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RESUMO 

 As propriedades eletrônicas e estruturais dos complexos de fórmula geral [MLn(dppe)]BF4, em 

que M = NiII, PdII ou PtII, Ln= N, N’-dimetil-N-benzoil-tioureia ou N, N’-dimetil-N-tiofenil-tioureia e dppe = 

1,2-bis(difenilfosfina)etano foram investigadas computacionalmente em nível DFT (density functional 

theory) com o funcional B3LYP. Dois conjuntos de base distintos foram empregados para a descrição 

do centro metálico, a saber, i) um conjunto de base relativístico all eléctron (x2c-TZPPVPall) e ii) um 

conjunto de base de valência completamente descontraído (exceto para a malha d, a qual é contraída 

no esquema 311) acoplado a um ECP (effective core potential) relativístico (LANL2TZ(f)). Os demais 

átomos foram descritos pelo conjunto de base standard 6-31+G(d,p). As propriedades eletrônicas foram 

calculadas em termos i) das correspondentes funções de onda monoeletrônicas: energias e 

composição dos orbitais moleculares; ii) da teoria dos orbitais naturais (cargas e densidades de 

ligação), NBO (natural bonding orbital): cargas e ordens de ligação, energia de estabilização E2; iii) da 

teoria mecânico quântica dos átomos em moléculas, QTAIM (quantum theory of an atom in a molecule): 

densidade eletrônica, densidade de energia e laplaciana nos pontos críticos de ligação; iv) da DFT 

conceitual: dureza, eletronegatividade e v) do potencial eletrostático. O índice de lipofilicidade, logP (n-

octanol/água), foi também calculado, empregando-se o modelo contínuo de representação do solvente 

SMD (solvation model based on density) O modelo CBII reproduz a estrutura molecular da coordenação 

do metal mais apropriadamente que o faz CBI. A natureza química do substituinte do ligante aciltioureia 

(se benzoil ou tiofenil) pouco influencia as propriedades eletrônicas dos complexos. O LUMO é 

essencialmente antiligante com respeito à coordenação do metal. O sítio que concentra as 

características básicas desses complexos é aquele que compreende o átomo de enxofre (coordenado 

ao metal), enquanto o próprio metal concentra as propriedades ácidas. As ligações químicas existentes 

na esfera de coordenação do metal exibem um caráter intermediário de covalência/ionicidade. Em geral 

o grau de ionicidade das ligações do centro metálico aumenta na sequência M—Ptrans < M—Pcis < M—

S < M—O. Dentre todas as ligações químicas M—X (M = Ni, Pd ou Pt; X = Pcis, Ptrans, O ou S) existentes 

na esfera de coordenação do metal, a ligação Pd—O é a mais iônica, enquanto a ligação Pd—Ptrans, a 

mais covalente. O processo dominante de estabilização, associado à transferência de carga do ligante 

para o metal, é o evento LPO → LP*
M, cuja importância aumenta na sequência: Pt  Pd < Ni. O máximo 

do potencial eletrostático na isosuperfície de densidade 0,001 au, advém do efeito cooperativo dos 

hidrogênios de dois grupos fenila do ligante dppe. O mínimo, encontra-se nas proximidades do ligante 

aciltioureia. Aproximadamente 70% da isosuperfície de van der Waals exibe valores de potencial 

eletrostático intervalados entre 45 – 65 kcal/mol. Os valores calculados (positivos) de logP indicam um 

caráter lipofílico predominante para estes complexos.  

 

Palavras-chave: DFT, NBO, AIM, estrutura eletrônica, química de coordenação, grupo 10 
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ABSTRACT 

The electronic and structural properties of the complexes with formula MLn(dppe)]BF4, where M = NiII, 

PdII or PtII, Ln = N’, N'-dimethyl-N-benzoyl thiourea or N', N'- dimethyl-N-thiophenyl thiourea and dppe = 

1,2-bis (diphenylphosphine) ethane have been computationally investigated at DFT/B3LYP level. Two 

different basis sets were used for the metal center, namely, the relativistic all-electron x2c-TZPPVPall 

and the LANL2TZ(f), which includes a triple-zeta valence basis set in combination with a relativistic 

effective core potential. The 6-31+G(d,p) basis set was used for all remaining atoms. In this study it is 

presented equilibrium structures, energy and composition of frontier orbitals HOMO and LUMO, NBO 

analisys (charges, Wiberg bond orders and donor-acceptor picture), QTAIM descriptors (energy density, 

electronic density and Laplacian at the bond critical point), DFT-based concepts (global hardness, 

softness, chemical potential, electronegativity and electrophilicity index), electrostatic potential and the 

octanol-water partition coefficient (logP), which was calculated by using the SMD (solvation model based 

on density) model. Our results reveal that LANL2TZ(f) perform slightly better than x2c-TZPPVPall. The 

chemical nature of the substituents (whether benzoyl or thiophenyl) does not play an appreciable role 

in the electronic properties of the metal complexes investigated. The LUMO has an antibonding 

character with respect to metal-ligands interaction. In addition, LUMO is mainly localized on the sulfur 

atom, whereas HOMO is mostly localized in the metal center. The metal ligand bonds correspond to the 

so-called intermediate type of interaction. The extent of the ionic contribution increases in the following 

sequence M—Ptrans < M—Pcis < M—S < M—O. The most ionic M—X bond (M = Ni, Pd ou Pt; X = Pcis, 

Ptrans, O ou S). Among all chemical bonds of M—X type (M = Ni, Pd or Pt; X = Pcis, Ptrans, O or S), the 

Pd—O one is the most ionic, while Pd—Ptrans, the most covalent. The most important stabilizing donor-

acceptor interaction between the metal and the ligand is found to be LPO → LP*
M. Its relevance is found 

to increase in the order Pt  Pd < Ni. Calculated values of logP indicate a prevalent lipophilic character 

for these complexes. 

 

 

 

 

 

Keywords: DFT, NBO, AIM, electronic structure, coordination chemistry, group 10 
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1 Introdução 

1.1 Complexos metálicos de NiII, PdII e PtII com ligantes aciltioureias 

 Fármacos quimioterápicos baseados em compostos de coordenação desempenham um papel 

importante no controle do crescimento de células malignas. A citotoxicidade do complexo metálico 

depende, normalmente, tanto da identidade do íon metálico quanto da natureza química do ligante.  

 Muito recentemente e, em busca por complexos metálicos com atividade antitumoral, foi 

sintetizado no grupo de pesquisa do LERCI (DQ/UFSCar) uma série de compostos contendo ligantes 

aciltioureias, formada por complexos de fórmula geral [MLn(dppe)]BF4, em que M= NiII, PdII ou PtII, Ln= 

N, N’-dimetil-N-benzoil-tioureia ou N, N’-dimetil-N-tiofenil-tioureia e dppe = 1,2-bis(difenilfosfina)etano.1 

A síntese destes complexos foi realizada partindo dos precursores [NiCl2(dppe)], [PdCl2(dppe)] e 

[PtCl2(dppe)], conforme esquema apresentado na Figura 1.  

 

Figura 1. Rota sintética simplificada dos complexos de fórmula geral [MLn(dppe)]BF4 

 A avaliação da atividade citotóxica dos compostos foi realizada frente a linhagens tumorais e 

não tumorais de mama (MDA-MB-231, tumoral; MCF-7, tumoral; MCF-10A, não tumoral) e pulmão 

(A549, tumoral; MRC-5, não tumoral). Estes complexos apresentaram atividade e seletividade, 

sobretudo, quando avaliados frente a linhagens tumorais de mama. Em que pese os sucessos 

terapêuticos logrados, nenhuma correlação estrutura-atividade foi estabelecida para esses complexos. 

Torna-se, assim, necessário que propriedades eletrônicas e estruturais desses complexos sejam 

determinadas e, então, correlacionadas com a atividade citotóxica, para que a performance desses 

complexos seja compreendida em termos das suas características químicas.  
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1.2 Técnicas computacionais empregadas no estudo de complexos metálicos 

com atividade citotóxica 

 Hoje em dia, conceitos de mecânica quântica têm sido aplicados para o cálculo de uma ampla 

variedade de propriedades que têm sido correlacionadas com a atividade citotóxica de complexos de 

metais de transição. Dentre estas propriedades, destacam-se parâmetros estruturais (comprimento de 

ligação, ângulos de valência e de torsão e ligações de hidrogênio), parâmetros energéticos (binding 

energy, entalpia de formação), e parâmetros eletrônicos (cargas, energia e composição de orbitais – 

especialmente HOMO e LUMO – Egap (diferença em energia entre EHOMO e ELUMO), eletronegatividade 

(), afinidade eletrônica (A), polarizabilidade (), superfícies de potencial eletrostático, parâmetros 

hidrofóbicos (logP), entre muitos outros.2-4 No presente estudo, um amplo conjunto de propriedades 

estruturais, eletrônicas e hidrofóbicas foi gerado com o intuito de subsidiar estudos futuros de estrutura-

atividade que possam permitir a racionalização da atividade citotóxica dos complexos em tela. 

1.2.1 Composição e energia dos orbitais de fronteira e propriedades correlatas 

 A energia e a composição dos orbitais de fronteira - HOMO (highest occupied molecular orbital) 

e LUMO (lowest unoccupied molecular orbital) - desempenham um papel muito importante na 

prospecção de moléculas com atividade citotóxica. 

 O orbital molecular HOMO determina o caráter elétron-doador (nucleofílico) da molécula, ou 

seja, quanto maior a sua energia, mais facilmente a molécula irá perder elétrons e, consequentemente, 

menor será seu potencial de ionização. Já o orbital LUMO, determina o caráter elétron-aceptor 

(eletrofílico) da molécula.  

 A separação, em energia, dos orbitais de fronteira – o gap de banda – se correlaciona 

diretamente com a dureza (e maciez) e a eletronegatividade. De fato, a dureza, , pode ser definida 

em termos dos orbitais de fronteira como  = (ELUMO – EHOMO)/2. Assim, quando o gap de banda HOMO-

LUMO for pequeno, a distribuição eletrônica é facilmente polarizável e a molécula é considerada mole. 

Por outro lado, quando a distância HOMO-LUMO for elevada, a distribuição eletrônica resiste à 

polarização e a molécula é categorizada como dura. Assim, o LUMO e o HOMO de uma par ácido-base 

mole se distorcem para produzir uma ligação predominantemente covalente. Já uma interação entre 

um par ácido-base duro, os orbitais HOMO e LUMO não se distorcem apreciavelmente, de forma que 

a interação é predominantemente iônica.5 

 Conhecendo-se a composição desses orbitais moleculares é possível caracterizar sítios que 

potencialmente estarão envolvidos em processos de transferência eletrônica entre o complexo sob 

estudo e seu alvo biológico.6 

1.2.2 Parâmetros eletrônicos baseados na análise de orbitais naturais de ligação 

(NBO) 

 Funções de onda, obtidas por cálculos de estrutura eletrônica, são intrinsicamente 

deslocalizadas sobre todo o sistema molecular e, portanto, não fornecem, diretamente, uma descrição 
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localizada da estrutura eletrônica como, por exemplo, a ligação química. Por outro lado, os químicos 

usualmente racionalizam as propriedades químicas em termos de estruturas localizadas, sobretudo, 

aquelas que se baseiam na descrição de pares eletrônicos – de ligação ou isolados. 

 O algoritmo NBO (natural bonding orbitals)7 serve para expressar a função de onda, tão 

precisamente como possível, na forma localizada de Lewis. Os orbitais NBO são um conjunto de 

funções ortogonais localizadas em 1 ou 2 centros que permite que a densidade eletrônica seja 

particionada em componentes do tipo Lewis, (L), e não Lewis, (NL) 8:  

 

 Os componentes (L) correspondem formalmente às ligações químicas e aos pares eletrônicos 

isolados da estrutura de Lewis, cada um estando preenchido com um par de elétrons. Os componentes 

(NL), por outro lado, correspondem aos orbitais antiligantes e aos orbitais além da camada de valência 

(orbitais de Rydberg) que são formalmente “vazios” na estrutura idealizada de Lewis. Os NBOs são 

encontrados buscando-se maximizar a contribuição de (L) e minimizar a de (NL). 

 Os N/2 NBOs (N = número de elétrons) de mais alta ocupação (ni
(AB) ~ 2) podem ser diretamente 

associados com pares de elétrons localizados como em diagramas de estruturas de Lewis, usualmente, 

empregados pelos químicos. Cada orbital do tipo NBO AB pode ser decomposto nos orbitais híbridos 

naturais (NHOs) constituintes, hA e hB sobre os átomos A e B com coeficientes de polarização, cA e cB, 

que satisfazem a condição |cA|2 + |cB|2 = 1. 

 AB = cAhA + cBhB [1] 

Os orbitais híbridos, hA e hB, são construídos dos orbitais atômicos naturais (NAOs) dos átomos 

A e B. A combinação de dois orbitais híbridos de valência origina dois NBOs de valência: um NBO tipo 

Lewis em fase, Eq 1, e outro NBO do tipo não-Lewis, AB* (o qual é não ocupado na estrutura de Lewis 

convencional):  

 AB* = cBhA - cAhB [2] 

 O conjunto de NBOs do tipo Lewis, em geral, inclui o caroço (core) de 1 centro (doravante 

representado por CR), par isolado de valência (LP, lone pair), bem como os orbitais de ligação de 2 

centros (BD, bonding). O conjunto NBOs do tipo não-Lewis inclui o orbital não ligante de valência 

desocupado (LP*), orbital desocupado além da camada de valência (RY*, Rydberg), bem como os 

orbitais antiligantes de valência (BD*).9 

 Um aspecto importante do método NBO é que ele fornece informação sobre as interações entre 

espaços orbitais preenchidos e virtuais que pode ser explorada na análise das interações intra- e 

intermoleculares. A interação resulta na diminuição da ocupação dos orbitais localizados da estrutura 

de Lewis idealizada para os orbitais vazios não-Lewis. Para cada par de doador (i) e aceptor (j), a 

energia de estabilização, E(2), associada com a deslocalização i → j é estimada como: 
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[3] 

em que ej e ei são as energias dos orbitais NBO envolvidos e F é o operador Fock 

Orbitais doadores são tipicamente NBOs preenchidos (CR, LP, BD) da estrutura de Lewis, 

enquanto os aceptores não tipicamente NBOs não-Lewis não preenchidos (BD* e RY*). A análise da 

interação é calculada considerando-se todas as possíveis interações entre NBOs “preenchidos” do tipo 

Lewis e NBOs não Lewis “vazios”. 

 A quantidade de carga transferida, CT, em uma dada interação doador-aceptor é calculada, na 

base NBO, como: 

 

 

[4] 

 Neste estudo, parte dos parâmetros eletrônicos calculados, especialmente cargas atômicas, 

ordem de ligação e energia de estabilização, E2, associada à interação doador-aceptor entre o ligante 

e o metal, foram obtidos no âmbito da análise NBO. 

1.2.3 Descritores da reatividade química baseados na DFT (density functional theory) 

conceitual 

A teoria do funcional de reatividade permite definir importantes conceitos químicos relacionados 

com a estrutura e a reatividade química de moléculas. Conceitos como os de eletronegatividade, 

potencial químico, dureza e maciez nas variantes local e global, princípio “ácidos e bases duros e 

macios” e eletrofilicidade são alguns dos que são definidos e estabelecidos formalmente sobre bases 

da teoria do funcional de densidade, que são rotineiramente empregados pelos químicos 

experimentais, em seus laboratórios. Esta área da DFT é conhecida como DFT conceitual.3,4,10,11  

 Em particular, o potencial químico é definido como: 

 
 

[5] 

 Ou seja, o potencial químico é definido como a variação da energia eletrônica com a quantidade 

de elétrons, N, sob potencial constante. O potencial químico mede a tendência dos elétrons de 

escaparem de um sistema em equilíbrio. A transferência de elétrons entre duas moléculas é dirigida 

pela diferença do potencial químico. Dentro da aproximação da “diferença finita”, o potencial químico é 

calculado como  

 
 

[6] 
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 em que I e A correspondem ao potencial de ionização vertical e à afinidade eletrônica vertical. O 

potencial de ionização é calculado como a diferença entre a energia do correspondente cátion e a 

energia da espécie neutra. A afinidade eletrônica, por outro lado, é calculada como a diferença entre a 

espécie neutra e o correspondente ânion.12 O termo “vertical” significa que a geometria do cátion (para 

o cálculo do potencial de ionização), bem como a geometria do ânion (para o cálculo da afinidade 

eletrônica) devem corresponder à geometria da espécie neutra. O uso do procedimento “vertical” visa 

a manter o potencial constante como requerido pela definição do potencial químico Em particular,  = 

-, em que  é a eletronegatividade. 

 Dentro da aproximação da diferença finita, o desenvolvimento do formalismo DFT conduz à 

definição de dureza, , como: 

 
 

[7] 

a qual corresponde à definição sugerida por Pearson, em 1963. A maciez, S, é, consequentemente, 

definida por: 

 
 

[8] 

Ainda, o índice de eletrofilicidade é dado por: 

 
 

[9] 

Neste estudo, os índices  , S e  foram calculados para os complexos em tela e são discutidos na 

seção §4.3.2 

1.2.4 Potencial eletrostático 

A maior parte das interações intra e intermoleculares tem uma origem eletromagnética. 

Usualmente, tais interações são racionalizadas em termos de conceitos que se baseiam em 

propriedades locais da densidade de carga eletrônica, como por exemplo, eletronegatividade e cargas 

atômicas. Ainda que muito úteis, tais conceitos não levam em conta o efeito global de todas as cargas 

do sistema, de modo que sua representação na reatividade química é, apenas, indireta. Uma 

abordagem alternativa e efetiva para o entendimento desses tipos de interação é aquela que se baseia 

no uso do potencial eletrostático.  

Assim como a densidade eletrônica, o potencial eletrostático é uma propriedade física que pode 

ser determinada experimentalmente por meio de difração de raios-X. Uma unidade de carga positiva 

H+ é colocada em um ponto próximo a uma dada molécula composta de núcleos A e elétrons N e é, 
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então, sujeita a dois efeitos: repulsão nuclear e atração pela distribuição de densidade eletrônica. O 

potencial eletrostático é, assim, calculado como:13 

 

 

[10] 

em que (r’) é a densidade eletrônica, a qual pode ser obtida da função de onda do sistema: 

 
 

[11] 

 O potencial eletrostático exibe algumas vantagens com respeito a outros parâmetros 

eletrônicos, como por exemplo, a carga atômica. Como o potencial eletrostático depende do efeito 

global de todas as cargas no sistema (elétrons e núcleos), ele é relativamente insensível à qualidade 

da densidade eletrônica calculada em um dado ponto. Funções de onda calculadas podem não 

descrever todos os centros atômicos (e, portanto, cada densidade local) com a mesma qualidade. Tal 

adversidade, a qual é relevante para o cálculo de cargas atômicas, se dilui no cômputo do potencial 

eletrostático. Ainda, em alguns casos, o efeito global da molécula pode compensar ou sobrepujar os 

efeitos causados pela densidade eletrônica localizada em um dado grupo de átomos. 13 

Hoje em dia é usual mapear a densidade eletrônica com o potencial eletrostático em uma 

representação 3D. Assim, uma superfície de potencial eletrostático ou mapa ESP (electrostatic 

potential), é uma representação topológica na qual o potencial eletrostático na superfície molecular é 

indicado por cores. Mapas ESP fornecem uma maneira cômoda de visualizar a distribuição de cargas 

em uma molécula ou complexo. Tipicamente, nessas representações, emprega-se a cor vermelha para 

designar regiões de alta densidade eletrônica, enquanto a cor azul denota regiões de baixa densidade 

eletrônica. As cores amarelo e verde são usadas para indicar níveis intermediários.14 O potencial 

eletrostático é comumente empregado para perscrutar interações entre fármacos e receptores. 

1.2.5 Teoria quântica de átomos em moléculas (QTAIM) 

 Cálculos ab initio podem fornecer soluções muito acuradas da equação de Schrödinger, das 

quais se pode obter a função de onda e, então, a distribuição da densidade eletrônica, bem como as 

correspondentes energia e geometria de equilíbrio da molécula ou complexo de interesse. Ainda que 

estas informações sejam reconhecidamente importantes, elas não fornecem diretamente as 

propriedades dos átomos como estes existem na molécula ou informações sobre as ligações químicas 

entre eles. A teoria de átomos em moléculas, AIM (atoms in molecules)15-17 fornece um método de 

análise da densidade eletrônica (quer ela seja obtida por cálculos de estrutura eletrônica ou por 

cristalografia de raios-X – a densidade eletrônica é sim um observável mecânico quântico) que nos 

permite obter informações sobre os átomos como eles existem na molécula e sobre as ligações 

químicas existentes entre eles. A teoria AIM fornece uma clara e desambigua definição de um átomo 

em uma molécula. Tal metodologia se baseia no teorema de Hellmann-Feynman que preconiza que 
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todas as propriedades de uma molécula são essencialmente determinadas pela distribuição da 

densidade eletrônica . Em outras palavras, o teorema de Hellmann-Feynman enfatiza que as únicas 

forças que agem em uma molécula são de natureza eletrostática. Sob essa perspectiva, não existe 

qualquer outra força misteriosa mecânico quântica atuando em moléculas.  

 Uma importante parte da teoria AIM é a análise da densidade eletrônica usando um ramo da 

matemática chamada topologia. A topologia da densidade eletrônica é convenientemente descrita em 

termos de seu campo de vetor gradiente (gradiente vector field) e seus pontos críticos (CP). Para 

descrever como uma quantidade varia sobre uma região do espaço, usa-se o conceito de “campo”. 

Campos gravitacional, elétrico e magnético são exemplos de campos vetoriais, desde que uma direção 

está associada com a correspondente quantidade em cada ponto do espaço. O menor caminho que 

une mínimos e máximos é chamado de caminho de gradiente (gradiente path). Uma coleção de 

caminhos de gradiente é chamada de campo de vetor gradiente.  

 A densidade eletrônica “” é uma quantidade escalar que varia através do espaço. O gradiente 

de , denotado por , é um vetor que aponta na direção do aumento mais acentuado de densidade 

eletrônica. O operador  é o operador derivada parcial ∂ux/∂x + ∂uy/∂y + ∂uz/∂z, em que ux, uy e uz são 

vetores unitários. Se  for avaliado em um dado ponto e o vetor for seguido ao longo de uma distância 

infinitesimal atinge-se um valor de “” maior. O caminho seguido avaliando-se sucessivamente o 

gradiente é chamado de caminho de gradiente. A coleção de caminhos de gradiente constitui, como 

previamente comentado, o campo de vetor gradiente da densidade eletrônica. A maior parte dos 

caminhos de gradiente se originam no infinito e terminam nos núcleos (da molécula). Caminhos de 

gradiente não se interceptam (com uma importante exceção que será considerada adiante) e terminam 

no núcleo. Ainda, os caminhos de gradiente são perpendiculares às linhas de contorno de densidade 

constante em um gráfico bidimensional e são perpendiculares à superfície de densidade constante em 

três dimensões. Cada núcleo age como um atrator de uma multitude de caminhos de gradiente. Os 

caminhos de gradiente que terminam em um particular núcleo particionam a molécula em regiões, cada 

qual contendo apenas um núcleo. Tais caminhos de gradiente constituem o que se conhece por basin 

daquele atrator. Os basins não se sobrepõem, de tal forma que o campo de vetor gradiente particiona 

naturalmente a densidade eletrônica da molécula em regiões, as quais definem os átomos como eles 

existem na molécula. 

 É conveniente caracterizar a densidade eletrônica em termos de seus extremos (i.e., mínimos, 

máximos e pontos de sela), os quais são chamados de pontos críticos. Um ponto crítico na densidade 

eletrônica é um ponto no espaço, no qual a 1ª derivada é nula. Uma função tridimensional como  tem 

4 tipos de extremos: máximo, mínimo e dois tipos de ponto de sela. Assim, a natureza do ponto crítico 

é caracterizada pela curvatura ou pela derivada segunda. Existe um procedimento matemático, 

denominado diagonalização de matrizes, que permite a determinação das curvaturas intrínsecas, as 

quais são independentes da orientação da molécula. Essas curvaturas intrínsecas são chamadas de 

autovalores. Em três dimensões há três autovalores os quais são convencionalmente ranqueados como 

λ1 < λ2 > λ3.  O número de autovalores diferentes de zero de um ponto crítico é chamado de rank, r. A 
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soma dos sinais dos autovalores é chamada de assinatura, s. Um valor de +1 é atribuído a um autovalor 

positivo ou, equivalentemente, a um máximo na direção do correspondente autovetor. Um valor de -1 

é atribuído a um autovalor negativo ou a um mínimo na direção do correspondente autovetor. Um ponto 

crítico é denotado pela combinação (r, s). Assim, um máximo em uma função tridimensional tem um 

rank de 3 e uma assinatura de -3 e é, portanto, denotado como ponto crítico (3,-3). Tais pontos estão 

associados aos atratores e são denominados pontos críticos nucleares (NCP, nuclear critical point). O 

ponto crítico (3,-1) é um ponto de sela de rank 3 que é um máximo em duas dimensões e um mínimo 

na dimensão remanescente. Este ponto crítico é especialmente importante, desde que está associado 

ao compartilhamento da densidade eletrônica. Tal ponto, o qual é um ponto de sela em , é denominado 

ponto crítico de ligação (BCP, bonding critical point). Nele, a densidade eletrônica é mínima no eixo 

molecular entre dois núcleos e máxima nas direções perpendiculares (ao eixo molecular). A Figura 2 

exibe uma representação do BCP entre dois núcleos, destacando na Figura 2a as duas curvaturas 

negativas (λ1 e λ2) em um plano formado por 2 eixos e uma curvatura positiva (λ3) no eixo internuclear. 

Na Figura 2b são indicados os caminhos de gradiente que apontam para a densidade máxima.18 

 

Figura 2. Representação de um ponto crítico (3, -1), BCP. Em (a) destaca-se as curvaturas e os 

correspondentes autovalores, enquanto em (b) são mostrados os caminhos de gradiente que 

apontam na direção dos máximos de densidade eletrônica (adaptado 18) 

 

 O BCP é o único contado (um ponto em uma região internuclear) entre dois envelopes de 

isodensidade - cada envelope envolvendo um núcleo atômico. Afora os caminhos de gradiente que se 

originam no infinito e terminam nos núcleos (mencionados anteriormente), há dois caminhos de 

gradiente que se originam no BCP e terminam nos núcleos e dois que se originam no infinito e terminam 

no BCP. Os dois caminhos que iniciam no BCP e terminam nos dois núcleos formam o que é chamado 

de caminho de ligação, ao longo do qual a densidade é maior que em qualquer outra direção distante 

dessa linha. Os dois caminhos de gradiente que terminam no BCP formam um limite interatômico em 

um mapa de contorno bidimensional. Um conjunto completo desses caminhos em um espaço 
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tridimensional forma uma superfície interatômica (a qual delimita de forma desambigua o contato de 

dois átomos em uma molécula). Assim, uma superfície interatômica consiste de um conjunto de 

caminhos de gradiente que se originam no infinito e terminam no ponto crítico de ligação. Em particular, 

a densidade eletrônica no BCP é uma medida da densidade compartilhada entre dois átomos e, 

portanto, uma medida do caráter covalente de uma ligação química.15 Ainda, a densidade eletrônica no 

BCP, em muitos casos, se correlaciona com as energias de ligação e, portanto, fornecem uma medida 

da ordem de ligação.19 

 Ainda com respeito aos pontos críticos, outros dois podem ser encontrados em sistemas 

químicos: (3,+1) e (3,+3). O ponto (3,+1) é chamado de ponto crítico de anel (RCP, ring critical point), 

enquanto que o (3,+3) é o ponto crítico cage (CCP, cage critical point). Um ponto crítico de anel sempre 

será encontrado no interior de um anel de átomos quimicamente ligados.  

 O número de pontos críticos que podem coexistir em uma molécula segue uma relação 

topológica (relação de Poincaré-Hopf), a qual preconiza que: 19 

 nNCP – nBCP + nRCP – nCCP = 1 [12] 

em que n se refere ao número (quantidade) de cada ponto crítico. 

 A Laplaciana da densidade eletrônica é definida como:  

 
 

[13] 

 Assim, a Laplaciana é uma medida da curvatura de uma função tridimensional. O seu sinal 

indica regiões de concentração ou depleção local de densidade eletrônica com respeito às imediações 

proximais. Quando a Laplaciana for positiva, a densidade é localmente depletada relativamente à sua 

distribuição média. Valores negativos para a Laplaciana indicam que a densidade está localmente 

concentrada. É importante constatar que a concentração de carga local se comporta como uma base 

de Lewis, enquanto uma depleção local, um ácido. A Laplaciana reproduz a estrutura de camadas 

esféricas de átomos isolados em termos de camadas alternantes de concentração e depleção de carga.  

 A Laplaciana no BCP é a soma das três curvaturas da densidade no ponto crítico, ou seja, duas 

curvaturas perpendiculares ao caminho de ligação, λ1 e λ2, sendo negativas (por convenção |λ1| > |λ2|), 

enquanto a terceira, λ3, a qual se situa no caminho de ligação, é positiva. Em ligações covalentes, as 

duas curvaturas negativas são dominantes e a Laplaciana é negativa. Por outro lado, em interações de 

camada fechada (close shell interactions) como, por exemplo, interações iônicas, ligações de 

hidrogênio e interações de van der Walls, observa-se uma depleção da densidade na região de contato 

dos dois átomos e, assim, a Laplaciana é positiva.  

 Um outro componente importante da QTAIM é a densidade de energia total, H(r). Tal descritor 

é definido como: H(r) = G(r) + V(r), em que G(r) e V(r) correspondem as densidades de energia cinética 
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e potencial, respectivamente. Quando integrada em todo o espaço, H(r) produz a energia eletrônica 

total. Hb (densidade de energia total no ponto crítico) é negativo para interações com significativo 

compartilhamento de elétrons e sua magnitude reflete o grau de covalência da interação. O sinal de 

H(r) também determina se o acúmulo de carga em um dado ponto r é estabilizante (H(r) < 0) ou 

desestabilizante (H(r) > 0) 

1.2.6 Coeficiente de partição, LogP 

Muitos processos bioquímicos, além da absorção, dependem do movimento de moléculas de 

uma fase para outra. A atividade de uma droga também depende de sua transferência entre distintos 

ambientes biológicos. O movimento de moléculas de uma fase para outra é chamado de partição. O 

coeficiente de partição (ou coeficiente de distribuição), P, descreve a razão entre a concentração de 

um soluto em dois líquidos imiscíveis: água e um líquido não aquoso. Assim, P é uma medida das 

afinidades relativas do soluto por uma fase aquosa e outra não aquosa ou lipídica. 20 

 Comumente, o coeficiente de partição é expresso em sua forma logarítmica, logP, e é uma 

medida de lipofilicidade. Há grande correlação entre logP e a atividade biológica, desde que muitos 

eventos biológicos e farmacêuticos dependem de características lipofílicas.20 As aplicações de logP 

tornam-se claras principalmente em séries homólogas, onde a influência de grupos substituintes pode 

ser perscrutada – como é o presente caso. 

 Em particular, o n-octanol é frequentemente usado como a fase não-aquosa para se obter 

dados experimentais de coeficientes de partição quando se compara a lipofilicidade de drogas.21 

Provavelmente a sua utilidade origina-se do fato de que a membrana biológica não é uma simples fase 

lipídica.20  

 O valor de logP pode calculados através da expressão (eg. 22,23):  

 
 

[14] 

em que Gtransfer é a energia livre de transferência do soluto do meio aquoso para o meio orgânico. 

O valor de Gtransfer, por seu turno, pode ser calculado a partir das energias de solvatação do 

soluto no meio aquoso e no meio orgânico, conforme diagrama termodinâmico mostrado na Figura 3. 
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Figura 3. Ciclo termodinâmico usado para o cálculo da energia livre de transferência a partir das 

energias livres de solvatação (adaptado de 22). 

Conforme se depreende da Figura 3, Gtransferência pode, então, ser calculado como: 

 
 

[15] 

em que  é a energia livre de solvatação do soluto em n-octanol. Substituindo-se (15) em 

(14), tem-se que logP pode ser calculado como: 

 
 

[16] 

 Os detalhes computacionais para o cálculo de ∆𝐺𝑠𝑜𝑙𝑣,𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 e ∆𝐺ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑎çã𝑜 são discutidos na 

seção §4.4 

1.3 Uma nota sobre os efeitos relativísticos 

 Deveria ser comentado que quando um elétron se move com uma velocidade, , que é uma 

fração apreciável da velocidade da luz, sua massa efetiva, m, comporta-se como: 

 

 

[17] 

em que mo é a massa de repouso do elétron. Em unidades atômicas, a velocidade da luz, c, é de 

aproximadamente 137. A velocidade orbital média,  de um elétron 1s em um átomo é de 

aproximadamente Z au, em que Z é o seu número quântico.  Então, para o átomo de Ni, para o qual Z 

= 28, tem-se /c = 28/137 = 0,20. Assim, movendo-se nessa velocidade, um elétron 1s tem sua massa 

aumentada de m para 1,02mo, a qual não é esperada ter efeito relevante sobre a função de distribuição 

radial do elétron (da teoria atômica o raio da enésima orbita é proporcional a n2/m). Para o Pd (Z = 46), 
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a massa relativística de um elétron 1s é de 1,06mo, enquanto para o átomo de Pt (Z = 78) é de 1,22mo. 

Estes valores evidenciam, como já bem estabelecido, que os efeitos relativísticos aumentam na ordem 

Ni < Pd < Pt. Para o Pt, por exemplo, a razão entre o raio 1s relativístico e sua contraparte não 

relativístico é de 0,82. Isto significa que os efeitos relativísticos contraem o orbital 1s por 

aproximadamente 20% no átomo de Pt. Similar contração em um átomo pesado ocorre também em 

orbitais s de maior energia, por exemplo, o orbital 6s do Pt. O resultado é o abaixamento da energia de 

todos os orbitais s, ou seja, o elétron “mais pesado” diminui a energia do estado fundamental, tornando-

a mais negativa. Elétrons p são afetados em uma extensão menor. Por outro lado, um efeito indireto é 

que os elétrons de valência d e f são expandidos e desestabilizados pelos efeitos relativísticos. Isto 

ocorre, pois a contração dos orbitais s aumenta a blindagem do núcleo, conferindo a este uma menor 

carga nuclear efetiva e, portanto, tornando os orbitais d e f mais difusos. Assim, como regra geral, há 

uma diminuição das energias dos orbitais s e p de valência e um aumento das energias dos orbitais d 

e f. Tais efeitos respondem em grande medida pela contração lantanídea, bem como ao denominado 

efeito do par inerte. Neste caso, a diminuição da energia do orbital ns2 de valência é de tal magnitude 

que acaba obstando a hidridização s-p.24-26 Em geral, efeitos relativísticos conduzem a uma contração 

nas distâncias de ligação.27 

 Neste estudo, os efeitos relativísticos foram incorporados no método computacional 

empregando-se conjuntos de base relativísticos (ver seção §4.1) 

1.4 Estudos químico-computacionais representativos de complexos metálicos 

com atividade citotóxica 

 Com respeito à aplicação recente de cálculos de estrutura eletrônica no estudo de complexos 

metálicos de interesse farmacológico, pode-se destacar, como exemplos, os trabalhos de Mansour e 

Ragab,28 Sadeek et al.,29 Blom et. al.30  

 Mansour e Ragab sintetizaram complexos binucleares de Co, Ni e Cu e investigaram a 

atividade antimicrobial e a citotoxidade desses compostos contra células de carcinoma hepatocelular 

humano (HepG2), bem como células renais embrionárias não tumorais (HEK-293). Estes autores 

empregaram cálculos em nível DFT/B3LYP (e conjunto de base LANL2DZ para a descrição dos centros 

metálicos) para determinar a estrutura de equilíbrio desses complexos, a variação de carga atômica no 

centro metálico como resultado da complexação, e a força de interação metal-ligante. Os autores 

também fizeram cálculos DFT dependente do tempo em nível CAM-B3LYP para complementar a 

atribuição das bandas do espectro de UV.28 

 Sadeek e colaboradores prepararam complexos metálicos dos íons CrIII, FeIII, CoII, NiII, CuII e 

YIII com os ligantes tenoxicam (TEN, um fármaco anti-inflamatório) e 2,2’-bipiridina. A eficiência 

antimicrobial dos complexos formados frente a várias espécies de fungos e bactérias, bem como a 

atividade anticancerígena contra a cultura de células HCT-116 (carcinoma colorretal humano), HepG2 

e MCF-7, foram avaliadas. Cálculos DFT em nível B3LYP (com o conjunto de base CEP-31G) foram 

feitos para a determinação das estruturas moleculares de equilíbrio, do gap LUMO – HOMO, e dos 
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descritores químicos baseados na DFT conceitual: dureza, maciez global, maciez absoluta, 

eletronegatividade, potencial químico e eletrofilicidade global.29  

 Blom e co-autores sintetizaram complexos heterobinucleares (Ru, Fe) e homobinucleares (Ru, 

Ru), cujas citotoxicidades foram avaliadas sobre A2780 e A2t80cisR (carcinoma do ovário humano) e 

linhagem de células HEK293 (human embrionic kidney). Os autores empregaram cálculos DFT/B3LYP 

para caracterizar (determinação da energia e distribuição) dos orbitais de fronteira HOMO e LUMO. 

Para a descrição dos centros atômicos, foram utilizados o conjunto de base DGDZVP para a descrição 

dos centros de Fe e Ru e o conjunto de base 6-31G+(d,p) para os átomos não metálicos.30 

 Neste estudo, os complexos supracitados foram computacionalmente caracterizados. Dentre 

as propriedades calculadas destacam-se a estrutura de equilíbrio, energia e composição dos orbitais 

de fronteira e os descritores da reatividade química baseados na DFT conceitual: potencial químico, 

eletronegatividade, dureza e maciez globais e índice de eletrofilicidade. Deveria ser mencionado que, 

ainda que tendências possam ser computacionalmente estabelecidas, a potencialidade terapêutica 

desses complexos só pode ser racionalizada mediante correlação com dados (experimentais) 

citotóxicos. Assim, esse estudo está focado no estabelecimento de tendências de propriedades 

eletrônicas e estruturais - desses complexos - para que possam ser utilizados para subsidiar estudos 

citotóxicos que busquem a racionalização da atividade terapêutica (estudos de estrutura-atividade). 

2 Objetivo  

  O objetivo principal desse estudo se refere à caracterização estrutural e eletrônica dos 

complexos metálicos de NiII, PdII, e PtII com ligantes aciltioureias, via cálculos de estrutura eletrônica 

em nível ab initio (DFT). O propósito é o de gerar uma ampla variedade de descritores da reatividade 

química para, paralelamente (em outro estudo), correlacioná-los com a atividade citotóxica desses 

complexos. 

3 Detalhes computacionais 

 Os cálculos foram feitos em nível DFT/B3LYP,31-33 desde que este protocolo de cálculo têm 

sido extensiva e exitosamente empregado em estudos de sistemas dessa natureza, conforme 

supracitado (seção §1.4). 

 Duas estratégias foram utilizadas para descrever os centros atômicos. A primeira faz uso de 

um conjunto de base relativístico all-electron, recentemente proposto por Pollak e Weigend, x2c-

TZPPVPall, 34 para os centros metálicos e, 6-31+G(d,p) para os demais átomos. Esta combinação de 

conjuntos de base será doravante denominada CBI. A segunda estratégia vale-se do uso da 

aproximação pseudopotencial para a descrição dos caroços dos centros metálicos. Em particular, 

empregou-se a combinação, ECP (effective core potential) + conjunto de base de valência, conhecido 

como LANL2TZ(f).35 Os demais átomos foram descritos pelo conjunto de base padrão 6-31+G(d,p). Tal 

combinação é denotada por CBII. Geometrias de equilíbrio foram caracterizadas via cálculo de 

frequências vibracionais. Ordens de ligação, cargas e energias associadas às interações de 

transferência de carga intramolecular foram calculadas empregando-se a análise NBO (natural bonding 



14 

orbitals).7-9 Efeitos de solvente foram incorporados no âmbito da descrição de modelos de solvatação 

contínuos 36 (solvente implícito) empregando-se a aproximação SMD (solvation model based on 

density).37 Os cálculos foram feitos com o programa GAUSSIAN09 38. O programa Gaussview.39 foi 

empregado para representar as estruturas moleculares, orbitais de fronteira e o potencial eletrostático. 

O programa Multiwfn 40 foi empregado na análise QTAIM e para gerar a topologia 2D e 3D da densidade 

eletrônica. O programa AIM-UC 41 também foi empregado para representar a topologia da densidade 

eletrônica. 

4 Resultados e Discussão 

4.1 Modelo químico 

 Usualmente, em química computacional, a combinação de um nível de cálculo com um conjunto 

de base, é definido como modelo químico.12 Neste estudo foram usados os seguintes modelos 

químicos: DFT/B3LYP/CBI e DFT/B3LYP/CBII. 

 O conjunto de base da série x2c-Pall é a versão relativística da série de conjuntos de base 

Karlsruhe (Karlsruher Institut fur Tecnology) “def2”.42 Em realidade, a série x2c-Pall é uma modificação 

de “def2” com posterior reotimização. O conjunto de base “def2” é inicialmente descontraído e utilizado 

em um cálculo X2C (one-electron exact two-component)/HF(Hartree-Fock). Os coeficientes MO 

(molecular orbital) são então usados no novo esquema de contração. Usando este esquema de 

contração como ponto de partida, os correspondentes expoentes e coeficientes são, então, 

reotimizados em nível X2C-HF. É, ainda, meritório destacar que, enquanto “def2” é all-electron para H-

Kr e usa um tratamento de ECP (effective core potential) para Rb-Rn, a série x2c-Pall é all-electron 

para todos os átomos dispostos periodicamente entre os átomos H e R. Em particular, os esquemas 

de contração da base x2c-TZCPPall para os átomos metálicos contemplados nesse estudo são como 

segue: Ni: 842111/63111/4111/1; Pd: 94211111/953111/621111/11/1; Pt: 

(10)5111111111/8543111/6311111/611/1. 

 O conjunto de base LANL2TZ(f)35 é uma versão modificada do já bem estabelecido conjunto 

de base de valência double- empregado com o RECP (relativistic effective core potentials) de Hay e 

Wadt, LANL2DZ.43 O conjunto de base de valência LANL2DZ é descontraído e uma nova contração é 

feita, resultando em um conjunto de base praticamente não contraído (com exceção da camada d para 

a 1ª série dos elementos de transição). Em LANL2TZ(f) a descrição da camada de valência para os 

átomos metálicos contemplados nesse estudo é como segue: Ni (core = 10e): 11111/11111/311/1; Pd 

(core = 28e): 11111/11111/211/1 e Pt (core = 60e): 11111/11111/111/1. As funções f de polarização, 

em LANL2TZ(f), são aquelas propostas por Frenking e colaboradores.44 Ainda, os proponentes 

mostram que embora os expoentes e coeficientes tenham sido originalmente otimizados em nível HF 

(Hartree-Fock), o conjunto de base (em realidade, ECP + conjunto de base de valência) LANL2TZ(f) é 

eficientemente empregado em cálculos DFT, em particular, em nível B3LYP e BP86.35 

 Os conjuntos de base supracitados podem ser acessados através da URL 

https://www.basissetexchange.org/ 45 

https://www.basissetexchange.org/
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4.2 Parâmetros estruturais 

 A qualidade do nível computacional adotado sobre a descrição desses complexos foi 

inicialmente avaliada calculando-se as correspondentes geometrias de equilíbrio e comparando-as 

com os resultados oriundos da determinação cristalográfica por raios-X. 

 Conforme descrito previamente, para cada centro metálico, investigou-se dois complexos: um 

portando o ligante N,N’-dimetil-N-benzoil-tioureia e outro, o ligante N,N’-dimetil-N-tiofenil-tioureia. Estes 

serão descritos pelo acronismo M(T) (M = Ni, Pd ou Pt), enquanto aqueles, por M(B). Assim, por 

exemplo, o complexo de Ni com o ligante N,N’-dimetil-N-tiofenil-tioureia é identificado como Ni(T), 

enquanto com o ligante N,N’-dimetil-N-benzoil-tioureia, Ni(B). Como resultado, os 6 complexos 

investigados serão descritos como Ni(B), Ni(T), Pd(B), Pd(T), Pt(B) e Pt(T). 

 A Figura 4 exibe a estrutura molecular genérica para as duas séries de complexos. Observa-

se que o entorno ao átomo metálico é o de um quadrado planar distorcido. Dois vértices desse arranjo 

geométrico são ocupados pelos átomos de oxigênio e enxofre do ligante aciltioureia, enquanto os outros 

dois são ocupados pelos átomos de fósforo do ligante dppe. Na discussão que se segue, nós 

diferenciamos os dois átomos de fósforo, com respeito a sua posição relativa ao átomo de oxigênio, a 

saber, Pcis é o átomo de fósforo cis ao átomo de oxigênio, enquanto Ptrans está trans a ele. 

 A coordenação ao redor do metal (quadrado-planar) é condizente com a configuração d8 de 

“spin baixo”, na qual se observa uma quebra da degenerescência dos orbitais eg, tornando menor a 

energia do orbital dz2 com respeito àquela do dx2-y2. Como consequência, 6 elétrons de valência são, 

formalmente, acomodados nos três orbitais t2g, enquanto os 2 elétrons (de valência) remanescentes 

ocupam o orbital dz2, de modo que nenhum elétron é acomodado no orbital dx2-y2. Como é bem 

estabelecido, tal configuração d8 de spin baixo favorece a coordenação ao longo das direções +x, -x, 

+y, -y e a obsta segundo as direções +z e -z.46 Estas características estão, por certo, de acordo com a 

ausência de propriedades magnéticas - como observado experimentalmente.1 
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Figura 4. Estrutura molecular genérica dos complexos do tipo M(B) (à esquerda) e M(T) (à 

direita). A esfera central representa o centro metálico M (Ni, Pd ou Pt), enquanto as esferas 

laranja, vermelha, amarela, azul e cinza descrevem, respectivamente, os átomos de fósforo, 

oxigênio, enxofre, nitrogênio e carbono. 

 As Tabelas 1-3 mostram os valores calculados de distâncias de ligação encontradas para a 

esfera de coordenação do átomo metálico, para os complexos de Ni, Pd e Pt, respectivamente. Os 

valores experimentais são extraídos de 1. 

Tabela 1. Distâncias de ligação referentes à coordenação proximal ao átomo de Ni nos 

complexos Ni(B) e Ni(T). CBI e CBII denotam os conjuntos de base empregados. 

Distância Ni(B)/CBI Ni(B)/CBII Ni(B) exp Ni(T)/CBI Ni(T)/CBII Ni(T) exp 

Ni—O 1,879 1,878 1,857 1,879 1,879 1,864 

Ni—S 2,208 2,216 2,171 2,208 2,216 2,162 

Ni—Pcis 2,276 2,280 2,120 2,276 2,280 2,185 

Ni— Ptrans 2,225 2,236 2,155 2,224 2,236 2,146 

 

 Com respeito à comparação entre os valores de distância de ligação calculados e aqueles 

determinados experimentalmente (Tabela 1), os EMAs (erro médio absoluto) para Ni(B)/CBI e 

Ni(B)/CBII são muito similares, a saber, 0,037 Å e 0,039 Å, respectivamente (o erro médio absoluto foi 

calculado considerando-se os 4 parâmetros geométricos listados na Tabela 1 acrescendo-se 4 

distâncias de ligação associadas ao ligante aciltioureia, perfazendo 8 termos). O EMA para a Ni(T)/CBI 

e Ni(T)/CBII é ligeiramente maior: 0,043 Å para CBI e 0,046 para CBII. A maior diferença entre os 

valores experimentais e calculados ocorre - para os 4 modelos – na descrição das ligações Ni—Pcis e 

Ni—Ptrans que é superestimada nos cálculos por aprox. 0,08 Å. Este tipo de superestimação é usual 
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com distâncias de ligação associadas à interação do metal com ligantes neutros – como o ddpe - sendo 

comumente atribuído ao negligenciamento dos efeitos de empacotamento, os quais estão presentes 

no sólido, mas ausentes nos cálculos de moléculas discretas.47 Depreende-se, assim, que os conjuntos 

de base CBI e CBII produzem resultados igualmente acurados de parâmetros estruturais para os 

complexos em tela. 

Tabela 2. Distâncias de ligação referentes à coordenação proximal do átomo de Pd nos 

complexos Pd(B) e Pd(T). CBI e CBII denotam os conjuntos de base empregados 

Complexo Pd(B)/CBI Pd(B)/CBII Pd(B) exp Pd(T)/CBI Pd(T)/CBII Pd(T) exp 

Pd—O 1,931 2,073 2,062 1,922 2,070 2,056 

Pd—S 2,365 2,360 2,316 2,396 2,357 2,310 

Pd—Pcis 2,210 2,352 2,292 2,239 2,360 2,281 

Pd— Ptrans 2,155 2,304 2,234 2,131 2,297 2,222 

 

 Para os complexos de Pd (Tabela 2), o EMA com respeito aos dados experimentais são: 0,053 

Å para Pd(B)/CBI; 0,036 Å para Pd(B)/CBII; 0,057 Å para Pd(T)/CBI e 0,040 Å para Pd(T)/CBII. 

Tabela 3. Distâncias de ligação referentes à coordenação proximal ao átomo de Pt nos 

complexos Pt(B) e Pt(T). CBI e CBII denotam os conjuntos de base empregados 

Complexo Pt(B)/CBI Pt(B)/CBII Pt(B) exp Pt(T)/CBI Pt(T)/CBII Pt(T) exp 

Pt—O 2,069 2,073 2,058 2,061 2,072 2,062 

Pt—S 2,483 2,361 2,302 2,496 2,359 2,306 

Pt—Pcis 2,391 2,323 2,264 2,389 2,329 2,266 

Pt— Ptrans 2,327 2,275 2,210 2,320 2,271 2,210 

 

 Os valores de EMA para os modelos apresentados na Tabela 3 são 0,068 Å para Pt(B)/CBI, 

0,040 Å para Pt(B)/CBII, 0,065 Å para Pt(T)/CBI e 0,036 Å para Pt(T)/CBII. 

 É interessante observar que embora os valores de EMA para os complexos de Ni sejam 

independentes do conjunto de base, para os complexos de Pd e Pt, o valor de EMA para CBI é maior 

que aquele para CBII. Esta diferença aumenta ao passar do Pd para o Pt. Como previamente 

comentado (seção §1.3), é bem conhecido que os efeitos relativísticos crescem no sentido Ni < Pd < 

Pt e que estes efeitos influenciam a distância das ligações ao centro metálico. Tanto CBI quanto CBII 
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incluem efeitos relativísticos. CBI o faz explicitamente (seção §4.1), enquanto CBII o faz pela 

incorporação de um pseudopotencial relativístico. Embora não seja possível concluir resolutamente, 

nossos resultados podem indicar que a inclusão do pseudopotencial relatívistico reproduz tal efeito de 

forma superior ao introduzido pelo procedimento X2C. 

 A Figura 5 fornece uma visão comparativa das distâncias interatômicas nas vizinhanças do 

centro metálico calculadas com CBI. As distâncias interatômicas associadas aos complexos M(B) são 

indicadas por segmentos em azul, enquanto para os complexos M(T), em laranja. As linhas cheias se 

referem aos valores experimentais, enquanto as linhas pontilhadas, aos valores calculados. 

 

Figura 5. Vista comparativa das distâncias interatômicas na vizinhança proximal ao centro 

metálico para as ligações M—O, M—S, M—Ptrans, M—Pcis com CBI. 

 Com respeito aos complexos de Ni, observa-se que os valores calculados são 

sistematicamente ligeiramente maiores que os valores experimentais; a superestimação é maior para 

as ligações Ni—P (Ni—Ptrans e Ni—Pcis) e menor para a distância Ni—O. As distâncias calculadas são 

independentes da natureza do substituinte do ligante aciltioureia (tanto assim o é que, para Ni(B) e 

Ni(T), as linhas pontilhadas se sobrepõe). As distâncias de ligação Ni—Ptrans são menores que as 

correspondentes Ni—Pcis. E, as distâncias de ligação calculadas crescem na sequência: Ni—O < Ni—

S  Ni—Ptrans < Ni—Pcis. 

 Para os complexos de Pd e, exceto para a ligação Pd—S, os valores calculados são levemente 

menores que os valores experimentais. Observa-se uma pequena influência do substituinte do ligante 

aciltioureia nas distâncias interatômicas (com exceção da ligação Pd—O). Similarmente aos complexos 

de Ni, as distâncias Pd—Ptrans são menores que as respectivas Pd—Pcis. As distâncias calculadas 

aumentam na seguinte ordem: Pd—O < Pd—Ptrans < Pd—Pcis < Pd—S. 
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 Concernente aos complexos de Pt, os valores calculados apresentam diminuto desvio positivo 

com relação aos parâmetros experimentais. As distâncias de ligação não são afetadas pela natureza 

química do substituinte do ligante aciltioureia. As distâncias interatômicas calculadas crescem no 

sentido Pt—O < Pt—Ptrans < Pt—Pcis >> Pt—S. 

 A Figura 5 permite, ainda, que seja desvelado o efeito da natureza do centro metálico sobre o 

comprimento de ligação calculado. Para as ligações M—Ptrans e M—Pcis, o comprimento aumenta na 

sequência Pd < Ni < Pt, enquanto para as ligações M—O e M—S, o aumento se dá na sequência Ni < 

Pd < Pt. 

 

Figura 6. Vista comparativa das distâncias interatômicas na vizinhança proximal ao centro 

metálico para as ligações M—O, M—S, M—Ptrans, M—Pcis com CBII 

 A Figura 6 apresenta uma comparação das distâncias interatômicas ao redor do centro 

metálico, calculadas com CBII. Os resultados obtidos com CBII revelam que os valores de distâncias 

interatômicas calculados para os três complexos metálicos são sistematicamente maiores que os 

encontrados experimentalmente e que as distâncias de ligação calculadas crescem na sequência Ni < 

Pt ~ Pd. O modelo CBII reproduz apropriadamente o efeito da contração lantanídea.  

 Em estreita conexão com os dados de Raios-X, CBII também indica que para todos os 

complexos, a natureza química do substituinte do ligante aciltioureia não afeta de forma significativa as 

distâncias de ligação que circunvizinham o centro metálico (linhas pontilhadas vermelhas e azuis se 

superpõem em cada caso). 

Para o Ni, as distâncias interatômicas calculadas (e experimentais) crescem na sequência: Ni—

O < Ni—S < Ni—Ptrans < Ni—Pcis. Para o Pd, o ordenamento é distinto Pd—O < Pd—Ptrans < Pd—Pcis  

Pd—S e para os complexos de Pt: Pt—O < Pt—Ptrans < Pt—Pcis < Pt—S 



20 

4.3 Parâmetros eletrônicos 

4.3.1 Composição e energia dos orbitais de fronteira 

 A topologia dos orbitais de fronteira, HOMO e LUMO, bem como o gap de banda calculados 

com CBI são apresentados na Figura 7. Os resultados obtidos com CBII são exibidos na Figura 8. 

 

Figura 7. Representação gráfica dos orbitais de fronteira de todos os complexos investigados, 

calculados com o conjunto de base CBI. (a) Ni(B), (b) Ni(T), (c) Pd(B), (d) Pd(T), (e) Pt(B) e (f) 

Pt(T). Os valores de energia são dados em eV. 



21 

 

Figura 8 Representação gráfica dos orbitais de fronteira de todos os complexos investigados, 

calculados com o conjunto de base CBII. (a) Ni(B), (b) Ni(T), (c) Pd(B), (d) Pd(T), (e) Pt(B) e (f) 

Pt(T). Os valores de energia são dados em eV. 

 Das Figuras 7 e 8 observa-se que a energia do HOMO é praticamente independente da 

natureza química do metal, bem como do substituinte do ligante aciltioureia. Diferenças no gap de 

banda advém, portanto, da diferença de energia dos correspondentes LUMOs. Tanto CBI como CBII 

preconizam um gap de banda ligeiramente superior para os complexos M(B) quando comparados com 

os congêneres M(T). No entanto, a tendência do gap de banda em função do centro metálico se mostrou 
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dependente do conjunto de base. Enquanto CBI prevê que o gap de banda aumenta na sequência Pt 

< Ni < Pd, CBII indica que o aumento se dá em ordem inversa: Pd < Ni < Pt.  

 A composição dos orbitais de fronteira, HOMO e LUMO, foi além perscrutada. O intuito foi o de 

determinar quais átomos estão localizados em possíveis sítios associados à transferência eletrônica 

entre o complexo e seu alvo biológico. Assim, a contribuição, em porcentagem, de cada átomo metálico 

e daqueles que o circunvizinham para o HOMO (calculados com CBI e CBII) são apresentadas na 

Tabela 4, enquanto as contribuições para o LUMO são dadas na Tabela 5.  

Tabela 4. Principais composições atômicas (em %) para o orbital HOMO calculados com CBI e 

CBII (M = Ni, Pd ou Pt) 

 Ni(B) Ni(T) Pd(B) Pd(T) Pt(B) Pt(T) 

Átomo CBI CBII CBI CBII CBI CBII CBI CBII CBI CBII CBI CBII 

M 21,0 18,0 5,8 4,8 7,1 8,9 1,6 2,5 6,3 16,7 0,5 6,6 

O 0,6 0,5 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 0,4 0,2 0,5 0,4 0,6 

S 43,0 44,0 15,0 14,0 53,0 43,0 17,0 14,0 52,0 44,9 6,2 19,5 

Pcis 0,7 0,6 0,2 0,2 0,4 0,5 0,2 0,18 0,2 1,2 0,02 0,5 

Ptrans 0,9 0,9 0,3 0,3 0,9 0,4 0,3 0,2 1,0 0,4 0,05 0,2 

 

Tabela 5. Principais composições atômicas (em %) para o orbital LUMO calculados com CBI e 

CBII (M = Ni, Pd ou Pt) 

 Ni(B) Ni(T) Pd(B) Pd(T) Pt(B) Pt(T)  

Átomo CBI CBII CBI CBII CBI CBII CBI CBII CBI CBII CBI CBI*I 

M 45,0 46,0 45,9 46,4 25,0 34,8 26,2 35,5 31,3 26,8 31,1 27,5 

O 4,9 4,8 4,8 4,8 5,8 5,4 5,2 5,46 5,2 4,6 5 4,6 

S 9,8 9,7 9,8 9,7 9,7 10,7 10,9 11,1 13,0 7,6 13,1 7,6 

Pcis 7,5 7,4 7,6 7,5 8,4 9,3 9,2 9,0 10,6 8,3 10,6 7,1 

Ptrans 8,4 8,2 8,7 8,5 9,2 10,2 8,5 10,8 12,3 8,4 12,3 9,8 

 
* Para Pt(T)/CBII utilizou-se o LUMO+1, o qual difere – em energia – do LUMO por 0,13 eV. Para este sistema, 

o LUMO+1 retém a topologia dos LUMOs calculados para todos os demais complexos investigados. 
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 Observa-se das Figuras 7 e 8 que, de um modo geral, o orbital HOMO de todos os complexos 

está mais localizado sobre o centro metálico e o ligante aciltioureia. Depreende-se da Tabela 4 que a 

localização se dá, principalmente, sobre o átomo de enxofre, seguida por uma menor localização sobre 

o centro metálico. É interessante notar que a contribuição do metal para o HOMO dos complexos do 

tipo M(B) é aproximadamente 4 vezes maior que a contribuição nos complexos M(T). Tendência 

semelhante é observada para o átomo de enxofre ligado ao centro metálico; a sua contribuição para o 

HOMO nos complexos do tipo M(B) é de 2 a 3 vezes maior que nos correspondentes M(T). Exceto para 

os complexos de Pt, os resultados obtidos com CBI são muito semelhantes àqueles obtidos com CBII. 

Para os complexos da platina os resultados diferem sobretudo com respeito à contribuição do centro 

metálico. A contribuição do metal Pt para o HOMO, prevista por CBII, é bem maior que aquela 

preconizada por CBI. Dentre os complexos investigados, a maior contribuição do metal se dá para os 

complexos de Ni. A dominante contribuição do enxofre no HOMO indica que o sítio elétron-doador 

(básico) do complexo deve contê-lo. 

 Das Figuras 7 e 8 observa-se que os orbitais LUMOs são ainda mais deslocalizados que os 

orbitais HOMO. Além das contribuições dos átomos do ligante dppe, há contribuições relevantes do 

metal e dos átomos que o circunvizinham. Tais contribuições estão sumariadas na Tabela 5. Observa-

se que, para todos os complexos investigados, a contribuição do metal é dominante e, portanto, o metal 

é o sítio ácido desses complexos. Os conjuntos de base CBI e CBII preveem similar contribuição do 

metal para o LUMO nos complexos de Ni. Por outro lado, CBII indica um valor de contribuição de Pd 

maior que aquele calculado com CBI. Mas para os complexos de platina, um efeito inverso é observado: 

CBI prevê um valor maior de contribuição do metal para o LUMO que o faz CBII. Os resultados também 

revelam que a contribuição de um dado metal é independente do substituinte do ligante aciltioureia. É 

importante notar que o LUMO tem um caráter antiligante com respeito à toda a coordenação do metal. 

Isto indica que um meio redutor pode desestabilizar o complexo. Uma consequência extrema pode ser 

a extrusão do ligante dppe o qual é neutro e, portanto, de dissociação mais fácil que aquela esperada 

para o ligante aniônico aciltioureia. 

4.3.2 DFT conceitual 

 A Tabela 6 apresenta os índices de reatividade química calculados no âmbito da DFT conceitual 

com o emprego do conjunto de base CBI, enquanto os valores calculados com o conjunto de base CBII 

são apresentados na Tabela 7. 

 Uma comparação entre as Tabela 6 e 7 revela que os valores calculados para o potencial de 

ionização são independentes do conjunto de base empregado. Não obstante, e exceto para os 

complexos de Ni, a afinidade eletrônica mostrou-se dependente do conjunto de base usado para 

descrever o centro metálico. Como todos os índices calculados dependem da afinidade eletrônica, as 

diferenças entre os índices apresentados nas Tabelas 6 e 7 se devem a mesma.  
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 Os resultados obtidos com CBII (Tabela 7) preconizam os mesmos índices para M(T) e M(B). 

Por outro lado, CBI (Tabela 6) prevê, exceto para o Ni, que para a afinidade eletrônica M(B) < M(T). 

Como consequência, para : M(B) > M(T).  

 Para CBI a afinidade eletrônica cresce na seguinte ordem Pb < Pt < Ni. Mas CBII indica um 

ordenamento distinto: Pt < Pd < Ni. O valor do potencial de ionização além de não depender do conjunto 

de base empregado, também não depende significativamente do centro metálico. 

Tabela 6. Índices de reatividade química calculados com o conjunto de CBI. Energias são dadas 

em hartree (A = afinidade eletrônica; I = potencial de ionização;  = dureza; S = maciez; M = 

eletronegatividade;  = potencial químico e  = eletrofilicidade) 

Descritor Ni(B) Ni(T) Pd(B) Pd(T) Pt(B) Pt(T) 

A 0,150 0,150 0,125 0,132 0,133 0,147 

I 0,362 0,360 0,368 0,366 0,363 0,358 

 0,212 0,210 0,243 0,234 0,218 0,212 

S 4,706 4,753 4,122 4,268 4,583 4,726 

M 0,256 0,255 0,247 0,249 0,254 0,253 

 -0,256 -0,255 -0,247 -0,249 -0,254 -0,253 

 0,154 0,155 0,125 0,132 0,148 0,151 

 

 CBI preconiza que a dureza  aumenta na sequência Ni  Pt < Pd, enquanto CBII fornece o 

seguinte ordenamento: Ni < Pd < Pt. Desde que E (gap de banda) e  estão associadas à 

polarizabilidade da molécula, é esperado que as tendências em E (gap de banda) e  sejam as 

mesmas, especialmente, quando determinadas pelo mesmo conjunto de base.  Uma comparação entre 

as tendências de E e  para CBI e CBII revela que uma melhor correlação (entre E e ) é encontrada 

para CBI. Assim, embora CBII performe ligeiramente melhor que CBI na descrição dos parâmetros 

estruturais (seção §4.2), CBI parece descrever as propriedades eletrônicas sutilmente melhor que CBII. 

De qualquer modo, os valores de  indicam que os complexos de Ni são mais polarizáveis que os 

demais, ainda que em pequena extensão. 
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Tabela 7. Descritores da reatividade química calculados com o conjunto de CBII. Energias são 

dadas em hartree 

Descritor Ni(B) Ni(T) Pd(B) Pd(T) Pt(B) Pt(T) 

A 0,152 0,152 0,138 0,137 0,115 0,116 

I 0,362 0,361 0,364 0,361 0,364 0,362 

 0,210 0,208 0,226 0,224 0,249 0,246 

S 4,762 4,798 4,429 4,472 4,014 4,068 

M 0,257 0,256 0,251 0,249 0,240 0,239 

 -0,257 -0,256 -0,251 -0,249 -0,240 -0,239 

 0,157 0,158 0,140 0,139 0,115 0,116 

 

4.3.3 Análise NBO (natural bonding orbital) 

 Como previamente comentado, a análise NBO transforma os orbitais moleculares 

deslocalizados em orbitais localizados que estão fortemente associados à conceitos afeitos à ligação 

química. 

 Dentro da assunção NBO nós temos calculado as cargas atômicas (NPA, natural population 

analysis), a ordem da ligação entre o átomo metálico e aqueles que o circunvizinham (dentro do modelo 

de Wiberg 48), bem como a energia de estabilização, E(2), associada ao processo de transferência de 

carga entre os átomos do ligante e o metal. 

 Para todos os complexos investigados, a carga NPA do centro metálico no complexo – obtida 

tanto com CBI como CBII – é nula. Assim, e com respeito à carga formal de +2 desses metais e da 

carga total do complexo de +1, depreende-se que carga eletrônica é transferida dos ligantes para o 

metal. A Tabela 8 apresenta a carga NPA sobre os ligantes aciltioureia e dppe, quelatados ao metal. 

 A carga total do ligante aciltioureia é independente da natureza química de seu substituinte – 

se tiofenil ou benzoil. Ainda concernente ao ligante aciltioureia, o modelo CBI preconiza um sutil 

aumento de sua carga negativa na sequência Ni < Pd  Pt. O modelo CBII prevê praticamente a mesma 

carga NPA para o ligante, independentemente da natureza química do metal e do substituinte do 

ligante. Os valores da Tabela 8 são melhor interpretados quando comparados com a carga do ligante 

aniônico aciltioureia isolado, a qual é formalmente a de -1. Assim, e com base no resultado CBI pode-

se inferir que a transferência de carga do ligante aciltioureia para o metal aumenta no sentido Pt  Pd 

< Ni. 
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Tabela 8. Cargas naturais NPA sobre os ligantes aciltioureia e dppe 

 Aciltioureia dppe 

Metal CBI CBII CBI CBII 

Ni(B) -0,10 -0,09 1,10 1,08 

Ni(T) -0,09 -0,08 1,10 1,08 

Pd(B) -0,19 -0,12 1,22 1,17 

Pd(T) -0,18 -0,11 1,20 1,17 

Pt(B) -0,23 -0,11 1,14 1,22 

Pt(T) -0,23 -0,10 1,14 1,22 

 

 Com respeito ao ligante dppe, o qual é formalmente neutro quando isolado, ambos os métodos, 

CBI e CBII, revelam um valor de carga NPA de aproximadamente 1,1, indicando transferência eletrônica 

do ligante para o metal na constituição dos correspondentes complexos. 

 A descrição NBO da estrutura eletrônica de Lewis (pares eletrônicos localizados - ligantes ou 

pares isolados) dos complexos de Ni, revela – para o entorno do centro metálico – uma ligação entre 

Ni—Ptrans, Ni—Pcis e Ni—S. Não se observa uma entidade de Lewis (par de elétron ligante) para a 

interação Ni—O. Além disso, a análise NBO revela 4 LP (lone pair) presentes no Ni, 2 LP no S e 3 LP 

no O. Assim, somente uma única ligação química é encontrada na “carbonila” ligada ao metal, 

revelando, assim, a perda de seu caráter de dupla ligação quando quelatada ao metal. 

 Por outro lado, a descrição NBO dos complexos de Pd e Pt, mostrou-se dependente do 

conjunto de base. CBII fornece, para os complexos de Pd e Pt, a mesma descrição que aquela 

determinada para Ni. Por outro lado, CBI não prevê um elemento de Lewis ligante para a interação 

entre o metal e o átomo de enxofre. Assim, CBI revela 4 LP presentes no metal, 3 LP para o O e 3 LP 

para o enxofre. Como resultado, sob a ótica de CBI, o complexo é descrito como duas unidades 

interagentes, desde que nenhuma ligação química é observada entre o ligante aciltioureia e o metal. 

 As ordens de ligação (índice de Wiberg, IW) entre o metal e os átomos coordenados a ele estão 

sumariados nas Tabelas 9, 10 e 11 para os complexos Ni(B) e Ni(T), Pd(B) e Pd(T) e, Pt(B) e Pt(T), 

respectivamente. Para propósitos de comparação é meritório destacar que IW (calculado em nível 

B3LYP/6-31+G(d,p)) para a estrutura de equilíbrio do etano é 1,010. Para o eteno é de 2,042, enquanto 

para o LiF é de 0,137. 
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 Os resultados da Tabela 9 mostram que para os complexos de Ni, os modelos CBI e CBII 

fornecem praticamente os mesmos valores para IW. Observa-se também que o valor de IW independe 

da natureza química do substituinte do ligante aciltioureia. Ainda, IW aumenta na sequência Ni—O < 

Ni—Pcis < Ni—Ptrans < Ni—S e, assim, da ótica do índice de Wiberg, a ligação Ni—O é a mais iônica, 

enquanto Ni—S, a mais covalente.  

Tabela 9. Índices de Wiberg referentes à coordenação proximal ao átomo de Ni nos complexos 

Ni(B) e Ni(T). CBI e CBII denotam os conjuntos de base empregados 

Complexo Ni(B)/CBI Ni(B)/CBII Ni(T)/CBI Ni(T)/CBII 

Ni—O 0,430 0,425 0,432 0,428 

Ni—S 0,739 0,736 0,741 0,738 

Ni—Pcis 0,618 0,615 0,620 0,617 

Ni— Ptrans 0,660 0,668 0,661 0,670 

 

 Para os complexos de Pd (ver Tabela 10) os valores de IW são também independentes da 

natureza química do substituinte do ligante aciltioureia. Entretanto, os valores obtidos com CBII são 

ligeiramente maiores que aqueles calculados com CBI. Desde que esta diferença não é a mesma para 

ligações distintas, obtém-se os seguintes ordenamentos: enquanto para CBI os valores de IW crescem 

na sequência Pd—O < Pd—S  Pd—Pcis < Pd—Ptrans, para CBII o correspondente ordenamento é Pd—

O < Pd—Pcis < Pd—S  Pd—Ptrans. Os dois modelos, CBI e CBII, indicam que Pd—O é a ligação mais 

iônica, enquanto Pd—Ptrans, a mais covalente. 

Tabela 10. Índices de Wiberg referentes à coordenação proximal do átomo de Pd nos 

complexos Pd(B) e Pd(T). CBI e CBII denotam os conjuntos de base empregados 

Complexo Pd(B)/CBI Pd(B)/CBII Pd(T)/CBI Pd(T)/CBII 

Pd—O 0,307 0,359 0,313 0,361 

Pd—S 0,539 0,632 0,534 0,641 

Pd—Pcis 0,543 0,576 0,532 0,578 

Pd— Ptrans 0,620 0,646 0,633 0,649 

 

 Para os complexos de Pt, os valores de IW seguem não tendo influência da natureza química 

do ligante do substituinte. A diferença entre os valores calculados com CBI e CBII é ainda maior que 

aquela encontrada para os congêneres de Pd. No entanto, os dois modelos produzem o mesmo 

ordenamento para IW que cresce na sequência Pt—O < Pt—Pcis  Pt—S < Pt—Ptrans. 
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Tabela 11. Índices de Wiberg referentes à coordenação proximal do átomo de Pt nos 

complexos Pt(B) e Pt(T). CBI e CBII denotam os conjuntos de base empregados 

Complexo Pt(B)/CBI Pt(B)/CBII Pt(T)/CBI Pt(T)/CBII 

Pt—O 0,262 0,403 0,265 0,404 

Pt—S 0,496 0,679 0,493 0,687 

Pt—Pcis 0,449 0,670 0,451 0,673 

Pt— Ptrans 0,521 0,766 0,524 0,768 

 

 Uma comparação entre as Tabelas 9-11 revela que, segundo o modelo CBI, para cada ligação 

ao metal (ou seja, M—O, M—S, M—Ptrans e M—Pcis), o índice de Wiberg cresce na sequência Pt < Pd 

< Ni. Neste contexto, o entorno ao níquel é o mais covalente, enquanto que o entorno ao Pt, o mais 

iônico. Os resultados auferidos por CBII não permitem tal generalização. Para as ligações M—O e M—

S, os valores de WI crescem na sequência Pd < Pt < Ni. Para M—Pcis e M—Ptrans a correspondente 

sequência é Pd < Ni < Pt, Assim, CBII preconiza que as ligações mais iônicas com respeito ao metal 

envolvido são aquelas existentes entre os ligantes e o Pd. Comparado com os outros metais, Ni forma 

as ligações mais covalentes com enxofre e oxigênio, enquanto Pt forma as ligações mais covalentes 

com Pcis e Ptrans.  

 O fato de as ligações M—O exibirem os menores valores de IW com respeito as demais é, em 

parte, uma consequência da inexistência de um elemento de Lewis ligante entre os dois átomos. A 

inexistência de um par eletrônico de Lewis na interação M—S é, também, em parte, a razão do IW 

calculado por CBI ser menor que o calculado por CBII para M = Pd e Pt. 

 Para obter informações adicionais sobre as características da interação entre o ligante e o 

metal, temos também calculado a energia de estabilização, E(2) (ver §1.2.2) associada à transferência 

entre eles. 

 A Tabela 12 mostra os valores de E(2) para as principais interações de transferência de carga 

entre o metal (Ni, Pd e Pt) e os átomos que o circunvizinham. Desde que o nosso interesse é o de 

estabelecer uma ordem de estabilização por interação interatômica, os valores apresentados na Tabela 

12 se referem ao somatório das contribuições congêneres. Por exemplo, o termo LPO → LP*Ni, o qual 

se refere à transferência eletrônica do par isolado do átomo de oxigênio ao orbital desocupado do 

níquel, compreende as contribuições relevantes das interações entre todos os LP do oxigênio e todos 

LP* do níquel.  

 Uma análise da Tabela 12 revela que a energia de deslocalização é independente do 

substituinte do ligante. Os modelos CBI e CBII produzem valores de E(2) semelhantes, com a 

importante exceção da interação LPS → LP*
Pd e LPS → LP*

Pt. Tal discrepância se dá pelo motivo já 
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previamente comentado, desde que CBI não prevê um par de Lewis entre os átomos de Pd(Pt) e o 

átomo de enxofre. 

 O estabelecimento de uma tendência de estabilidade, via E(2), só pode ser feita entre sistemas 

com o mesmo número/tipo de elementos de Lewis. Desde que CBI prevê números e tipos de elementos 

distintos para Ni e Pd(Pt), a sequência de estabilidade foi perscrutada apenas para CBII. É claro da 

Tabela 12, que a interação (estabilização) de transferência de carga LPS → LP*
M é independente da 

natureza química do metal. Assim, a estabilização oriunda da transferência LPO → LP*
M é a 

determinante para a estabilização de interação entre o metal e o ligante aciltioureia, a qual segue a 

seguinte sequência (do menor para a maior estabilização) Pt  Pd < Ni.  

Tabela 12. Energias de perturbação de segunda ordem, E(2), em kcal/mol, referentes às 

interações de transferências de cargas dominantes nos complexos. M = Ni, Pd ou Pt  

Metal LPS → LP*
Ni LPO → LP*

Ni LPS → LP*
Pd LPO → LP*

Pd LPS → LP*
Pt LPO → LP*

Pt 

M(B)/CBI 10 140 134 75 162 85 

M(B)/CBII 10 147 7 92 8 89 

M(T)/CBI 11 142 132 72 157 87 

M(T)/CBII 10 149 8 94 8 90 

 

 A Figura 9 mostra, como um exemplo, a interação orbital associada à transferência LPS → LP*
Ni. 

A presença do plano nodal do enxofre releva seu caráter p. 

 

Figura 9. Representação Gaussview dos orbitais envolvidos no processo de transferência de 

carga LPS → LP*
Ni 
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4.3.4 Análise topológica da densidade eletrônica, AIM 

 Como previamente exposto, a análise topológica AIM descreve a natureza da ligação química 

em termos das propriedades da densidade eletrônica e de suas derivadas. 

 Como um exemplo, a Figura 10 ilustra os principais elementos da análise AIM - como discutido 

na seção §1.2.5 para a esfera de coordenação do metal no complexo Ni(B). Nessa representação 

bidimensional preservou-se o mesmo esquema de coloração empregado ao longo desse manuscrito.   

 Na Figura 10, as linhas de uma dada cor que se originam no infinito e terminam no núcleo 

representa o campo de vetor gradiente de atrator nuclear. Por exemplo, as linhas vermelhas (caminhos) 

constituem o campo de vetor gradiente do átomo de oxigênio. Os círculos preenchidos em rosa 

denotam os BCPs. Os caminhos de vetor gradiente que se originam no infinito e terminam nos BCPs 

são objetos topológicos, os quais são designados como superfície interatômica (são as linhas pretas 

cheias). Eles definem o átomo como este existe na molécula. As linhas tracejadas que se originam nos 

BCPs e terminam nos núcleos são os caminhos de ligação (bond path). Os círculos em azul são os 

pontos críticos de anel (ring critical point) 

 

Figura 10. Topologia AIM do fragmento molecular na esfera de coordenação do metal no 

complexo Ni(B). Imagem gráfica gerada com o software AIM-UC 
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Para o complexo Ni(B), a topologia da densidade eletrônica na esfera de coordenação do centro 

metálico é mostrada na Figura 11. A escala à direita indexa a densidade ao esquema de coloração 

empregado. A figura apresenta algumas linhas de contorno de densidade arbitrária. Entretanto, a linha 

de contorno em negrito é intencionalmente adicionada. Tal linha corresponde ao valor de  = 0,0987 

au, a qual corresponde (ver discussão abaixo) à densidade do ponto crítico de ligação, BCP, entre os 

centros atômicos de Ni e O. Esta linha de contorno forma duas ilhas que se (apenas pontualmente) no 

BPC. Isovalores menores que  = 0,0987 au, fazem estas ilhas coalescerem, enquanto valores maiores, 

a se separarem. 

 

Figura 11. Topologia da densidade eletrônica na esfera de coordenação do centro metálico no 

complexo Ni(B). Linhas de contorno associadas as densidades nas vizinhanças dos núcleos 

atômicos não são mostradas para propósitos de clareza. Imagem gráfica gerada com o software 

Multiwfn. 
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A Figura 12 mostra como um exemplo todos os pontos críticos † encontrados para o complexo 

Ni(B). 

 

Figura 12. Vista VMD da estrutura molecular do complexo Ni(B) enfatizando os pontos críticos 

(3, -1) (ponto crítico de ligação) e (3, +1) (ponto crítico de anel) 

 Nós temos calculado os valores , 2(r) e H(r) para os pontos críticos de ligação estabelecida 

entre o centro metálico e os demais átomos em sua esfera de coordenação. Os resultados são 

apresentados nas Tabelas 13-15 para os complexos de Ni, Pd e Pt, respectivamente. Os cálculos foram 

feitos com o modelo CBI, desde que o uso de pseudopotenciais comumente enseja o aparecimento de 

pontos críticos espúrios desrespeitando, assim, a relação de Poincaré-Hopf (cf. Eq. 12, §1.2.5). Além 

do mais, é bem conhecido que a análise AIM é relevantemente insensível ao conjunto de base 

empregado. 

 Das Tabelas 13-15 observa-se que todas as ligações na esfera de coordenação do metal 

apresentam 2(BCP) > 0 e H(r) < 0. Tal configuração é típica de um caráter intermediário de interação 

(eg. 49) desde que 2(BCP) > 0 preconiza uma depleção da densidade eletrônica do BCP em 

comparação com suas vizinhanças imediatas (ao longo do caminho de ligação), e H(r) < 0 indica um 

efeito estabilizante associado ao acúmulo local de densidade eletrônica no BCP. Assim, os valores 

relativos de 2, H(r) e da própria  no correspondente ponto crítico de ligação permitem que graus de 

covalência (shared shell interaction) ou ionicidade (close shell interaction) sejam estabelecidos. 

 
† Em realidade, alguns pontos críticos associados a interações intramoleculares foram também encontrados, mas 

não foram ainda topologicamente caracterizados, de modo que não são apresentados nessa figura. 
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 Verifica-se inicialmente que as características das ligações no entorno do centro metálico são 

independentes da natureza química dos substituintes do ligante aciltioureia. 

 O valor elevado de 2(BCP), bem como o diminuto valor de H(r) (embora negativo) revelam 

que a interação M—O (M = Ni, Pd e Pt) é claramente a ligação mais iônica dentre as encontradas na 

esfera de coordenação do metal. 

 Das Tabelas 13-15 verifica-se também que para um dado metal 2(BCP) aumenta na 

sequência M—Ptrans  M—Pcis < M—S << M—O. Em conformidade, H(r) cresce no sentido inverso (do 

menos para o mais negativo): M—O < M—S < M—Pcis < M—Ptrans. A Estes resultados indicam que o 

caráter iônico das ligações entre os átomos dos ligantes e o metal cresce no sentido M—Ptrans < M—

Pcis < M—S < M—O. É interessante observar que, com alguma flutuação, esta generalização pode 

também ser depreendida dos resultados NBO.  

Tabela 13. Propriedades dos pontos críticos de ligação, BCP, para os complexos de Ni, 

calculados com CBI 

Complexo BCP  () H(r) 

Ni(B) 

Ni—O 0,0987 0,5761 -0,0175 

Ni—S 0,0904 0,1679 -0,0328 

Ni—Pcis 0,0859 0,1179 -0,0317 

Ni—Ptrans 0,0947 0,1082 -0,0385 

Ni(T) 

Ni—O 0,0986 0,5762 -0,0174 

Ni—S 0,0904 0,1684 -0,0328 

Ni—Pcis 0,0860 0,1176 -0,0317 

Ni—Ptrans 0,0948 0,1080 -0,0386 

 

 Embora as ligações M—O sejam as mais iônicas, não é possível estabelecer de forma 

desambigua a tendência do caráter da ligação com respeito à natureza química do metal. Os valores 

de 2(BCP) crescem na sequência Pt < Ni < Pd. Mas, por outro lado, Hb também diminui no mesmo 

sentido (do menos para o mais negativo). E ainda, BCP aumenta no mesmo sentido da Laplaciana. 

Assim, enquanto 2(BCP) indica que a ionicidade aumenta no sentido Pt < Ni < Pd, Hb e BCP sugerem 

um comportamento oposto. De qualquer forma, as 3 ligações exibem um predominante caráter iônico 

- como já mencionado. Para as ligações M—S tanto 2(BCP), Hb como BCP preconizam que o caráter 

iônico (covalente) aumenta (diminui) na sequência Ni < Pd < Pt.  
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 Os parâmetros topológicos revelam que a ligação M—Ptrans é a mais covalente (dentre aquelas 

que figuram na esfera de coordenação do metal) sendo que o grau de covalência aumenta na ordem 

Ni < Pt < Pd. todos os elementos topológicos apontam na mesma direção de tal modo que a caráter 

iônico aumenta. A mesma tendência é encontrada para a ligação M-Pcis. 

Tabela 14. Propriedades dos pontos críticos de ligação, BCP, para os complexos de Pd, 

calculados com CBI 

Complexo BCP  () H(r) 

Pd(B) 

Pd—O 0,1224 0,6872 -0,0247 

Pd—S 0,0846 0,1686 -0,0248 

Pd—Pcis 0,1223 0,0893 -0,0603 

Pd—Ptrans 0,1335 0,0670 -0,0732 

Pd(T) 

Pd—O 0,1239 0,7060 -0,0253 

Pd—S 0,0799 0,1555 -0,0223 

Pd—Pcis 0,1150 0,1012 -0,0532 

Pd—Ptrans 0,1393 0,0525 -0,0804 

 

Tabela 15, Propriedades dos pontos críticos de ligação, BCP, para os complexos de Pt, 

calculados com CBI 

Complexo BCP  () H(r) 

Pt(B) 

Pt—O 0,0995 0,5612 -0,0117 

Pt—S 0,0733 0,1728 -0,0168 

Pt—Pcis 0,0928 0,1414 -0,0333 

Pt—Ptrans 0,1052 0,1104 -0,0445 

Pt(T) 

Pt—O 0,1010 0,5733 -0,0125 

Pt—S 0,0713 0,1689 -0,0158 

Pt—Pcis 0,0929 0,1411 -0,0335 

Pt—Ptrans 0,1063 0,1088 -0,0456 
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4.3.5 Potencial eletrostático 

 A Figura 13 mostra, como um exemplo, o potencial eletrostático calculado sobre a isosuperfície 

de van der Waals (0,001 au) da densidade eletrônica para o complexo Ni(T), O valor positivo (coloração 

azul) revela que nessa superfície há a prevalência de cargas nucleares, o que é uma consequência da 

carga total do complexo de +1.  

 

Figura 13. Vista Gaussview do potencial eletrostático do complexo Ni(T) 

 Muitas propriedades, tais como força e orientação de interações fracas (eg. ligações de 

hidrogênio) podem ser previstas ou interpretadas à luz da magnitude e da localização de extremos 

(mínimos e máximos) da superfície de potencial eletrostático. A Tabela 16 mostra os valores dos 

máximos e mínimos globais de potencial eletrostático (na isosuperfície de van der Waals) para todos 

os complexos investigados – calculados com CBI. 

 Depreende-se da Tabela 16 que a dependência do potencial eletrostático com a natureza 

química do metal não é significativa, tampouco o é a dependência do potencial eletrostático com a 

natureza química do substituinte do ligante aciltioureia. 

Tabela 16. Mínimos e máximos globais de potencial eletroestático caracterizados na 

isosuperfície de van der Waals com CBI (em kcal/mol) 

 Ni(B) Ni(T) Pd(B) Pd(T) Pt(B) Pt(T) 

Mínimo 30,1 31,0 29,9 30,3 26,9 25,6 

Máximo 76,5 76,9 80,8 78,1 79,2 79,3 
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 A Figura 12 mostra, como um exemplo, a localização dos mínimo e máximo globais para os 

complexos Ni(B) e Ni(T). 

  

 

 É importante enfatizar, que a Tabela 15 apresenta somente os extremos globais,  

Na Figura 12, as esferas violeta descrevem os sítios de máximo potencial eletrostático, 

enquanto as esferas rosas, os mínimos. Observa-se que os sítios de maior potencial eletrostático estão 

compreendidos entre os hidrogênios de dois grupos fenila do ligante dppe. É bem conhecido que o 

potencial eletrostático nas vizinhanças de átomos hidrogênios de grupos fenilas são positivos, 14 de tal 

sorte que o efeito cooperativo dos dois hidrogênios confere ao referido sítio o mais alto potencial 

eletrostático na correspondente isosuperfície de van der Waals. Por outro lado, o mínimo global de 

potencial eletrostático dos complexos M(B) ocorre sobre o grupo benzoil do ligante aciltioureia. Para os 

complexos do tipo M(T), o mínimo global encontra-se nas vizinhanças do nitrogênio ligado ao grupo 

carbonila, 

 É importante salientar que outros mínimos e máximos (locais) são também identificados na 

referida superfície de potencial. Para todos os complexos, encontram-se de 20 a 25 mínimos e de 38 a 

40 máximos. Alguns dos valores locais rivalizam em magnitude com mínimos e máximos globais. A 

Figura 15 mostra, como um exemplo, a distribuição estatística do potencial eletrostático sobre a 

superfície de van der Waals para o complexo Ni(B) obtido com CBI. Nessa figura é possível observar 

qual área da superfície exibe um dado intervalo de potencial eletrostático. Por exemplo, o primeiro pico 

do histograma revela que aproximadamente 23 Å2 da superfície de potencial eletrostático exibe valores 

intervalados entre 25 e 35 kcal/mol (a área total da superfície de potencial eletrostático para o Ni(B) é 

de 618 Å2). Já o segundo pico, revela que 116 Å2 exibe valores de potencial eletrostático 

compreendidos entre 35 – 45 kcal/mol. E assim por diante. Depreende-se, assim, do histograma 

Figura 14. Mínimos e máximos globais de potencial eletrostático em Ni(B) (à esquerda) e 

Ni(T) (à direita). Esferas violetas representam os sítios de potencial eletrostático máximo, 

enquanto as esferas rosas, os mínimos. A orientação das estruturas moleculares segue 

aquela adotada na Figura 4  



37 

apresentado na Figura 15 que valores do potencial eletrostático entre 45 e 65 kcal/mol predominam na 

superfície de van der Waals do complexo Ni(B), sendo encontrados em 218 Å2 ou em 35,5% dela, 

 

Figura 15. Distribuição estatística do potencial eletrostático sobre a superfície de van der Waals 

do complexo Ni(B), Valores calculados com o modelo CBI 

 A Tabela 17 estende os resultados da análise da distribuição estatística do potencial 

eletrostático para todos os complexos investigados. Desde que as áreas das superfícies de van der 

Waals são diferentes para os diferentes complexos, a Tabela 17 – diferentemente da Figura 15, na qual 

a representação se refere aos valores absolutos das áreas da superfície de potencial eletrostático – 

apresenta valores relativos (percentuais), os quais são mais apropriados para propósitos de 

comparação. Deve-se mencionar que os resultados pouco diferem se obtidos com CBI ou CBII. Ainda, 

o padrão de distribuição é praticamente independente da natureza química do metal, assim como do 

substituinte do ligante – se benzoil ou tiofenil. 

Tabela 17. Distribuição estatística percentual da distribuição de potencial eletrostático para 

todos os complexos investigados. Resultados auferidos com CBI 

Potencial 

Eletroestático 
Ni(B) Ni(T) Pd(B) Pd(T) Pt(B) Pt(T) 

25 – 35 3,7 2,2 4,7 1,6 6,4 6,4 

35 – 45 18,8 20,1 18 20,4 17,5 17,4 

45 – 55 35,3 34,7 35 34,9 37,3 36,3 

55 – 65 33,6 34,4 33,1 34,5 28,8 29,6 

65 – 75 8,4 8,4 8,6 8 9,2 9,6 

75 – 85 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 0,8 
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4.4 Determinação do coeficiente de partição 

 É meritório destacar que o uso conjunto do modelo SMD-B3LYP para o cálculo de energias 

livre de solvatação e de logP é já bem estabelecido na literatura. Por exemplo, Michalik e Lukes 

calcularam o logP para o sistema água-octanol para 27 álcoois alifáticos usando 6 funcionais (B3LYP, 

PBE0, M06-2X, ωB97X-D, B97-D3, M11) e três modelos de solvente implícitos (SMD, IEF-PCM and C-

PCM). A melhor correlação com os dados experimentais foi obtido com os funcionais B3LYP e B97-D3 

empregando-se o modelo SMD de representação do solvente.50 

 Nos cálculos, nós temos assumido que a geometria de equilíbrio na fase gasosa é retida em 

solução. De fato, um cálculo de otimização de geometria do complexo Ni(B) com CBII, em meio aquoso, 

não produziu diferença significante alguma com respeito à geometria de equilíbrio da fase gasosa. 

Ainda, assumiu-se que ZPE (zero point energy) e as correções térmicas para a energia livre da fase 

gás também se mantém em solução. Assim, sendo Eg e Gg, a energia eletrônica e energia livre, 

respectivamente, para o complexo na fase gás, Gg - Eg = K, no qual K compreende o valor de ZPE e 

as correções térmicas para a energia livre. E energia livre de solvatação, Gsolv, é igual ESMD – Eg, em 

que ESMD é a energia SCRF (self-consistent reaction field) que inclui efeitos não eletrostáticos 

(dispersão, cavitação, etc). A energia livre de solvatação, Gsol, é então Gg + Gsolv. No entanto, a Eq. 

15 correlaciona energias livre no estado padrão, o qual, para soluções, é assumido ser 1 M. Há, assim, 

um custo entrópico para comprimir o gás (cujo estado padrão considerado é o de 1 atm, 298K) de 

1/24,5 M para 1 M. Tal custo é de 1,9 kcal/mol. Portanto, deve-se somar o valor de 1,9 kcal mol-1 ao 

valor de Gsol, para encontrar a energia livre de solvatação nas condições padrão. Assim, os valores de 

energia livre de hidratação (e solvatação) nesse estudo se refere ao processo: 

 Sistema (gás,1 atm, 298,15 K) → Sistema (solução,1 M, 298,15 K) [18] 

 Os valores calculados para as energias livres de hidratação, de solvatação (conforme seção 

§1.2.6) e logP calculados com CBI estão apresentados na Tabela 18 e aqueles calculados com CBII, 

na Tabela 19. É importante salientar que esses resultados não devem ser considerados em termos de 

seus valores absolutos. A rigor, logP é definido para substâncias não carregadas. Aqui, o interesse é 

somente o de racionalizar a influência (tendência) do substituinte do ligante, bem como da natureza do 

metal sobre a lipofilicidade dos complexos em tela. 

 Das Tabelas 18 e 19, verifica-se que Gsolv,octano é sempre mais negativo que Ghidratação, o que 

resulta em valores positivos para logP, indicando um predominante caráter lipofílico para esses 

complexos. Observa-se ainda que o substituinte do ligante aciltioureia tem um sutil efeito sobre a 

lipofilicidade: complexos M(B) são ligeiramente mais lipofílicos que os congêneres M(T). CBI e CBII 

preconizam tendências distintas para a influência da natureza química do metal sobre a lipolificidade, 

embora as variações sejam diminutas. Os cálculos com CBI indicam que o caráter lipofílico aumenta 

levemente na sequência Pt  Pd < Ni, enquanto com CBII o ordenamento é: Ni  Pd < Pt. 
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Tabela 18. Energias livre de hidratação e solvatação (em n-octanol), em kcal/mol, e o 

correspondente valor de logP calculados com CBI 

Complexos 
   

Ni(B) -35,8 -46,7 8,0 

Ni(T) -35,9 -46,3 7,6 

Pd(B) -37,8 -47,9 7,4 

Pd(T) -36,9 -46,6 7,1 

Pt(B) -38,3 -48,5 7,5 

Pt(T) -38,7 -48,4 7,1 

 

Tabela 19. Energias livre de hidratação e solvatação (em n-octanol) (em kcal/mol) e o 

correspondente valor de logP calculados com CBII 

Complexos 
   

Ni(B) -35,9 -46,8 8,0 

Ni(T) -36,0 -46,4 7,6 

Pd(B) -36,4 -47,3 8,0 

Pd(T) -36,6 -47,2 7,7 

Pt(B) -35,2 -46,3 8,2 

Pt(T) -35,1 -46,0 8,0 



5 Conclusões 

 Neste estudo, as propriedades eletrônicas e estruturais de complexos [MLn(dppe)]BF4 (M = Ni, 

Pd ou Pt; Ln = N, N’-dimetil-N-benzoil-tioureia ou N, N’-dimetil-N-tiofenil-tioureia) foram investigadas em 

nível DFT/B3LYP empregando-se dois conjuntos de base, que diferem pela descrição do centro 

metálico. CBI emprega uma descrição all electron, enquanto em CBII os elétrons do core do metal são 

representados por um pseudo potencial relativístico. A estrutura eletrônica desses complexos foi 

perscrutada através do cálculo de descritores da reatividade química derivados da teoria de orbitais 

moleculares, DFT conceitual e teoria quântica de átomos em moléculas. O coeficiente de lipofilicidade 

também foi calculado. As principais conclusões desse empenho são como segue: 

• Os modelos CBI e CBII reproduzem satisfatoriamente as distâncias interatômicas entre o metal 

(Ni, Pd e Pt) e os demais átomos em sua esfera de coordenação, entretanto, CBII performa 

melhor que CBI. 

• As propriedades eletrônicas e estruturais calculadas mostraram-se muito pouco dependentes 

da natureza química do substituinte do ligante aciltioureia. 

• A energia do orbital HOMO é muito pouco dependente da natureza química do metal, de tal 

sorte que todos os complexos devem exibir um caráter básico similar. 

• O sítio mais básico desses complexos deve compreender o átomo de S (coordenado ao metal), 

enquanto o próprio metal é o sítio mais ácido.  

• O LUMO exibe um caráter fortemente antiligante com respeito à coordenação imediata do 

metal. Assim, um meio redutor pode provocar a extrusão dos ligantes, em especial, a do ligante 

neutro dppe. 

• Os valores de  indicam que os complexos de Ni são mais polarizáveis que os correspondentes 

de Pd e Pt. 

• A melhor correlação entre o gap de banda e a dureza dos complexos de Ni, Pd e Pt é obtida 

com CBI quando comparada àquela obtida com CBII. Isso sugere uma melhor consistência dos 

resultados eletrônicos de CBI em relação à CBII. 

• Todas as ligações metal-ligante exibem um caráter intermediário de ionicidade/covalência. 

• De um modo geral (com alguma flutuação) os métodos NBO e AIM produziram similar 

tendência com respeito ao grau de ionicidade/covalência das ligações estabelecidas pelo metal 

e os átomos terminais dos ligantes. 



• Os resultados AIM revelam que para todos os complexos, o grau de ionicidade das ligações do 

metal crescem na sequência: M—Ptrans < M—Pcis < M—S < M—O. Esta tendência se harmoniza 

com a maior parte dos resultados NBO. 

• Dentre todas as ligações químicas M—X (M = Ni, Pd ou Pt; X = Pcis, Ptrans, O ou S) existentes 

na esfera de coordenação do metal, a ligação Pd—O é a mais iônica, enquanto a ligação Pd—

Ptrans é a mais covalente. 

• A energia de estabilização E(2) associada à transferência de carga do ligante aciltioureia ao 

metal é dominada pelo evento LPO → LP*
M. A importância dessa estabilização aumenta na 

sequência Pt  Pd < Ni. 

• O máximo do potencial eletrostático na isosuperfície de densidade 0,001 au, encontra-se entre 

dois grupos fenila do ligante dppe. Sua magnitude advém do efeito cooperativo dos hidrogênios 

dos dois grupos fenila. No caso de complexos do tipo M(B), o mínimo de potencial eletrostático 

encontra-se nas proximidades do substituinte benzoil. Para os complexos M(T), o mínimo 

encontra-se nas vizinhanças do átomo de nitrogênio ligado ao grupo carbonila. 

• Aproximadamente 70% da isosuperfície de van der Waals exibe valores de potencial 

eletrostático intervalados entre 45 – 65 kcal/mol. 

• Os valores calculados de Gsolv,octano são mais negativos que Ghidratação resultando em valores 

positivos de logP e indicando, portanto, que esses complexos exibem um caráter lipofílico 

predominante. 

• Complexos M(B) são ligeiramente mais lipofílicos que os congêneres M(T) 
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