, cujos átomos 

metálicos centrais têm baixos estados de oxidação (receptores “moles”) (SHRIVER; 

ATKINS, 1999). 

 

Os compostos PR3 podem se comportar como ligantes aceptores-π quando R 

é razoavelmente eletronegativo (Ph, OR) ou muito eletronegativo (Cl, F). As fosfinas 

terciárias e os fosfitos, entretanto, são, além disso, melhores bases de Lewis do que 

o ligante carbonil (CO) (COTTON et al, 1999). Vale ressaltar que a extensão da 

doação do par de elétrons do átomo de fósforo e da retrodoação depende da 

natureza dos grupos ligados ao fósforo. Para PH3
 e P(alquil)3 a habilidade aceptora-π 

é muito baixa, mas torna-se importante com grupos mais eletronegativos. O 
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substituinte mais eletronegativo, o flúor no PF3, reduz substancialmente o caráter 

doador-σ deste ligante, e aumenta a sua habilidade aceptora-π, fazendo com que 

sua capacidade de efetuar ligação-π seja comparável à do CO (COTTON et al,1999). 

As propriedades eletrônicas e estéreas destes ligantes foram discutidas no Capítulo 

4 desta Tese. 

 

Em quase todas as moléculas contendo CO, um ou mais grupos CO podem 

ser substituídos por um ligante PR3 ou similar.  

 

A substituição de carbonilas no [Ru3(CO)12] por PPh3, PPh2Et, PPhEt2 e PBu3 

(CANDLIN; SHORTLAND, 1969) leva sempre a complexos tri-substituídos como 

produto, não sendo observados espécies mono ou di-substituídas. Para o 

[Os3(CO)12], ambas as espécies, mono e di-substituídas são observadas como 

intermediários, sugerindo-se que a presença de PPh3 coordenado a um centro ósmio 

tem pouco efeito na velocidade de dissociação do CO (DEEMING et al, 1970). 

 

Na reação do [Fe3(CO)12] com nucleófilos formam-se produtos mononucleares 

[Fe(CO)4L] e [Fe(CO)3L2], com a fragmentação aumentando com a nucleofilidade do 

ligante de entrada (GRANT; MANNING, 1978). A ordem de reatividade para as 

reações de substituição nos clusters dodecacarbonílicos é Fe > Ru > Os, em 

contraste com aquela observada para complexos carbonílicos metálicos 

mononucleares, embora em cada caso investigado o mecanismo tenha sido descrito 

como sendo precedido pela dissociação da carbonila (MODI; ATWOOD, 1983; 

SHOJALE; ATWOOD, 1985). 

 

O produto da substituição no [Fe3(CO)12] depende da natureza do ligante. 

Com P(OPh)3 encontram-se produtos mono, di e tri-substituídos, além de produtos 

de fragmentação ([Fe(CO)4L] e ([Fe(CO)3L2]), o mesmo acontecendo com P(OMe)3. 

Já com PPh3 e PBu3 formam-se apenas produtos monosubstituídos e produtos de 

fragmentação. Para o PPh3 o derivado mono-substituído é formado primeiro, seguida 

da formação dos complexos mononucleares, sem nenhuma evidência de derivados 

di ou tri-substituídos (SHOJALE; ATWOOD, 1985). Para [Os3(CO)12], a substituição 

por P(OMe)3, PPh3 ou PBu3  forma sucessivamente [Os3(CO)11L], [Os3(CO)10L2] e 

[Os3(CO)9L3]. Nenhuma fragmentação é observada (SHOJALE; ATWOOD, 1985). 
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Segundo Alex et al (1987) o derivado mais substituído do [Os3(CO)12] é o 

[Os3(CO)6[P(OMe)3]6]. Isto se deve provavelmente às propriedades estéreas e 

eletrônicas do ligante P(OMe)3. O pequeno tamanho do ligante (ângulo de cone igual 

a 107o) permite que seis deles fiquem em volta do triângulo de ósmio sem muita 

repulsão entre os fosfitos no mesmo átomo de ósmio ou em átomos adjacentes. Alex 

e Pomeroy (1987) analisaram este tipo de substituição e concluíram que o ligante 

fosfito bem como outros ligantes volumosos adotam a posição equatorial por esta 

ser menos impedida, enquanto que ligantes tais como H, CH3CN e CNR 

normalmente são encontrados em posições axiais. Para ilustrar este fato, pode-se 

citar os compostos [Fe3(CO)11(CNBut)] (BRUCE et al, 1983), [Fe3(CO)10(CNBut)2] 

(MURRAY et al, 1990) e [Fe3(CO)10(CNBut){P(OMe)3}] (ADAMS et al, 1995), nos 

quais o ligante isonitril ocupa a posição axial no átomo de ferro (1), isto é, o que não 

está envolvido com a ponte carbonílica dupla (Figura 7.1). Deve-se ressaltar que no 

composto [Fe3(CO)10(CNBut)2] o segundo ligante isonitril é encontrado também 

ligado ao ferro (1), porém, na posição equatorial. No composto 

[Fe3(CO)10(CNBut){P(OMe)3}] o ligante P(OMe)3 está ligado ao átomo de ferro que 

participa da ponte carbonílica dupla, ocupando a posição equatorial, sendo a 

distância da ligação Fe-P igual a 2,171(3) Å (ADAMS et al, 1995). De acordo com 

Alex e Pomeroy (1987), ligantes fosforados doadores estabilizam estruturas com 

pontes carbonílicas no estado fundamental.  

 

Fe Fe

Fe1

32

 
Figura 7.1: Estrutura do [Fe3(CO)12] com simetria C2v. 

 

Para o [Fe3(CO)11(PPh3)] existem dois isômeros com o ligante PPh3 na 

posição equatorial. Um deles apresenta o ligante PPh3 ligado ao átomo de ferro (1) 

isolado e o outro, também na posição equatorial do átomo de ferro(1), porém com 

este participando da ponte carbonílica dupla (DAHM; JACOBSEN, 1966; 1968). Na 
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realidade, os autores propõem que existe uma troca de carbonilas, resultando em 

um equilíbrio entre os dois isômeros (Figura 7.2). 

 

Fe Fe

Fe

PPh3

1

32

Fe

PPh3

FeFe

CH3

1

32

 
Figura 7.2: Proposta de um caminho para a troca das carbonilas. 

 

Segundo Adams et al (1989) é muito improvável se encontrar uma estrutura 

com ligantes fosforados na posição axial. Um dos poucos compostos onde se 

observa o ligante fosforado na posição axial é o [Ru3(CO)9{(Bun
2P)3SiMe}], no qual o 

ligante praticamente é forçado a ficar nesta posição (De BOER et al, 1979). 

Utilizando raios-X, Adams et al (1989) mostraram que para os compostos 

[Fe3(CO)10{P(OMe)2}] e [Fe3(CO)9{P(OMe)3}] existem três e duas estruturas 

possíveis, respectivamente, porém em todas elas o ligante P(OMe)3 encontra-se na 

posição equatorial. O estudo sobre a fluxionalidade do composto 

[Fe3(CO)10(L)(CNCF3)] onde L= PMe3 e PEt3, mostra que os ligantes fosforados 

ocupam sempre a posição equatorial (MANN, 1992). 

 

Na literatura encontram-se vários trabalhos discutindo os prováveis 

mecanismos de rearranjo para os compostos [Fe3(CO)12-n{P(OR)3}n], como por 

exemplo, Benfield et al (1981), Farr; Lunniss (1987), Adams et al (1989), Mann 

(1992), Jonhson et al (1993), Johnson; Roberts (1993) e Adams et al (1995). Nesta 

Tese não será abordada a fluxionalidade destes compostos, apenas dar-se-á ênfase 

aos aspectos que tangem a estrutura e a ligação entre o ferro e o fósforo.  

 

Assim, o trabalho descrito neste capítulo teve como principal finalidade 

estudar a substituição do ligante carbonil por ligantes fosforados, PH3, P(CH3)3, 

P(OCH3)3 e PF3 no cluster [Fe3(CO)12], observando-se as estruturas e as 

propriedades das ligações Fe-P nos derivados monosubstituídos. 
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7.2 – Metodologia 

 

Fez-se a otimização e o cálculo das energias para as estruturas [Fe3(CO)11L] 

utilizando o método DFT/B3LYP com o pseudopotencial LANL2DZ para todos os 

átomos. Devido ao tempo de cálculo ser extremamente grande, não foi possível 

utilizar um conjunto-base maior. As estruturas estudadas foram obtidas pela 

substituição de uma carbonila por ligantes L (L= PH3, P(CH3)3, P(OCH3)3 e PF3) nas 

posições axial e equatorial no átomo de Fe(1) (aquele que não participa da ponte 

carbonílica dupla), ou na posição pseudo-axial e equatorial no átomo de Fe(3) (que 

participa da ponte carbonílica dupla), ou na ponte carbonílica (Figura 7.3). Mesmo 

sabendo que a estrutura mais estável para o cluster [Fe3(CO)11L] é aquela que 

possui a ponte carbonílica dupla, analisou-se a substituição de uma carbonila axial e 

equatorial por ligantes PR3 na estrutura com simetria D3 (Figura 7.4). 

 

 

 
Figura 7.3: [Fe3(CO)12], estrutura com simetria C2v. 
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Figura 7.4: [Fe3(CO)12], estrutura com simetria D3. 

 

 

No estudo da ligação metal-ligante utilizou-se o método CDA contido no 

Programa AOMIX - CDA revisão 2.07. Na Análise da Decomposição da Carga (CDA) 

utilizaram-se as estruturas otimizadas com o método DFT/B3LYP/LANL2DZ. Cada 

estrutura foi separada em dois fragmentos: Fragmento 1, a espécie Fe3(CO)11 

pseudo-axial (ou axial, no caso do ligante fazer ligação com o Fe(1)) ou equatorial, e 

Fragmento 2, o ligante, PR3. O complexo e os fragmentos estão no estado simpleto. 

Realizou-se um cálculo de ponto simples ou de geometria fixa (utilizando 6-31G(d), 

sem funções difusas) para o complexo e para cada fragmento. 

 

 

7.3 – Resultados e Discussões 
 

Fez-se o estudo da substituição de uma carbonila por ligantes fosforados na 

estrutura do [Fe3(CO)12] em simetria C2v e D3. Foram analisadas as distâncias de 

ligação, as energias relativas dos produtos da substituição do ligante em diferentes 

sítios, bem como a entalpia de substituição. Para tentar entender o sítio de 

preferência dos ligantes no [Fe3(CO)11PR3], realizou-se um estudo sobre a interação 

doadora-receptora dos ligantes fosforados (PH3, PF3, P(CH3)3 e P(OCH3)3) com o 
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fragmento Fe3(CO)11 utilizando-se o método da Análise da Decomposição da Carga 

(CDA). Os resultados serão discutidos a seguir. 

 

 

7.3.1 – Substituição do CO na estrutura do [Fe 3(CO)12] com simetria C 2v. 

 

Utilizando B3LYP/LANL2DZ calcularam-se as energias absolutas das 

estruturas, nas quais fez-se a substituição de uma carbonila no átomo de Fe(3) nas 

posições a (equatorial) ou b (pseudo-axial), no átomo de Fe(1) nas posições c 

(equatorial) ou d (axial) e em uma das pontes carbonílicas do [Fe3(CO)12] (C2v), 

conforme mostrado na Figura 7.5. Nesta figura mostra-se as distâncias das ligações 

obtidas no cálculo DFT/B3LYP/LANL2DZ (Capítulo 5). 

 

 
  Figura 7.5: Geometria do [Fe3(CO)12] otimizada com B3LYP/LANL2DZ. 
     Distância das ligações em Å. 
 

 

Os resultados dos cálculos mostram que a fosfina (PH3) e a triflúorfosfina 

(PF3) quando colocadas na posição axial nos átomos de Fe(1) e Fe(3) permanecem 

nesta mesma posição, enquanto a trimetrilfosfina (P(CH3)3) e o trimetilfosfito 

(P(OCH3)3) sofrem um rearranjo, promovendo, no geral, o ligante PR3 para a posição 

equatorial do átomo de ferro participante da ponte carbonílica. Um outro fato 

interessante é que ao se substituir o ligante carbonil por ligantes PR3 na ponte, 

ocorre um rearranjo no qual as pontes Fe(2)-CO-Fe(3) e Fe(2)-PR3-Fe(3) abrem-se 
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simultaneamente. Através de um rearranjo dos ligantes carbonil forma-se uma nova 

ponte carbonílica dupla entre os átomos de Fe (1) e (3), e o ligante PR3 migra para a 

posição pseudo-axial no átomo de Fe(3). A única exceção a este comportamento é o 

ligante P(CH3)3. 

 

 

7.3.1.1 – PH3 

 

A Figura 7.6 mostra as distâncias de ligação calculadas na otimização das 

estruturas do [Fe3(CO)11PH3] com o ligante na posição (a) equatorial e (b) pseudo-

axial do Fe(3), enquanto a Figura 7.7 mostra o ligante na posição (a) equatorial e (b) 

axial do Fe(1). 

 

  

  (a)       (b) 

Figura 7.6: Estruturas otimizadas do composto [Fe3(CO)11PH3] com PH3 nas posições equatorial e 

pseudo-axial no Fe (3).  Distâncias das ligações em Å. 

 

A Figura 7.6 mostra que quando o substituinte está ligado ao Fe (3) há um 

encurtamento da distância da ligação Fe(2)-Fe(3) (átomos de ferro envolvido nas 

pontes carbonílicas) em relação a distância da ligação Fe(2)-Fe(3) sem o substituinte 

(Figura 7.5). Observa-se também que a distância da ligação CO(ponte)-Fe(3) 

(substituído) ficou menor em relação à distância da ligação CO(ponte)-Fe(2), nas duas 

situações, ou seja na substituição axial ou equatorial. No entanto isto não ocorre 
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quando a substituição do ligante é feita no átomo de Fe(1), como pode ser 

observado na Figura 7.7. 

 

   

        (a)              (b) 

Figura 7.7: Estruturas otimizadas do composto [Fe3(CO)11PH3] com PH3 nas posições equatorial (a) e 

axial (b) no Fe(1).  Distâncias das ligações em Å. 

 

A Figura 7.7(b) mostra a simetrização da estrutura. Quanto à distância da 

ligação Fe-P, observa-se nas Figuras 7.6 e 7.7 que ele é menor quando a 

substituição é feita na posição equatorial. A distância média da ligação P-H foi de 

1,430 Å. 

 

As energias absolutas e as energias relativas das estruturas estudadas são 

mostradas na Tabela 7.1, a qual mostra também a variação da entalpia na 

substituição da carbonila pelo ligante PH3 nas posições axial e equatorial nos átomos 

de Fe(3) e Fe(1), calculada pela equação 7.1. 

 

∆H = [H(Fe3(CO)11PH3) + H(CO)] – [H(Fe3(CO)12) + H(PH3)]            (equação 7.1) 

 

Tabela 7.1: Energia Absoluta, Energia Relativa dos complexos [Fe3(CO)11PH3] e Variação da Energia 
na substituição da carbonila pelo PH3. 

 Posição Energia Absoluta 
(Hartrees) 

Energia Relativa 
(kcal.mol-1) 

∆H da substituição 
(kcal.mol-1) 

Equatorial -1625,13858 0,00 14,73 Fe(3) 
Pseudo-axial -1625,13646 1,33 16,06 
Equatorial -1625,13702 0,98 15,71 Fe(1) 
Axial -1625,13513 2,16 16,89 
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A Tabela 7.1 mostra que os isômeros contendo o ligante PH3 na posição 

equatorial são mais estáveis do que os isômeros com o ligante na posição axial. 

Observa-se que a estrutura mais estável é aquela que possui o ligante na posição 

equatorial do Fe(3), ou seja, o ferro que participa da ponte carbonílica dupla. A 

substituição do ligante na posição equatorial no Fe(3) é menos endotérmica do que 

nos outros casos. 

 

A Tabela 7.2 mostra o resultado da análise CDA para o composto 

[Fe3(CO)11PH3], com o ligante substituído em diferentes sítios. 

 

Tabela 7.2: Análise da Decomposição de Carga dos Complexos [Fe3(CO)11PH3]: Doação-σ (d)*; 
Retrodoação-π (b)*; Polarização repulsiva (r)* e Energia de interação entre os fragmentos (kcal.mol-1). 

Ferro(3) Ferro(1) Complexo 
 d b r Eint d b r Eint 

Equatorial 0,301 0,122 -0,192 -35,42 0,275 0,122 -0,196 -36,76 
Pseudo-axial/axial 0,203 0,115 -0,206 -33,70 0,191 0,135 -0,190 -31,39 

*em unidade de elétrons. 

 

A Tabela 7.2 mostra que a maior doação-σ do PH3 para o Fe3(CO)11 ocorre 

quando este ligante se encontra na posição equatorial do Fe(3), seguida da 

interação na posição equatorial no Fe(1). A retrodoação-π na posição equatorial é 

igual nos dois casos. A menor doação-σ ocorre para a interação do ligante na 

posição axial no Fe(1), que também apresenta a maior retrodoação-π. A razão 

doação/retrodoação (d/b) para a interação na posição equatorial no átomo de Fe(3) 

é igual a 2,47, enquanto que no átomo de Fe(1) é igual a 2,25. Para a interação na 

posição axial as razões (d/b) são iguais a 1,76 (Fe(3)) e 1,27 (Fe(1)). A energia de 

interação é mais forte na ligação do PH3 na posição equatorial do Fe(1). 

 

 

7.3.1.2 – PF3 

 

A Figura 7.8 mostra as distâncias de ligação calculados na otimização das 

estruturas do [Fe3(CO)11PF3] com o ligante na posição (a) equatorial e (b) pseudo-

axial do Fe(3), enquanto a Figura 7.9 mostra as distâncias de ligação da estrutura 

com o ligante na posição (a) equatorial e (b) axial do Fe(1). 
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         (a)           (b) 

Figura 7.8: Estruturas otimizadas do composto [Fe3(CO)11PF3] com PF3 nas posições equatorial e 

pseudo-axial no Fe(3).  Distâncias das ligações em Å. 

 

  

         (a)           (b) 

Figura 7.9: Estruturas otimizadas do composto [Fe3(CO)11PF3] com PF3 nas posições equatorial e 

axial no Fe(1).  Distâncias das ligações em Å. 

 

As Figuras 7.8 e 7.9 mostram que a distância da ligação Fe(2)-Fe(3) não sofre 

a influência do substituinte, pois a distância desta ligação não se altera em relação à 

distância da ligação Fe(2)-Fe(3) do complexo não substituído (Figura 7.5). A 

distância da ligação Fe-P é o mesmo quando o ligante ocupa a posição equatorial 

nos átomos de Fe(3) e Fe(1). Nota-se também que quando o ligante está na posição 
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axial a distância da ligação Fe-P é maior. Observa-se na Figura 7.9(b) que houve 

simetrização da estrutura quando o ligante está na posição axial, da mesma forma 

que o observado para o PH3. A distância média da ligação P-F foi de 1,696 Å. 

 

As energias absolutas e as energias relativas das estruturas estudadas e a 

variação da entalpia na substituição da carbonila pelo ligante PH3 nas posições axial 

e equatorial nos átomos de Fe(3) e Fe(1), calculada pela equação 7.1, são 

mostradas na Tabela 7.3.  

 

Tabela 7.3: Energia Absoluta, Energia Relativa dos complexos [Fe3(CO)11PF3]. e Variação da Energia 
na substituição da carbonila pelo PF3. 

 Posição Energia Absoluta 
(Hartrees) 

Energia Relativa 
(kcal.mol-1) 

∆H da substituição 
(kcal.mol-1) 

Equatorial -1922,94089 0,00 22,18 Fe(3) 
Pseudo-axial -1922,93999 0,62 22,74 
Equatorial -1922,94031 0,42 22,54 Fe(1) 
Axial -1922,93127 6,04 28,21 

 

A Tabela 7.3 mostra que os isômeros com o ligante PF3 na posição equatorial 

são mais estáveis do que os isômeros com o ligante na posição axial. Do mesmo 

modo que no caso do PH3, observa-se que a estrutura mais estável é aquela que 

possui o ligante na posição equatorial do Fe(3), ou seja, o ferro que participa da 

ponte carbonílica dupla. Com exceção da estrutura com o ligante na posição axial no 

Fe(1), todas as outras possuem energias muito próximas. A substituição do ligante 

na posição equatorial no Fe(3) é menos endotérmica, ou seja, mais favorável do que 

nos outros casos. 

 

A Tabela 7.4 mostra o resultado da análise CDA para o composto 

[Fe3(CO)11PF3], com o ligante substituído em diferentes sítios. 

 

Tabela 7.4: Análise da Decomposição de Carga dos Complexos [Fe3(CO)11PF3]: Doação-σ (d)*; 
Retrodoação-π (b)*; Polarização repulsiva (r)* e Energia de interação entre os fragmentos (kcal.mol-1). 

Ferro(3) Ferro(1) Complexo 
 d b r Eint d b r Eint 

Equatorial 0,480 0,221 -0,137 -34,53 0,447 0,215 -0,150 -35,57 
Pseudo-axial/axial 0,366 0,196 -0,165 -31,91 0,377 0,205 -0,124 -27,09 

*em unidade de elétrons. 
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A Tabela 7.4 mostra que a maior doação-σ ocorre para a interação do ligante 

na posição equatorial no Fe(3), seguido da interação na posição equatorial do Fe(1). 

O mesmo comportamento é observado para a retrodoação-π. A razão 

doação/retrodoação (d/b) para a interação na posição equatorial no átomo de Fe(3) 

é igual a 2,17, enquanto que no átomo de Fe(1) é igual a 2,07. Para a interação na 

posição axial as razões (d/b) são iguais a 1,87 (Fe(3)) e 1,84 (Fe(1)). Em relação ao 

ligante PH3, observa-se que o PF3 é melhor aceptor-π. A energia de interação entre 

os fragmentos mais uma vez é mais forte na posição equatorial do Fe(1). 

 

 

7.3.1.3 – P(CH3)3 

 

Na substituição do ligante carbonil pelo ligante P(CH3)3 na posição axial no 

Fe(1) ou na posição pseudo-axial no Fe(3), observa-se um rearranjo das carbonilas 

com a migração do ligante P(CH3)3 para a posição equatorial do ferro participante da 

ponte carbonílica dupla. A Figura 7.10 representa o rearranjo que ocorre quando o 

ligante é colocado na posição axial no átomo de Fe(1) . 
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Figura 7.10: Esquema mostrando o rearranjo dos ligantes. As estruturas representam o input e o 

output na otimização do composto [Fe3(CO)11P(CH3)3]. 

 

As estruturas mostradas na Figura 7.10 indicam a orientação inicial dos 

ligantes no início dos cálculos (input) e a orientação final dos cálculos (output). Se 

acompanharmos a numeração dos átomos, pode se perceber a troca de todos os 

ligantes neste processo. Nota-se que as pontes abrem simultaneamente indo o 

CO(4) para a posição axial do Fe(2) enquanto o CO(5) da ponte vai para a posição 
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axial do Fe(3), simultaneamente a este processo há o fechamento de uma nova 

ponte dupla entre os átomos de Fe(2) e o Fe(1) formadas pelas carbonilas 10 e 14, e 

a troca entre as posições axial e equatorial de todos outros ligantes. Em um outro 

momento, esta ponte dupla abre-se e simultaneamente, uma nova ponte entre os 

átomos de Fe(1) e Fe(3) vai sendo formada com as carbonilas 13 e 5. Observa-se 

que o ligante migra para a posição equatorial, porém permanecendo ligado ao átomo 

de Fe(1). 

 

A Figura 7.11 mostra as distâncias de ligação das estruturas resultantes da 

otimização do composto [Fe3(CO)11P(CH3)3] com o ligante colocado inicialmente na 

posição equatorial (a) e pseudo-axial (b) do Fe(3), enquanto a Figura 7.12 mostra as 

distâncias de ligação das estruturas finais obtidas quando o ligante é inicialmente 

substituído na posição (a) equatorial e (b) axial do Fe(1). 

 

 

  (a)       (b) 

Figura 7.11: Estruturas otimizadas do composto [Fe3(CO)11P(CH3)3] com P(CH3)3 inicialmente 

substituído nas posições equatorial e pseudo-axial no Fe(3).  Distâncias das ligações em Å. 
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  (a)              (b) 

Figura 7.12: Estruturas otimizadas do composto [Fe3(CO)11P(CH3)3] com P(CH3)3 inicialmente 

substituído nas posições equatorial e axial no Fe(1).  Distâncias das ligações em Å. 

 

A Figura 7.11 mostra que ao substituir o ligante CO pelo ligante P(CH3)3 na 

posição equatorial do Fe(3), este mantém-se nesta mesma posição, porém ao ser 

ser substituído na posição axial, há um rearranjo, no qual observa-se que a ponte 

carbonílica dupla entre os átomos de Fe(2) e Fe(3) abre-se e uma nova ponte 

carbonílica dupla é formada entre o Fe(3) e o Fe(1), e o ligante migra para a posição 

equatorial do Fe(3). Nota-se que nas duas estruturas as pontes são assimétricas, 

porém, na estrutura (b) elas são mais curtas. Como no caso do PH3 observa-se um 

encurtamento da distância de ligação entre os átomos de ferro envolvidos nas 

pontes carbonílicas, quando o ligante é substituído no Fe(3) em relação ao complexo 

sem o substituinte (Figura 7.5).  

 

Quando a substituição ocorre no Fe(1) observa-se um comportamento 

semelhante ao anterior, isto é, ao substituir o ligante na posição equatorial este se 

mantém, porém quando a substituição é feita na posição na posição axial observa-

se o rearranjo, com a quebra da ponte entre os átomos de Fe(2) e de Fe(3) e a 

formação da ponte entre os átomos de Fe(1) e de Fe(3), com a migração do ligante 

para a posição equatorial. A Figura 7.12(b) mostra obviamente o mesmo 

encurtamento da ligação Fe-Fe, envolvidos na ponte carbonílica discutido 

anteriormente, pois se trata da mesma estrutura. Quando o ligante está ligado na 
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posição equatorial do ferro envolvido na ponte carbonílica, a distância da ligação Fe-

P é levemente menor do que a distância da ligação Fe-P quando o ligante está na 

posição equatorial do ferro não envolvido na ponte carbonílica (Figura 7.12(b)). 

Novamente, observa-se que a distância da ligação CO(ponte)-Fe(ponte) (substituído) 

ficou mais curto em relação à distância da ligação CO(ponte)-Fe(2 ou 3), não 

substituído. 

 

As energias absolutas e as energias relativas das estruturas, e a variação da 

entalpia na substituição da carbonila pelo ligante P(CH3)3 nas posições pseudo-axial 

e equatorial no átomo de Fe(3) e axial e equatorial no átomo de Fe(1), calculada 

pela equação 7.1, são mostradas na Tabela 7.5.  

 

Tabela 7.5: Energia Absoluta, Energia Relativa dos complexos [Fe3(CO)11P(CH3)3]. e Variação da 
Energia na substituição da carbonila pelo P(CH3)3. 

 Posição inicial 
do ligante 

Posição na 
estrutura 
otimizada 

Energia 
Absoluta 

(Hartrees) 

Energia Relativa 
(kcal.mol-1) 

∆H da 
substituição 
(kcal.mol-1) 

Equatorial Equatorial -1743,10832 0,00 3,41 Fe(3) 
Pseudo-axial Equatorial -1743,11012 -1,13 2,28 
Equatorial Equatorial -1743,10684 0,93 4,34 Fe(1) 
Axial Equatorial -1743,11014 -1,14 2,26 

 

A Tabela 7.5 mostra que o ligante P(CH3)3 é mais estabilizado quando está 

ligado ao ferro que participa das pontes carbonílicas, pois, como se pode notar, a 

estrutura na qual o ligante encontra-se na posição equatorial do Fe(1) isolado é a 

que possui maior energia. Observa-se também a semelhança entre as energias das 

estruturas que sofreram o rearranjo, pois se trata da mesma estrutura. Em relação 

aos outros ligantes estudados, PH3 e PF3, observa-se que a substituição do ligante 

CO pelo P(CH3)3 é a mais favorável, ou seja, é menos endotérmica do que nos 

outros casos. 

 

A Tabela 7.6 mostra o resultado da análise CDA para o composto 

[Fe3(CO)11P(CH3)3] com o ligante substituído inicialmente em diferentes sítios, no 

entanto após a otimização o ligante ocupa a posição equatorial. 
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Tabela 7.6: Análise da Decomposição de Carga dos Complexos [Fe3(CO)11P(CH3)3]: Doação-σ (d)*; 
Retrodoação-π (b)*; Polarização repulsiva (r)* e Energia de interação entre os fragmentos (kcal.mol-1). 

Ferro(3) Ferro(1) Posição inicial do 
ligante** d b r Eint d b r Eint 

Equatorial 0,346 0,148 -0,207 -49,37 0,330 0,159 -0,204 -51,94 
Pseudo-axial/axial 0,378 0,164 -0,214 -50,28 0,379 0,163 -0,214 -50,68 

*em unidade de elétrons. ** Na estrutura otimizada o ligante encontra-se na posição equatorial. 

 

A Tabela 7.6 mostra para as estruturas das Figuras 7.11(a), 7.11(b) e 7.12(b) 

valores para doação e retrodoação iguais entre si, pois se trata da mesma estrutura. 

Apenas a estrutura da Figura 7.12(a) mostra valores diferentes, pois neste caso, o 

ligante está envolvido com o Fe(1) que não participa da ponte. A razão 

doação/retrodoação (d/b) para a interação na posição equatorial no átomo de ferro 

envolvido com a ponte dupla é igual a 2,34, enquanto que no átomo de Fe(1) é igual 

a 2,07. Observa-se que a contribuição da doação-σ é praticamente o dobro da 

contribuição da retrodoação-π. 

 

 

7.3.1.4 - P(OCH3)3 

 

Na substituição do ligante carbonil pelo ligante P(OCH3)3 nas posições axial 

ou equatorial no átomo de Fe(3) ou na posição equatorial do átomo de Fe(1), 

observa-se um comportamento semelhante ao apresentado pelo ligante P(CH3)3. 

Porém, quando a substituição é realizada na posição axial do átomo de Fe(1), pode-

se observar também um rearranjo dos ligantes, entretanto o substituinte migra para a 

posição pseudo-axial do átomo de Fe(1) envolvido nas pontes carbonílicas. 

 

As Figuras 7.13 e 7.14 mostram as distâncias de ligação das estruturas 

otimizadas. Observe que as estruturas (a) e (b) da Figura 7.13 são exatamente 

iguais. 
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  (a)      (b) 

Figura 7.13: Estruturas otimizadas do composto [Fe3(CO)11P(OCH3)3] com P(OCH3)3 inicialmente 

substituído nas posições equatorial e pseudo-axial no Fe(3).  Distâncias das ligações em Å. 

 

 

 

  (a)      (b) 

Figura 7.14: Estruturas otimizadas do composto [Fe3(CO)11P(OCH3)3] com P(OCH3)3 inicialmente 

substituído nas posições equatorial e axial no Fe(1).  Distâncias das ligações em Å. 

 

Na Figura 7.13 observa-se o mesmo comportamento apresentado pela 

substituição do ligante carbonil pelo ligante P(CH3)3. Nota-se que as distâncias Fe-
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Fe nos dois compostos são idênticas, ao passo que as distâncias da ligação Fe-

COponte na estrutura (b) são levemente menores do que as apresentadas pela 

estrutura (a). Como no caso do PH3 e do P(CH3)3 observa-se o encurtamento na 

distância da ligação Fe-Fe envolvidos nas pontes carbonílicas quando o ligante é 

substituído no Fe(3) em relação ao complexo sem o substituinte (Figura 7.5). Porém, 

isto não é observado na Figura 7.14(b) apesar do substituinte estar ligado ao átomo 

de ferro envolvido nas pontes carbonílicas. Ressalta-se que nesta estrutura o ligante 

está na posição pseudo-axial. Nota-se também que as distâncias das ligações são 

maiores nesta estrutura, a ponto de romper certas ligações, como por exemplo a 

ponte entre Fe(1)-CO(11) cuja distância é igual a 2,255 Å. 

 

Na Figura 7.14 (a) nota-se que as distâncias Fe-Fe e Fe-P são levemente 

maiores do que as mostradas nas Figuras 7.13 (a) e (b). Dados experimentais 

obtidos por difração de raios-X da estrutura [Fe3(CO)10{P(OMe)3}2] mostram que os 

ligantes P(OMe)3 encontram-se ligados aos átomos de Fe(1) e Fe(2) na posição 

equatorial. Neste composto a distância da ligação Fe(1)-P é igual a 2,184(6) Å 

enquanto que Fe(2)-P é igual a 2,270(19) Å, ao passo que as distâncias das 

ligações Fe(1)-Fe(2), Fe(1)-Fe(3) e Fe(2)-Fe(3) são iguais a 2,686(4) Å, 2,683(3) Å e 

2,533(3) Å, respectivamente (ADAMS et al, 1989). Em um outro trabalho, a estrutura 

do composto [Fe3(CO)10(CNBut){P(OMe)3}] foi determinada através de difração de 

raios-X, mostrando que o ligante P(OMe)3, ocupa a posição equatorial do ferro 

envolvido com a ponte carbonílica. A distância da ligação Fe-P é igual a 2,171 Å, 

enquanto as distâncias das ligações Fe(2)-Fe(1,ponte), Fe(2)-Fe(3,ponte) e Fe(1,ponte)-

Fe(3,ponte) são iguais a 2,693(2) Å, 2,696(2) Å e 2,548(2) Å (ADAMS et al, 1995). Os 

dados calculados nesta Tese mostram uma grande concordância com os resultados 

obtidos experimentalmente. 

 

As energias absolutas, as energias relativas das estruturas estudadas e a 

variação da energia na substituição da carbonila pelo ligante P(OCH3)3 nas posições 

pseudo-axial e equatorial no átomo de Fe(3) e axial e equatorial no átomo de Fe(1), 

são calculada pela equação 7.1 e mostradas na Tabela 7.7.  
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Tabela 7.7: Energia Absoluta, Energia Relativa dos complexos [Fe3(CO)11P(OCH3)3]. e Variação da 
Energia na substituição da carbonila pelo P(OCH3)3. 

 Posição inicial 
do ligante 

Posição na 
estrutura 
otimizada 

Energia 
Absoluta 

(Hartrees) 

Energia Relativa 
(kcal.mol-1) 

∆H da 
substituição 
(kcal.mol-1) 

Equatorial Equatorial -1968,72881 0,00 9,83 Fe(3) 
Pseudo-axial Equatorial -1968,72880 0,00 9,83 
Equatorial Equatorial -1968,72539 2,14 11,97 Fe(1) 
Axial Pseudo-axial -1968,72520 2,26 12,05 

 

Pelos resultados apresentados na Figura 7.13 e na Tabela 7.7 vemos que ao 

substituir o ligante P(OCH3)3  no átomo de Fe(3) em ambas as posições, os cálculos 

convergem para a mesma estrutura, que é a mais estável. No entanto, quando a 

substituição é feita no átomo de Fe(1), observam-se estruturas menos estáveis, pois 

neste caso o ligante ocupa a posição equatorial no átomo de ferro isolado ou na 

posição pseudo-axial no ferro envolvido com a ponte. 

 

A Tabela 7.8 mostra o resultado da análise CDA para o composto 

[Fe3(CO)11P(OCH3)3] com o ligante inicialmente substituído em diferentes sítios, e 

posteriormente, com as devidas mudanças da posição dos ligantes. 

 

Tabela 7.8: Análise da Decomposição de Carga dos Complexos [Fe3(CO)11P(OCH3)3]: Doação-σ (d)*; 
Retrodoação-π (b)*; Polarização repulsiva (r)* e Energia de interação entre os fragmentos (kcal.mol-1). 

Ferro(3) Ferro(1) Posição inicial do 
ligante** d b r Eint d b r Eint 

Equatorial 0,452 0,173 -0,180 -43,29 0,390 0,165 -0,177 -44,17 

Pseudo-axial/axial 0,378 0,164 -0,214 -50,28 0,299 0,146 -0,187 -40,60** 

*em unidade de elétrons. ** Na estrutura otimizada o ligante encontra-se na posição pseudo-axial. 

 

A Tabela 7.8 mostra valores para doação-σ maiores do que os valores para a 

retrodoação-π. A razão doação/retrodoação (d/b) para a interação na posição 

equatorial no átomo de ferro envolvido com a ponte dupla é igual a 2,61 e 2,30, 

enquanto que no átomo de Fe(1) na posição equatorial é igual a 2,36 e na posição 

pseudo-axial do Fe(1) envolvida com a ponte é igual a 2,05. Observa-se que a 

contribuição da doação-σ é praticamente o dobro da contribuição da retrodoação-π. 
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Substituição dos ligantes na ponte 

 

Na substituição dos ligantes PH3, PF3 e P(OCH3)3 na ponte entre os átomos 

de Fe(2) e Fe(3), observou-se que as pontes foram abertas e novas pontes foram 

formadas entre os átomos de Fe(3) e Fe(1), sendo o ligante deslocado em todos os 

casos para a posição pseudo-axial no Fe(3). No caso do ligante P(CH3)3 observa-se 

apenas sua migração para a posição equatorial do Fe(3). 

 

 

7.3.2 – Substituição do CO na estrutura do [Fe 3(CO)12] com simetria D 3. 

 

Apesar do conhecimento de que a estrutura mais estável do [Fe3(CO)12] tem 

simetria C2v com duas pontes carbonílicas, analisou-se a substituição dos ligantes 

PH3, PF3, P(CH3)3 e P(OCH3)3 na estrutura com carbonilas terminais (simetria D3).  

Foram realizadas as substituições de uma carbonila nas posições equatorial e axial 

(Figura 7.4). Em todos os casos analisados observou-se o fechamento das pontes 

carbonílicas com a migração do ligante PR3. Os resultados em cada caso serão 

discutidos a seguir. 

 

 

7.3.2.1 – PH3 

 

Na substituição do ligante PH3 nas duas posições observa-se um rearrranjo 

com a formação de pontes carbonílicas. No caso do ligante substituído na posição 

equatorial, observa-se que ele se mantém na posição equatorial ligado ao ferro 

envolvido com as pontes, ao passo que, o ligante substituído na posição axial 

mantém-se nesta mesma posição, só que ligado ao ferro isolado (não envolvido com 

as pontes). 

 

7.3.2.2 – PF3 

 

Na substituição do ligante PF3 na posição equatorial do Fe(1) nota-se o 

fechamento da ponte carbonílica entre os átomos de Fe(2) e Fe(3), enquanto  o 

ligante mantém-se na posição equatorial do átomo de Fe(1). No entanto ao substituir 
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o ligante na posição axial observa-se o fechamento das pontes entre os átomos de 

Fe(3) e Fe(1) e o ligante migra para a posição pseudo-axial no Fe(1). 

 

7.3.2.3 – P(CH3)3 

 

Na substituição do ligante P(CH3)3 no átomo de Fe(1) nas duas posições, 

observa-se o fechamento das pontes entre os átomos de Fe(1) e Fe(3) e o ligante 

migra para a posição equatorial do Fe(1). 

 

7.3.2.4 – P(OCH3)3 

 

Na substituição do ligante P(OCH3)3 na posição equatorial do Fe(1) nota-se o 

fechamento da ponte carbonílica entre os átomos de Fe(2) e Fe(3), enquanto o 

ligante mantém-se na posição equatorial do átomo de Fe(1). No entanto, ao 

substituir o ligante na posição axial observa-se o fechamento das pontes entre os 

átomos de Fe(3) e Fe(1) e o ligante migra para a posição pseudo-axial no Fe(1). 

Este resultado é semelhante ao apresentado para o ligante PF3. 

 

 

 

7.4 - Conclusões 

 

Os átomos de ferro da estrutura do [Fe3(CO)12)] formam um triângulo 

isósceles, com o lado formado pelos átomos de ferro envolvidos na ponte carbonílica 

dupla menor do que os outros dois lados. Embora a estrutura com simetria C2v seja 

apenas levemente menos estável do que a estrutura com simetria C2, conforme 

discutido no capítulo anterior, esta última possui estrutura claramente assimétrica na 

ponte carbonílica dupla, ou seja, as ligações Fe-C nas pontes não são equivalentes. 

Da mesma forma como observado para o [Fe(CO)5], as ligações axiais (ou pseudo-

axiais) no [Fe3(CO)12] são um pouco maiores do que as ligações equatoriais.  

 

Ao substituir uma das carbonilas pelos ligantes fosforados nas diferentes 

posições encontramos que para todos os ligantes a posição mais estável é a 

posição equatorial do átomo de ferro envolvido com a ponte carbonílica dupla. 
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Substituição nas demais posições leva a rearranjos ou a estruturas menos estáveis, 

portanto é suficiente analisarmos os efeitos do substituinte na posição equatorial. 

Nesta posição os ligantes fosforados levam a diminuição das distâncias médias Fe-

Fe e Fe-C da ponte, o que pode ser interpretado em termos de aumento da 

densidade eletrônica no átomo de ferro que contém o substituinte. Observe que a 

análise do [Fe(CO)5] mostrou que os ligantes fosforados quando substituidos na 

posição equatorial apresentam maior doação (exceto o PH3) e menor retrodoação do 

que o CO, consequentemente a substitutição de um ligante CO por PR3 resulta em 

aumento da densidade eletrônica no átomo de ferro. Corroborando este fato 

observa-se que este efeito geométrico é proporcional à capacidade do ligante em 

doar elétrons, sendo maior no caso do P(CH3)3 e menor no caso do PF3. O aumento 

da densidade de carga no átomo de ferro leva a uma maior capacidade deste átomo 

em retrodoar para os átomos de Fe vizinhos ou para as carbonilas, resultando na 

redução de distâncias, conforme comentado. 

 

A ordem de doação encontrada no caso do [Fe3(CO)11PR3] (PF3 > P(OCH3)3 > 

P(CH3)3 > PH3) é essencialmente a mesma encontrada no caso de [Fe(CO)5] 

(P(OCH3)3 > PF3 > P(CH3)3 > PH3), exceto pela troca de posição entre P(OCH3)3 e 

PF3. Mais uma vez o valor absoluto da doação parece ser fortemente influenciado 

pela distância Fe-P. Em [Fe3(CO)11PR3] a distância Fe-P cresce na ordem (PF3 < 

P(OCH3)3 < PH3 < P(CH3)3), essencialmente na mesma ordem em que decresce a 

doação, exceto pela troca de posições entre o PH3 e o P(CH3)3, o que se justifica 

pelo fato do P(CH3)3 ser um doador forte mas ao mesmo tempo ter repulsões 

estéreas maiores do que PH3. Embora não tenha sido possível realizar cálculos EDA 

para estes sistemas, espera-se que, da mesma forma que no caso do [Fe(CO)5], o 

PF3 apresente doação menor do que os outros ligantes. Por sua vez a retrodoação 

em [Fe3(CO)11PR3] segue a mesma ordem que em [Fe(CO)5], reproduzindo o 

comportamento esperado.  

 

Por fim, pode-se concluir que, de uma forma geral, os ligantes fosforados em 

[Fe3(CO)11PR3] têm comportamento similar àquele observado em [Fe(CO)5], 

particularmente quanto à capacidade de doação e de retrodoação. Quanto à posição 

preferencial do ligante deve-se observar que em [Fe(CO)5] os ligantes P(CH3)3 e PH3 

preferem a posição axial, enquanto que em [Fe3(CO)11PR3] eles preferem a posição 
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equatorial, possivelmente em razão das demandas estereoeletrônicas da ponte 

carbonílica. 

 

 

 

 

7.5 - Referências 

 

ADAMS, H.; BAILEY, N. A.; BENTLEY, G. W.; MANN. B. E. The  mecanism of 

fluxionality of [Fe3(CO)12-n{P(OR)3}n] (R= Me, n= 0-3; R= Pri
, n =2 or 3) and the X-ray 

structure of [Fe3(CO)10{P(OMe)3}2]. J. Chem Soc., Dalton Trans., 1831-1844, 1989. 

ADAMS, H.; CARR, A. G.; MANN, B. E.; MELLING, R. An investigation of the 

fluxionality of [Fe3(CO)10(CNBut){P(OMe)3}], and the X-ray structure of 

[Fe3(CO)10(CNBut){P(OMe)3}]. Polyhedron, 14(19), 2771-2785, 1995. 

ALEX, R. F.; POMEROY, R. K. Nonrigidity in Os3(CO)12-x[P(OMe)3]x (x= 1-4). 

Organometallics,. 6, 2437-2446, 1987. 

ALEX, R. F.; EINSTEIN, F. W. B.; JONES, R. H.; POMEROY, R. K. Synthesis and 

structure of OS3(CO)6[P(OMe)3]6. Inorg. Chem., 26, 3175-3178, 1987. 

BENFIELD, E.; GAVENS, P. D.; JOHNSON, B. F. G.; MAYS, M. J. The structures 

and fluxional behaviour of binary carbonyls; A new approach. Part3. The fluxional 

behaviour of [Fe3(CO)11L], L= PR3 or P(OR)3. J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1535-

2385, 1981. 

BRUCE, M. I.; HAMBLEY, T. W.; NICHOLSON, B. K. Cluster chemistry. Part. 20. 

Preparation, X-ray crystal strucvtures, and some reactions of [Fe3(CO)11(CNBut)] and 

[Fe3(CO)9(µ3-η2-CNBut)]. J. Chem. Soc., Dalton Trans., 2375-2390, 1983. 

CANDLIN, J. P.; SHORTLAND, A. C. Substitution reactions of Ru3(CO)12. J. 

Organomet. Chem., 16, 289-299, 1969. 

COTTON, F. A.; WILKINSON, G.; MURILLO, C. A.; BOCHMANN, M. Advanced 

Inorganic Chemistry. 6a rd. New York: John Wiley & Sons, INC, 1999, 1355p. 



 

 

270

DAHM., D. J.; JACOBSEN, R. A. The probable molecular configuration of Fe3(CO)12 

based on the structure of Fe3(CO)11PPh3. Chem. Commun., 496, 1966. 

DAHM, D. J.; JACOBSON, R. A. The crystal structure of Fe3(CO)11P(C6H5)3. J. Am. 

Chem. Soc., 90, 5106-5112, 1968. 

De BOER, J. J.; VAN DOORN, J. A.; MASTERS, C. “Capped” tri-ruthenium carbonyl 

cluster: X-ray crystal structure of [Ru3(CO)9{MeSi(PBu2)3}]. J. Chem. Soc., Chem 

Commun., 1005, 1978. 

DEEMING, A. J.; JOHNSON, B. F. G.; LEWIS, J. Chemistry of polynuclear 

compounds. Part XVII. Some reactions of dodecacarbonyltriosmium and some 

related derivatives. J. Chem. Soc. A, 897-901, 1970. 

FARR, D. H.; LUNNISS, J. A. Carbon-13 and phosphorus-31 nuclear magnetic 

resonance studies of the fluxional behaviour of the complexes [Fe3(CO)10{P(OMe)3}2] 

and [Fe3(CO)10{P(OMe)3}{P(OPh)3}]. J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1249-1252, 1987. 

GRANT, S. M.; MANNING, A. R. Trinuclear complexes from the reactions of 

[Fe3(CO)12] with group V A ligands. Inorg. Chim. Acta, 31, 41-48, 1978. 

JOHNSON, B. F. G.; PARISINI, E.; ROBERTS, Y. Application of the ligand 

polyhedral model to the fluxionality of Fe3(CO)10(CNCF3)(L) (L= CO, PMe3, PEt3, 

P(OMe)3, P(OEt)3). Organometallics, 12, 233-235, 1993. 

JOHNSON, B. F. G.; ROBERTS, Y. On the mecanisms of fluxionality and 

isomerization of [Fe3(CO)12-n{P(OR)3}n] (n= 1-3). J. Chem. Soc., Dalton Trans., 2945, 

1993. 

MANN, B. E. Application of the concerted bridge opening-closing mechanism to the 

fluxionality of Fe3(CO)10(L)(CNCF3) (L= CO, PMe3, PEt3, P(OMe)3, P(OEt)3). 

Organometallics, 112, 481-482, 1992. 

MODI, S. P.; ATWOOD, J. D. Rates of substitution reaction of derivatives of iron 

pentacarbonyl, Fe(CO)4L and Fe(CO)3L2 (L= PPh3, AsPh3, P(OPh)3): application of 

crystal field activation energies to organometallic complexes. Inorg. Chem., 22, 26-

28, 1983. 



 

 

271

MURRAY, J. B.; NICHOLSON, B. K.; WHITTON, A. J. Multi-substituted isonitrile and 

mixed ligand derivatives of Fe3(CO)12: the cystal structure of Fe3(CO)10(CNBut)2 J. 

Organomet. Chem., 385, 91-100, 1990. 

SHOJALE, A; ATWOOD, J. D. Substitutional reactivity of dodecacarbonyltrimetal 

complexes of iron and osmium. Organometallics, 4, 187-190, 1985. 

SHRIVER, D. F.; ATKINS, P. W. Inorganic Chemistry. New York: Oxford University 

Press, 3 rd., 1999, 763p. 

 



 

 

272

CONCLUSÔES FINAIS E PERSPECTIVAS 
 

Neste trabalho fizemos uma análise sistemática de uma série de sistemas 

carbonílicos mono e trinucleares de metais do grupo 8, discutindo estrutura e 

aspectos associados à ligação metal-ligante nestes sistemas. Após analisar a 

eficiência de uma série de combinações de funcionais e conjuntos base na 

reprodutibilidade de estruturas de [M(CO)5], particularmente avaliando as diferenças 

nas ligações axiais e equatoriais, estudamos a natureza das ligações metal-ligantes 

em sistemas [M(CO)4L]. As ligações M-L axiais e equatoriais são discutidas em 

termos das contribuições empregadas nas metodologias CDA e EDA, principalmente 

tentando identificar a intensidade das doações e retrodoações nestas diferentes 

posições. A seguir fizemos uma análise sitemática dos diferentes métodos para 

reproduzir a estrutura dos clusters do tipo [M3(CO)12], seguida de análise do 

mecanismo de rearranjo das carbonilas no [Fe3(CO)12]. Por fim analisamos a 

natureza da ligação Fe-P no sistema [Fe3(CO)11PR3] usando a metodologia CDA.  

  

As conclusões relevantes são apresentadas detalhadamente em cada um dos 

capítulos apresentados, de forma que aqui destacamos apenas os aspectos mais 

gerais das conclusões apresentadas anteriormente.  

 

Na análise da estrutura de [M(CO)5] foram testados comparativamente uma 

variedade de métodos, pseudopotenciais e conjuntos-base. Os resultados indicam 

que de uma forma geral o método DFT/B3LYP é aquele que reproduz os melhores 

resultados, embora em alguns casos o método DFT/BP86 forneça resultados de 

qualidade similar. Considerando-se a qualidade do conjunto-base observamos que 

este tem pouca influência sobre a qualidade dos resultados, de forma que mesmo 

conjuntos-base pequenos, tais como 6-31g(d), 6-311g(d) ou 6-31+g(d) são 

suficientes para reproduzir resultados de boa qualidade, com pequena diferença 

entre eles. Resultados com ou sem o pseudopotencial para [Fe(CO)5] são de 

qualidade equivalente. Vale entretanto observar que de uma forma geral os 

resultados para [Fe(CO)5] são um pouco melhores do que para [Os(CO)5] que por 

sua vez são um pouco melhores do que para [Ru(CO)5]. Baseados nos resultados 

destas análises, escolhemos o método DFT/B3LYP/6-31+g(d) como referência para 
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otimizações das geometrias no estudo dos sistemas [M(CO)4L], discutidos no 

capítulo seguinte. 

 

Não obstante os vários trabalhos teóricos encontrados na literatura (DELLEY; 

WRINN; LÜTHI, 1994; DECKER; KLOBUKOWSKI, 1998; GONZÁLEZ-BLANCO; 

BRANCHADELL, 1999; LI; SCHRENBACH; ZIEGLER, 1995; dentre outros) para a 

elucidação das estruturas destes compostos, este é o primeiro trabalho com uma 

análise sistemática empregando uma variedade de métodos e conjuntos-base. 

 

Os métodos CDA e EDA usados para analisar a natureza das ligações M-L 

em [M(CO)4L] em geral mostram comportamento similar, entretanto, algumas 

diferenças específicas são notadas. Por exemplo, destacamos o fato de que o 

método CDA os ligantes PF3 e P(OCH3)3 como fortes doadores-σ, ao contrário do 

esperado com base na natureza química destes ligantes. Por outro lado, a 

metodologia EDA coloca o ligante PF3 como um doador-σ mais fraco do que PH3 e 

P(CH3)3. Portanto parece haver uma tendência da metodologia CDA em superavaliar 

a capacidade doadora σ dos ligantes PF3 e P(OCH3)3. embora os valores das 

intensidades de interações sejam dependentes da distância metal-ligante, cálculos 

preliminares indicam que mesmo para distâncias M-L iguais o método CDA indica o 

ligante PF3 como doador-σ mais forte do que PH3 e P(CH3)3. De uma forma geral os 

ligantes PR3 são potencialmente doadores-σ e aceptores-π, com habilidade doadora 

consideravelmente maior do que a habilidade aceptora. Nossos resultados também 

indicam que a basicidade-σ e a acidez-π de um ligante fosforado varia em função do 

metal ao qual é ligado, bem como depende da presença de outros ligantes no 

complexo. Sendo assim, o grau de acidez e de basicidade pode variar 

dramaticamente conforme a variação do ambiente químico. 

 

Considerando-se as diferenças de interação entre as posições axiais e 

equatoriais observa-se que as doações σ são, em geral, mais fortes nas posições 

axiais do que nas posições equatoriais, ao passo que a retrodoação-π é, em geral, 

mais forte na posição equatorial. Considerando-se os diferentes metais as interações 

mais intensas, doação ou retrodoação, são calculadas para o Os, seguido do Fe e 

do Ru, pela ordem. Embora as energias dos orbitais HOMO e LUMO do fragmento 



 

 

274

M(CO)4 tenham alguma influência sobre a intensidade destas interações, conforme 

discutido anteriormente, outros fatores também devem contribuir, por exemplo, a 

distância metal-ligante, visto que não há sempre uma correlação direta entre a 

energia destes orbitais e a intensidade da interação. Um aspecto que vale destacar 

é o fato de que as diferenças nas contribuições individuais de cada termo para as 

interações nas posições axiais e equatoriais podem algumas vezes ser 

consideravelmente grande, por exemplo, a diferença na repulsão de Pauli entre as 

posições axiais e equatoriais pode chegar a valores superiores a 20 kcal.mol-1, isto 

entretanto não se reflete em uma diferença de igual intensidade nas energias 

relativas dos dois isômeros. De uma forma geral há um cancelamento de efeitos, o 

que resulta na maioria das vezes em diferenças pequenas nas estabilidades 

relativas dos dois isômeros. 

 

Ao analisar as diferentes combinações de método e conjunto-base para 

calcular a estrutura dos sistemas [M3(CO)12] observamos que mais uma vez o 

método DFT/B3LYP apresenta resultados satisfatórios, embora outra vez o método 

DFT/B3P86 dê resultados de qualidade essencialmente equivalente. Vale destacar 

neste caso um efeito de base que ficou nítido em nossa análise. Usando o 

pseudopotencial LANL2DZ para o ferro e a base D95V para os carbonos e oxigênios 

claramente há uma preferência por estruturas em ponte, ao passo que substituindo a 

base D95V por 6-31+g(d) leva a resultados que indicam estabilização preferencial 

das estruturas com carbonilas terminais. Por exemplo, cálculos com a base D95V 

para carbonos e oxigênios levam a estrutura em ponte como sendo a mais estável 

para ambos [Fe3(CO)12] e [Ru3(CO)12], embora apenas o primeiro seja observado 

experimentalmente com estrutura em ponte. O aumento da base para 6-31+g(d) 

reverte a ordem de estabilidade colocando ambos com estrutura mais estável aquela 

contendo as carbonilas terminais. Na realidade, por tratar-se de um sistema com 

superfície de energia potencial muito plana, com diferenças de energia muito 

pequena entre as diferentes formas, não é simples identificar a combinação 

adequada que reproduza exatamente os dados experimentais. 

 

O estudo sobre a fluxionalidade do [Fe3(CO)12] mostrou que dentre os 

principais mecanismos propostos na literatura, isto é, “merry-go-round”, abertura e 

fechamento concertado da ponte carbonílica e libração, todos passam por barreiras 
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de ativação extremamente baixas, o que sugere que, em princípio, não é possível 

diferenciar experimentalmente entre estes diferentes mecanismos. A superfície de 

energia potencial para rearranjo neste sistema é extremamente plana, o que resulta 

em um processo fluxional que deve ser efetivo mesmo a baixas temperaturas. Visto 

que as barreiras de ativação são em qualquer caso muito pequenas, a preferência 

por um ou por outro mecanismo é fortemente dependente da qualidade dos métodos 

utilizados. Conforme discutido anteriormente, as bases menores tendem a favorecer 

estruturas em ponte ao passo que as bases maiores dão preferência pelas 

estruturas com carbonilas terminais. Em qualquer caso, independente do método, as 

energias de ativação são sempre muito baixas. 

 

A substituição de uma carbonila em [Fe3(CO)12] por um ligante PR3 resulta 

sempre em substituição na posição equatorial de um dos átomos de ferro envolvidos 

na ponte carbonílica. Substituição em outras posições leva diretamente a rearranjos 

ou a estruturas que são consideravelmente menos estáveis. Observar que no caso 

desta estrutura a posição chamada equatorial não corresponde exatamente à 

posição equatorial equivalente no [Fe(CO)5] (veja por exemplo Figuras 7.3 e 7.6). 

Neste caso o arranjo em torno de qualquer dos átomos de ferro envolvidos na ponte 

carbonílica é mais próximo de um arranjo octaédrico do que de um arranjo de 

bipirâmide trigonal. Portanto, do ponto de vista geométrico, qualquer das posições 

em torno dos átomos de ferro envolvidos na ponte tem similaridade com a posição 

axial de [Fe(CO)5], de forma que o comportamento de substituição no caso de 

[Fe3(CO)12] parece similar àquele de [Fe(CO)5], onde a posição axial é preferida pela 

maioria dos ligantes. Do ponto de vista estéreo a posição equatorial em [Fe3(CO)12] 

parece menos impedida do que a posição pseudoaxial. 

 

Como apenas uma estrutura mostrou-se estável para o [Fe3(CO)11L] não 

temos como comparar intensidades de interações doadoras ou receptoras neste 

caso, entretanto algumas comparações podem ser feitas com o sistema [Fe(CO)4L] 

A doação-σ em [Fe3(CO)11L] é apenas levemente inferior à doação-σ em [Fe(CO)5]. 

Por sua vez a retrodoação-π é consideravelmente menor em [Fe3(CO)11L] do que em 

[Fe(CO)4L]. Uma possível razão para este comportamento é o fato de que as 

carbonilas da ponte são doadores eletrônicos menos eficientes do que as carbonilas 

não em ponte, portanto a densidade de carga no átomo de ferro em [Fe3(CO)11L] 
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deve ser menor do que no átomo de ferro em [Fe(CO)5]. Menor densidade de carga 

resultará em menor retrodoação. 

 

Um outro aspecto que vale a pena comparar é o comportamento quanto à 

ordem da força de doação e de retrodoação. Em [Fe3(CO)11L] tanto a capacidade de 

doação quanto de retrodoação seguem a mesma a ordem observada em [Fe(CO)4L]. 

Portanto, do ponto de vista da intensidade das interações metal-ligante, o 

comportamento é o mesmo nos sistemas mononuclear e trinuclear. Vale lembrar 

que, da mesma forma como discutido antes, o método CDA coloca o ligante PF3 

como sendo o doador-σ mais forte, um resultado já comentado anteriormente. 

 

As conclusões apresentadas acima destacam os principais aspectos 

abordados neste trabalho. Embora tenhamos tratado variados assuntos relacionados 

aos complexos mono e trinucleares dos metais do grupo 8, a leitura suscinta deste 

trabalho deixa evidente que vários aspectos adicionais necessitam ainda ser 

abordados, o que não fizemos por absoluta falta de tempo. Por exemplo, na análise 

da natureza da ligação em [Fe(CO)4L] e [Fe3(CO)11L] uma dificuldade que se 

mostrou evidente é o fato de que a intensidade da interação é influenciada por 

fatores eletrônicos, mas também por fatores geométricos. É o caso observado, por 

exemplo, ao analisarmos os ligantes fosforados entre si, ou estes com outros 

ligantes. Ao mesmo tempo em que os aspectos eletrônicos são modificados, 

modificam-se também fatores geométricos, o que certamente interfere na 

intensidade da interação. Seria recomendável recorrer a ligantes com ângulos de 

cone similares, na expectativa de que tenham os mesmos efeitos estéreos, mas com 

demandas eletrônicas diferenciadas. Além dos aspectos acima, no caso de 

[Fe3(CO)11L] seria importante expandir a variedade dos ligantes e realizar a análise 

EDA para estes sistemas. A nossa expectativa é que uma análise com a 

metodologia EDA e com uma maior variedade de ligantes nos permita identificar as 

razões porque no [Fe3(CO)12] a estrutura preferencial possui duas pontes 

carbonílicas ao passo que em [Ru3(CO)12] e [Os3(CO)12] as estruturas preferenciais 

possuem todas as carbonilas terminais. 

 

Por fim, como no presente trabalho discutimos o mecanismo fluxional apenas 

para o caso do [Fe3(CO)12], faz-se necessário realizar estudo similar para os 



 

 

277

sistemas [Ru3(CO)12] e [Os3(CO)12]. Vale lembrar que para estes casos 

possivelmente os efeitos de base deverão ser menores, visto que as diferenças de 

energia entre as estruturas com pontes e sem pontes deverão ser maiores. Cálculos 

em outros sistemas (não relatados neste trabalho) indicam que a coexistência de 

estruturas com carbonilas em pontes e com carbonilas terminais é menos evidente 

em complexos de rutênio e menos ainda em complexos de ósmio. 

 

Com o presente trabalho esperamos ter contribuido para o avanço na 

compreensão de aspectos energéticos e estruturais associados aos complexos 

mono e trinucleares de metais do grupo 8. Certamente muito ainda há por fazer e 

isto comporá parte de minhas atividades nos anos futuros. 

 



 

 

278

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICESAPÊNDICESAPÊNDICESAPÊNDICES    



 

 

279

APÊNDICE 01 
 

    
Tabela 01: Distâncias de Ligação (Å) e Diferença entre as distâncias da ligação Fe-C axial e 

equatorial para o complexo [Fe(CO)5]. 

Método Fe-Cax Fe-Ceq C-Oax C-Oeq ∆∆∆∆(Ax-Eq)     
MCPF 1,878 1,847 1,168 1,177 0,031 
B3LYP/6-311g(d) 1,819 1,804 1,139 1,143 0,015 
B3LYP/6-31g(d) 1,813 1,799 1,147 1,151 0,014 
B3LYP/LANL2DZ/6-31g(d) 1,818 1,806 1,147 1,151 0,012 
B3LYP/LANL2DZ/6-31+g(d) 1,819 1,808 1,147 1,151 0,011 
B3LYP/LANL2DZ/6-311g(d) 1,822 1,812 1,138 1,142 0,010 
B3LYP/6-31+g(d) 1,828 1,819 1,148 1,152 0,009 
B3LYP/LANL2DZ/6-311+g(d) 1,821 1,812 1,138 1,142 0,009 
Fase Sólida 1,811 1,803 1,117 1,133 0,008 
B3LYP/TZVP/6-311+g(d) 1,830 1,822 1,139 1,143 0,008 
B3LYP/TZVP 1,828 1,820 1,138 1,143 0,008 
BP86/6-311g(d) 1,803 1,795 1,154 1,157 0,008 
B3LYP/6-311+g(d) 1,828 1,821 1,139 1,143 0,007 
BP86/6-31g(d) 1,797 1,791 1,162 1,166 0,006 
BP86/NL-SCF+QR 1,817 1,813 1,153 1,156 0,004 
BP86/LANL2DZ/6-31g(d) 1,798 1,794 1,162 1,165 0,004 
BLYP/BS1 1,837 1,834 1,159 1,162 0,003 
BLYP* 1,837 1,834 1,156 1,158 0,003 
BP86* 1,817 1,814 1,150 1,155 0,003 
BP86/LANL2DZ/6-31+g(d) 1,799 1,796 1,162 1,165 0,003 
VWN 1,776 1,774 1,145 1,147 0,002 
BP86/6-31+g(d) 1,811 1,809 1,163 1,166 0,002 
BP86/LANL2DZ/6-311g(d) 1,802 1,800 1,153 1,156 0,002 
BP86/LANL2DZ/6-311+g(d) 1,802 1,800 1,153 1,156 0,002 
BP86/6-311+g(d) 1,810 1,810 1,154 1,157 0,000 
BVWN 1,846 1,851 1,154 1,159 -0,005 
Fase Gás 1,807 1,827 1,152 1,152 -0,020 
MP2 1,688 1,766 1,176 1,166 -0,078 

 
 

Tabela 02: Distâncias de Ligação (Å) e Diferença entre as distâncias da ligação Ru-C axial e 

equatorial para o complexo [Ru(CO)5]. 

Método Ru-Cax Ru-Ceq C-Oax C-Oeq ∆∆∆∆(Ax-Eq)     
BP86/NF-SCF+QR 1,968 1,960 1,150 1,157 0,008 
BP86/LANL2DZ/6-311+g(d) 1,967 1,967 1,151 1,156 0,000 
BP86/LANL2DZ/6-31+g(d) 1,965 1,966 1,160 1,165 -0,001 
VWN 1,945 1,946   -0,001 
BP86/LANL2DZ/6-31g(d) 1,963 1,966 1,160 1,165 -0,003 
BP86/LANL2DZ/6-311g(d) 1,965 1,969 1,151 1,156 -0,004 
B3LYP/LANL2DZ/6-31+g(d) 1,976 1,981 1,146 1,151 -0,005 
B3LYP/LANL2DZ/6-311+g(d) 1,977 1,983 1,137 1,142 -0,006 
B3LYP/LANL2DZ/6-31g(d) 1,974 1,981 1,146 1,150 -0,007 
B3LYP/LANL2DZ/6-311g(d) 1,977 1,985 1,136 1,141 -0,008 
BLYP* 2,001 2,010   -0,009 
MP2 1,943 1,952 1,162 1,165 -0,009 
BVWN 2,013 2,025   -0,012 
B3LYP/BS1 1,986 2,001 1,144 1,149 -0,015 
BLYP/BS1 1,994 2,010 1,157 1,162 -0,016 
Fase Gás 1,941 1,961 1,126 1,127 -0,020 
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Tabela 03: Distâncias de Ligação (Å) e Diferença entre as distâncias da ligação Os-C axial e 

equatorial para o complexo [Os(CO)5]. 

Método Os-Cax Os-Ceq C-Oax C-Oeq ∆∆∆∆(Ax-Eq)     
BLYP/BS1 1,992 1,983 1,159 1,165 0,034 
B3LYP/LANL2DZ 1,967 1,952 1,171 1,179 0,034 
B3LYP/BS1 2,010 1,989 1,115 1,122 0,032 
BLYP/LANL2DZ/6-31+g(d) 1,985 1,968 1,162 1,169 0,030 
BLYP/LANL2DZ/6-31g(d) 1,983 1,967 1,162 1,169 0,030 
BP86/NF-SCF+QR 2.000 1,975 1,147 1,156 0,027 
MP2 1,963 1,945 1,163 1,168 0,027 
BP86/LANL2DZ/6-31g(d) 1,969 1,951 1,161 1,168 0,026 
BP86/LANL2DZ/6-31+g(d) 1,971 1,952 1,161 1,168 0,026 
BLYP/LANL2DZ/6-311+g(d) 1,987 1,968 1,153 1,160 0,026 
BLYP/LANL2DZ/6-311g(d) 1,985 1,968 1,152 1,159 0,025 
BP86/LANL2DZ/6-311g(d) 1,970 1,951 1,152 1,159 0,020 
B3LYP/LANL2DZ/6-31g(d) 1,974 1,958 1,147 1,154 0,019 
B3P86/LANL2DZ6-31g(d) 1,960 1,943 1,146 1,153 0,017 
B3P86/LANL2DZ/6-31+g(d) 1,962 1,944 1,146 1,153 0,017 
B3LYP/LANL2DZ/6-31+g(d) 1,977 1,959 1,139 1,146 0,015 
B3LYP/LANL2DZ/6-311g(d) 1,975 1,959 1,138 1,145 0,015 
Fase Gás 1,982 1,937 1,130 1,131 0,000 
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APÊNDICE 02 
 

 

 
Tabela 01: Energia Absoluta (Hartrees) e ZPVE (kcal.mol-1) do M(CO)4 

[M= Fe, Ru e Os] e dos ligantes L no estado simpleto. 

Energia (Hartrees) Espécie 
LANL2DZ/6-

31+g(d) 
6-31+g(d) 

ZPVE 
(kcal.mol-1) 

Fe(CO)4 (ax) -576,78461 -1716,98587- 20,11135* 

Fe(CO)4 (eq) -576,79200 -1716,99213 20,34612* 

Ru(CO)4 (ax) -547,29169 - 19,07056 
Ru(CO)4 (eq) -547,29169 - 20,00550 
Os(CO)4 (ax) -544, 44779 - 19,79434 
Os(CO)4 (eq) -544,47622 - 20,66965 
CO - -113,31732 3,01484 
CS - -436,21512 1,85355 
N2  - -109,52978 3,50909 
NCCH3  - -132,76170 28,54262 
η2-C2H4 - -78,59327 32,06434 
NH3  - -56,55698 21,66412 
NF3  - -354,10245 6,30868 
PH3  - -343,14204 15,18261 
P(CH3)3  - -461,10454 70,95934 
P(OCH3)3  - -686,79592 80,57176 
P(C6H5)3  - -1036,32498 171,85281 
PF3  - -640,98786 5,09865 

 

 

 

* Para Fe(CO)4 (ax) com o método DFT/B3LYP/LANL2DZ/6-31+g(d) o valor de ZPVE é igual 

a 20,22075 kcal.mol-1 e para Fe(CO)4 (eq) o valor de ZPVE é igual a 20,57803 kcal.mol-1. 
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APÊNDICE 03 
 

Tabela 01: Distâncias de ligação para o complexo [Fe(CO)4L] na posição axial e equatorial obtidos 
com B3LYP/LANL2DZ/6-31+g(d) 

Posição Axial Posição Equatorial  
Fe-X Fe-Cax Fe--Ceq Fe-X Fe-Cax Fe--Ceq 

[Fe(CO)4CO] 1,819 1,819 1,808 1,808 1,819 1,808 
[Fe(CO)4CS] 1,791 1,832 1,804 1,782 1,815 1,811 
[Fe(CO)4N2] 1,924 1,792 1,819 1,918 1,828 1,795 
[Fe(CO)4NCCH3] 1,976 1,781 1,811 1,989 1,817 1,781 
[Fe(CO)4-C2H4] - - - 2,162 1,815 1,791 
[Fe(CO)4NH3] 2,103 1,778 1,806 2,150 1,810 1,776 
[Fe(CO)4NF3] 2,033 1,786 1,818 2,057 1,826 1,790 
[Fe(CO)4PH3] 2,278 1,783 1,796 2,251 1,804 1,786 
[Fe(CO)4P(CH3)3] 2,288 1,785 1,787 2,282 1,795 1,781 
[Fe(CO)4P(OCH3)3] 2,215 1,788 1,794 2,203 1,805 1,787 
[Fe(CO)4P(C6H5)3] 2,323 1,781 1,791 2,312 1,803 1,778 
[Fe(CO)4PF3] 2,166 1,797 1,805 2,132 1,815 1,804 
* distâncias em Å. 

 

Tabela 02: Distâncias de ligação para o complexo [Fe(CO)4L] na posição axial e equatorial obtidos 
com B3LYP/6-31+g(d) 

Posição Axial Posição Equatorial  
Fe-X Fe-Cax Fe--Ceq Fe-X Fe-Cax Fe--Ceq 

[Fe(CO)4CO] 1,828 1,828 1,819 1,819 1,828 1,819 
[Fe(CO)4CS] 1,795 1,844 1,817 1,791 1,825 1,825 
[Fe(CO)4N2] 1,905 1,803 1,829 1,905 1,835 1,807 
[Fe(CO)4NCCH3] 1,955 1,792 1,821 1,965 1,826 1,794 
[Fe(CO)4-C2H4 - - - 2,148 1,825 1,806 
[Fe(CO)4NH3] 2,101 1,788 1,816 2,138 1,819 1,787 
[Fe(CO)4NF3] 2,000 1,799 1,828 2,003 1,834 1,804 
[Fe(CO)4PH3] 2,270 1,797 1,807 2,245 1,815 1,799 
[Fe(CO)4P(CH3)3] 2,283 1,799 1,797 2,274 1,805 1,794 
[Fe(CO)4P(OCH3)3] 2,208 1,804 1,803 2,198 1,816 1,800 
[Fe(CO)4P(C6H5)3] 2,318 1,794 1,802 2,301 1,811 1,790 
[Fe(CO)4PF3] 2,151 1,816 1,813 2,129 1,826 1,815 
* distâncias em Å. 

 

Tabela 03 Análise de Decomposição da Carga (CDA) do complexo [Fe(CO)4L] na posição axial e 
equatorial. 

Posição Axial Posição Equatorial 
 d b r Eint d b r Eint 
[Fe(CO)4CO] 0,429 0,332 -0,153 -50,60 0,416 0,350 -0,099 -51,86 

[Fe(CO)4CS] 0,428 0,353 -0,188 -68,92 0,376 0,365 -0,127 -71,77 

[Fe(CO)4N2] 0,253 0,191 -0,113 -27,38 0,213 0,208 -0,074 -26,81 

[Fe(CO)4NCCH3] 0,297 0,125 -0,117 -36,28 0,270 0,147 -0,070 -32,26 

[Fe(CO)4-C2H4] - - - - 0,460 0,358 -0,141 -52,83 

[Fe(CO)4NH3] 0,265 0,031 -0,11 -40,13 0,225 0.043 -0,064 -32,25 

[Fe(CO)4NF3] 0,272 0,186 -0,091 -25,31 0,243 0,213 -0,060 -23,05 

[Fe(CO)4PH3] 0,347 0,223 -0,197 -35,96 0,380 0,257 -0,156 -34,18 

[Fe(CO)4P(CH3)3] 0,399 0,292 -0,204 -51,23 0,452 0,315 -0,140 -46,78 

[Fe(CO)4P(OCH3)3] 0,465 0,283 -0,174 -46,27 0,549 0,318 -0,131 -45,51 

[Fe(CO)4P(C6H5)3] 0,364 0,290 -0,218 -44,88 0,447 0,337 -0,152 -42,86 

[Fe(CO)4PF3] 0,464 0,313 -1,139 -39,57 0,533 0,348 -0,105 -41,71 
*energia em kcal.mol-1,, d, b,r em unidade de elétrons. 
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Tabela 04 Análise de Decomposição da Energia (EDA) do complexo [Fe(CO)4L] na posição axial. 
Ligante Eint 

axial 
Epauli 
axial 

Eelstat 
axial 

% E 
elstat 
axial 

Eorb 
axial 

% Eorb 
axial 

Esigma 
axial 

% E 
sigma 
axial 

E pi 
axial 

% E pi 
axial 

CS -74,67 169,62 -128,92 52,77 -115,37 47,23 -58,99 51,13 -56,39 48,88 
P(CH3)3 -60,70 132,84 -113,75 58,78 -79,77 41,22 -60,81 76,23 -18,87 23,66 
CO -55,43 136,63 -99,13 51,62 -92,92 48,38 -47,67 51,30 -45,25 48,70 
P(OCH3)3 -55,04 128,87 -102,78 55,90 -81,09 44,10 - - - - 
PF3 -46,25 120,55 -83,56 50,11 -83,19 49,89 -49,19 59,13 -33,94 40,80 
PH3 -45,71 116,16 -90,19 55,73 -71,64 44,27 -51,24 71,52 -20,39 28,46 
NH3 -36,82 66,21 -66,29 64,34 -36,74 35,66 -30,74 83,67 -5,97 16,25 
NCCH3 -36,28 79,66 -66,60 57,44 -49,34 42,56 -30,84 62,51 -18,48 37,46 
NCH -35,06 83,36 -65,40 55,23 -53,01 44,77 -30,96 58,40 -22,04 41,58 
N2 -29,64 76,57 -49,36 46,48 -56,83 53,52 -28,39 49,95 -28,44 50,04 
NF3 -20,65 69,13 -42,15 46,96 -47,62 53,04 -23,37 53,28 -22,21 46,64 
PF3 -46,25 120,55 -83,56 50,11 -83,19 49,89 -49,19 59,13 -33,94 40,80 
*energia em kcal.mol-1,, 

 
 
Tabela 05 Análise de Decomposição da Energia (EDA) do complexo [Fe(CO)4L] na posição equatorial. 

Ligante Eint 
equat 

Epauli 
equat  

Eelst 
equat   

%Eelst
a equat 

t  

Eorb 
equat   

% Eorb 
equat   

Esigma 
equat   

% E 
sigma 
equat  

E pi 
equati   

% E pi 
equat 

CS -71,79 189,01 -143,69 55,10 -117,10 44,90 -55,3 47,23 -61,80 52,78 
P(CH3)3 -50,43 131,24 -114,97 63,29 -66,69 36,71 -47,35 71,00 -19,34 29,00 
CO -51,92 153,31 -113,51 55,31 -91,71 44,69 -43,94 47,91 -47,82 52,14 
P(OCH3)3 -48,86 135,99 -113,61 61,47 -71,20 38,53 - - - - 
PF3 -42,14 126,93 -94,84 56,11 -74,19 43,89 -44,67 60,22 -29,52 39,78 
PH3 -39,60 121,65 -98,82 61,29 -62,42 38,71 -45,30 72,58 -17,12 27,42 
NH3 -28,21 63,12 -61,13 66,95 -30,18 33,05 -26,86 89,00 -3,32 11,00 
NCCH3 -30,31 86,43 -70,12 60,06 -46,62 39,94 -27,16 58,26 -19,46 41,74 
NCH -29,74 91,73 -70,58 58,08 -50,93 41,92 -29,85 58,61 -21,29 41,80 
N2 -26,49 88,14 -58,09 50,67 -56,56 49,33 -27,55 48,71 -29,00 51,27 
NF3 -18,77 80,78 -49,56 49,77 -50,01 50,23 -17,07 34,10 -32,94 65,86 
C2H4 -48,39 123,63 -91,22 53,03 -80,79 46,97 -35,54 46,00 -45,24 56,00 
*energia em kcal.mol-1,, 
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APÊNDICE 04 
 

Tabela 01: Distâncias de ligação para o complexo [Ru(CO)4L] na posição axial e equatorial obtidos 
com B3LYP/LANL2DZ/6-31+g(d). 

Posição Axial Posição Equatorial  
Ru-X Ru-Cax Ru--Ceq Ru-X Ru-Cax Ru--Ceq 

[Ru(CO)4CO] 1,975 1,975 1,980 1,980 1,975 1,980 
[Ru(CO)4CS] 1,934 2,007 1,980 1,929 1,977 1,994 
[Ru(CO)4N2] 2,100 1,909 1,988 2,250 1,977 1,949 
[Ru(CO)4NCCH3] 2,139 1,901 1,978 2,284 1,968 1,937 
[Ru(CO)4-C2H4] - - - 2,300 1,966 1,966 
[Ru(CO)4NH3] 2,254 1,901 1,974 2,412 1,964 1,937 
[Ru(CO)4NF3] 2,239 1,893 1,987 - - - 
[Ru(CO)4PH3] 2,418 1,931 1,970 2,428 1,966 1,960 
[Ru(CO)4P(CH3)3] 2,432 1,943 1,9613 2,443 1,958 1,955 
[Ru(CO)4P(OCH3)3]  2,375 1,942 1,969 2,376 1,965 1,958 
[Ru(CO)4P(C6H5)3] 2,465 1,933 1,965 2,483 1,964 1,949 
[Ru(CO)4PF3] 2,315 1,949 1,980 2,312 1,975 1,971 
* distâncias em Å. 

 

Tabela 02 Análise de Decomposição da Carga (CDA) do complexo [Ru(CO)4L] na posição axial e 
equatorial. 

Posição Axial Posição Equatorial 
 d b r Eint d b r Eint 
[Ru(CO)4CO] 0,388 0,221 -0,169 -47,57 0,325 0,233 -0,176 -35,16 

[Ru(CO)4CS] 0,280 0,262 -0,230 -65,93 0,276 0,314 -0,228 -57,56 

[Ru(CO)4N2] 0,140 0,082 -0,112 -22,02 0,158 0,066 -0,090 -7,15 

[Ru(CO)4NCCH3] 0,258 0,040 -0,109 -31,62 0,248 0,023 -0,088 -13,42 

[Ru(CO)4-C2H4] - - - - 0,472 0,270 -0,170 -38,82 

[Ru(CO)4NH3] 0,288 -0,002 -0,098 -38,82 0,242 -0,009 -0,074 -18,28 

[Ru(CO)4NF3] 0,222 0,069 -0,069 -19,15 - - - - 

[Ru(CO)4PH3] 0,459 0,188 -0,140 -39,75 0,354 0.136 -0,192 -22,35 

[Ru(CO)4P(CH3)3] 0,531 0,201 -0,130 -51,53 0,468 0,154 -0,154 -31,1 

[Ru(CO)4P(OCH3)3] 0,575 0,155 -0,120 -47,08 0,551 0,173 -0,139 -32,35 

[Ru(CO)4P(C6H5)3] 0,507 0,172 -0,124 -45,88 0,449 0,159 -0,165 -28,03 

[Ru(CO)4PF3] 0,492 0,195 0,108 -42,62 0,454 0,207 -0,129 -29,83 
*energia em kcal.mol-1,, d, b, r em unidade de elétrons. 
 

Tabela 03 Análise de Decomposição da Energia (EDA) do complexo [Ru(CO)4L] na posição axial. 
Ligante Eint 

axial 
Epauli 
axial 

Eelstat 
axial 

% E 
elstat 
axial 

Eorb 
axial 

% Eorb 
axial 

Esigma 
axial 

% E 
sigma 
axial 

E pi 
axial 

% E pi 
axial 

CS -73,05 168,56 -132,41 54,8 -109,2 45,20 -56,90 52,11 -52,31 47,90 
P(CH3)3 -59,24 127,82 -116,65 62,36 -70,40 37,64 -53,75 76,35 -16,57 23,54 
CO -53,39 132,41 -98,89 53,22 -86,91 46,78 -45,38 52,22 -41,53 47,79 
P(OCH3)3 -52,99 121,67 -102,59 58,74 -72,06 41,26 - - - - 
PF3 -44,40 113,76 -82,13 51,94 -76,00 48,06 -44,74 58,87 -31,23 41,09 
PH3 -44,21 106,62 -88,41 58,61 -62,43 41,39 -44,76 71,69 -17,67 28,30 
NH3 -37,10 64,73 -67,31 66,10 -34,52 33,90 -29,10 84,30 -5,40 15,64 
NCCH3 -35,63 74,13 -64,51 58,78 -45,24 41,22 -29,10 64,32 -16,13 35,65 
NCH -33,78 77,45 -62,94 56,58 -48,29 43,42 -29,30 60,67 -18,99 39,32 
N2 -27,16 69,47 -45,53 47,11 -51,11 52,89 -26,90 52,64 -24,21 47,37 
NF3 -17,21 55,52 -34,94 48,03 -37,80 51,97 -22,43 59,35 -15,34 40,59 
*energia em kcal.mol-1. 
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Tabela 04: Análise de Decomposição da Energia (EDA) do complexo [Ru(CO)4L] na posição equatorial. 
Ligante Eint 

equat 
Epauli 
equat  

Eelst 
equat   

%Eelst
a equat 

t  

Eorb 
equat   

% Eorb 
equat   

Esigma 
equat   

% E 
sigma 
equat  

E pi 
equati   

% E pi 
equat 

CS -65,24 213,90 -158,24 56,69 -120,91 43,31 -59,58 49,28 -61,43 50,81 
P(CH3)3 -40,76 146,97 -125,79 67,01 -61,94 32,99 -42,84 69,16 -19,10 30,84 
CO -42,37 181,01 -127,34 57,00 -96,06 43,00 -49,56 51,60 -46,52 48,43 
P(OCH3)3 -39,70 157,37 -127,64 64,78 -69,41 35,22 - - - - 
PF3 -33,13 156,03 -113,64 60,08 -75,51 39,92 -46,27 61,28 -29,24 38,72 
PH3 -30,48 135,41 -108,03 65,11 -57,89 34,89 -42,87 74,06 -15,02 25,94 
NH3 -19,06 61,08 -53,38 66,61 -26,75 33,39 -24,45 91,40 -2,30 8,60 
NCCH3 -19,79 88,00 -65,69 60,94 -42,11 39,06 -26,61 63,20 -15,50 36,80 
NCH -18,68 95,48 -67,74 59,34 -46,43 40,66 -30,21 65,07 -16,31 35,13 
N2 -14,63 92,36 -56,57 52,88 -50,42 47,12 -28,30 56,13 -22,16 43,95 
NF3 -5,31 59,67 -36,15 55,64 -28,82 44,36 -15,22 52,82 -13,60 47,18 
C2H4 -48,12 145,94 -106,90 55,09 -87,15 44,91 -37,09 42,67 -49,96 57,33 
*energia em kcal.mol-1. 
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APÊNDICE 05 
 

 
Tabela 01: Distâncias de ligação para o complexo [Os(CO)4L] na posição axial e equatorial obtidos 
com B3LYP/LANL2DZ/6-31+g(d). 

Posição Axial Posição Equatorial  
Os-X Os-Cax Os--Ceq Os-X Os-Cax Os--Ceq 

[Os(CO)4CO] 1,976 1,976 1,959 1,959 1,976 1,959 
[Os(CO)4CS] 1,947 1,998 1,958 1,9307 1,976 1,963 
[Os(CO)4N2] 2,069 1,920 1,961 2,093 1,975 1,935 
[Os(CO)4NCCH3] 2,118 1,909 1,953 2,163 1,966 1,922 
[Os(CO)4-C2H4] - - - 2,266 1,965 1,947 
[Os(CO)4NH3] 2,255 1,905 1,949 2,352 1,961 1,917 
[Os(CO)4NF3] 2,214 1,903 1,959 - - - 
[Os(CO)4PH3] 2,420 1,933 1,949 2,389 1,965 1,946 
[Os(CO)4P(CH3)3] 2,447 1,939 1,942 2,413 1,960 1,942 
[Os(CO)4P(OCH3)3] 2,382 1,940 1,949 2,354 1,966 1,943 
[Os(CO)4P(C6H5)3] 2,472 1,933 1,945 2,443 1,963 1,936 
[Os(CO)4PF3] 2,287 1,975 1,956 2,319 1,950 1,958 
* distâncias em Å. 

 

 

Tabela 02 Análise de Decomposição da Carga (CDA) do complexo [Os(CO)4L] na posição axial e 
equatorial. 

Posição Axial Posição Equatorial 
 d b r Eint d b r Eint 
[Os(CO)4CO] 0,338 0,251 -0,198 -59,30 0,245 0,246 -0,238 -49,01 

[Os(CO)4CS] 0,201 0,281 -0,263 -79,17 0,159 0,302 -0,310 -73,65 

[Os(CO)4N2] 0,109 0,112 -0,143 -28,81 0,077 0,093 -0,165 -15,39 

[Os(CO)4NCCH3] 0,262 0,064 -0,132 -39,61 0,218 0,035 -0,145 -21,69 

[Os(CO)4-C2H4] - - - - 0,554 0,345 -0,190 -56,85 

[Os(CO)4NH3] 0,333 0,003 -0,109 -46,54 0,283 -0,016 -0,099 -25,58 

[Os(CO)4NF3] 0,245 0,101 -0,0085 -23,57 - - - - 

[Os(CO)4PH3] 0,551 0,220 -0,134 -47,58 0,512 0,175 -0,199 -32,65 

[Os(CO)4P(CH3)3] 0,547 0,233 -0,119 -61,88 0,559 0,195 -0,145 -43,01 

[Os(CO)4P(OCH3)3] 0,581 0,184 -0,108 -58,18 0,578 0,201 -0,129 -44,51 

[Os(CO)4P(C6H5)3] 0,522 0,210 -0,142 -55,87 0,523 0,197 -0,167 -39,33 

[Os(CO)4PF3] 0,480 0,213 -0,097 -53,08 0,512 0,176 -0,199 -32,65 
*energia em kcal.mol-1; d, b, r em unidade de elétrons. 
 

 

Tabela 03: Análise de Decomposição da Energia (EDA) do complexo [Os(CO)4L] na posição axial. 
Ligante Eint 

axial 
Epauli 
axial 

Eelstat 
axial 

% E 
elstat 
axial 

Eorb 
axial 

% Eorb 
axial 

Esigma 
axial 

% E 
sigma 
axial 

E pi 
axial 

% E pi 
axial 

CS -83,04 192,99 -154,78 56,08 -121,25 43,92 -64,26 43,00 -56,99 47,00 
CO -62,15 155,73 -118,08 54,19 -99,80 45,81 -53,08 53,18 -46,72 46,81 
P(CH3)3 -66,38 147,31 -135,58 63,44 -78,13 36,56 -60,44 77,36 -17,60 22,53 
PF3 -51,51 131,88 -97,46 53,15 -85,92 46,85 -51,94 60,45 -33,94 39,50 
NCCH -39,79 95,90 -76,79 56,59 -58,90 43,41 36,05 61,21 -22,86 38,81 
NCCH3 -41,68 92,52 -78,77 58,70 -55,43 41,3 -35,83 64,64 -19,58 35,32 
N2 -32,59 86,59 -56,62 47,51 -62,56 52,49 -33,30 53,23 -29,25 46,76 
NH3 -42,16 77,65 -79,14 66,04 -40,69 33,96 -34,49 84,76 -6,17 15,16 
*energia em kcal.mol-1,, 



 

 

287

Tabela 04: Análise de Decomposição da Energia (EDA) do complexo [Os(CO)4L] na posição equatorial. 
Ligante Eint 

equat 
Epauli 
equat  

Eelstat 
equat   

%Eelst
a equat 

t  

Eorb 
equat   

% Eorb 
equat   

Esigma 
equat   

% E 
sigma 
equat  

E pi 
equati   

% E pi 
equat 

CS -76,86 256,2 -191,04 57,36 -142,02 42,64 -72,68 51,18 69,34 48,83 
CO -51,89 230,26 -161,41 57,2 -10,75 42,80 -65,01 53,84 -55,65 46,09 
P(CH3)3 -48,41 189,02 -159,91 67,34 -77,54 32,66 -54,32 70,06 -23,22 29,94 
PF3 -40,76 204,14 -148,85 60,78 -96,07 39,22 -60,87 63,36 -35,20 36,64 
NCCH -24,87 135,31 -93,38 58,29 -66,82 41,71 -43,77 65,50 -23,07 34,50 
NCCH3 -25,53 126,27 -90,88 59,86 -60,93 40,14 -38,33 62,90 -22,60 37,10 
N2 -20,32 133,06 -80,15 52,25 -73,26 47,75 -41,89 57,18 -31,31 42,74 
NH3 -  -   - -   - -  -  -  -  - 
NF3 -12,29 115,35 -66,14 51,82 -61,49 48,18 -22,99 37,40 -38,50 62,60 
*energia em kcal.mol-1,, 
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APÊNDICE 06 
[Ru3(CO)12] 

Tabela 01: Energias absolutas (Hartrees) e relativas (kcal/mol) para as estruturas 1 (D3), 2 (D3h), 3 
(D3h) e 4, (C2v) do [Ru3(CO)12] usando o funcional B3LYP  e diferentes pseudopotenciais: 

Pseudopotencial 
Simetria Energia Absoluta 

(Hartrees) 
∆E 

(kcal/mol) 
ZPVE 

(kcal/mol)        
∆(∆E+ZPVE) 

(kcal/mol) 

1, D3 -1641,64408 0,00 60,93 (0) 0,00 
2, D3h -1641,64475 -0,38 60,84 (0) -0,47 
3, D3h -1641,64087 2,01 61,34 (1) 2,42 

 
Lanl2dz 

4, C2v -1641,64488 -0,50 60,71 (0) -0,72 
1, D3 -1644,82975 0,00 61,61 (0) 0,00 
2, D3h -1644,82709 1,67 61,30 (0) 1,36 
3, D3h -1644,82661 1,97 61.90 (1) 2,26 

 
Sdd 

4, C2v -1644,83002 -0,17 61,24 (0) -0,54 
1, D3 -541,21405 0,00 59,91 (0) 0,00 
2, D3h -541,21300 0,66 59,58 (0) 0,33 
3, D3h -541,21141 1,66 60,37 (1) 2,12 

 
Cep-31g 

4, C2v -541,21785 -2,38 59,71 (0) -2,25 
* ( ) NIMAG 
 

Tabela 02: Energias absolutas (Hartrees) e relativas (kcal/mol) para as estruturas 1 (D3), 2 (D3h), 3 
(D3h) e 4 (C2v) do [Ru 3(CO)12]  usando o funcional B3P86 e diferentes pseudopotenciais: 

Pseudopotencial 
Simetria Energia Absoluta 

(Hartrees) 
∆E 

(kcal/mol) 
ZPVE 

(kcal/mol)        
∆(∆E+ZPVE) 

(kcal/mol) 

1, D3 -1645,70971 0,00 62,09 (0) 0,00 
2, D3h -1645,71358 -2,43 62,18 (0) -2,36 
3, D3h -1645,70372 3,76 62,64 (1) 4,31 

 
Lanl2dz 

4, C2v -1645,71427 -2,86 62,07 (0) -2,88 
1, D3 -1648,87917 0,00 62,82 (0) 0,00 
2, D3h -1648,88003 -0,54 62,59 (0) -0,77 
3, D3h -1648,87406 3,21 63,17 (1) 3,56 

 
Sdd 

4, C2v -1648,88960 -6,54 62.56 (0) -6,80 
1, D3 -545,03377 0,00 61,22(0) 0,00 
2, D3h -545,03607 -1,44 61,00 (0) -1,66 
3, D3h -545,02893 3,04 61,72 (1) 3,54 

 
Cep-31g 

4, C2v -545,04110 -4,60 61,15 (0) -4,66 
* ( ) NIMAG 

 

Tabela 03: Energias absolutas (Hartrees) e relativas (kcal/mol) para as estruturas 1 (D3), 2 (D3h), 3 
(D3h) e 4 (c2v) do [Ru 3(CO)12] usando o funcional B3PW91 e diferentes pseudopotenciais: 

Pseudopotencial 
Simetria Energia Absoluta 

(Hartrees) 
∆E 

(kcal/mol) 
ZPVE 

(kcal/mol)        
∆(∆E+ZPVE) 

(kcal/mol) 

1, D3 -1641,22712 0,00 62,02 (0) 0,00 
2, D3h -1641,22958 -1,57 62,03 (0) -1,56 
3, D3h -1641,22126 3,64 62,50 (1) 4,12 

 
Lanl2dz 

4,C2v -1641,23118 -2,55 61,93 (0) -2,64 
1, D3 -1644,39372 0,00 62,69 (0) 0,00 
2, D3h -1644,39335 0,25 62,47 (0) 0,03 
3, D3h -1644,38823 3,45 63,03 (1) 3,79 

 
Sdd 

4,C2v --1644,39743 -2,33 62,44 (0) -2,58 
1, D3 -541,63990 0,00 61,08 (0) 0,00 
2, D3h -541,64087 -0,61 60,85 (0) -0,84 
3, D3h -541,63462 3,31 61,55 (1) 3,78 

 
Cep-31g 

4,C2v -541,64678 -4,32 61,00 (0) -4,39 
* ( ) NIMAG 
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[Fe3(CO)12] 
 

Tabela 04: Energias absolutas (Hartrees) e relativas (kcal/mol) para as estruturas 1 (D3), 2 (D3h), 3 
(D3h) e 4 (C2v) do [Fe3(CO)12] usando o funcional B3LYP  e diferentes pseudopotenciais: 

Pseudopotencial 
Simetria Energia Absoluta 

(Hartrees) 
∆E 

(kcal/mol) 
ZPVE 

(kcal/mol)        
∆(∆E+ZPVE) 

(kcal/mol) 

1, D3 -1730,16697 1,93 63,74 (2) 1,87 
2, D3h -1730,15682 8,30 63,16 (1) 7,66 
3, D3h -1730,15103 11,93 64,10 (2) 12,23 

 
Lanl2dz 

4, C2v -1730,17004 0,00 63,80 (0) 0,00 
1, D3 -1731,65407 2,58 63,08 (2) 2,43 
2, D3h -1731,64367 9,11 62,64 (1) 8,52 
3, D3h -1731,63999 11,42 63,42 (1) 11,61 

 
Sdd 

4, C2v -1731,65819 0,00 63,23 (0) 0,00 
1, D3 -629,23347 2,85 62,22 (2) 2,66 
2, D3h -629,22257 9,69 61,98 (1) 9,26 
3, D3h -629,22135 10,45 62,75 (1) 10,79 

 
Cep-31g 

4, C2v -629,23801 0,00 62,41 (0) 0,00 
* ( ) NIMAG 

 
Tabela 05: Energias absolutas (Hartrees) e relativas (kcal/mol) para as estruturas 1 (D3), 2 (D3h), 3 

(D3h) e 4 (C2v) do [Fe3(CO)12] usando o funcional B3P86 e diferentes pseudopotenciais: 

Pseudopotencial 
Simetria Energia Absoluta 

(Hartrees) 
∆E 

(kcal/mol) 
ZPVE 

(kcal/mol)        
∆(∆E+ZPVE) 

(kcal/mol) 

1, D3 -1734,21124 3,94 65,24 (2) 3,79 
2, D3h -1734,20446 8,20 67,77 (1) 10.58 
3, D3h -1734,19156 16,29 65,61 (2) 16,51 

 
Lanl2dz 

4, C2v -1734,21752 0,00 65,39 (0) 0,00 
1, D3 -1735,68021 4,44 64,44 (2) 4,17 
2, D3h -1735,67360 8,59 64,18 (0) 8,06 
3, D3h -1735,66185 15,96 64,75 (4) 16,00 

 
Sdd 

4, C2v -1735,68729 0,00 64,71 (0) 0,00 
1, D3 -633,04709 5,07 63,76 (2) 5,43 
2, D3h -633,04122 8,75 63,66 (0) 8,38 
3, D3h -633,03154 14,83 64,33 (1) 15,13 

 
Cep-31g 

4, C2v -633,05517 0.00 64,03 (0) 0,00 
* ( ) NIMAG 

 

Tabela 06: Energias absolutas (Hartrees) e relativas (kcal/mol) para as estruturas 1 (D3), 2 (D3h), 3 
(D3h) e 4 (C2v) do [Fe3(CO)12] usando o funcional B3PW91 e diferentes pseudopotenciais: 

Pseudopotencial 
Simetria Energia Absoluta 

(Hartrees) 
∆E 

(kcal/mol) 
ZPVE 

(kcal/mol)        
∆(∆E+ZPVE) 

(kcal/mol) 

1, D3 -1729,70978 3,44 65,05 (2) 3,31 
2, D3h -1729,70174 8,48 64,54 (1) 7,84 
3, D3h -1729,69021 15,72 65,39 (2) 15,93 

 
Lanl2dz 

4, C2v -1729,71526 0,00 65,18 (0) 0,00 
1, D3 -1731,17865 4,09 64,34 (2) 3,91 
2, D3h -1731,17054 9.18 63,90 (1) 8,56 
3, D3h -1731,16021 15,66 64,54 (4) 15,68 

 
Sdd 

4, C2v -1731,18517 0,00 64,52 (0) 0,00 
1, D3 -629,63558 3,96 63,60 (2) 3,73 
2, D3h -629,62842 9,27 63,46 (0) 8,90 
3, D3h -629,61978 14,69 64,10 (1) 14,96 

 
Cep-31g 

4, C2v -629,64319 0,00 63,83 (0) 0,00 
* ( ) NIMAG 
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Tabela 07: Energias absolutas (Hartrees) e relativas (kcal/mol) para as estruturas 1 (D3), 2 (D3h), 3 
(D3h) e 4 (C2v) do [Os 3(CO)12] usando o funcional B3LYP  e diferentes pseudopotenciais: 

Pseudopotencial 
Simetria Energia Absoluta 

(Hartrees) 
∆E 

(kcal/mol) 
ZPVE 

(kcal/mol)        
∆(∆E+ZPVE) 

(kcal/mol) 

1, D3 -1633,24805 0,00 62,81 (0) 0,00 
2, D3h -1633,22233 16,14 62,04 (1) 15,37 
3, D3h -1633,24577 1,43 63,06 (1) 1,68 

 
Lanl2dz 

4, C2v -1633,23295 9,45 62,19 (1) 8,83 
1, D3 -1632,27415 0,00 62,22 (0) 0,00 
2, D3h -1632,25346 12,98 61,55 (0) 12.31 
3, D3h -1632,27235 1,13 62,47 (1) 1,38 

 
Sdd 

4, C2v -1632,26099 8,26 61,53 (1) 7,57 
1, D3 -533,18798 0,00 61,36 (0) 0,00 
2, D3h ? ? ? ? 
3, D3h -533,18582 1,35 61,60 (1) 1,59 

 
Cep-31g 

4, C2v -533,17586 7,60 60,77 (1) 7.01 
* ( ) NIMAG 

 

Tabela 08: Energias absolutas (Hartrees) e relativas (kcal/mol) para as estruturas 1 (D3), 2 (D3h), 3 
(D3h) e 4 (C2v) do [Os3(CO)12] usando o funcional B3P86 e diferentes pseudopotenciais: 

Pseudopotencial 
Simetria Energia Absoluta 

(Hartrees) 
∆E 

(kcal/mol) 
ZPVE 

(kcal/mol)        
∆(∆E+ZPVE) 

(kcal/mol) 

1, D3 -1637,32675 0,00 63,90 (0) 0,00 
2, D3h -1637,30559 13,28 63,24 (0) 12.,62 
3, D3h -1637,32265 2,57 64,21 (1) 2,88 

 
Lanl2dz 

4, C2v -1637,31650 6,43 63,37 (1) 5,90 
1, D3 -1636,35357 0,00 63,29 (0) 0,00 
2, D3h -1636,33796 9,79 62,74 (0) 9,24 
3, D3h -1636,35040 1,99 63,61 (1) 2,31 

 
Sdd 

4, C2v -1636,34541 5,12 62,70 (1) 4,53 
1, D3 -537,02528 0,00 62,58 (0) 0,00 
2, D3h ? ? ? ? 
3, D3h -537,02143 2,41 62,87 (1) 2,70 

 
Cep-31g 

4, C2v -537,01869 4,13 62,10 (1) 3,65 
* ( ) NIMAG 

 

Tabela 09: Energias absolutas (Hartrees) e relativas (kcal/mol) para as estruturas 1 (D3), 2 (D3h), 3 
(D3h) e 4 (C2v) do [Os 3(CO)12] usando o funcional B3PW91 e diferentes pseudopotenciais: 

Pseudopotencial 
Simetria Energia Absoluta 

(Hartrees) 
∆E 

(kcal/mol) 
ZPVE 

(kcal/mol)        
∆(∆E+ZPVE) 

(kcal/mol) 

1, D3 -1632, 84951 0,00 63,80 (0) 0,00 
2, D3h -1632.82704 14,10 63,12 (0) 13,42 
3, D3h -1632,84500 2,83 64,11 (1) 3,14 

 
Lanl2dz 

4, C2v -1632,83898 6,61 63,28 (1) 6,09 
1, D3 -1631,87082 0,00 63,18 (0) 0,00 
2, D3h -1631,85399 10,56 62,64 (0) 10,02 
3, D3h -1631,86726 2,23 63,49 (1) 2,54 

 
Sdd 

4, C2v -1631,86238 5,30 62,60 (1) 4,72 
1, D3 -533,63613 0,00 62,49 (0) 0,00 
2, D3h -533,61981 10,24 62,06 (0) 9,81 
3, D3h -533,63191 2,65 62,77 (1) 2,93 

 
Cep-31g 

4, C2v -533,62924 4,32 62,00 (1) 3,83 
* ( ) NIMAG 
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Tabela 01: Distâncias de ligação (Å) para estrutura 1 (D3) do composto do Ru3(CO)12 usando 
diferentes funcionais e pseudopotenciais: 

B3LYP* B3P86*  Exp. a 

LANL2DZ SDD CEP-31G LANL2DZ SDD CEP-31G 
Ru1-Ru2 2,8595 2,909 2,907 2,930 2,857 2,854 2,873 
Ru1-Ru3 2,8512 2,909 2,907 2,930 2,857 2,854 2,873 
Ru2-Ru3 2,8518 2,909 2,907 2,930 2,857 2,854 2,873 
Ru1-Ceq 1,918;1,929 1,935 1,918 1,956 1,915 1,900 1,933 
Ru1-Cax 1,947;1,929 1,960 1,948 1,976 1,945 1,933 1,958 
Ceq-O 1,130;1,126 1,174 1,175 1,183 1,172 1,172 1,180 
Cax-O 1,137;1,142 1,176 1,176 1,184 1,174 1,174 1,183 
Ru2-Ceq 1,934;1,909 1,935 1,918 1,956 1,915 1,900 1,933 
Ru2-Cax 1,953;1,932 1,960 1,948 1,976 1,945 1,933 1,958 
Ceq-O 1,121;1,127 1,174 1,175 1,183 1,172 1,172 1,180 
Cax-O 1,130;1,133 1,176 1,176 1,184 1,174 1,174 1,183 
Ru3-Ceq 1,908;1,930 1,935 1,918 1,956 1,915 1,900 1,933 
Ru3-Cax 1,950;1,943 1,960 1,948 1,976 1,945 1,933 1,958 
Ceq-O 1,134;1,125 1,174 1,175 1,183 1,172 1,172 1,180 
Cax-O 1,128;1,130 1,176 1,176 1,184 1,174 1,174 1,183 
a Dados experimentais (CHURCHILL et al, 1977). 

 

Continuação: 

B3PW91* 
LANL2DZ SDD CEP-31G 

2,862 2,858 2,882 
2,862 2,858 2,882 
2,862 2,858 2,882 
1,917 1,902 1,936 
1,948 1,935 1,961 
1,174 1,173 1,181 
1,174 1,174 1,183 
1,917 1,902 1,936 
1,948 1,935 1,961 
1,174 1,173 1,181 
1,174 1,174 1,183 
1,917 1,902 1,936 
1,948 1,935 1,961 
1,174 1,173 1,181 
1,174 1,174 1,183 
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Tabela 02: Distâncias de ligação (Å) e Ângulos de ligação (o) para estrutura 4 (C2v) do composto do 
Fe3(CO)12 usando diferentes funcionais e pseudopotenciais: 

B3LYP*  Exp. a Exp. b 

LANL2DZ SDD CEP-31G 
Fe1-Fe2,3 2,677;2,683 2,675;2,682 2,686 2,739 2,745 
Fe2-Fe3 2,558 2,540 2,585 2,580 2,600 
Fe2,3-Cponte 2,02 1,95;2,00;2,00;2,05 1,992 1,983 1,995 
Cponte-O 1,12 1,156; 1,140 1,196 1,198 1,208 
Fe1-Ceq 1,81;1,81 1,802;1,807 1,791 1,789 1,803 
Fe1-Cax 1,86;1,89 1,803;1,853 1,814 1,813 1,824 
Ceq-O 1,09;1,21 1,155;1,233 1,172 1,173 1,182 
Cax-O 1,09;1,14 1,148;1,119 1,173 1,174 1,183 
Fe2,3-Ceq 1,81;1,77 1,801;1,794 1,791 1,788 1,804 
Fe2,3-Cax 1,80;1,87;1,77;1,80 1,753;1,837;1,882;1,827 1,801 1,801 1,815 
Ceq-O 1,07;1,11 1,105;1,109 1,170 1,171 1,179 
Cax-O 1,19;1,18;1,15;1,07 1,200;1,142;1,058;1,218 1,173 1,174 1,182 
Cax-Fe2,3-Cax 95,7;95,7 93,4;97,6 94,16 93,83 93,84 
Cax-Fe2,3-Ceq 95,0;95,0;92,2;95,7 97,8;96,7;95,5;94,7 95,59 96,01 95,90 
aDados experimentais (COTTON; TROUP,1974). bDados experimentais (BRAGA et al, 1994; JANG et al,1998). 
 

Continuação: 

B3P86* B3PW91* 
LANL2DZ SDD CEP-31G LANL2DZ SDD CEP-31G 

2,621 2,665 2,675 2,633 2,677 2,685 
2,533 2,529 2,547 2,540 2,536 2,554 
1,966 1,960 1,970 1,971 1,964 1,975 
1,194 1,196 1,205 1,195 1,197 1,206 
1,768 1,767 1,780 1,771 1,771 1,783 
1,793 1,793 1,803 1,797 1,796 1,807 
1,170 1,170 1,179 1,170 1,171 1,180 
1,171 1,172 1,180 1,172 1,172 1,181 
1,767 1,765 1,779 1.770 1,769 1,783 
1,779 1,780 1,792 1,783 1,783 1,796 
1,168 1,169 1,177 1,769 1,169 1,178 
1,171 1,171 1,180 1,171 1,172 1,181 
94,22 93,92 93,97 94,13 93,81 93,83 
95,35 95,84 95,71 95,27 95,75 95,58 
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Tabela 03: Distâncias de ligação (Å) para estrutura 1 (D3) do composto do Os3(CO)12 usando 
diferentes funcionais e pseudopotenciais: 

B3LYP* B3P86*  Exp. a 

LANL2DZ SDD CEP-31G LANL2DZ SDD CEP-31G 
Os1-Os2 2,8824 2,937 2,954 2,954 2,883 2,901 2,904 
Os1-Os3 2,8752 2,937 2,954 2,954 2,883 2,901 2,904 
Os2-Os3 2,8737 2,937 2,954 2,954 2,883 2,901 2,904 
Os1-Ceq 1,900;1,943 1,927 1,932 1,934 1,913 1,917 1,917 
Os1-Cax 1,943;1,944 1,959 1,966 1,967 1,947 1,953 1,953 
Ceq-O 1,150;1,139 1,177 1,177 1,186 1,174 1,174 1,183 
Cax-O 1,114;1,122 1,175 1,175 1,184 1,173 1,173 1,182 
Os2-Ceq 1,909;1,889 1,927 1,932 1,934 1,913 1,917 1,917 
Os2-Cax 2,028;2,084 1,959 1,966 1,967 1,947 1,953 1,953 
Ceq-O 1,124;1,175 1,177 1,177 1,186 1,174 1,174 1,183 
Cax-O 1,114;1,145 1,175 1,175 1,184 1,173 1,173 1,182 
Os3-Ceq 1,914;1,914 1,927 1,932 1,934 1,913 1,917 1,917 
Os3-Cax 1,926;1,966 1,959 1,966 1,967 1,947 1,953 1,953 
Ceq-O 1,150;1,127 1,177 1,177 1,186 1,174 1,174 1,183 
Cax-O 1,142;1,131 1,175 1,175 1,184 1,173 1,173 1,182 
aDados experimentais (CHURCHILL; DeBOER, 1977). 

 

Continuação: 

B3PW91* 
LANL2DZ SDD CEP-31G 

2,889 2,908 2,909 
2,889 2,908 2,909 
2,889 2,908 2,909 
1,914 1,919 1,919 
1,949 1,955 1,956 
1,175 1,175 1,184 
1,174 1,174 1,183 
1,914 1,919 1,919 
1,949 1,955 1,956 
1,175 1,175 1,184 
1,174 1,174 1,183 
1,914 1,919 1,919 
1,949 1,955 1,956 
1,175 1,175 1,184 
1,174 1,174 1,183 

 

 


