
Niterói 

1/2021 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E DE PETRÓLEO 

 

 

 

 

 
VICTOR HUGO MALAMACE DA SILVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERIZAÇÃO TEÓRICO-EXPERIMENTAL DO 

LIGANTE XANTATO E SEUS COMPLEXOS DE 

CHUMBO (II) 
 



Niterói 

1/2021 

VICTOR HUGO MALAMACE DA SILVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERIZAÇÃO TEÓRICO-EXPERIMENTAL DO 

LIGANTE XANTATO E SEUS COMPLEXOS DE 

CHUMBO (II) 

 

 
 
 

Projeto Final apresentado ao Curso de Graduação 
em Engenharia Química, oferecido pelo 
departamento de Engenharia Química e de Petróleo 
da Escola de Engenharia da Universidade Federal 
Fluminense, como requisito parcial para obtenção do 
Grau de Bacharel em Engenharia Química. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ORIENTADOR 
 
 

Prof. D.Sc. Glaucio Braga Ferreira 



Ficha catalográfica automática - SDC/BEE
Gerada com informações fornecidas pelo autor

Bibliotecário responsável: Debora do Nascimento - CRB7/6368

S586c Silva, Victor Hugo Malamace da
  CARACTERIZAÇÃO TEÓRICO-EXPERIMENTAL DO LIGANTE XANTATO E
SEUS COMPLEXOS DE CHUMBO (II) / Victor Hugo Malamace da Silva
; Glaucio Braga Ferreira, orientador. Niterói, 2021.
  76 f. : il.

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia
Química)-Universidade Federal Fluminense, Escola de
Engenharia, Niterói, 2021.

  1. Xantato. 2. Chumbo. 3. Espectroscopia. 4. Produção
intelectual. I. Ferreira, Glaucio Braga, orientador. II.
Universidade Federal Fluminense. Escola de Engenharia. III.
Título.

                                      CDD -



Niterói 
1/2021 

VICTOR HUGO MALAMACE DA SILVA 
 
 

CARACTERIZAÇÃO TEÓRICO-EXPERIMENTAL DO 
LIGANTE XANTATO E SEUS COMPLEXOS DE 

CHUMBO (II) 
 
 

Projeto Final apresentado ao Curso de Graduação 
em Engenharia Química, oferecido pelo 
departamento de Engenharia Química e de Petróleo, 
da Escola de Engenharia, da Universidade Federal 
Fluminense, como requisito parcial para obtenção do 
Grau de Bacharel em Engenharia Química. 

 
Aprovado em 08 de setembro de 2021. 

 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

 
____________________________________________________________ 

Glaucio Braga Ferreira, D.Sc. – GQI-UFF 

Presidente da Banca - Orientador 
 

 

____________________________________________________________ 

André von Held Soares, D.Sc. – TEQ-UFF 

 

____________________________________________________________ 

Lilian Weitzel Coelho Paes, D.Sc. – UFF-VR 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nólë na edraith ammen. 

Nólë dan i huinë. 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Tenho a agradecer, em primeiro, a Deus por toda luz em minha caminhada no passado, 

presente e futuro. Em seguida, aos meus pais, Marcos e Isis, pois sem estes não haveria 

chance de conclusão de qualquer sonho que um dia tive ou terei em minha vida.  

Ao meu orientador Glaucio Braga Ferreira, que em 2015 se tornou meu professor de 

química inorgânica e computacional. Desde então, se tornou mais que um professor e um 

orientador, um grande amigo para os momentos mais difíceis. Também agradeço aos 

professores Leonardo Moreira e José Walkimar por todos os ensinamentos no campo da 

química, além do professor José Marcio que foi de grande importância na elaboração deste 

trabalho e nos conhecimentos de sólidos que levarei por toda vida. 

Agradeço a todos os integrantes do laboratório de química computacional, que sempre 

me recebeu e me proporcionou bons momentos ao longo de todos esses anos de parceria. 

Aos meus amigos, Gabriel, Alex, Arthur e Xu, por todas as alegrias e apoio nesses 

longos anos de faculdade e anteriores. Àqueles que construí uma amizade dentro da UFF, que 

por muitas vezes, estiveram ao meu lado nas piores provas e nas melhores notas, 

especialmente, quem me fez ver as melhores cores e ouvir, ou não, as melhores risadas. 

A todas aquelas que, por motivos que nunca entenderemos, não podem estar mais 

presente em nosso plano espiritual, mas que estão, aonde quer que seja, nos acompanhando. 

Especialmente, a meus avós Arídio e Maria de Lourdes, a meu tio Marcelo e a meu amigo 

Sugaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Devido a grande necessidade de novos materiais com ampla aplicação na indústria 

química e medicinal, os compostos de xantatos, com cadeia alquílica de 1 a 6 membros de 

carbonos, foram estudados a fim de conhecer suas características e propriedades quando 

encontrados em um complexo metálico, de estrutura tetraédrica distorcida, com o metal Pb 

(II). Este trabalho aborda a caracterização por meio de técnicas espectroscópicas como 

Infravermelho e Ultravioleta-Visível além do tratamento de estado sólido dos materiais por 

meio da difração de raios-X. Cálculos computacionais foram utilizados como suporte para as 

atribuições das vibrações encontradas, além de fornecer maior entendimento da estrutura 

molecular e de estado sólido dos cristais obtidos experimentalmente. Adicionalmente, foram 

determinados os orbitais envolvidos na interação metal-ligante a fim de compreender as 

transições eletrônicas encontradas nos espectros UV-Vis e a análise das componentes 

predominantes na interação metal-ligantes com a determinação da hibridização dos orbitais 

envolvidos e a localização da densidade eletrônica desta ligação. 

Palavras-chaves: Xantato, Chumbo, Espectroscopia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Due to the increasing demand for new materials for chemical and medicinal industry, 

the alkyl xanthates, with 1 to 6 carbons, were studied for a better understanding of their 

characteristic and proprieties when associated with Pb(II) metal in a distorted tetrahedral 

complex. The present work characterizes these compounds with spectroscopic techniques as 

Infrared and Ultraviolet-visible, besides the X-rays diffraction for crystal structure 

determination. Theoretical calculations were performed to support the vibrational assignment, 

and to provide a better view for the molecular and solid-state structure found for the 

experimental crystals. Additionally, the orbitals associated with the metal-ligand interactions 

were determined for the comprehension of the electronic transitions indicated by UV-Vis 

spectra and the bond analysis to determine the main components associated to the metal-

ligand interaction, with the hybridization of the bond orbitals and the electronic density 

location. 

Keywords: Xanthate, Lead, Spectroscopy. 
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1. Introdução 

 

1.1 Metais pesados e ligantes polissulfurados 

 

Com a crescente produção industrial sendo o motor da sociedade moderna, os 

processos químicos são um fator ímpar na fabricação e preparação dos mais diversos 

materiais e no desempenho de técnicas essenciais à vida urbana. Processos como a 

polimerização e catálise são cruciais na produção de plásticos, medicamentos e computadores, 

assim como o desenvolvimento de moléculas capazes de nos proporcionar a obtenção de 

energia e uma rede rápida de comunicação devida às suas propriedades [1,2]. Os metais 

encontrados na natureza frequentemente fazem parte de nossas vidas como participantes 

ativos de processos bioquímicos de nosso corpo, assim como os metais de transição que além 

de possuir esta aplicação, nos beneficiam com suas propriedades de modo a serem 

empregados em diversos segmentos da sociedade, contudo muitos destes metais resultam em 

malefícios a saúde no caso de alta exposição [3-6].  

Metais como ferro e cobre estão presentes tanto em nossos organismos como na 

produção de materiais para obras e pequenos aparelhos, alinhados com outros metais como 

cromo, ouro e níquel que, por sua vez, podem apresentar toxicidade ao ser humano [7-10]. O 

chumbo é também exemplo de um metal usualmente utilizado na indústria que apresenta 

certos malefícios ao organismo, porém está presente nos setores de tintura, baterias e 

mineração [11].  

Seu descarte indevido, por meio de subprodutos de indústrias principalmente em rios, 

leva à contaminação de solo e água de uma região, consequentemente, a doenças na 

população local por interferência em células dependentes de ferro, como na formação de 

hemoglobina, o que pode levar a anemia. Outros efeitos são a degradação do desenvolvimento 

cognitivo, o sistema hepático e renal [12]. Níveis do metal acima de 10 μg/dL para crianças 

são considerados preocupantes em órgãos responsáveis no EUA. Para trabalhadores, órgãos 

responsáveis determinam a exposição do máximo de 60 µg/dL de chumbo no sangue, além de 

restringir o retorno aos seus trabalhos a índices abaixo de 40 µg/dL [13,14].  

No cenário brasileiro, a preocupação pela contaminação de rios e lagos por metais 

pesados foram acentuados após o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho em 

Minas Gerais, ocasionando no despejo do rejeito de mineração na região atingida. Este 
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incidente trouxe uma grande quantidade de metais pesados utilizados ao solo e córregos da 

proximidade, entre eles o chumbo [15]. 

Os insumos com múltiplas finalidades são aplicados desde a indústria de fármacos até 

o tratamento de rejeitos industriais oferecendo alternativas mais sustentáveis e rentáveis, 

gerando o interesse considerável na reatividade de metais, como o chumbo, e derivados de 

polissulfetos, que por sua vez, formam compostos de importância na área de catálise [16]. 

Para combustíveis, o refino de petróleo possui uma quantidade de enxofre considerável em 

seus produtos, levando a processos como a hidrodessulfurização catalítica para a retirada de 

tais átomos nas frações de interesse [17]. Outras utilidades para os compostos sulfurados no 

meio biológico, também são possíveis com a associação dos mesmos com metais, com a área 

medicinal beneficiada ao possuir tratamentos com esses sistemas químicos em doenças 

reumáticas, efeitos inibitórios do HIV e atividades antitumorais [18,19]. 

Um bom exemplo de compostos polissulfurados são os compostos sintetizados 

originalmente por Zeise em 1822, O-alquilditiocarbonatos. Mais popularmente conhecido 

com o nome de xantato, por apresentarem uma cor amarelada, são moléculas que possuem um 

grupo funcional específico de -OCS2 [20]. Estas moléculas apresentam uma aplicação 

extensiva na indústria de mineração, em especial como agentes floculantes, devido ao seu 

baixo custo e alta capacidade de complexação para diversos cátions metálicos [21-23]. Em 

geral, sua síntese é constituída pela adição de dissulfeto de carbono em meio alcoólico com 

diferentes rendimentos encontrados nas rotas sintéticas usadas. A reação ocorre em pH básico, 

normalmente efetuado por meio de solubilização de hidróxidos de potássio e sódio no álcool 

com a cadeia alquílica de interesse, como mostrado na Figura 1 [24]. 

 

Figura 1: Mecanismo de formação do ligante xantato. 

A caracterização espectroscópica e cristalográfica deste material foi realizada 

principalmente na década de 70 com poucos complexos metálicos e seu sal de potássio, porém 

seu uso foi realizado de forma extensiva na indústria, em especial como agente floculante, 

devido seu baixo custo e alta capacidade de complexação com cátions metálicos [24,25].Sua 
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produção pela China, por exemplo, 30.000 toneladas por ano deste material. A indústria 

chinesa utiliza o sólido da base pulverizado em uma solução de álcool e dissulfeto de carbono, 

obtendo um rendimento de 90%, com a formação de subprodutos inevitáveis [26].  

Na Rússia, o xantato é sintetizado em uma solução aquosa de sal alcalino e álcool, 

seguido pela adição de CS2. A síntese de xantato por meio deste processo produz 84% do 

esperado, contudo 71% pode efetivamente ser cristalizado, devido à dificuldade de se extrair 

da água-mãe [27]. Métodos usados nos EUA e Canadá produzem o xantato usando tolueno 

como solvente, neste caso o produto é extraído usando um secador a vácuo e a baixa 

temperatura, pois uma alta temperatura pode ocasionar decomposição do material [28,29]. O 

ligante é normalmente dividido em três segmentos, como ilustrado na Figura 2: uma cabeça 

de ditiolato, o oxigênio, que assim o ligante recebe o nome de xantato e uma cadeia radicalar, 

proveniente do álcool usado para realizar a síntese. 

 

Figura 2: Modelo do ligante de etilxantato e as duas partes características dos ligantes 

desse grupo funcional, com a carga negativa distribuída nos dois enxofres. 

Devido ao grupo ditiolato presente na molécula, o xantato possui uma afinidade 

relativamente alta com metais, ao passo que os átomos de enxofre do ligante fornecem 

orbitais com alta polarizabilidade e com suas dimensões oferecem uma maior sobreposição 

dos orbitais envolvidos quando ocorre a interação com cátions metálicos [30,31]. Com isso, 

há uma alta incidência de trabalhos na literatura com a caracterização de complexos metálicos 

com este composto [32].  

As aplicações dos mais diversos complexos metálicos formados com xantato vêm 

sendo avaliadas como agentes promissores para o controle de microrganismos, nos processos 

indústrias de catálise heterogênea. Além disso, próprio uso do ligante como agente 
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sequestrante de diversos metais que podem oferecer riscos à saúde humana é uma realidade. O 

uso de metais de transição para o combate de fungos e bactérias na agricultura foi encontrado 

por estudos onde a presença destes metais funciona como inibidores de enzimas sulfidrilas e 

metais-dependentes [33].  

Grupos organosulfurados agem no controle de em média de 400 patógenos 

encontrados em plantações. Tais propriedades deste grupo de ligantes se estendem aos 

complexos, onde podemos exemplificar a ação dos complexos de xantato com ferro (II). Os 

estudos de Torshizi e colaboradores, utilizando uma gama de radicais alquila, apresentaram 

atividade antifúngica, mas com baixa influência antibacteriana, entretanto foi observado um 

notável acréscimo de atividade antimicrobiana à medida que se realizou o aumento da cadeia 

carbônica do ligante [34]. 

O grupo funcional tiol (R-S-H) é conhecido pelo seu poder de coordenação ao se ligar 

espontaneamente com metais e dentro deste grupo, o xantato possui destaque devido seu 

baixo preço, alta capacidade e de fácil síntese. A adsorção dos metais em xantato foi 

extensivamente estudada como umas das aplicações deste ligante, podendo ocorrer de duas 

formas: por processos químicos e eletroquímicos [35]. Neste caso, existe também a 

constatação da influência do tamanho da cadeia alquílica na adsorção de cobre aos ligantes de 

xantato em uma superfície. Seu uso em reações catalíticas é outro exemplo de versatilidade 

para os xantatos, como o usado através de complexos de rutênio, ao apresentar uma alta 

seletividade e uma atividade em temperaturas onde complexos com outros ligantes apenas as 

tiveram em grau moderado de atividade para as reações de síntese de ésteres vinílicos e 

ciclopropanação de estirenos [16]. 

 

1.2 Compostos de coordenação 

Primeiramente investigados por Werner e Jøgensen, os compostos de coordenação são 

usados a centenas de anos pela humanidade para os mais diversos setores [36-37]. Muitos são 

associados na indústria têxtil devido às cores de seus compostos, em especial os que contem 

metais de transição em sua composição, sendo chamados assim de complexos metálicos [38]. 

Tais compostos são caracterizados por uma ligação covalente coordenada, com moléculas 

atuando como ácido e base de Lewis, desta forma, uma é receptor e a outra na qual é doador 

de par de elétrons [39].  
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O estudo destas moléculas revolucionou a pesquisa e indústria química ao propor um 

número maior de ligação do que era anteriormente previsto, pela regra do octeto, e mostrou 

possíveis ligações não só iônicas para cátions metálicos. As sínteses de Werner tornaram 

possível a distinção entre as esferas de coordenação externas e internas de um íon, onde a 

primeira é referente aos contraíons do sistema e a segunda age como uma esfera coordenada 

ao cátion metálico. Suas analises de sais com cobalto (III), amônia e cloreto trouxeram a vida 

esta linha que, atualmente, é amplamente explorada pela química inorgânica [40]. 

Com o avanço nos estudos das propriedades dos compostos coordenados, muitas 

teorias foram fundadas para justificar a formação dos mesmos e de suas diversas estruturas. A 

teoria do campo cristalino e, posteriormente, a teoria do campo ligante foram duas das quais 

trouxeram um amplo entendimento da estabilidade dos complexos metálicos pelo uso dos 

orbitais d dos mesmos [41]. Segundo a teoria, os orbitais d degenerados sofrem uma distorção 

com a aproximação dos ligantes (moléculas que realizam as interações de coordenação). Esta 

distorção ocorre dependendo do eixo no qual o ligante está interagindo, conforme ilustrado na 

Figura 3. 

 

Figura 3: Distorção de Jahn-Teller para os orbitais envolvidos na interação com um 

ligante. 

A sobreposição encontrada entre os orbitais é uma abordagem que auxilia no 

entendimento da disposição dos ligantes em torno do metal, usada concomitantemente com as 

teorias do campo cristalino e campo ligante [42,43]. Por meio deste estudo, os orbitais do 

ligante podem ser classificados em doadores σ, doadores π e receptores π. Em geral, orbitais 

do tipo doadores σ são ocupados e apresentam doação de densidade eletrônica ao orbital d 
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vazio do metal. Sua sobreposição mais elevada é devida sua polarização estar no mesmo eixo 

do orbital d em questão. Para os doadores e aceptores π a sobreposição ocorre com orbitais d 

que estão entre os eixos das ligações σ, a diferença entre ambos é a energia dos orbitais, 

normalmente do tipo p, em relação à energia dos orbitais d do metal [39].  

Os orbitais aceptores π também possuem a propriedade de retrodoação, o que consiste 

na doação de densidade eletrônica do metal ao ligante, contribuindo com a estabilidade do 

complexo e dispersão da nuvem eletrônica por todo o sistema [39]. Um dos fatores favoráveis 

à sobreposição orbitalar é a dimensão espacial dos orbitais envolvidos, para isso, a teoria de 

ácido e base de Pearson mostra-se extremamente útil de forma a explicar a intensidade da 

estabilidade de muitos complexos [44]. Com o modelo de Pearson, há a demonstração da 

suscetibilidade das interações com base na polarizabilidade dos orbitais dos átomos 

envolvidos, deste modo, Pearson classifica os íons em duros e macios, ao passo que os íons 

duros são os que possuem baixa polarizabilidade de seus orbitais, em geral são íons que 

possuem uma carga nuclear efetiva mais elevada, como F
-
 e Li

+
, sendo os íons macios o 

oposto, como Hg
2+

 e S
2-

. O ânion S
2-

, como presente no ligante de xantato, proporciona a 

intensa interação com cátions metálicos [45]. 

O metal em questão neste trabalho, chumbo, não é um metal de transição, contudo, 

seus complexos metálicos são extensamente estudados [46,47]. Como está situado no sexto 

período da tabela periódica, é considerado um átomo macio pela teoria de Pearson, portanto, 

apresenta alta interação com átomos de enxofre. Porém, o cátion de chumbo (II) possui ainda 

uma ocupação de orbitais s que fornece uma disposição espacial diferente do que 

normalmente é visto em metais e seus complexos, em geral, possuem a forma de um tetraedro 

distorcido [48]. O orbital se mantem com um caráter majoritariamente s, com uma leve 

porcentagem de caráter p. Os complexos de Pb(II) podem apresentar duas formas estruturais, 

uma chamada de holodireta, cujo formato se mantem simétrico em relação a esfera de 

coordenação e hemidireto, que sofre uma distorção das ligações devido a presença deste par 

não ligante do metal, conforme pode ser observado na Figura 4 [49]. A presença deste par não 

ligante confere ao complexo com chumbo uma característica em que este pode interagir com 

outras moléculas, como visto em seu estado solido, para a formação de cadeias.  
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Figura 4: Representação das estruturas holodiretas e hemidiretas encontradas nos 

complexos de chumbo. 

Complexos de Pb(II) são formados, em sua maioria, por 4 ou 6 átomos ligantes, com 

estruturas tetraédricas ou octaédricas distorcidas. Os efeitos de distorção ocasionado nas 

estruturas hemidiretas são em geral associados a átomos duros, contudo ligantes com 

interação via átomo de enxofre, um átomo macio, também proporciona tal característica aos 

complexos [48]. Para que estas diferenças sejam identificadas e exploradas, é necessário um 

estudo dos orbitais moleculares e atômicos envolvidos na interação metal-ligante. Onde estes 

podem mostrar a tendência da formação do complexo, por apresentarem disposições espaciais 

diferentes.  

Além desta análise, o espectro eletrônico da espécie pode ser crucial para o 

entendimento de comportamentos magnéticos, coloração e transferência de carga, obtido 

através da energia resultante da excitação de elétrons para orbitais com níveis de energia 

superiores ao inicial, deste modo à energia absorvida pela molécula sai em comprimento de 

onda de tal forma a identificar a região, espectro ultravioleta ou visível, que este se encontra 

[39]. Em geral, a cor dos compostos está relacionada à absorção da luz branca e a emissão de 

parte desta luz na região complementar ao que foi absorvido. Moléculas de coloração clara ou 

branca não absorvem na região do visível, contudo podem apresentar elevada participação na 

região de ultravioleta (UV).  

No estudo das transições eletrônicas, a excitação entre os orbitais de fronteira (HOMO 

e LUMO) apresenta um destaque, pois nesta podemos analisar propriedades de condutividade 

do material. A fronteira HOMO-LUMO é especialmente importante por nela é destacado a 

diferença de energia dos orbitais do metal e do ligante, onde esta pode sinalizar uma maior ou 

menor estabilidade do complexo. As transições e os métodos envolvidos neste estudo 

espectroscópico serão posteriormente explorados, contudo é importante destacar o papel do 
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ligante em um complexo metálico para o espectro de transição eletrônica devido à 

transferência de carga entre ambos [39]. Como mencionado posteriormente, devido a 

característica de aceptor π de alguns ligantes, a retrodoação pode se apresentar como bandas 

do espectro e consequentemente alterando propriedades da molécula. 

1.3 Análises Computacionais 

Para o entendimento da matéria e das diversas propriedades microscópicas que a 

envolvem, os pesquisadores desenvolveram diversas teorias ao longo do tempo. Dentre estas, 

as mais recentes envolvem equações matemáticas para explicar e determinar características de 

átomos e moléculas, tornando-se capaz de explicar a mecânica encontrada nessas pequenas 

partículas, recebendo o nome de quântica. A teoria quântica nos permite determinar a energia 

e avaliar probabilidade da densidade eletrônica com massa e carga. Sua função de onda   

possui como variável a posição em que esta partícula se encontra, mas também o tempo, ou 

seja,           . A energia total (E) pode ser calculada através do Hamiltoniano (H) da 

função de onda, onde neste estão inseridos os termos de energia cinética e potencial. Deste 

modo, podemos chegar à equação determinada por Erwin R. J. Schrödinger, no caso de uma 

partícula [39]: 

                       

Nesta equação temos que a energia das partículas é igual ao auto-valor da função de 

onda. O operador de Hamilton,  ̂, incorpora os termos da interação elétron-núcleo e elétron-

elétron, no qual é definido de acordo com o sistema para que a equação possa ser resolvida. 

Tomando como exemplo uma equação ondulatória, sen(x), a energia pode ser determinada 

para diferentes nx da função: sen (2x), sen (3x), e assim por diante [50].Desta forma n 

representa o número quântico principal e determina a energia dos diferentes níveis. Alterando 

a equação para: 

                            

A solução da equação de onda proposta por Schrödinger pode ser resolvida 

analiticamente apenas para um restrito grupo de casos. Ao introduzir mais de uma partícula, a 

solução se torna mais complexa e requer uma serie de aproximações para que se obtenha um 

resultado confiável [51]. Primeiramente, podemos considerar o núcleo estar estático em 

comparação aos elétrons, devido a sua massa ser superior ao do elétron. Esta consideração é 

conhecida como aproximação de Born-Oppenheimer. Desta forma podemos separar a equação 
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de posição de ambos, uma equação com a variável do núcleo      e outra responsável por 

descrever o elétron     . A partir desta aproximação, já podemos ter conceitos de ligação 

química entre moléculas do tipo dois núcleos e um elétron, como H2
+
. 

Ao adicionar mais de um elétron ao sistema, a equação de onda não pode ser resolvida 

de modo analítico, sendo necessária usar a aproximação de orbitais. A equação de onda, sendo 

agora uma função de dois elétrons,         , é descrita em termos de duas funções de um 

elétron chamado de orbitais atômicos (AOs) ou orbitais moleculares (MOs), dependendo do 

sistema[50]: 

                                                       

A partir do princípio variacional, determinando que a energia calculada não possa ser 

menor do que a energia do sistema em seu estado fundamental, a aproximação de orbitais 

moleculares ainda precisa de ajustes para satisfazer tal condição, pois nesse momento estamos 

considerando dois elétrons sem a distinção do spin eletrônico em um mesmo orbital. 

1.3.1. Método Hartree-Fock 

Para corrigir os erros encontrados nesta primeira aproximação de orbitais moleculares, 

é necessária a consideração do spin eletrônico. Como é dito pela lei de exclusão de Pauli, dois 

elétrons em um mesmo orbital precisam ser de spin opostos. Com a antissimetria imposta por 

tal lei, podemos gerar uma função  em relação a dois estados de spin diferentes [50]: 

                                        

Desta forma, em uma situação com dois elétrons, ambos de mesmo spin precisam estar 

em orbitais separados ou no mesmo orbital, porém com spin opostos. Ao introduzirmos a 

aproximação de orbitais moleculares, teremos a função spin-orbital ( ), sendo a função de 

spin acoplada à função espacial do orbital: 

                                              

Ao incluirmos a Eq. 5 nas Eq. 3 e 4, chegaremos a uma representação da função de 

onda dos orbitais pelo chamado determinante de Slater. Tais considerações resultam em uma 

melhor resolução para se determinar a energia de uma molécula, surgindo termos que 

representam a integral coulombica quando elétrons de spin diferentes ocupam o mesmo ou 

orbitais diferentes e a integral de troca, quando elétrons de mesmo spin ocupam orbitais 
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separados. Esta teoria é a base para o método de cálculo de Hartree-Fock (HF), sendo dividido 

basicamente entre restricted (RHF) e unrestricted (UHF) [52]. O modelo UHF é 

particularmente usado para átomos e moléculas com multiplicidade acima de 1, tal modelo 

contabiliza a influencia da interação, ou falta dela, entre os elétrons do sistema, contendo ou 

não uma contaminação de spin. O modelo restrito é usado para compostos singletos, ou seja, 

com todos os elétrons emparelhados, sendo o método mais frequente devido a um número 

maior de moléculas com multiplicidade 1. Com esse método podemos calcular a energia 

usando o determinante de Slater, e com ele obtemos todos os termos necessários que formam 

a energia do método HF:  

                                                

Nesta equação está incluído a energia de atração entre os elétrons no orbital 1 (h11) e 

no orbital 2 (h22), a repulsão entre elétrons localizados no orbital 1 (J11) e os contidos no 

orbital 2 (J22), a repulsão entre o elétron do orbital 1 com os elétrons no outro orbital (4J12 – 

são 4 pares) e a interação de troca entre elétrons de spin semelhantes entre os orbitais (2K12) 

[50]. Com o aumento do numero de elétrons, esta equação se torna um somatório de todas as 

interações e repulsões possíveis. Em caso de uma molécula, um termo deve ser adicionado, 

correspondente à repulsão nuclear. 

   ∑ ∑        
  

     

               

Com o método de cálculo da energia já estabelecido, é necessário determinar as 

equações usadas para representar os orbitais moleculares. Um modo de construir tais funções 

matemáticas é a partir do somatório linear de orbitais atômicos (LCAO), essa aproximação se 

torna cada vez mais precisa ao passo em que se aumenta o número de funções usadas [53]. 

   ∑      

 

   

                 

Na equação 8, temos que a energia é computada pela combinação linear de   , uma 

função matematicamente semelhante ao orbital atômico e chamada de função de base. O 

coeficiente de orbital molecular, Cμi, apresenta a contribuição da função de base    para o 

orbital molecular i. Os coeficientes são calculados via princípio variacional, ou seja, são 

determinado a partir do cálculo da energia e assim otimizados para que, com a melhor 
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combinação dos mesmos, seja minimizada a energia. Com esta aproximação, devemos 

informar, além do Hamiltoniano, a função de onda para calcular a energia. A forma destas 

funções deve ser determinada previamente ao cálculo realizado, onde uma função de base mal 

escolhida pode resultar em uma energia discrepante em relação à experimental.  

Como as funções de base foram inicialmente formadas por equações exponenciais, 

chamadas de orbitais do tipo Slater (STO), houve a dificuldade perante a representação da 

interação entre dois elétrons, pois tal função não apresenta solução analítica. Atualmente, os 

programas computacionais usam equações do tipo Gaussianas, pois consegue resolver essa 

dificuldade, tornando possível o cálculo aproximado destas interações. Para que as equações 

gaussianas sejam equivalentes a uma função STO, devemos ter uma combinação linear destas 

funções [54]. O aumento do número de funções usadas irá aumentar o custo do cálculo, ou 

seja, o tempo em que o programa determina a energia da molécula e outras propriedades.  

As funções de base, por sua vez, são distintas em relação ao átomo em que estão sendo 

aplicadas e muitas das vezes apresentam funções diferentes para representar “regiões” 

diferentes dos orbitais atômicos. Funções de Pople, por exemplo, diferenciam as funções entre 

a valência e os elétrons da camada interna, para melhor descrição da interação interatômica e 

para tornar o cálculo mais eficiente. A base 3-21G, é um exemplo em que temos 3 funções de 

base descrevendo o cerne e a valência sendo descrita por dois tipos de funções de base, uma 

com 2 funções gaussianas e outra com apenas uma. Outras bases utilizam mais funções 

gaussianas para descrever os elétrons tanto de valência quanto de camada interna, isto diminui 

o erro associado ao cálculo, porém aumenta o tempo em que é realizado [55]. Há o caso de 

considerar a camada interna na forma de um potencial, isso é útil quando o cálculo é realizado 

com um sistema em que há um átomo de tamanho superior aos átomos do quarto período 

tabela periódica, deste modo, apenas os elétrons de valência são melhores representados, 

facilitando o cálculo de forma eficiente, essa prática recebe o nome de pseudo-potencial. 

Temos como exemplos para as bases que utilizam esse pseudo-potencial: LANL2DZ, SBKJC 

e bases de Karlsruhe (DEF2). 

Para uma melhor representação das interações interatômicas, funções de base como a 

3-21G podem não ser suficientes, pois neste caso os orbitais envolvidos não possuem 

polarizabilidade natural de um átomo. Devido a esse erro, é incrementado funções de 

polarização, no caso de orbitais do tipo s, funções que representam orbitais p permitem que 

este orbital se polarize na direção de outro átomo, aumentando sua sobreposição e tornando o 
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cálculo mais preciso, e.g. 3-21G(p). Este método é estendido aos orbitais do tipo p usando 

orbitais d como polarizante, como a função 3-21G(d,p). Na presença de ânions, gaussianas 

mais difusas precisam ser utilizadas para representar melhor a densidade eletrônica no átomo 

ou molécula, para isso é usado funções difusas no calculo, sendo representadas com o símbolo 

de + ou ++ em funções de Pople. 

Com as funções de base estabelecidas, a energia por meio da equação HF pode ser 

calculada. O modo computacional usado para o cálculo da energia é do ciclo do campo auto-

consistente (SCF), que estabelece uma estimativa inicial para a energia da molécula e por 

meio de sucessivas iterações [50]. Com a estimativa, é construída uma matriz referente aos 

orbitais do sistema, chamada de matriz de Fock, que será diagonalizada. Com as tentativas de 

diagonalização da matriz, são obtidos fatores que determinarão a mudança dos orbitais entre 

um ciclo e outro. Os programas usam um valor de referência, estabelecendo o ponto de parada 

do ciclo ou determinar que a convergência foi alcançada. 

Outros métodos de cálculo também são empregados para a determinação da energia de 

átomos e moléculas, com precisão menor ou maior em relação ao HF. Métodos empíricos e 

semi-empíricos possuem grande utilização quando a abordagem possui moléculas de grande 

tamanho, como na simulação de proteínas. Tais métodos utilizam dados experimentais para 

suprir parte ou totalmente dos cálculos de propriedades, sem a necessidade da análise 

eletrônica do sistema. Estes não serão discutidos pois não fazem parte do escopo do trabalho.  

Outros métodos, contudo, abordam o cálculo da energia de modo distinto, como na teoria do 

funcional de densidade (DFT). 

1.3.2. Teoria do Funcional de Densidade (DFT) e sua aplicação 

Como foi visto anteriormente, a função de onda de Schrödinger nos fornece um modo 

de calcular a energia definindo um hamiltoniano. Com isso, é possível expressar a energia em 

função do Hamiltoniano, denominando a energia como um funcional (função de uma função). 

O hamiltoniano é uma função do número de elétrons, posição e carga do núcleo. Tais 

variáveis podem ser encontradas na densidade eletrônica       , portando a energia é um 

funcional desta densidade:         [50]. Algumas propriedades podem ser associadas a este 

funcional, de modo que: esta energia é única para uma única densidade; este funcional 

obedece ao principio variacional e pode ser obtido por meio de funções de um elétron. Deste 
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último caso, temos então a determinação da energia, expressa em termos de orbitais, 

sendo       uma função de um elétron. 

     ∑⟨     |    |     ⟩

 

   

                       

Temos, portanto, a energia expressa pelos orbitais encontrados a partir da aplicação do 

método SCF. Porém, diferentemente ao cálculo realizado pelo método de Hartree-Fock, os 

orbitais usados para se obter a energia por DFT são chamados de orbitais de Kohn-Sham (KS) 

[56]. Com o uso destes orbitais, é possível realizar o ciclo SCF de modo a ter o mesmo custo 

computacional, a principio, que o HF e utilizando o mesmo conjunto de funções de base. 

Contudo, a equação      continua desconhecida, levando ao método aproximado de 

separação desta função em duas: uma representando a componente de troca (     ) e outra, a 

correlação (     ) da energia. 

                                           

Contudo este método possui suas limitações devido às aproximações adotadas, sendo 

uma delas a impossibilidade de derivação desta função para a maioria dos casos. Alguns 

específicos foram adotados como o LDA e VWN, porém seus resultados apresentaram erros 

maiores do que os cálculos pelo método HF por apresentarem a densidade eletrônica como 

uniforme por toda a molécula, possibilitando apenas computar a energia de troca do sistema. 

A partir de 1988, Axel Becke propôs um termo de correção ao funcional de troca LDA, que 

adota uma variação da densidade eletrônica na molécula. Esta correção foi chamada de 

correção de Becke, que foi altamente relevante para o aprimoramento do uso do DFT para o 

cálculo de energia. Alinhado a este fato, Lee, Yang e Parr propuseram um funcional que 

poderia computar a porção de correlação do sistema, anteriormente inacessível pelas 

aproximações adotadas. A junção de ambas as correções, levaram ao método DFT do BLYP, 

um dos primeiros a demonstrar uma melhora na precisão de seus cálculos em relação ao 

método HF. Posteriormente, este método foi aprimorado para o mais conhecido B3LYP. Este 

funcional é conhecido como hibrido, por possuir uma componente de troca e de correlação em 

seu cálculo e alguns de seus coeficientes possuem valores experimentais [57]. 

Apesar de apresentar erros com relação à energia, o método DFT se consolidou no 

meio da química computacional e é, atualmente, massivamente empregado com diversos 

novos funcionais, alguns deles possuem uma eficácia que alcança diversos tipos de moléculas, 
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como: PW91, PBE, ωB97XD, M06, entre outros devida as diversas parametrizações usadas. 

Seu custo apresenta variações conforme o método, apresentando cálculos com tempos 

semelhantes aos cálculos em RHF, contudo com qualidade superior, onde podem ser 

comparados com métodos pós-HF e métodos multiconfiguracionais. 

1.3.3. Análise de ligação química 

Com a determinação de uma estrutura molecular, pelos métodos relatados acima, 

outros parâmetros, além dos geométricos, podem ser utilizados para uma análise qualitativa 

da interação entre os átomos do sistema. Estes dados, em geral, são determinados pela 

densidade eletrônica e de sua polarizabilidade, relatando o formato dos orbitais, além da 

natureza das interações. Para este cálculo, diversas analises podem ser aplicadas, dentre elas o 

Natural Bond Orbital (NBO), Energy Decomposition Analysis (EDA) e Quantum Theory of 

Atoms in Molecules (QTAIM) [58-63]. 

Para um entendimento dos orbitais associados a ligações químicas, a análise de NBO 

fornece informações aplicadas à identificação da hibridização dos orbitais de cada átomo e 

orbitais localizados de ligações, além da energia de doador-aceptor, onde caracteriza a 

transferência de energia entre dois fragmentos e intrafragmento [58]. Esta fragmentação 

também é utilizada na metodologia de EDA, onde a energia total associada em uma interação 

é caracterizada por uma soma de cinco componentes, como apresentado na equação abaixo. 

                                                   

Os termos desta separação distinguem a interação pelo seu caráter de polarização, 

dispersão, repulsão de Pauli, troca, eletrostática. Deste modo, é possível diferenciar a 

interação em dois fatores: eletrostático, informado pelo próprio método; e covalente, que é 

obtido pela soma entre as energias de troca e polarização, também relacionadas a um termo 

orbitalar [59,60]. Além destes cálculos, a densidade eletrônica presente entre as interações e 

existentes no espaço de cada átomo pode ser estudada pelo cálculo topográfico de QTAIM, 

associando esta densidade eletrônica e sua variação ao longo da interação às características 

covalentes e eletrostáticas [61,62]. Deste modo, temos os termos de densidade eletrônica (ρ); 

Laplaciano desta densidade (   ), indicando se a densidade eletrônica está dispersa através 

da ligação ou localizada nos átomos envolvidos, fator associado a ligações covalentes e 

eletrostáticas; elipticidade ( ), representativo para distinguir a interação como simples ou 

dupla, ao passo que seu caráter se torna mais ou menos similar a de uma elipse [63]. 
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1.4 Espectroscopia e cristalografia 

Ao passo que novos compostos são sintetizados e novas propriedades são requeridas 

tanto pela indústria materiais quanto no uso medicinal, as tecnologias para a determinação da 

estrutura dos compostos continuam baseadas nos princípios básicos tanto da espectroscopia 

quanto no uso de raios X. Devido a isso, a caracterização das moléculas continua um desafio 

no meio da pesquisa química. Com a espectroscopia, podemos determinar como a molécula 

reage a uma emissão ou absorção em um determinado comprimento de onda, por exemplo o 

IV, UV-Vis e Raman. Estas técnicas são de extrema utilidade para compostos que não 

possuem uma estrutura cristalina definida, ou seja, compostos amorfos ou que apenas foram 

obtidos na fase líquida. Para a análise dos compostos sólidos, a cristalografia é uma 

ferramenta essencial para que seja determinado, não somente sua composição, mas também a 

organização das moléculas no espaço (empacotamento). 

1.4.1 Espectroscopia na Região do Infravermelho 

A radiação de infravermelho compõe uma parcela do espectro eletromagnético, de 

12500 cm
-1

 a 10 cm
-1

. Nesta região, o movimento dos átomos presentes nas moléculas pode 

ser medido devido à absorção desta energia pelos mesmos, resultando em movimentos que 

podem ocasionar estiramentos e encurtamentos de ligações, ângulos e diedros entre os 

átomos. Este espectro pode ser dividido entre próximo (Near = 12500 cm
-1

 – 4000 cm
-1

), 

médio (Middle = 4000 cm
-1

 – 600 cm
-1

) e distante (Far = 600 cm
-1

 – 10 cm
-1

) [61]. Para a 

química de coordenação, são mais usualmente utilizadas as regiões de Middle (MID) e Far 

(FAR), onde é possível determinar grupos funcionais a partir das bandas geradas pela energia 

absorvida na região do infravermelho. A absorção é em geral relativa ao movimento de 

determinados átomos e a quebra da simetria da molécula. Estas bandas são características de 

cada grupo funcional e da sua posição, ou seja, um grupo terminal pode apresentar uma banda 

em região diferente do que o mesmo em ponte.  

A absorção e as bandas obtidas pelo método, portanto, nos permite a determinação dos 

grupos presentes em uma molécula ainda desconhecida ou para que seja analisado se a síntese 

foi de fato realizada como o esperado. Para que possamos identificar qual o grupamento é 

correspondente à faixa do espectro IV, é necessário que a vibração da molécula resulte em 

uma mudança do momento dipolar da mesma. Neste caso, os movimentos, também 

conhecidos como modos vibracionais, resultarão em diferentes intensidades no espectro e em 
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diferentes faixas, cada uma referente à energia necessária para que tal vibração seja realizada. 

A posição dos modos sofre a influencia tanto da densidade eletrônica do metal quanto do 

ligante no complexo [39]. 

Computacionalmente, podemos determinar os modos vibracionais de uma molécula 

através da energia encontrada através dos métodos já citados. A matriz hessiana desta energia 

é diagonalizada e deste modo, sua diagonal principal apresentará os comprimentos de onda 

referentes ao modo vibracional em questão. Esta associação pode ser realizada através da 

aproximação do oscilador harmônico [50]. A partir desta aproximação, é possível calcular a 

energia entre o estado fundamental o estado excitado para cada vibração i, como visto na 

equação abaixo: 

                    
 

  
√(

   

   
 )                   

Semelhante ao espectro de infravermelho, é possível obter o espectro Raman. Neste, a 

incidência de um raio eletromagnético resulta na dispersão do fóton sobre a molécula, 

interagindo com a mesma, que pode leva-la a um estado de maior energia e ocasionar 

vibrações, que por sua vez emitirá fótons detectáveis como um deslocamento Raman [65]. 

Diferentemente do deslocamento do dipolo investigado na espectroscopia por infravermelho, 

o método de Raman examina minuciosamente as mudanças de polarizabilidade das ligações 

presentes na molécula, possibilitando a investigação de modos simétricos que não são 

detectados pelo espectro IR. Deste modo, a espectroscopia Raman é uma das ferramentas de 

caracterização de estruturas moleculares, sendo também expandida para cálculos 

computacionais, por meios semelhantes aos dados obtidos para o espectro de infravermelho 

[66]. 

1.4.2 Espectro UltraVioleta-Visível 

Além da região do infravermelho, o espectro eletromagnético em ultravioleta e na 

região do visível possui uma aplicação não somente para a caracterização, mas pode ser 

utilizado, também, para o conhecimento e mapeamento das transições eletrônicas dos 

complexos metálicos. Pode ser identificada na região do espectro entre 15 a 400 nm para o 

UltraVioleta e de 400 a 700 nm para a região do visível. Devida à formação dos complexos, 

discutida anteriormente, a densidade eletrônica do ligante carregado negativamente ou neutro 

será direcionada ao centro metálico aceptor de elétrons. Esta transição de elétron configura a 
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ligação coordenada e traz estabilidade para a molécula [39]. Contudo, elétrons podem acessar 

orbitais energeticamente mais elevados, dada certa energia, sendo eles da interação metal-

ligante quanto intraligante.  

A energia fornecida ao elétron é emitida no momento em que o mesmo retorna ao seu 

orbital no estado fundamental. Em geral esta excitação é responsável pelas cores vistas no dia-

a-dia e quando esta energia é liberada, em comprimentos de onda, pode ser determinada pelo 

espectro UV-visível e usada para a caracterização de materiais [51]. Ligantes que possuem 

transições eletrônicas ativas nesta região podem sofrer influencia da presença do metal, porém 

mantem seu comportamento, como é visto com os complexos de xantato. O campo do 

espectro eletrônico é diversamente aplicado para a apuração de materiais condutores, em 

especial para a tecnologia fotovoltaica [67]. 

A espectroscopia de UV-Vis é amplamente utilizada experimentalmente em fase 

sólida ou líquida. Por meio de cálculos teóricos, o cálculo das excitações eletrônicas se mostra 

com um custo elevado na maioria das técnicas utilizadas. Para que este cálculo seja feito de 

forma correta, um cálculo deveria ser feito para todos os estados possíveis da molécula, 

conhecido como full CI. Contudo o custo deste método é altíssimo e é necessário, portanto, 

explorar a excitação em uma região determinada de orbitais, chamada de espaço ativo. Como 

a escolha dos orbitais não pode ser feita de modo trivial, uma prática comum é o uso de 

métodos como DFT dependente do tempo (TD-DFT), onde a energia calculada de uma 

molécula é submetida a um campo elétrico.  

Com a influência deste campo elétrico, é possível determinar, através de parâmetros 

como a polarizabilidade, o nível em que os orbitais deixam de ser ocupados e passam a serem 

virtuais (não ocupados) [50]. Esta prática é a mais adotada quando o cálculo é realizado 

através de um funcional devido à imprecisão inerente ao método DFT, no qual não é 

calculado multiconfigurações possíveis dos elétrons, presente no cálculo full CI. Contudo, 

sistemas que apresentam maiores complexidades em relação à variação de spin eletrônica e 

dos elétrons nos orbitais que compõem a molécula podem apresentar resultados pouco 

confiáveis devido essa natureza monorreferencial da teoria do funcional de densidade [68]. 

 

 



29 
 

1.4.3 Cristalografia e estado sólido 

A partir da busca por novos materiais, as técnicas para a determinação novas estruturas 

e composições de novos compostos nos permitiram desenvolver os conhecimentos no ramo da 

cristalografia. Esta é responsável pela caracterização do sólido cristalino a partir da difração 

de raios X. A fase cristalina é definida como a união de átomos e moléculas em um 

determinado arranjo regular e repetido. O uso de raios X está baseado na teoria em que o raio 

difratado, ao encontrar o átomo de uma estrutura, produz um padrão que pode ser interpretado 

como um arranjo em três dimensões, considerando que incidimos o raio em toda a superfície 

do cristal. Esta teoria é criada com os estudos de Laue e Bragg [39]. 

A difração pode ser realizada utilizando um pó cristalino, onde este possui estrutura de 

orientação não tão bem definida, porém com certas modificações devida a sua dificuldade em 

encontrar um plano que seja responsável pela reflexão dos raios. É usada principalmente 

quando a amostra não é um monocristal, ou seja, quando a amostra possui uma cristalização 

com apenas uma orientação. Como possuímos uma inconformidade neste caso, é um método 

de determinação de estrutura de maior dificuldade, contudo seu uso pode ser eficaz na 

detecção de algum composto em uma amostra, sem necessariamente requisitar a estrutura 

exata do sistema em questão. Para auxiliar na determinação da estrutura usando a difração de 

pó, o método de Rietveld mostra-se eficaz por transformar as intensidades da difração em 

gaussianas e com, deste modo, permitir a sobreposição das mesmas. Com o uso de um 

espectro conhecido, é possível fragmentar o espectro a ser estudado e determinar, por meio 

das gaussianas, a molécula e a composição delas no sólido de interesse, em caso de mistura 

[69]. 

Ao passo que a estrutura cristalina de um sólido compreende um conjunto de átomos 

mais numeroso do que em apenas uma molécula, os cálculos associados ao estado sólido deve 

ser realizado com algumas alterações. Semelhante ao discutido em seções anteriores, o 

cálculo dessas estruturas, chamado também de cálculo periódico, pois permite representar não 

só uma célula unitária do sólido e a sua extensão, possui conjuntos de base em formato de 

ondas planas, que apresenta diversas vantagens como: representar a periodicidade da 

estrutura; permite uma matriz eficiente para o cálculo; e seu tamanho é definido pela energia 

de cut-off [50]. Este método também possui suas desvantagens, sendo o seu custo 

computacional e a ineficácia em representar os elétrons mais próximos do núcleo dos átomos 

do sistema. Esta desvantagem é normalmente compensada ao conduzir o cálculo com um 
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pseudo-potencial, semelhante ao usado em metais [69]. Estes potenciais são utilizados por 

meio do cálculo com funcionais que aplicam ondas planas. Este método permite a 

incorporação da periodicidade das redes cristalinas na representação dos números quânticos 

associados à equação de Schrödinger (autovalores).  

Deste modo, o método de ondas planas satisfaz a condição periódica do cristal e exige 

um número grande de ondas planas para melhor representação do sólido, pois regiões mais 

próximas do núcleo possuem maior oscilação do potencial do que regiões de valência. Esta 

separação é realizada em métodos mais modernos como o de all eletrons, onde as regiões de 

valência são melhores especificadas [70]. Este modo de cálculo é especialmente vantajoso 

para o cálculo com metais, devido ao grande número de elétrons dos mesmos. Dentro da área 

do cálculo de estado sólido, diversas propriedades podem ser calculadas usando o método de 

ondas planas, como os espectros de Infravermelho, UV-Visível, entre outros. Porém a 

determinação de uma estrutura para uma composto pode apresentar grande complexidade, por 

termos como objetivo encontrar a menor energia possível para o cristal, ou seja, sem uma 

estrutura como base, seria necessário realizar diversos cálculos para que seja encontrado o 

mínimo global da energia dessa estrutura.  

 

2. Objetivos 

 

 O trabalho tem como objetivo a síntese e investigação espectroscópica vibracional e 

eletrônica dos complexos de metil-, etil-, n-propil-, n-butil-, n-amil- e n-hexil- xantato de 

Pb(II), utilizando rotas encontradas na literatura. Assim como o estudo cristalográfico dos 

cristais encontrados durante sua síntese. Em seguida, a análise computacional permite obter os 

espectros de infravermelho e ultravioleta das espécies para o estudo das transições eletrônicas 

e, por meio do calculo em estado sólido, a estrutura otimizada dos complexos. Por fim, a 

comparação entre os dados encontrados pela espectroscopia teórica e experimental, assim 

como o estudo dos orbitais moleculares presentes nas principais transições eletrônicas. 
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3. Metodologia 

 

3.1 Metodologia experimental 

 

Para a síntese dos ligantes xantato, inicialmente, em um balão de fundo redondo com 

agitação, 30 mmol de hidróxido de potássio solubilizado em 20 ml de álcool. O alcóxido 

formado será referente à cadeia carbônica presente, seguido pela adição de 30 mmol de 

dissulfeto de carbono, no qual realiza uma substituição eletrofílica na hidroxila, formando o 

sal de xantato como precipitado. O precipitado é submetido a uma filtragem para que seja 

extraído o sólido presente na solução, que é seco por evaporação natural do solvente restante. 

Todos os complexos foram encontrados em sua cor amarela característica. 

Seguindo o procedimento, para a complexação com o sal de chumbo, foi realizado 

duas rotas de síntese diferentes. Como primeiro caso, o sal de xantato de interesse e o sal de 

acetato de chumbo são solubilizados em etanol e misturados em um balão de fundo redondo 

sob agitação, em quantidade estequiométrica para a produção de 2mmol de complexo. A 

estequiometria da reação é representada na Figura 5 e, consequentemente, o complexo 

formado se apresenta na forma neutra, o que resultará em um precipitado na solução de 

etanol. O sólido é, posteriormente, deixado para a evaporação gradual do solvente restante, 

com uma amostra retirada para ser solubilizada em acetona ou diclorometano, a fim de obter 

os cristais do complexo. Devido à presença do metal, os sólidos encontrados apresentaram cor 

branca ou levemente amarelada. 

 

Figura 5: Mecanismo de reação para a formação do complexo de Pb (II) com ligantes 

xantato. 

Em uma segunda rota de síntese, os sólidos dos sais de xantato e de chumbo são 

adicionados em um balão contendo tolueno. Com a agitação, o complexo neutro mantem-se 

na solução, na qual é, primeiramente, deixada em um ambiente resfriado para a diminuição 

gradual da solubilidade e a cristalização do complexo durante este processo. O cristal obtido é 

separado para a evaporação do solvente e, durante este processo, a solução restante de tolueno 

é evaporada para extrair quaisquer resquícios de complexo formado na solução. 
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 Os materiais obtidos foram caracterizados em equipamentos disponíveis no 

Laboratório Multiusuário de Espectroscopia (LAME), localizado no IQ-UFF. Para a análise 

na região de infravermelho foi utilizado o espectrômetro IS 50 na região de MID (4000 a 600 

cm
-1

) e de FAR (600 a 150 cm
-1

). Para a caracterização espectroscópica eletrônica de UV-Vis 

em estado sólido, o equipamento Cary 5000 foi utilizado nas regiões de 200 a 800 nm. Para a 

difração de raios X, cristais individuais foram analisados utilizando o difratômetro Bruker D8 

Venture, equipado com a fonte INCOATEC Mo, em temperatura ambiente. A difração de 

policristal foi realizada com difratômetro Bruker D8 Advance. O instrumento foi equipado 

com tubo de ânodo de cobalto (CoKα, λ = 1,78897 Å). As medidas foram efetuadas na faixa 

de 2θ dentre 2° e 90°, passo de 0,02°, e velocidade de rotação do porta-amostras igual a 15 

rpm Ambas as  análises foram realizadas no Laboratório de Difração de raios X (LDRX), 

localizado no IF-UFF. Tais análises foram realizadas com o auxílio dos professores Marcelo 

Monteiro Marques e José Marcio Siqueira Júnior. 

3.2 Metodologia Computacional 

As estruturas teóricas, além do cálculo de frequência e transições eletrônicas dos 

ligantes e dos complexos de Pb
2+

 foram realizados no programa Gaussian 09 em sistema 

Linux[71]. Os cálculos foram submetidos a um nível de método DFT M06-L [72] com as 

bases 6-311G(d,p) [73] para os átomos de H, C, O, S e LANL2DZ-ECP [74] para o metal. O 

nível de cálculo foi determinado a partir de uma analise realizada previamente pelo grupo, 

comparando valores experimentais e teóricos para os parâmetros geométricos [75]. Todos os 

cálculos foram realizados em fase gás. 

A otimização das estruturas é obtida pelo ponto de mínimo encontrado da superfície 

de energia potencial. Esta seria a estrutura de equilíbrio da molécula, estendendo esta para as 

demais análises. O cálculo das frequências de infravermelho permite a caracterização dos 

modos vibracionais que serão posteriormente comparados com o experimental, com o auxílio 

do programa VEDA [76] para a melhor atribuição dos modos vibracionais.  

Para a caracterização eletrônica, o espectro UV-Vis foi gerado, utilizando 100 estados, 

assim como o cálculo populacional das espécies. Utilizando o programa GaussSum [77] para 

analisar a contribuição de cada segmento das moléculas para os orbitais de interesse e para 

sabermos, em determinado nível de energia, as transições encontradas para tal, por meio do 
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cálculo de densidade de estado. As imagens dos orbitais foram posteriormente obtidas pelo 

programa Chemcraft [78]. 

As análises de ligação química foram realizadas através dos programas Gaussian 09, 

GAMESS [79] e MultiWFN [80], utilizados para a caracterização dos orbitais e dos termos 

que regem a interação de coordenação metal-ligante. Além disso, o programa Expo2014 [81] 

foi utilizado para indexação dos difratogramas em pó para um aprimoramento das estruturas 

encontradas por meio dos cálculos de estado sólido para as estruturas dos complexos, com a 

exceção do metilxantato. Esta indexação é realizada pelo programa na forma de comparação 

de dois difratogramas de pó e propondo uma estrutura mais adequada.  

Os cálculos no programa CP2K [82] foram processados com método DFT associado 

com a aproximação generalizada de gradiente (GGA), através do funcional de correlação e 

troca PBE [83]. O cálculo foi realizado usando método GPW (mixed Gaussian and plane-

waves) [84], com o conjunto de base zeta duplo (DZVP-MOLOPT-GTH) [85] e 

pseudopotencial PBE-GTH [86]. A densidade de corte foi de 500 U. A. e critério de acurácia 

de SCF em 10
-9

 Hartree; o tamanho das condições periódicas de análise foi igual a 1 x 1 x 1 

(parâmetros de rede a x b x c). A visualização das estruturas foi realizada utilizando o 

software Mercury [87]. 

4. Resultados e Discussão 

4.1 Análise dos ligantes 

 Os ligantes xantato sintetizados conforme descrito anteriormente possuem uma cadeia 

de hidrocarbonetos variando no número de carbonos de um a seis (metil, etil, n-propil, n-butil, 

n-amil e n-hexil). Como observado por Zeise [20], os ligantes apresentaram sua cor 

característica amarela com textura pastosa, porém sua higroscopicidade varia ao longo do 

aumento da cadeia. O metilxantato de potássio apresentou alta absorção de umidade nos 

primeiros minutos de exposição ao ambiente, sendo o ligante com maior dificuldade de 

isolamento. Para os ligantes com 2 a 4 carbonos em sua cadeia alquílica, o fator higroscópico 

não apresentou dificuldade na síntese, contudo n-amilxantato e n-hexilxantato absorvem 

umidade ao longo do tempo, podendo durar alguns dias até que estes estejam em solução 

aquosa. A síntese de ligantes xantato obteve um rendimento médio de 90%, com a exceção de 

metilxantato, devido sua alta higroscopicidade. Este rendimento foi calculado comparando a 

massa de sólido obtido ao final da síntese com a massa prevista pelo cálculo estequiométrico.  
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As estruturas otimizadas dos ligantes foram determinadas sem a presença de potássio, 

com seus parâmetros mais importantes, como distância de ligação S-C e S=C e ângulo S-C=S, 

representados na Tabela 1, com as informações calculadas das cargas de Mulliken 

encontradas para os átomos de enxofre e com os diferentes segmentos do ligante. As 

características geométricas dos ligantes não apresentaram grandes distorções com o aumento 

da cadeia alquil, porém essas mudanças resultaram em uma leve diminuição na carga presente 

sobre o grupamento ditiolato. Essa variação na carga será refletida na complexação ao metal, 

ao passo que a disponibilidade eletrônica resultará em uma sobreposição mais ou menos 

efetiva. As estruturas cristalinas encontradas na literatura apontam que os dados obtidos por 

meio do cálculo molecular possui alta compatibilidade com os publicados [88-91]. Os 

parâmetros de distancia entre os átomos SCS do ligante xantato possuem uma variação 

absoluta na faixa de 0,001 a 0,02 Å, e o ângulo obteve uma variação absoluta de 1,7 a 3,7 graus. 

Tabela 1: Propriedades geométricas e eletrônicas teóricos dos ligantes xantato, para o 

cálculo realizado em fase gás e empregando cargas de Mulliken. 

Ligantes 
Distância 

S-C(Å) 

Distância 

S=C(Å) 

Ângulo 

S-C=S(
o
) 

Carga 

S-C=S (e
-
) 

Carga 

O (e
-
) 

Carga 

(CH)n (e
-
) 

Metil 1.694 1.686 128.05 -0.901 -0.299 0.200 

Etil 1.694 1.686 127.89 -0.894 -0.310 0.204 

n-Propil 1.693 1.685 128.00 -0.894 -0.314 0.208 

n-Butil 1.697 1.684 127.43 -0.884 -0.311 0.194 

n-Amil 1.693 1.685 128.03 -0.892 -0.316 0.208 

n-Hexil 1.697 1.683 127.38 -0.883 -0.312 0.195 

 

Após o isolamento do ligante, sua caracterização espectroscópica foi realizada pelas 

análises de infravermelho (IV). A análise realizada em estado sólido comprova a formação do 

ligante devido às bandas encontradas. Tais medidas tomadas dos espectros teóricos não foram 

corrigidas por nenhum fator, portanto os valores apresentados são os extraídos do cálculo 

molecular. O espectro vibracional aponta as principais regiões de 2960-2920, 1470-1460, 

1200-1180, 1020-1010 e 920-720 cm
-1

 relacionadas aos seguintes modos vibracionais: ν(C-

H), σ(HCH), ν(C-O), ν(C=S) e ν(C-S), ilustrado na Figura 6. Tais dados foram encontrados de 

forma semelhante em outros trabalhos da literatura [92]. Com o uso dos cálculos 

computacionais e ferramentas como o VEDA, foi possível assegurar a atribuição dos modos 

vibracionais dos ligantes, coincidindo com os dados obtidos experimentalmente, como 

apresentado nos dados da Tabela 2.  
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Figura 6: Espectro vibracional IV dos ligantes xantato para a região de MID. 
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Tabela 2: Relação de atribuição dos modos vibracionais encontrados para os ligantes 

xantato utilizando o programa VEDA. 

Frequência (cm
-1

) 

Experimental 

Frequência (cm
-1

) 

Teórica 
Atribuição – PED% 

Metil 

2933,2 3015,44 ν(CH) – 98% 

1429,0 1483,10 σ(HCH) – 90% 

1186,0 1182,63 

σ(HCH) – 13% 

σ(COC), σ(OCS) – 11% 

ω(HCH) – 62% 

1043,3 1100,55 
ν(OC), ν(SC) – 76% 

σ(COC), σ(OCS) – 11% 

943,0 970,26 ν(OC), ν(SC) – 96% 

Etil 

2969,8 3030,01 ν(CH) – 97% 

1378,8 1513,28 σ(HCH) – 82% 

1135,8 1160,49 

ν(OC), ν(CC) – 16% 

ν(SC) – 12% 

σ(COC), σ(SCS), σ(OCS), 

σ(CCO) – 46% 

1043,3 1086,33 ν(OC), ν(CC) – 82% 

1004,7 1024,00 ν(OC), ν(CC) – 77% 

n-Propil 

2969,8 3029,62 ν(CH) – 99% 

1369,2 1513,19 σ(HCH) – 88% 

1126,2 1167,90 

ν(OC), ν(CC), 

ν(SC) – 38% 

σ(COC), σ(SCS), σ(CCC), 

σ(CCO) – 33% 

1052,9 1097,19 

ν(OC), ν(SC) – 59% 

σ(COC), σ(OCS), 

σ(CCO) – 11% 

995,1 992,88 
ν(OC) – 68% 

ν(CC) – 11% 

n-Butil 

2958,2 3030,02 ν(CH) – 84% 

1459,8 1441,86 σ(HCH) – 78% 

1149,3 1190,01 ρ(HCH) – 48% 

1060,6 1093,42 

ν(OC), ν(SC) – 69% 

σ(COC), σ(SCS), σ(CCC), 

σ(CCO) – 11% 

960,4 969,98 ν(OC) – 59% 

n-Amil 

2961,7 3028,64 ν(CH) – 81% 

1465,2 1515,06 σ(HCH) – 83% 

1137,3 1166,18 ν(CC) – 17% 
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σ(CCC), σ(SCS) – 30% 

1062,1 1108,41 
ν(SC) – 39% 

σ(CCC), σ(COC) – 10% 

992,8 993,04 ν(OC) – 68% 

n-Hexil 

3031,5 3034,15 ν(CH) – 79% 

1450,2 1457,84 σ(HCH) – 81% 

1108,8 1199,17 ρ(HCH) – 48% 

1060,6 1102,56 

ν(SC) – 60% 

σ(COC), σ(OCS), 

σ(CCC) – 17% 

935,3 968,43 ν(OC) – 73% 

 

4.2 Análise dos complexos metálicos 

4.2.1 Estrutura molecular 

A síntese dos complexos metálicos mostrou-se de fácil execução, com o produto 

formado conforme a rota sintética já descrita e seu material branco ou levemente amarelado 

foi retirado sem dificuldade. Contudo, as sínteses não apresentaram alto rendimento, com uma 

média de 10%, agravada pelos procedimentos de purificação empregados para se obter 

materiais cristalinos ou com menos umidade. O uso do ligante metilxantato de potássio foi o 

único que apresentou um maior desafio devido sua alta higroscopicidade. Os cristais em 

forma de agulha obtidos apresentaram textura diferente ao passo que a cadeia carbônica 

variava, podendo apresentar uma maior dureza, como os cristais de n-propil e etilxantato, a 

cristais mais maleáveis como os de n-hexilxantato de potássio.   

Dentre os cristais obtidos, apenas o cristal de metilxantato apresentou característica de 

monocristal, possibilitando a medição precisa da sua estrutura e determinado que o 

empacotamento encontrado apresentava diferenças geométricas do seu correspondente já 

publicado [93]. Os demais cristais foram analisados por difração de pó, e suas estruturas 

otimizadas para que o difratograma correspondesse ao obtido experimentalmente. Todos os 

produtos dos complexos de Pb
2+

 apresentaram uma camada escura formada após alguns dias. 

A camada não foi analisada até o momento, mas estima-se que ocorra uma pequena 

decomposição do complexo ao sulfeto de chumbo que possui a mesma cor [94]. Contudo tais 

sólidos não foram detectados na análise de difração de raios X. 

Por meio das estruturas cristalinas encontradas dos complexos sintetizados e pelos 

cálculos moleculares, foi determinada uma esfera de coordenação na forma de tetraédrica 
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distorcida como é característica de complexos de chumbo. Os principais parâmetros 

experimentais, como distancia e ângulo de ligação dos xantatos, podem ser encontrados na 

Tabela 3. Os dados corroboram com a estrutura hemidireta característica para certos 

complexos de chumbo. Em todos os complexos, as interações Pb-S foram divididas em dois 

grupos, de distância (Pb - S) e ângulo (S - Pb - S) ligação longos e curtos, devido a sua 

disposição, como ilustrado pela Figura 7. Os valores encontrados para os cristais de chumbo 

da literatura foram restritos aos complexos com metil, etil, n-propil e n-butil [93-95]. As 

referencias encontradas apresentam dados com qualidade mais baixa por serem de anos 

consideravelmente anteriores ao que este trabalho foi realizado. Os cálculos por DFT 

apresentaram menor energia quando a cadeia carbônica assume uma posição mais planar e 

com característica “cis”, principalmente para os ligantes de 4, 5 e 6 carbonos, como ilustrado 

na Figura 7.  
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(a) (b) 

 

 

(c) (d) 

 

(e) 

 

(f) 

 

Figura 7: Imagens das estruturas otimizadas para os seis complexos de Pb
2+

, sendo os 

ligantes (a)metilxantato, (b) etilxantato, (c) n-propilxantato, (d) n-butilxantato, (e) n-

amilxantato, (f) n-hexilxantato. 
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Tabela 3: Parâmetros geométricos teóricos para estrutura molecular dos complexos de 

Pb
2+

 com ligante xantato comparados com os parâmetros experimentais publicados e com os 

determinados para a nova estrutura de metilxantato (*). 

Ligantes 

Experimental Teórico (Molecular) 

Pb-S 

 Curta (Å) 

Pb-S 

 Longa (Å) 

S-Pb-S 

 Curto (
o
) 

S-Pb-S 

 Longo (
o
) 

Pb-S 

 Curta (Å) 

Pb-S 

Longa (Å) 

S-Pb-S 

Curto (
o
) 

S-Pb-S 

Longo (
o
) 

Metil 3,009 2,921 90,32 137,61 
2,675 2,884 90,48 137,11 

Metil * 2,783 2,895 99,46 140,08 

Etil 2,769 2,902 97.87 136,69 2,683 2,870 90,31 136,88 

n-Propil 2,763 2,911 97,26 136,10 2,674 2,884 90,60 137,15 

n-Butil 2,786 2,926 93,50 137,37 2,664 2,891 91,35 136,78 

n-Amil - - - - 2,664 2,890 91,18 136,78 

n-Hexil - - - - 2,664 2,889 91,23 136,75 

 

Como observado na análise dos ligantes, a diferença no tamanho do grupamento de 

hidrocarbonetos que compõe os ligantes, afeta a disposição do mesmo no complexo, 

modificando os valores de distância e ângulo. O aumento do número de carbonos leva um 

pequeno aumento na distancia entre metal-ligante e também há uma disposição cada vez mais 

plana do complexo, de acordo com os dados encontrados para o calculo DFT. Os complexos 

encontrados na literatura e para a forma inédita do metilxantato de chumbo apresentado neste 

trabalho mostraram um pequeno aumento da distancia de ligação e mudança no ângulo 

relacionado à expansão da cadeia carbônica [93]. Este efeito é justificável pelo 

empacotamento encontrado quando analisado o complexo em estado sólido, ou seja, as 

diversas camadas de moléculas formadas no cristal influenciam a disposição das outras no 

espaço, comprimindo-as para que esteja na formação de menor energia possível. 

4.2.2 Estrutura sólida-cristalina 

Por meio dos cálculos por condições periódicas de contorno, foi possível estimar uma 

melhor estrutura para os dados encontrados das difrações de raios-X (DRX), onde os 

difratogramas podem ser observados na Figura A1, no apêndice. Estruturas de metil, etil, n-

propil e n-butil [93-95] são conhecidas na literatura, a Figura 8 apresenta o empacotamento 

dos sólidos de metilxantato de chumbo (II) para os dados publicados e para o novo sólido 

encontrado. A síntese desenvolvida resultou em um cristal similar ao publicado, com 

variações nos ângulos e distancias em especial para a interação metal-ligante como exposto na 

Tabela 2. O cristal de estrutura inédita foi obtido por meio da rota sintética onde dissolvemos 
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ambos os sais envolvidos na síntese e submetemos a agitação. Além disso, as diferenças entre 

o novo sólido obtido se deve a uma nova forma lamelar da estrutura cristalina, onde este 

apresenta os mesmos planos de presença de metal, contudo os ligantes possuem uma posição 

mais linear.  

A difração de pó seguida da otimização de estrutura pelos métodos computacionais 

permitiram obter estruturas semelhantes às publicadas, principalmente comparando-se os 

planos que contem uma sequencia de metais enfileirada. As Figuras 8 e 9 ilustram essas 

diferenças com as imagens dos sólidos publicados e as estruturas resultantes dos cálculos em 

estado sólido dos complexos de metil e etil. Para o complexo de etilxantato, a estrutura 

calculada apresentou camadas típicas para este complexo, com participação de ligantes 

interagindo com dois metais, contudo seus núcleos metálicos apresentaram maior distorção. 

Este comportamento em ponte entre enxofre e metal também pode ser visto nas estruturas 

calculadas do n-butilxantato, já observado para complexos de xantato com outros metais [97].  

A estrutura calculada para o complexo de n-propilxantato obteve distorção menor do 

plano metálico e ligações sem formação de ponte entre os complexos, como mostrado na 

Figura 10. Contudo, a Figura 11 mostra que a estrutura do complexo de Pb
2+

 para o ligante n-

butilxantato resultou em um plano similar, com sua diferença centrada na disposição dos 

metais do plano metálico, onde os dados publicados apresentam um padrão similar ao cálculo 

conferindo uma disposição intercalada dos metais. Os parâmetros geométricos podem ser 

observados na Tabela 4 e o plano contendo os metais é ilustrado na Figura 12, pelo complexo 

de metilxantato.  

Tabela 4: Parâmetros geométricos teóricos para estrutura de estado sólido dos 

complexos de Pb
2+

 com ligante xantato. 

Ligantes 

Experimental Teórico (Sólido) 

Pb-S 

 Curta (Å) 

Pb-S 

 Longa (Å) 

S-Pb-S 

 Curto (
o
) 

S-Pb-S 

 Longo (
o
) 

Pb-S 

 Curta (Å) 

Pb-S 

Longa (Å) 

S-Pb-S 

Curto (
o
) 

S-Pb-S 

Longo (
o
) 

Metil 3,009 2,921 90,32 137,61 2,783 2,895 99,46 140,08 

Etil 2,769 2,902 97,87 136,69 2,810 3,243 77,68 167,29 

n-Propil 2,763 2,911 97,26 136,10 2,728 2,892 81,54 145,98 

n-Butil 2,786 2,926 93,50 137,37 2,827 3,023 83,70 156,33 

n-Amil - - - - 2,849 3,165 102,84 133,76 
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(a) 

 

(b) 

 
 

Figura 8: Estrutura do plano bc do metilxantato encontrado (a) pelos cálculos teóricos 

e (b) na literatura [93]. 
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(a) 

 

(b) 

 
Figura 9: Estrutura do plano bc do etilxantato encontrado (a) pelos cálculos teóricos e 

(b) na literatura [95]. 
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(a) 

 

(b) 

 
 

Figura 10: Estrutura do plano bc do n-propilxantato encontrado (a) pelos cálculos 

teóricos e (b) na literatura [94]. 
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(a) 

 

(b) 

 
 

Figura 11: Estrutura do n-butilxantato encontrado (a) pelos cálculos teóricos no plano 

ab e (b) na literatura no plano bc [94]. 
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Figura 12: Plano [002] em vermelho e suas respectivas projeções paralelas, em preto, 

para a visualização do plano encontrado de metais. Imagem referente à estrutura inédita de 

metilxantato de chumbo. 

Para o complexo de n-amilxantato, sua estrutura não foi encontrada na literatura, 

portanto foi apenas realizado o cálculo periódico de contorno para a estrutura obtida a partir 

da difração de pó do material obtido experimentalmente, tomando como exemplo os 

complexos anteriores. É possível acompanhar o desenvolvimento das camadas características 

dos complexos de xantato com chumbo (II), como exposto na Figura 13. O complexo de n-

amilxantato mostra a típica abertura do ângulo S-Pb-S quando é analisado o estado sólido e, 

por associação ao sólido publicado do ligante com cadeia de n-butil, o sólido experimental 

pode apresentar camadas mais definidas com ângulos maiores. Este comportamento pode 

conferir uma interação entre os orbitais s do chumbo, previamente discutidos, de modo que 

ocorra influência no comportamento condutor do material e na transição eletrônica inter e 
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intra-molecular. Os dados complementares em relação às características de cada célula 

unitária dos sólidos são apresentados na Tabela 5.  

Os dados apresentados para as estruturas encontradas pelo desenvolvimento deste 

trabalho encontram-se, em alguns casos, com um parâmetro duplicado, como o tamanho no 

eixo c para o complexo com metilxantato, onde o valor da literatura é muito próximo da 

metade do encontrado pelo sintetizado neste estudo. No caso do complexo com o ligante n-

butilxantato, os parâmetros da literatura apresentados foram recolhidos de uma referencia 

recentemente encontrada e que não foi utilizada para ser realizada a indexação do 

difratograma e a otimização de sua estrutura. Esta foi realizada com base em outra estrutura 

previamente publicada, contudo novos cálculos serão realizados para o aprimoramento dos 

dados encontrados [98].  

 

Figura 13: Estrutura calculada do complexo de chumbo (II) utilizando n-amilxantato. 
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Tabela 5: Parâmetros geométricos das celas unitárias dos complexos, com (a) 

simbolizando as estruturas encontradas pela literatura e (b) os parâmetros para as 

determinadas pela difração de pó com refinamento nos métodos teóricos.  

 
Grupo  

de ponto 

Dimensões da cela 

a (Å) b (Å) c (Å) α (
o
) β (

o
) γ (

o
) Vol. (Å³) 

Metil
a
 C-2 12,285 4,2596 10,06 90,00 108,04 90,00 500,553 

Metil
b
 P-1 12,342 4,2615 20,09 90,00 107,49 90,00 1007,78 

Etil
a
 P-21/c 13,267 4,301 22,72 90,00 109,16 90,00 1224,73 

Etil
b
 P-1 14,250 5,283 22,862 90,00 109,16 90,00 1721,11 

n-Propil
a
 P-21/n 12.429 4,326 29,333 90,00 91,891 90,00 1576,36 

n-Propil
b
 P-1 10,982 5,035 27,994 90,00 91,891 90,00 1547,12 

n-Butil
a
 P-21/C 10,550 17,780 34,899 90,00 93,571 90,00 6533,55 

n-Butil
b
 P-1 38,577 6,050 11,287 90,00 112,00 90,00 2634,28 

n-Amil
b
 P-1 6,1060 9,205 18,122 95,30 97,18 99,56 1018,60 

 

4.2.3 Espectroscopia IV 

Pelas análises espectroscópicas de IV e UV-Visível realizadas para esses cristais, foi 

possível identificar grande similaridade na região de MID do espectro de Infravermelho entre 

todos os compostos. Contudo, a região de FAR mostrou um deslocamento do modo 

vibracional correspondente à ν(Pb-S) ao longo do aumento de hidrocarbonetos que se 

apresenta em 380-290 cm
-1

. Esta tendência pode ser visualizada na Figura 14. Os modos 

encontrados foram semelhantes aos encontrados na literatura para complexos de xantato com 

chumbo (II) [92]. Seguindo a mesma metodologia dos ligantes xantato, as moléculas dos 

complexos foram submetidas à otimização de estrutura pelos cálculos computacionais e sua 

frequência vibracional determinada com auxilio do programa VEDA, com as atribuições 

principais apresentadas na Tabela 6. 
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Figura 14: Espectro vibracional IV dos complexos de Pb
2+

 para as regiões de MID e 

FAR. 

Tabela 6: Relação de atribuição dos modos vibracionais encontrados para os 

complexos metálicos utilizando o programa VEDA. 

Frequência (cm
-1

) 

Experimental 

Frequência (cm
-1

) 

Teórica 
Atribuição – PED% 

Metil 

2937,5 3056,74 ν(CH) – 95% 

1441,5 1463,80 σ(HCH) – 83% 

1210,1 1239,35 
ν(OH) – 62% 

ω(HCH) – 13% 

1016,8 1068,10 
ν(OC), ν(SC) – 67% 

σ(HCH), σ(HCH) – 19% 

351,0 379,80 ν(S-Pb) – 66% 

282,5 306,84 
ν(S-Pb) – 13% 

σ(COC), σ(OCS) – 71% 

Etil 

2985,3 3058,87 ν(CH) – 90% 

1461,3 1487,81 
σ(HCH) – 71% 

ν(OH) – 13% 

1189,8 1234,84 ν(OC) – 78% 

991,2 1056,60 
ν(CC), ν(SC) – 64% 

σ(COC), σ(OCS) – 12% 

310,0 347,32 ν(S-Pb) – 66% 

n-Propil 
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2966,5 3132,21 ν(CH) – 92% 

1466,6 1511,55 σ(HCH) – 88% 

1200,5 1238,43 ν(OC) – 73% 

1141,1 1158,81 
ν(CC), ν(OC) – 25% 

σ(COC), σ(CCC) – 31% 

1011,4 1066,47 ν(CC), ν(OC) – 71% 

294,1 316,14 

ν(CC), ν(OC) – 10% 

ν(S-Pb) – 16% 

σ(OCS), σ(CCO) – 32% 

n-Butil 

2955,9 3141,31 ν(CH) – 90% 

1461,8 1474,55 σ(HCH) – 82% 

1184,0 1220,06 ν(OC) – 42% 

1015,8 1068,24 
ν(SC) – 49% 

σ(OCS) – 18% 

493,2 534,75 
ν(SC) – 16% 

σ(COC), σ(CCC) – 44% 

376,5 395,40 
σ(CSPb), σ(CCC), σ(OCS), 

σ(CCO) – 68% 

279,63 312,94 
ν(S-Pb) – 14% 

σ(OCS) – 40% 

n-Amil 

2928,4 3041,97 ν(CH) – 88% 

1470,9 1483,16 σ(HCH) – 72% 

1200,9 1218,87 ν(OC) – 37% 

1019,6 1062,87 ν(CC), ν(SC) – 66% 

485,5 544,86 
σ(COC), σ(CCC), σ(OCS), 

σ(CCO) – 58% 

450,3 452,17 
σ(COC), σ(CCC), σ(OCS), 

σ(CCO) – 61% 

378,9 391,04 
ν(SC) – 10% 

σ(OCS) – 61% 

244,9 289,02 
ν(CC) – 17% 

ν(S-Pb) – 15% 

n-Hexil 

2928,9 3039,35 ν(CH) – 97% 

1470,5 1494,59 σ(HCH) – 80% 

1191,3 1216,94 ν(OC) – 31% 

1014,8 1068,38 
ν(CC) – 15% 

ν(SC), ν(OC) – 29% 

413,2 440,67 
σ(COC), σ(OCS) – 18% 

σ(CCC), σ(CCO) – 12% 

367,4 382,62 
ν(S-Pb) – 10% 

σ(OCS) – 64% 

285,9 322,53 σ(OCS) – 66% 
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Os valores para os modos vibracionais envolvendo ν(CH), σ(HCH), ν(CO), ν(C-S) se 

apresentam nas respectivas faixas: 2967-2927, 1471-1442, 1209-1178 e 1019-989 cm
-1

. Tais 

espectros teóricos também não foram corrigidas por nenhum fator, com valores diretamente 

extraídos do cálculo molecular. Na região do MID, não há elevada influência do metal devido 

sua maior participação dos modos vibracionais característicos do ligante xantato. Para a 

região do FAR, os valores para o estiramento Pb-S dos ligantes metil, etil, n-propil, n-butil, n-

amil e n-hexil são 351, 310, 294, 280, 245 e 228 cm
-1

, respectivamente. Estes valores 

representam uma tendência com o crescimento da cadeia de hidrocarbonetos do ligante, 

variando a energia necessária para que ocorra tal estiramento. Contudo, o espectro na região 

de FAR inclui uma variação em que um modo de estiramento Pb-S se torna mais significativo 

ao longo deste crescimento, possuindo bandas na região de 380 – 350 cm
-1

, e só representativa 

a partir do ligante n-propilxantato. Pelos cálculos teóricos, é possível notar que estes modos 

são influenciados pelo crescente movimento de todo o ligante, impactando na ligação Pb-S e 

ângulo SCS. 

4.2.4 Espectroscopia UV-Vis 

O espectro de UV-Visível foi realizado em estado sólido para os complexos obtidos 

durante a síntese. Pelos espectros obtidos foram possíveis observar as bandas na região de 

226-232 e 308-311 nm. A partir do cálculo computacional, foi possível ilustrar os orbitais 

envolvidos nas principais bandas do espectro e na região de fronteira (HOMO – LUMO). 

Nestas faixas estão localizadas as transições entre os orbitais σ(C-S) com orbitais livres do 

metal, representativos a doação eletrônica que envolve a complexação. Para complexos com 

cadeias mais longas, os orbitais que estão na faixa mencionada possuem participação dos 

átomos da cadeia, em especial há a influencia da transição dos orbitais σ(C-S) aos σ(C-O) e 

σ(C-H). Estas transições em geral se apresentam na região entre os dois picos característicos 

do espectro, indicando que estas bandas estão relacionadas à transição eletrônica na interação 

metal-ligante. O espectro apresentou baixa intensidade na região do espectro visível, o que 

explica a ausência de cor na maior parte dos complexos encontrados, como representado na 

Figura 15.  

Os dados do complexo de n-hexilxantato para o espectro UV-Vis não foram possíveis 

de serem realizados devido às medidas sanitárias para a presença de alunos nos laboratórios 

da universidade. As principais transições encontradas estão expostas na Tabela 7, com os 

respectivos valores de energia, o coeficiente CI de cada transição e a força do oscilador 
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correspondente. A Figura 16 expõe a influencia do tamanho da cadeia de hidrocarbonetos nos 

orbitais envolvidos na transição eletrônica e na interação metal-ligante. Pelo cálculo 

molecular, estas transições não apresentam alta variação de energia com a mudança do 

ligante. 

Tabela 7: Dados teóricos da energia correspondente às principais transições 

eletrônicas, além de seus correspondentes coeficientes CI, orbitais associados em cada energia 

e a força do oscilador. 

Comprimento 

de onda (nm) 
Energia (eV) 

Transição eletrônica 

(Coeficiente CI) 
Força do oscilador 

Metil 

183,98 6,74 H-7  L+3 (60%) 0,408 

215,73 5,75 
H-4  L+4 (29%) 

H-4  L+2 (11%) 
0,261 

159,44 7,78 
H-2  L+8 (23%) 

H-4  L+5 (20%) 
0,219 

217,88 5,69 

H-5  L+2 (18%) 

H-3  L+4 (16%) 

H-7  L+1 (12%) 

H-6  LUMO (11%) 

0,215 

Etil 

187,19 6,62 
H-9  L+1 (48%) 

H-7  L+3 (36%) 
0,284 

186,09 6,66 
H-9  L+1 (45%) 

H-7  L+3 (35%) 
0,245 

214,98 5,77 H-4  L+4 (53%) 0,208 

198,87 6,23 

H-6  L+1 (25%) 

H-7  LUMO (17%) 

H-5  L+4 (11%) 

0,205 

n-Propil 

185,13 6,70 H-7  L+3 (59%) 0,393 

218,64 5,67 

H-3  L+4 (18%) 

H-5  L+2 (16%) 

H-6  LUMO (14%) 

H-7  L+1 (10%) 

0,311 

216,54 5,73 
H-4  L+4 (18%) 

H-4  L+2 (13%) 
0,223 

199,90 6,20 

H-6  L+1 (21%) 

H-7  LUMO (16%) 

H-5  L+4 (14%) 

0,166 

n-Butil 

221,48 5,60 
H-3  L+3 (31%) 

H-6  LUMO (19%) 
0,807 

244,12 5,08 
H-5  L+1 (28%) 

H-6  LUMO (16%) 
0,243 
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HOMO  L+2 (15%) 

H-3  L+3 (12%) 

HOMO  L+3 (10%) 

184,44 6,72 

H-7  L+4 (40%) 

H-13  L+1 (30%) 

H-12  LUMO (17%) 

0,218 

183,77 6,75 
H-13  L+1 (67%) 

H-7  L+4 (23%) 
0,172 

n-Amil 

221,90 5,59 

H-3  L+3 (29%) 

H-6  LUMO (19%) 

H-5  L+1 (10%) 

0,819 

184,63 6,72 H-7  L+4 (72%) 0,468 

244,15 5,08 

H-5  L+1 (27%) 

H-6  LUMO (16%) 

HOMO  L+2 (16%) 

H-3  L+3 (12%) 

HOMO  L+3 (11%) 

0,250 

217,85 5,69 

H-3  L+2 (16%) 

H-4  L+4 (14%) 

H-1  L+3 (14%) 

0,155 

n-Hexil 

184,86 6,71 H-7  L+4 0,477 

222,35 5,58 

H-3  L+3 (19%) 

H-6  L+1 (13%) 

H-6  LUMO (11%) 

0,470 

222,36 5,58 
H-6  L+1 (14%) 

H-3  L+4 (13%) 
0,352 

244,24 5,08 

H-5  L+1 (27%) 

H-6  LUMO (16%) 

HOMO  L+2 (16%) 

H-3  L+3 (12%) 

HOMO  L+3 (10%) 

0,255 

 

 

Figura 15: Espectro UV-Vis para os complexos de Pb(II) com os ligantes explorados. 
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Figura 16: Diagrama de orbitais moleculares para os complexos de Pb(II) com os 

ligantes de metil, n-propil e n-amilxantato com as ilustrações dos orbitais moleculares 

responsáveis pelas principais bandas encontradas no espectro UV-Vis. 

Nos cálculos realizados para estado sólido dos complexos, o estudo das transições 

eletrônicas apresentou orbitais semelhantes aos dos cálculos moleculares para as transições 

HOMO-LUMO e em orbitais representativos as bandas citadas nos espectros experimentais. 

A Figura 17 exemplifica os orbitais para o complexo de Pb
2+

 com o ligante de metilxantato. 

Neste exemplo, é possível observar a mesma tendência da transição de orbitais livres do 

enxofre ligante ou da interação C-S com orbitais livres do metal. 
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Figura 17: Orbitais moleculares obtidos pelo cálculo em estado sólido para o 

complexo de Pb (II) com o ligante de metilxantato, com os orbitais de fronteira e os de maior 

representatividade do espectro UV-Vis. 

4.2.5 Interação de ligação química 

A análise de ligação química mostra como é avaliada a interação entre os átomos de 

Pb(II) e S ligante. Pelo método de EDA, foram realizados cálculos separados por dois 

fragmentos, sendo estes considerando o metal com um ligante separado de outro ligante 

xantato; e cálculos isolando o metal, com o outro fragmento constituindo apenas dos dois 

ligantes do sistema, como ilustrado na Figura 18. Em ambos os casos, o caráter eletrostático 

da interação prevaleceu sobre o covalente, onde os ligantes não apresentam alta influência 

neste parâmetro. Fato que é corroborado pela carga entre ambos os íons do complexo e por 

formar um composto neutro.  
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Pela Figura 19(a), podemos observar que a mudança de ligante aumenta o caráter 

covalente da interação ao passo que se aumenta o número de carbonos no ligante, enquanto 

para a Figura 19(b) é possível identificar a diminuição da energia eletrostática pela mesma 

variação. Na Figura 20, são ilustradas as retas que melhor expressam a tendência, com uma 

correlação relativamente alta de acordo com o parâmetro de R
2
. Os demais resultados do 

método de EDA estão expostos na Tabela 8, onde é possível observar as diferentes 

componentes que o método apresenta para a interação estudada. A preferência na interação 

eletrostática pode ser devida a disposição distorcida do posicionamento dos ligantes no 

complexo, ao passo que os mesmos, Pb(II) e xantato mostram preferências a componente 

covalente quando utilizados com outras moléculas [45,48]. A ausência de uma formação de 

um anel planar de seis membros do xantato em torno do cátion Pb
2+

 pode não permitir um 

melhor posicionamento dos orbitais do enxofre para uma sobreposição mais efetiva, 

compensada no termo eletrostático. 

(a)  

(b)  

Figura 18: Fragmentação do complexo metálico para a análise de EDA considerando a 

fragmentação (a) com metal + ligante no fragmento 1 e ligante no fragmento 2 e (b) com o 

fragmento 1 para o metal isolado e o fragmento 2 para os dois ligantes. 
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(a)  

(b)  

Figura 19: Gráficos referentes às energias eletrostáticas e covalentes, em kcal.mol
-1

 do 

método EDA para as divisões (a) Metal + (Ligante – Ligante) e (b) (Metal – Ligante) + 

Ligante. 



60 
 

(a)  

(b)  

Figura 20: Correlação entre ligantes e energias de interação, considerando (a) Metal + 

(Ligante – Ligante) e (b) (Metal – Ligante) + Ligante. 
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Tabela 8: Valores de energia em kcal.mol
-1

retirados dos cálculos de EDA para todas as 

energias do método para as divisões (a) Metal + (Ligante – Ligante) e (b) (Metal – Ligante) + 

Ligante. 

 Decomposição de Energia (kcal.mol
-1

) 

(a) Eletrostática Troca Repulsão Polarização Dispersão Covalente 

Metil -455,87 -15,41 169,41 -253,36 -19,32 -268,77 

Etil -453,38 -14,78 167,81 -254,44 -18,83 -269,22 

n-Propil -451,80 -14,92 169,19 -258,62 -18,19 -273,54 

n-Butil -447,67 -15,67 170,70 -264,44 -16,76 -280,11 

n-Amil -446,72 -15,33 170,82 -265,41 -16,55 -280,74 

n-Hexil -446,11 -15,24 170,80 -265,92 -16,41 -281,16 

 

 Decomposição de Energia (kcal.mol
-1

) 

(b) Eletrostática Troca Repulsão Polarização Dispersão Covalente 

Metil -132,80 -19,33 125,65 -100,7 -28,35 -120,03 

Etil -131,26 -19,09 125,06 -99,5 -28,39 -118,59 

n-Propil -130,52 -19,09 125,85 -101,7 -28,15 -120,79 

n-Butil -128,80 -18,99 124,37 -102,15 -27,48 -121,14 

n-Amil -128,53 -18,86 124,74 -102,38 -27,57 -121,24 

n-Hexil -128,33 -18,81 124,80 -102,51 -27,57 -121,32 

 

Pela análise de NBO, os orbitais isolados envolvidos nas interações metal-ligante 

podem ser observados individualmente, permitindo uma análise sobre a hibridização dos 

mesmos além de identificar a energia doador-aceptor transferida entre orbitais. Nesta análise, 

é possível observar que há a presença de dois orbitais de interação que se destacam pelo 

parâmetro da energia doador-aceptor, que se refere à energia transferida do orbital não ligante 

do enxofre ao orbital de valência do cátion metálico. Na Tabela 9, é analisada também a 

hibridização dos orbitais envolvidos com maior transferência é realizada por orbitais de 

caráter majoritariamente p. Ligantes com até 3 carbonos em sua cadeia alquílica apresentam 

seu orbital de maior interação sem um caráter s significativo, enquanto para ligantes mais 

volumosos, os orbitais de interação possui maior participação deste orbital atômico. Contudo, 

ainda não é possível apontar qualquer correlação com a afinidade entre ligantes com os 

valores encontrados.  
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Tabela 9: Valores da energia de doador-aceptor referente à transferência entre os pares 

isolados dos enxofres ligantes e do metal, com a porcentagem de participação de cada orbital 

atômico dos mesmos. Com (a) enxofres com dupla ligação e (b) enxofres com simples 

ligação. 

(a) 
 

Pb S 

 

Energia Doador-Aceptor 

(kcal.mol
-1

) 
s% p% s% p% 

Metil 40,59 0,12 99,88 5,00 94,87 

Etil 46,53 0,00 100,00 6,34 93,57 

n-Propil 44,50 0,11 99,89 6,28 93,60 

n-Butil 25,96 0,00 100,00 6,18 93,73 

n-Amil 26,37 0,00 100,00 6,19 93,73 

n-Hexil 26,42 0,00 100,00 6,20 93,72 

      
(b) 

 
Pb S 

 

Energia Doador-Aceptor 

(kcal.mol
-1

) 
s% p% s% p% 

Metil 34,11 0,20 99,80 6,61 93,29 

Etil 36,21 5,04 94,96 7,13 92,75 

n-Propil 35,09 0,18 99,82 6,60 93,30 

n-Butil 56,25 5,17 94,83 9,63 90,24 

n-Amil 56,60 5,18 94,82 9,65 90,22 

n-Hexil 56,71 5,18 94,82 9,66 90,21 

 

Contudo, as análises de NBO corroboram com o comportamento dos valores 

encontrados pelo método de QTAIM. A presença de dois orbitais p entre os átomos ligantes 

indicam a presença de uma ligação com caráter σ entre metal e ligante, este tipo de interação 

ocorre quando há orbitais orientados no mesmo eixo de interação, onde há a sobreposição de 

sua densidade eletrônica de modo mais efetivo. A partir do parâmetro de elipticidade através 

da análise de QTAIM, podemos confirmar o caráter de ligação mencionado, onde a dupla 

ligação identificada por valores próximos a 0,3 e a simples ligação apresenta valores 

próximos a zero. Como informado na Tabela 10, os valores para o parâmetro   são baixos e 

caracterizam uma ligação σ entre metal e ligante. Outros parâmetros do método mostram a 

densidade eletrônica concentrada nos átomos de interação, pelos valores de     positivos, 

favorecendo a ideia de um caráter eletrostático à interação. 
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Tabela 10: Parâmetros do método de QTAIM para a interação metal-ligante. 

S-Pb-S Maior Ângulo S-Pb-S Menor Ângulo 

 
                

Metil 0,0546 0,0978 0,0863 0,0365 0,0730 0,0369 

Etil 0,0534 0,0973 0,0792 0,0377 0,0739 0,0420 

n-Propil 0,0547 0,0978 0,0868 0,0365 0,0729 0,0372 

n-Butil 0,0561 0,0984 0,0949 0,0355 0,0727 0,0344 

n-Amil 0,0561 0,0984 0,0947 0,0356 0,0729 0,0341 

n-Hexil 0,0561 0,0984 0,0947 0,0357 0,0729 0,0341 

 

5. Conclusões 

Por meio da síntese e suporte dos cálculos teóricos, os complexos constituídos do cátion 

metálico Pb
2+

 com os ligantes xantato de cadeia alquílica de 1 a 6 carbonos foi caracterizada a 

partir de técnicas espectroscópicas a fim de avaliar suas propriedades para futuras aplicações. 

As sínteses realizadas de acordo com os procedimentos já usados industrialmente forneceram 

material de ligante suficiente para o processamento dos complexos, com a ressalva do uso do 

ligante metilxantato, por apresentar alta higroscopicidade durante sua síntese e manipulação. 

As sínteses dos complexos possuem estabilidade considerável e com cristais em forma de 

agulhas, variando sua maleabilidade com o aumento da cadeia carbônica. Contudo são 

necessárias proteções contra umidade e luz, devido à verificação de camada escura formada 

após a síntese.  

As estruturas moleculares e de estado sólido apresentaram semelhanças em relação a 

configuração espacial dos complexos, contudo houve distorções causadas pelo 

empacotamento do sólido, principalmente em sólidos mais volumosos. Deste modo, é 

possível que ocorra uma interação maior entre metais de duas camadas do cristal. Com um 

estudo para a aplicação de filmes finos, é possível que esta mudança na estrutura apresente 

resultados significativos. 

Os espectros Infravermelhos confirmaram a formação tanto dos ligantes quanto dos 

complexos baseados nas evidencias já publicadas de compostos semelhantes. O espectro na 

região de MID foi investigado como majoritariamente associada à vibração das moléculas de 
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ligantes, por apresentaram átomos mais leves e a região do FAR foi responsável por 

caracterizar a interação metal-ligante. Tanto os dados obtidos experimental e 

computacionalmente determinaram as vibrações das ligações Pb-S sendo influenciadas pelo 

tamanho da cadeia carbônica. Dados referentes à região de FAR dos ligantes não foram 

possíveis de serem realizados devido a restrições sanitárias enfrentadas no período do 

desenvolvimento final deste trabalho. Estas restrições se estendem aos dados de UV-Vis e de 

estado sólido para o complexo utilizando o ligante n-hexilxantato. 

Por meio dos cálculos teóricos, os orbitais que compõem as principais faixas de transição 

eletrônica apresentadas no espectro Ultravioleta-Visível foram caracterizados como os de 

ligação entre chumbo e enxofre, além do par isolado do metal e os pares dos enxofres 

ligantes. Deste modo foi possível concluir que em ligantes mais volumosos há uma carga do 

ligante dirigida à interação de complexação, porém tal propriedade cabe maiores 

investigações.  

As demais análises voltadas a interação metal-ligante informa o caráter eletrostático da 

ligação, principalmente em virtude de sua disposição em tetraédrico distorcido. Orbitais do 

tipo p, majoritariamente, formam a interação de complexação e são sensíveis com o tamanho 

da cadeia, aumentando a participação de orbitais do tipo s na interação em ambos os átomos. 

Esta ligação dos orbitais p ocorre de forma coaxial, permitindo uma ligação σ, como mostrado 

no método de QTAIM, onde também foi possível corroborar o fator eletrostático da ligação 

com a densidade eletrônica concentrada nos átomos de ligação (chumbo e enxofre). 
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7. Apêndice 
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(c)  

(d)  
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(e)  

 

Figura A1: Difratogramas de análise de policristal para os complexos de Pb2+ com os 

ligantes (a) metil, (b) etil, (c) n-propil, (d) n-butil e (e) n-amilxantato. 
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