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Resumo 

 Compostos organoestanho são importantes intermediários em síntese orgânica, 

além de possuírem atividade biológica e poderem ser utilizados em química de 

materiais. Logo, a determinação de suas estruturas moleculares é essencial para a 

racionalização da reatividade química e na determinação do mecanismo de reação. 

Cálculos quânticos dos parâmetros de RMN (deslocamentos químicos e constantes de 

acoplamento) são importantes para a atribuição dos sinais para a determinação estrutural 

de compostos organometálicos contendo estanho. Entretanto, estes cálculos são 

desafiadores, pois efeitos relativísticos e de correlação eletrônica são relevantes e 

significativos. 

 Métodos DFT foram utilizados na investigação da influência de diversos fatores 

nos cálculos dos parâmetros de RMN de organoestananas, a saber, efeitos relativísticos 

escalares com o método ZORA e de acoplamento spin-órbita (SO), conjuntos de 

funções de base, e dos efeitos do solvente com o modelo de dielétrico contínuo 

COSMO. Para os estereoisômeros EEEE, EEEZ, EEZZ, EZZZ, e ZZZZ da 

tetracrotilestanana, Sn(CH2CH=CHCH3)4, resultados obtidos apresentaram uma forte 

dependência com as estruturas moleculares e com a inclusão dos efeitos relativísticos e 

do solvente. Com a inclusão destes efeitos, obteve-se resultados em excelente 

concordância com os dados experimentais, sendo possível a diferenciação entre os 

estereoisômeros. Também para os derivados de clorometilestananas, SnMe4-xClx, com x 

= 0, 1, 2, 3 e 4, obteve-se resultados compatíveis e consistentes com os experimentos 

em clorofórmio, mas resultados experimentais em água precisam ser modelados mais 

detalhadamente. 

 A viabilidade de se aumentar a resolução dos espectros de RMN com a aplicação 

de campo elétrico externo foi estudada com a determinação das variações das constantes 

de blindagem 13C e 1H no benzeno na presença de uma fileira de carga pontuais que 

mimetizam campos elétricos uniformes. Variações de (1-10)ppm para 13C e de (0,1-

1)ppm para 1H nas constantes de blindagem foram observadas para campos elétricos da 

ordem de (1-10)×108 V/m (1-10 MV/cm). Cabe ressaltar, que neste intervalo de campo 

elétrico as variações das constantes de blindagem não foram lineares, aumentando mais 

acentuadamente para campos elevados. 

 

Palavras-chave: tetracrotilestananas, efeitos relativísticos, clorometilestananas. 
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Abstract 

 

 Organotin compounds are important intermediates in organic synthesis, in 

addition to their biological activity and uses in materials chemistry. Therefore, the 

determination of their molecular structures is essential to rationalize their chemical 

reactivity and to determine reaction mechanisms. Quantum chemical calculations of 

NMR parameters (chemical shifts and coupling constants) are important for the 

assignment of signals for the structural determination of organometallic compounds 

containing tin. However, these calculations are challenging because relativistic effects 

and electron correlation are relevant and meaningful. 

 DFT methods were used to investigate the influence of several factors in the 

calculations of NMR parameters of organotin compounds, namely, scalar (ZORA 

method) and spin-orbit coupling (SO) relativistic effects, choice of basis sets, and the 

solvent effects (continuum dielectric model - COSMO). For the EEEE, EEEZ, EEZZ, 

EZZZ, and ZZZZ isomers of tetracrotyltin, Sn(CH2CH=CHCH3)4, results showed a 

strong dependence on the molecular structures and the inclusion of relativistic and 

solvent effects. With the inclusion of these effects, we obtained results in excellent 

agreement with experimental data, being possible to differentiate between the isomers. 

For chloromethyltin derivatives, SnMe4-xClx (x = 0, 1, 2, 3 and 4), we obtained results 

compatible and consistent with the experimental ones in chloroform, but the 

experimental results in water must be modeled in more detail. 

The feasibility of increasing the resolution of NMR spectra with the application 

of external electric field was studied by determining the variations of 13C and 1H 

shielding constants in benzene in the presence of a row of point charges that mimic 

uniform electric fields. Variations of 1-10ppm for 13C and 0.1-1ppm for the 1H shielding 

constants were observed for electric fields of the order of 1-10×108 V/m (1-10 MV/cm). 

It is noteworthy that in this range of electric field strengths the variations of shielding 

constants were not linear, increasing more sharply at higher fields. 

Keywords: tetracrotyltin, relativistic effects, chloromethyltin. 
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1. Introdução 

 

 A técnica de ressonância magnética nuclear (RMN) é a mais utilizada na determinação 

estrutural de compostos orgânicos e recentemente tornou-se muito importante nos estudos de 

compostos organometálicos e também de compostos inorgânicos. No caso de compostos 

organometálicos, além dos espectros de RMN de 1H e de 13C, estão se tornando comuns a 

obtenção e uso dos espectros de RMN de metais pesados. No caso particular de RMN de 

119Sn tem se tornado uma ferramenta de rotina extremamente valiosa, algumas vezes 

indispensável, em quase todos os campos de química do estanho. 

 Por serem versáteis, robustas e amplas, as técnicas de RMN estão em constante 

desenvolvimento e aprimoramento, principalmente na busca de melhor resolução. Para tanto, 

muitos investimentos em pesquisas são realizados na obtenção de magnetos para a geração de 

campos magnéticos mais intensos. Entretanto, os custos destas pesquisas bem como os custos 

dos magnetos crescem significativamente com o aumento do campo magnético. Logo, a busca 

de métodos alternativos para aprimorar a resolução da técnica sem recorrer ao aumento do 

campo magnético constitui uma área relevante. Por sugestão do Prof. Dr. Ricardo Emmanuel 

de Souza do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco uma destas 

alternativas ao aumento do campo magnético seria o estudo da viabilidade da utilização de 

campos elétricos externos na técnica de RMN. De fato, existem vários estudos de química 

quântica computacional sobre os efeitos de campos elétricos em várias propriedades 

moleculares, mas ainda são inéditos os estudos sistemáticos sobre os seus efeitos nos 

parâmetros de RMN, apesar de existir um trabalho sobre a polarizabilidade da blindagem 

magnética em moléculas simples (N2, C2H2, HCN e H2O)1. 

 

1.1. Compostos de estanho 

 

 O estanho é um metal representativo de configuração eletrônica [Kr]4d105s25p2 no 

estado fundamental e possui dois estados de oxidação mais comuns: Sn(II) e Sn(IV), sendo o 

último geralmente o mais estável. Sn(II) possui um par eletrônico isolado 

estereoquimicamente ativo; assim, seus ânions de tri-halogenetos são piramidais e podem 

servir como ligantes aos centros metálicos moles2. Os compostos :SnX2 (1, estanilenos) são 

                                            
1 Rizzo, A., Helgaker, T., Ruud, K., Barszczewicz, A., Jaszuński, M., Jørgensen, P., J. Chem. Phys 

1995, 102, 8953. 
2 Shriver, D. F., Atkins, P. W., Química Inorgânica. 3a. ed. (traduzida), Porto Alegre: Bookman, 2003. 
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mais estáveis quando os ligantes X são eletronegativos (por exemplo, :SnCl2) ou quando são 

grupos muito volumosos (por exemplo, :Sn[N(SiMe3)2]2) que blindam estericamente o 

estanho na formação de mais ligações. Caso contrário, facilmente ocorre a oxidação ao 

Sn(IV), em que, os orbitais de valência do estanho estão hibridizados como sp3, e moléculas 

do tipo SnX4 (4, estananas) têm estruturas tetraédricas. 

 Entretanto, tanto os estanilenos como as estananas possuem orbitais 5d vazios, os 

quais podem aceitar um ou mais novos ligantes. Os estanilenos facilmente formam complexos 

piramidais sp3 :SnX3 (2) e complexos bipiramidais sp3d :SnX4 (3), enquanto as estananas 

formam complexos bipiramidais sp3d SnX5 (5) e complexos octaédricos sp3d2 SnX6 (6). Estas 

estruturas são frequentemente distorcidas e os estados de oxidação mais altos são algumas 

vezes formados. 

 A maioria das propriedades dos compostos de Sn(IV) surgem de sua habilidade em 

expandir seu número de coordenação além de quatro, particularmente quando ligado a átomos 

eletronegativos ou a ligantes doadores fracos. Esta habilidade é responsável por diferenças 

entre a fase solução e a estrutura do estado sólido do mesmo composto3. Por exemplo, na fase 

vapor, SnF2 (7) é um monômero com um ângulo de 94º, enquanto que, no estado sólido, ele 

existe como tetrâmeros cíclicos (8) mantidos ligados por fracas interações Sn···F. Dentro do 

anel, o ângulo médio F-Sn-F é 83,7º e 82,8º fora do anel. Em fase gás, Me3SnCl é um 

monômero tetraédrico com distância Sn-Cl igual a 2,306 Å; em solução, o monômero está em 

equilíbrio com oligômeros, mas no cristal está associado em um polímero zig-zag (9), com o 

estanho aproximadamente bipiramidal trigonal e distâncias Sn-Cl iguais a 2,43 Å e 3,27 Å. 

                                            
3 Bagno, A., Casella, G., Saielli, G., J. Chem. Theory Comput. 2006, 2, 37. 
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p2 sp3 sp3d sp3 sp3d sp3d2 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

 

 

(7) (8) (9) 

Figura 1.1. Estruturas de compostos de Sn(II) – 1, 2, 3, 7 e 8 - e de Sn(IV) – 4, 5, 6 e 9. 
(Adaptada da referência4.) 
 

 Derivados organometálicos de estanho são produzidos em grandes quantidades para 

uma grande variedade de usos na indústria, na agricultura e na biologia5,6, dentre outros. Seus 

usos em tratamento de câncer humano estão também reportados7,8. 

 

1.1.1. Crotil- e alquilestananas 

 

 As reações de formação de ligações carbono-carbono como controle da configuração 

absoluta dos novos centros estereogênicos formados têm se mostrado uma importante 

ferramenta na síntese de moléculas naturais ou não-naturais. Nesse contexto incluem-se, entre 

outras, a reação aldólica, a adição de reagentes alil- e crotilmetálicos a aldeídos e cetonas e a 

reação de Diels-Alder. 

                                            
4 Davies, A. G., Tin Chemistry: fundamentals, frontiers, and applications. (Davies, A. G. Gielen, M. 

Pannell K. H., Tiekink, E. R, Eds.), Chippenham: John Wiley & Sons, Ltd, 2008, Chapter 1, p. 5. 
5 Evans, C. J., Chemistry of Tin. 2nd ed. (Smith, P. J. Ed.), London: Blackie Academic & Professional, 

1998, Chapter 12, pp. 442-479. 
6 Arakawa, Y., Chemistry of Tin. 2nd ed.; (Smith, P. J. Ed.); London: Blackie Academic & 

Professional, 1998; Chapter 10, pp 388-428. 
7 Saxena, A. K., Huber, F., Coord. Chem. Rev. 1989, 95, 109. 
8 Gielen, M. Appl. Organomet. Chem. 2002, 16, 481. 
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 As reações de Barbier9 e de Grignard10 foram incluídas, a partir da década de 80, na 

classe de reações que podem se processar no meio aquoso, sendo usados reagentes 

organometálicos como nucleófilos e um composto carbonílico como eletrófilo. Uma das 

diferenças entre estas reações está na geração do reagente organometálico, que quando é feita 

in situ, ou seja, no meio reacional, a reação é denominada Barbier, e quando é gerado em 

etapas anteriores (stepwise) é do tipo Grignard. Sendo assim, a natureza das espécies 

organometálicas geradas in situ ou exo situ é determinante na seletividade (régio, estéreo e 

químio) das reações. Contudo, dada a possibilidade de variação do número de coordenação e 

diferentes ligações coordenadas, geralmente é encontrada uma grande variedade de estruturas 

dos intermediários organometálicos que estão, usualmente, em equilíbrio químico. Na Figura 

1.2 é mostrado um exemplo de cinco estereoisômeros da tetracrotilestanana que podem estar 

envolvidos numa reação de Barbier11. 

Br + Sn0 K2HPO4 / H2O Sn

Sn

Sn

Sn

Sn+

tetra-(E)-crotilestanana

αααα-tetra-E

+

+

+

tetra-(Z)-crotilestanana

αααα-tetra-Z

tri-(E)-crotil-(Z)-crotilestanana

αααα-tri-E-mono-Z

di-(E)-crotil-di-(Z)-crotilestanana

αααα-di-E-di-Z

tri-(Z)-crotil-(E)-crotilestanana

αααα-mono-E-tri-Z

 

Figura 1.2. Espécies geradas na reação de brometo de crotila com estanho em meio básico. 
 

 De fato, o trabalho envolvendo as espécies da Figura 1.2 foi desenvolvido no DQF 

sendo a técnica de RMN fundamental para a determinação estrutural destes intermediários. 

                                            
9  Barbier, P., Compt.Rend. 1899, 128, 110. 
10 Grignard, V., Compt. Rend. 1890, 130, 1322. 
11 Cavalcanti, L. N., Caracterização de crotilestananas por RMN e estudo da reação de alquilação 

redutiva de nitrobenzeno. Dissertação (Mestrado em Química) – UFPE – CCEN – Departamento de 
Química Fundamental, Recife, 2008. 
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 Em outro trabalho desenvolvido no DQF, compostos organoestanho são estudados 

pela técnica de RMN e foram determinadas algumas propriedades, tais como a variação do 

número de coordenação do átomo de estanho em diversos solventes.12 

 

1.2. Parâmetros de RMN de 
119

Sn 

 

 Muitos núcleos têm spin não nulo e, portanto, podem interagir com um campo 

magnético externo. Quando uma molécula está sob a influência de um campo magnético, sua 

densidade eletrônica também reage a este campo e blinda os spins dos núcleos da ação deste 

campo externo. Esta blindagem depende do ambiente químico (densidade eletrônica) em que 

o núcleo está inserido, fornecendo, por exemplo, informações estruturais. 

 Embora os momentos magnéticos dos núcleos de estanho tenham sido determinados 

em 195013, somente dez anos depois as primeiras medidas de RMN de 119Sn foram feitas por 

Burke e Lauterbur14 que observaram diretamente a ressonância do núcleo de 119Sn em uma 

freqüência de 8,5 MHz. Eles encontraram também que o intervalo de deslocamentos químicos 

de 119Sn excede 1800ppm. 

 Em um típico experimento de RMN envolvendo moléculas do soluto dissolvidas em 

um solvente isotrópico pode-se, em princípio, determinar o deslocamento químico de cada 

núcleo, N, magneticamente distinto em uma amostra. O deslocamento químico do núcleo N, 

δ(N), é definido como, 

ref

refamostra)N(
)N(

ν

ν−ν
=δ , (1) 

em que, ν(N)amostra e νref são as freqüências de ressonância do núcleo N na amostra e numa 

referência padrão que contém o mesmo isótopo que a amostra, respectivamente. No caso de 

RMN de 119Sn, a referência indicada pela IUPAC15 é o TMSn (tetrametilestanho - líquido 

puro) com uma pequena quantidade de benzeno deuterado, numa frequência de ressonância de 

37,29 MHz. O deslocamento químico do núcleo N está relacionado com a constante de 

blindagem magnética isotrópica deste núcleo, σ(N), da seguinte forma, 

                                            
12 Teles, R. R., Estudo Espectroscópico de Compostos Organoestanho por RMN de 

1
H, 

13
C e 

119
Sn. 

Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Química) – UFPE – CCEN – Departamento de 
Química Fundamental, Recife, 2008. 

13 Proctor, W. G., Phys. Rev. 1950, 79, 35. 
14 Burke, J. J., Lauterbur, J. Am. Chem. Soc. 1961, 83, 326. 
15 Harris, R. K., Becker, E. D., de Menezes, S. M. C., Granger, P., Hoffman, R. E., Zilm, K. W., Pure 

Appl. Chem. 2008, 80, 59. 



7 

( ) ( )

( ) ref

ref

0ref

0ref0

1

)N(

1

1)N(1
)N(

σ−

σ−σ
=

σ−

σ−−σ−
=δ

B

BB
, (2) 

em que, B0 é a magnitude do campo magnético externo e σref a constante de blindagem do 

núcleo N na amostra de referência, e ainda σ(N) e σref expressos numa escala em parte por 

milhão (ppm). Considerando que σref é dada em ppm é usual realizar a seguinte 

aproximação16, 

)N()N( ref σ−σ≈δ . (3) 

Entretanto, para grandes valores de σref, como no caso de átomos pesados (por exemplo, 

119Sn) em que σref é da ordem de 2000ppm, teremos erros de 0,2% se utilizarmos a eq. (3) ao 

invés da eq. (2)17. Note que em cálculos de estrutura eletrônica temos que determinar ambos 

os valores σ(N) e σref, ou seja, ambas as eqs. (2) ou (3) podem ser utilizadas, mas para efeitos 

de comparação e considerando o erro de 0,2% e as incertezas associadas com os cálculos 

quânticos, utilizaremos a eq. (3) na determinação do deslocamento químico. 

 No caso do RMN de 119Sn, o valor experimental da constante de blindagem do núcleo 

de 119Sn no Sn(CH3)4 é aproximadamente 2180(±200)ppm18. Este valor é obtido diretamente19 

dos valores das constantes de acoplamento spin-rotação, que envolvem a interação do 

momento magnético nuclear com o campo magnético no núcleo induzido pelas correntes 

eletrônicas das moléculas em rotação. Estas constantes, por sua vez, surgem da combinação 

dos tempos de relaxação do átomo de 119Sn, obtidos experimentalmente em diversas 

temperaturas, e dos tempos de correlação de momento angular, calculados por simulações de 

dinâmica molecular. 

 Os deslocamentos químicos de compostos diamagnéticos cobrem um intervalo de 

aproximadamente 6500pmm, de +4000ppm a –2500ppm com δ(119Sn) = 0 para o Sn(CH3)4. 

Um intervalo tão extenso de deslocamentos químicos indica uma grande sensibilidade deste 

parâmetro sobre mudanças estruturais e químicas. Estas extensas mudanças na blindagem 

magnética nuclear do núcleo 119Sn são devidas à contribuição paramagnética σpar(119Sn) que é 

devida às correntes induzidas pelo campo magnético, misturando estado fundamental com 

estados excitados. As densidades eletrônicas ao redor dos núcleos 119Sn variam de uma forma 

complexa, tanto com o número de coordenação (2 até 10) como do estado de oxidação (II ou 

IV na maioria dos casos). 

                                            
16 Atkins, P., de Paula, J., Físico-Química, Vol. 1, 8ª ed., Rio de Janeiro: LTC, 2008, p.472. 
17 Em geral, erro = | σref |×10–4 com σref em ppm. 
18 Laaksonen, A., Wasylishen, R. E., J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 392. 
19 Flygare, W. H., Goodisman, J., J. Chem. Phys. 1968, 49, 3122. 
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 Em compostos de estanho, independente do seu estado de oxidação (II ou IV), o 

aumento do número de coordenação é acompanhado por um aumento acentuado na blindagem 

nuclear σ(119Sn). Compostos de estanho(IV) são conhecidos com números de coordenação 3, 

4, 5, 6, e em alguns casos maiores que 6. 

 O elemento químico estanho possui dez isótopos naturais (Tabela 1.1), dos quais três 

(115Sn, 117Sn e 119Sn) são magneticamente ativos, com spin nuclear ½, e algumas de suas 

propriedades estão apresentadas na Tabela 1.2. A abundância natural do 119Sn é 

razoavelmente alta e sua receptividade magnética é suficiente (~20 vezes maior quando 

comparada ao núcleo de 13C) para fornecer espectros de RMN de 119Sn num tempo de 

medição razoável tanto em solução quanto no estado sólido. Os aprimoramentos sempre 

crescentes dos espectrômetros modernos fazem da espectroscopia de RMN de 119Sn uma 

ferramenta de rotina muito valiosa para a química do estanho. Além disso, técnicas de RMN 

mais sofisticadas, típicas para o melhoramento de medidas de RMN de núcleos de spin ½, já 

foram aplicadas ou podem ser aplicadas se necessário.20 

 

Tabela 1.1. Momentos magnéticos nucleares e abundâncias naturais dos isótopos de 
estanho21. 

Isótopo 
Momento magnético nuclear 

(µ) 
Abundância natural (%) 

Sensitividade 
(susceptibilidade) 

relativa NMR 
112Sn - 1,01 - 
114Sn - 0,68 - 
115Sn -0,9132 0,35 3,5 × 10–2 
116Sn - 14,28 - 
117Sn -0,9949 7,67 4,5 × 10–2 
118Sn - 23,84 - 
119Sn -1,409 8,68 5,2 × 10–2 
120Sn - 32,75 - 
122Sn - 4,74 - 
124Sn - 6,01 - 

                                            
20 Kayser, F, Biesemans, M., Gielen, M., Willem, R., Physical Organometallic Chemistry – Advanced 

Applications of NMR to Organometallic Chemistry, Vol. 1. (Gielen, M., Willen, R., Wrackmeyer, B. 
Eds.) London: Wiley, 1996, pp. 45-86. 

21 Smith, P. J., Tupčiauskas, A. P., Annu. Rep. NMR Spectrosc. 1978, 8, 291. 
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Tabela 1.2. Propriedades dos isótopos magneticamente ativos 115Sn, 117Sn e 119Sn22.a) 

Isótopo 
Abundância 
natural (%) 

Momento 
magnético 

(µ/µN) 

Razão 
magnetogírica γ 
(10–7 rad T-1 s-1) 

Frequência 
RMN 
(MHz) 

Receptividade 
relativa D(13C) 

115Sn 0,35 -1,582 -8,014 32,719 0,7 
117Sn 7,61 -1,723 -9,589 35,632 19,5 
119Sn 8,58 -1,803 -10,0318 37,291 25,2 

a) µN é o magneton nuclear e D(13C) é a receptividade relativa ao isótopo 13C. 

 

1.3. Parâmetros de RMN sob a influência de um campo elétrico aplicado 

 

 Desenvolvimentos recentes de métodos teóricos e computacionais permitiram estudos 

com métodos de química quântica ab initio e DFT de uma grande variedade de propriedades 

moleculares. Em particular, propriedades decorrentes de uma resposta não-linear da molécula 

a uma combinação de campos elétricos e magnéticos agora podem ser calculadas. A teoria 

necessária para descrever estas propriedades é conhecida há muitos anos23,24,25,26. Entretanto, 

os cálculos de propriedades magnéticas são dificultados pela forte dependência com relação a 

aspectos formais e aproximações, principalmente a escolha da origem do calibre (gauge), a 

escolha do conjunto de funções de base, e a descrição da correlação eletrônica. O problema da 

origem do calibre pode ser resolvido com a introdução de orbitais atômicos de London ou 

orbitais atômicos que incluem o calibre (GIAO - gauge including atomic orbitals). Após as 

modificações adequadas nos programas de química quântica, principalmente aquelas 

relacionadas com os cálculos das integrais moleculares e suas derivadas, devido à utilização 

de GIAOs, as aplicações destes métodos tornaram práticas e para certos núcleos corriqueiras. 

Entretanto, encontramos apenas um trabalho27 teórico/computacional que estuda a 

dependência de propriedades magnéticas (magnetizabilidade e constante de blindagem) com a 

aplicação de um campo elétrico externo. Neste trabalho, foram determinadas, por exemplo, as 

componentes do tensor de polarizabilidade da blindagem utilizando o método de diferenças 

finitas para as moléculas N2, C2H2, HCN e H2O. Neste caso, os tensores de blindagem de 

certo núcleo são determinados para vários valores e direções do campo elétrico externo e as 

                                            
22 Wrackmeyer, B., Annu. Rep. NMR Spectrosc. 1999, 38, 203. 
23 Buckingham, A. D., Adv. Chem. Phys. 1967, 12, 107. 
24 Buckingham, A. D., Orr, B. J., Quart. Rev. 1967, 21, 195. 
25 Bishop, D. M., Adv. Quantum Chem. 1994, 25, 1. 
26 Raynes, W.T., The Encyclopedia of Nuclear Magnetic Resonance, Vol. 3. (Grant, D. M., Harris, R. 

K. Eds.). Chichester: Wiley, 1996, pp. 1846-1856.  
27 Rizzo, A., Helgaker, T., Ruud, K., Barszczewicz, A., Jaszuński, M., Jørgensen, P., J. Chem. Phys 

1995, 102, 8953. 
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derivadas das componentes do tensor de blindagem com relação ao campo elétrico, isto é, 

polarizabilidades da blindagem, são determinadas numericamente. Para estas moléculas foi 

mostrado que os efeitos de correlação eletrônica são muito importantes. Cabe notar que as 

polarizabilidades da blindagem são obtidas como derivadas com relação ao campo elétrico 

nulo. Ou seja, os autores não realizaram um estudo da dependência do valor da blindagem 

com relação à intensidade do campo elétrico. 
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2. Metodologia 

 

 Serão apresentados alguns aspectos da metodologia de determinação dos parâmetros 

de RMN utilizando métodos ab initio e DFT. 

 

2.1. O Hamiltoniano efetivo de RMN e os parâmetros de RMN 

 

 Os níveis de energia estudados em RMN são os autoestados de spin dos núcleos numa 

molécula ou sólido na presença de um campo magnético externo. As interações do momento 

magnético do núcleo ativo (spin não nulo) com o campo magnético são modificadas pelos 

elétrons que circundam este núcleo. Embora estas interações sejam complexas, os principais 

parâmetros de RMN podem ser encontrados pela solução da equação de energia para o 

Hamiltoniano de spin efetivo, onde os elétrons não são totalmente levados em conta e os 

núcleos são representados apenas por seus spins e seus momentos magnéticos. O 

Hamiltoniano pode ser escrito da forma28,29, 

( ) ( )∑ ∑∑
≠

⋅+⋅γγ+⋅σ−⋅γ−=

K K KL
KLKL

T
K

2
LK2

1
KK

T
K

ˆˆˆ
1

ˆˆ
L

IKDIIBH

rr
h

rr
h , (4) 

em que γα é a razão magnetogírica do núcleo α (α = K ou L), h  é a constante de Planck (h) 

dividida por 2π, T
B̂
v

é o vetor campo magnético externo transposto, 1  é o tensor unitário, Kσ  

é o tensor30 blindagem magnética do núcleo K, que descreve os efeitos da blindagem 

magnética pelos elétrons, KLD  o tensor de interação dipolar entre os núcleos K e L, que 

descreve o acoplamento direto dos momentos de dipolo magnéticos nucleares, KLK  o tensor 

de acoplamento spin-spin nuclear indireto reduzido entre os núcleos K e L, que descreve o 

acoplamento entre os dipolos nucleares, 
α

Î
v

 e Tˆ
α

I
v

 (α = K ou L) é o operador vetor de spin do 

                                            
28 Helgaker, T., Jaszuński, M., Ruud, K., Chem. Rev. 1999, 99, 293. 
29 Lushington, G. H., Calculation of NMR and EPR Parameters. Theory and Applications, (Bühl, M. 

Malkin, V. G., Eds.), Weinheim: Wiley-VCH, 2004, Chapter 4, The Effective Spin Hamiltonian 
Concept from a Quantum Chemical Perspective, pp. 33-41. 

30 O termo tensor mencionado neste trabalho é o de segunda ordem (rank 2) representado por uma 
matriz 3×3 com nove elementos. Um vetor e um escalar são casos particulares de tensores, 
respectivamente, de ordem um e zero. As propriedades tensoriais, geralmente, descrevem a resposta 
do sistema (por exemplo, da densidade eletrônica) numa dada direção à ação de um campo externo 
(por exemplo, elétrico ou magnético) numa determinada direção. Em Físico-Química, um tensor 
conhecido e utilizado é o tensor de polarizabilidade molecular, que analogamente ao tensor de 
blindagem, descreve a resposta da densidade eletrônica da molécula à ação de um campo elétrico 
externo. 
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núcleo α e seu transposto, e está relacionado ao operador momento de dipolo magnético 

nuclear, KM̂
v

, por 

KKK

ˆˆ
IM

r
h

r
γ= . (5) 

 Pode ser demonstrado que para amostras em que os núcleos possuem orientações 

isotrópicas, ou seja, pode-se realizar a média orientacional, os tensores de blindagem e de 

acoplamento indireto spin-spin se tornam escalares, o tensor de acoplamento direto se anula, e 

o Hamiltoniano efetivo simplifica-se em 

( )∑ ∑∑
≠

⋅γγ+⋅σ−γ−=

K K KL
L

T
KKL

2
LK2

1
K

T
KK

ˆˆˆˆ
1ˆ IIKIBH

rr
h

rr
h , (6) 

com 

( )K3

1
K Tr σ=σ  e ( )KL3

1
KL Tr KK =  (7) 

em que, Tr representa o traço da matriz, sendo σK denominada de constante de blindagem do 

núcleo K e KKL a constante de acoplamento reduzida indireta spin-spin. 

 O valor absoluto da constante, σK, é difícil de ser encontrado experimentalmente, 

sendo então comum se definir e utilizar o deslocamento químico, δK, como o parâmetro de 

RMN associado à blindagem e, de acordo com as eqs. (2) e (3), dado por, 

K
ref
Kref

K

K
ref
K

K
1

σ−σ≅
σ−

σ−σ
=δ , (8) 

em que, ref
Kσ  é a blindagem do núcleo K numa solução específica da molécula de referência, 

por exemplo, tetrametilsilano (TMS, SiMe4) para 1H e 13C e tetrametilestanho (SnMe4) para 

119Sn. O outro parâmetro de RMN é o acoplamento indireto spin-spin, JKL, que pode ser 

obtido do acoplamento reduzido como, 

KL
LK

KL
22

KhJ
π

γ

π

γ
= . (9) 

 Cabe mencionar que o Hamiltoniano efetivo dado na eq. (6) inclui interações do 

campo externo com os spins dos núcleos e entre pares de núcleos, em que os efeitos 

eletrônicos e de muitos corpos estão implícitos nos parâmetros de RMN, a saber, δK e JKL. 

Este Hamiltoniano é muito preciso e, mesmo para campos magnéticos intensos, é capaz de 

descrever os espectros de RMN de todos os núcleos conhecidos. Além disso, as soluções 

deste Hamiltoniano numa base de spins nucleares podem ser obtidas exatamente ou em boa 

aproximação mesmo para vários núcleos acoplados. Os seus parâmetros são muitas vezes 

fáceis de serem interpretados quimicamente, e podem ser transferíveis entre ambientes 
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químicos similares. Isto facilita a atribuição dos espectros de RMN com grande precisão, 

sendo uma das características que contribuíram para a popularização da técnica. Este 

Hamiltoniano pode ser modificado para incluir os efeitos de elétrons desemparelhados, isto é, 

para sistema com camadas abertas, assim como incluir os efeitos de núcleos com spins 

maiores que ½, isto é, com quadrupolos elétricos intrínsecos31. 

 

2.2. Cálculos dos parâmetros de RMN com métodos de estrutura eletrônica. 

 

 Para determinar as expressões dos parâmetros de RMN na teoria de estrutura 

eletrônica é necessário transformar o Hamiltoniano eletrônico molecular na presença de um 

campo magnético externo numa forma identificável com o Hamiltoniano efetivo de RMN, eq. 

(4). 

 Para uma representação compacta da energia eletrônica molecular na presença de um 

campo magnético externo e momento magnético nuclear, podemos expandir a energia 

eletrônica em termos da indução do momento magnético B
r

 e dos momentos magnéticos 

nucleares KM

r
 em torno do campo e dos momentos magnéticos nulos, que até segunda ordem 

é 

∑∑
≠

+++=

LK
L

)02(
KLK2

1

K
K

(11)
K

)20(

2

1
0),( MEMMEBBEBEMBE

TTT
rrrrrrrr

, (10) 

em que, a seguinte notação para as derivadas totais no ponto de expansão foi usada, 

0,0

2

2
)20(

d

),(d

==

=

MB
B

MBE
E

rr

r

rr

, (11) 

0,0K

2
)11(

K
d d

),(d

==

=

MB
MB

MBE
E

rr

rr

rr

, (12) 

0,0LK

2
)02(

KL
d d

),(d

==

=

MB
MM

MBE
E

rr

rr

rr

. (13) 

 O tensor )20(
E  representa a magnetizabilidade molecular e não entra no Hamiltoniano 

de RMN. Note que os termos de primeira ordem estão ausentes na expansão da energia para 

moléculas com camada fechada assim como as pequenas contribuições dos termos de ordem 

mais elevada, servindo assim de justificativa para o Hamiltoniano efetivo de spin, eq. (4), no 

                                            
31 Lushington, G. H., Calculation of NMR and EPR Parameters. Theory and Applications, (Bühl, M.; 

Malkin, V. G. Eds.), Weinheim: Wiley-VCH, 2004, Chapter 4, The Effective Spin Hamiltonian 
Concept from a Quantum Chemical Perspective, pp. 33-41. 



15 

qual somente os termos bilineares no campo externo e nos momentos magnéticos nucleares 

estão presentes. 

 Os principais parâmetros de RMN que serão calculados neste trabalho e comparados 

com resultados experimentais na ajuda da elucidação estrutural serão as constantes de 

blindagem e os acoplamentos indiretos spin-spin. 

 

2.2.1. Constantes de blindagem 

 

 Comparando-se a expansão da energia eletrônica molecular, eq. (10), com o 

Hamiltoniano efetivo de spin, eq. (4), nós identificamos )11(
KE  na eq. (12) com o tensor de 

blindagem magnética nuclear, 

1)11(
KK +=σ E . (14) 

 O tensor Kσ , de ordem 2, pode ainda ser escrito da seguinte forma: 

















σσσ

σσσ

σσσ

=σ

zzzyzx

yzyyyx

xzxyxx

K . (15) 

 Em cálculos de estrutura eletrônica, todos os elementos deste tensor são obtidos, com 

a mesma aproximação (e, em princípio, a mesma exatidão) para todos os componentes. Em 

muitos casos é suficiente analisar o traço do tensor para uma comparação com o experimento: 

)(Tr
3

1

3

1

zzyyxxiso
σ+σ+σ=σ=σ . (16) 

 O tensor de blindagem magnética nuclear pode ser separado ainda nas contribuições 

diamagnética e paramagnética, 

para
A

dia
AA σ+σ=σ . (17) 

 Para chegarmos às expressões de Ramsey para as constantes de blindagem nuclear e 

acoplamentos indiretos spin-spin, devemos considerar a forma do Hamiltoniano eletrônico. 

Na presença de um campo magnético externo homogêneo B
r

 e momentos magnéticos 

nucleares M
r

, o Hamiltoniano eletrônico molecular não-relativístico pode ser escrito na forma 

.)(

2
11

2
1)(

2
1),(ˆ

K LK
LKLKKK

LK KL

LK

K

K

i

2

∑ ∑

∑ ∑∑∑ ∑

>

≠≠

+⋅−

++−⋅−π=

MDMRBM

R

ZZ

rr

Z
rBmMBH

Ttot

iK ji ijii

i

tot

ii

rrrrr

rrrr

 (18) 
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 Assim, as expressões de Ramsey para o tensor de blindagem magnética nuclear e o 

tensor de acoplamento spin-spin nuclear indireto são32, 

∑
≠ −

−=σ

0 0

0)ˆ(ˆ0
20ˆ0

S S
n n

Tpso

KSS

orb

B
dia

BKK

EE

hnnh

h  e (19) 

,
0)ˆ()ˆ(ˆˆ0

2

0)ˆ(ˆ0
20ˆ0

0

0 0

K

KLKL

∑

∑

−

++

−

−
−=

≠

T T

S S

n n

Tfc

L

Tsd

LTT

fc

K

sd

K

n n

Tpso

LSS

pso

dso

EE

hhnnhh

EE

hnnh

hK

 (20) 

em que 
S

n  denota um estado excitado singleto e 
T

n  um estado excitado tripleto. Ambas as 

expressões contêm uma parte diamagnética, que corresponde a um valor esperado do estado 

não-perturbado, e uma parte paramagnética, que representa a relaxação da função de onda em 

resposta às perturbações externas. Há, porém, uma diferença interessante entre as duas 

propriedades. Para as blindagens, não há contribuição de spin. Para as constantes de 

acoplamento spin-spin nucleares, ao contrário, as contribuições de spin puramente 

paramagnéticas são normalmente as mais importantes, apesar de que as contribuições orbitais 

possam ser também significativas e em raros casos dominar. Os operadores eletrônicos 

encontrados nas eqs. (19) e (20) podem ser escritos da seguinte forma: 

∑
−⋅

=

i i

T

iiii

r

rrrr
h

3
K

OKKO
2

dia
BK

1)(

2
ˆ

rrrr
α

, (21) 

∑=

i

i
lh O

orb
BK

ˆ

2

1ˆ
r

, (22) 

∑
−⋅α

=

i ii

T

iiii

rr

rrrr
h

3
L

3
K

LKLK
4

dso
KL

1)(

2
ˆ

rrrr

, (23) 

∑α=

i i

i

r

l
h

3
K

K2pso
K

ˆ
ˆ

r

, (24) 

∑
⋅−

=

i i

iiiii

r

rrmmr
h

5
K

KK
2
K2sd

K

)(3ˆ
rrrr

α , (25) 

i

i

i
mrh
rr

∑−= )(δ
3

8ˆ
K

2
fc
K

πα
, (26) 

                                            
32 Helgaker, T., Jaszuński, M., Ruud, K., Chem. Rev. 1999, 99, 293. 
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em que α  é a constante de estrutura fina, Oir
r

 é o vetor distância do elétron i à origem do 

calibre, Xir
r

 é o vetor distância do elétron i ao núcleo X (K ou L), O

ˆ
i

l

r
 é o operador momento 

angular orbital, K

ˆ
i

l

r
é o operador acoplamento do momento magnético do núcleo K ao 

momento angular orbital do elétron i, 
i

m
r

 é o vetor momento magnético permanente do 

elétron i e )(δ Kir
r

 é a função delta de Dirac. 

 Efeitos relativísticos escalares (não envolvem o spin eletrônico – operador de massa-

velocidade, eq. (28), e de Darwin, eq. (29)) podem ser levados em conta utilizando o 

Hamiltoniano de Breit-Pauli33 ou a formulação ZORA34,35,36 ou outras formulações 

alternativas37. Estes Hamiltonianos incluem correção de momento, de Darwin, etc., e para o 

Hamiltoniano de Breit-Pauli a expressão para a blindagem é modificada para, 

∑

∑

∑∑

≠

≠

≠≠
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+

−−
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−

−
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−
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mn mn
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Tpso

KSS

orb
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EEEE

hmmhhnnh

EEEE

hhnnhmmh

EE

hhnnh

EE
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h

,0 00

0, 00

0 00 0

))((

0ˆ)ˆ()ˆ(ˆ0
2

))((

0ˆˆ)ˆ(ˆ0
2

0ˆˆˆ00)ˆ(ˆ0
20ˆ0

 (27) 

em que novas contribuições aparecem, 

∑π
α

−=

i

i

mv
h

4
2

8
ˆ r

 (28) 

∑δ
πα

=

iN

iN

Dar
rh )(

2
ˆ

2
r

 (29) 














+

+
⋅α

= ∑ ∑
iA ij ij

jiij

iA

iiA

A

so

r

ssl

r

sl
Zh

33

2 )2(
ˆˆ

2
ˆ

rrrrr

 (30) 

em que 
i

π
r

 é o vetor momento linear e 
ij

l

r̂
 é o operador momento angular de dois elétrons, i e j, 

definido por 

                                            
33 Helgaker, T., Jaszuński, M., Ruud, K., Chem. Rev. 1999, 99, 293. 
34 Ziegler, T., Wolff, S. K., van Lethe, E., Baerends, E. J., J. Chem. Phys. 1999, 110, 7689. 
35 Autschbach, J., Ziegler, T., J. Chem. Phys. 2000, 113, 9410. 
36 Filatov, M., Cremer, D., Mol. Phys. 2003, 101, 2295. 
37 Dyall, K. G., Faegri Jr., K., Introduction to Relativistic Quantum Chemistry, Oxford: Oxford 

University Press, 2007. 
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iijij
rl π

rrr
×=

ˆ
. (31) 

 Além dos efeitos escalares, o acoplamento spin-órbita38 (SO) pode ser contribuição 

significativa para os valores dos parâmetros de RMN, principalmente para átomos pesados ou 

núcleos próximos a eles. 

 

2.2.2. Constantes de acoplamento indireto spin-spin 

 

 E comparando a expansão da eq. (10) com o Hamiltoniano de spin efetivo da eq. (4), 

nós identificamos o )02(
KLE , eq. (13), com o tensor de acoplamento spin-spin: 

KL
)02(

KLKL DEK −=  (32) 

 As constantes de acoplamento spin-spin nuclear representam também uma fonte 

importante de informação estrutural de RMN. Primeiramente, a magnitude das constantes de 

acoplamento spin-spin depende da densidade eletrônica entre os núcleos acoplados, dando 

valiosa informação sobre a ligação química. E segundo, como as constantes de acoplamento 

spin-spin são altamente sensíveis à geometria molecular, elas são usadas em estudos sobre 

conformações moleculares. Em ambos os casos, cálculos de química quântica de constantes 

de acoplamento spin-spin podem desempenhar um importante papel na interpretação das 

constantes de acoplamento medidas em termos da estrutura geométrica e eletrônica. 

 O cálculo preciso de constantes de acoplamento spin-spin tem provado ser mais difícil 

do que de outros parâmetros, tais como as constantes de blindagem magnética nuclear e as 

constantes de acoplamento quadrupolar nuclear. Primeiro, em teoria não-relativística, há 

diversos mecanismos distintos contribuindo para as constantes de acoplamento spin-spin: o 

termo spin-órbita diamagnético (DSO), o termo spin-órbita paramagnético (PSO), o termo 

spin-dipolo (SD), e o termo de contato de Fermi (FC), 

FCSDPSODSO
JJJJJ +++=  (33) 

 Embora, na maioria dos casos, o termo FC domina o acoplamento isotrópico, nenhuma 

das contribuições pode ser desprezada, aumentando assim a demanda computacional e 

                                            
38 Um elétron possui um momento magnético gerado pelo seu spin. Analogamente, um elétron com 

um momento angular orbital (isto é, um elétron num orbital com l > 0) é, na realidade, uma corrente, 
e possui um momento magnético provocado pelo seu momento angular orbital. A interação entre o 
momento magnético do spin e o momento magnético orbital é o acoplamento spin-órbita. A 
intensidade desse acoplamento e o seu efeito sobre os níveis de energia do átomo dependem das 
orientações relativas do momento magnético do spin e do momento magnético orbital; portanto, das 
orientações dos dois momentos angulares, e também do número atômico do átomo. 
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necessidade de melhorias na programação. Em seguida, os termos FC e SD envolvem 

perturbações tripleto, requerendo uma descrição flexível da estrutura eletrônica molecular. 

Finalmente, para um cálculo preciso da contribuição FC, é necessário fornecer uma boa 

descrição da densidade eletrônica no núcleo, algo que é difícil conseguir utilizando orbitais 

gaussianos, os quais são usados na maioria dos cálculos ab initio. 

 Como as constantes de acoplamento spin-spin nuclear dependem muito da descrição 

da densidade eletrônica no núcleo, elas são sensíveis aos efeitos relativísticos. Na 

aproximação ZORA tais efeitos estão incluídos, e tem sido aplicada para o cálculo de diversos 

tipos de propriedades atômicas e moleculares de espécies contendo átomos pesados39. 

 

2.3. Funções de Base 

 

 Nos métodos tradicionais de estrutura eletrônica (ab initio, DFT e semiempíricos) é 

comum expandir, aproximadamente, as funções monoeletrônicas (orbitais) num conjunto de 

funções de base. Se este conjunto for completo, então a expansão torna-se exata, o que 

geralmente não é o caso, pois o tamanho deste conjunto completo torna os cálculos 

impraticáveis, mesmo para sistemas simples. Isto pode ser dimensionado considerando o 

método ab initio mais simples (Hartree-Fock-Roothaan) que tem dependência da demanda 

computacional com aproximadamente a quarta potência do número de funções de base. 

Portanto, a escolha do conjunto de funções de base é imprescindível para uma correta 

descrição da função de onda eletrônica molecular. 

 Há dois tipos de funções de base comumente usadas em cálculos de estrutura 

eletrônica e de propriedades moleculares: STO (Slater Type Orbitals) e GTO (Gaussian Type 

Orbitals)40. Funções do tipo Slater tem a seguinte forma em coordenadas esféricas, 

),();,,( ,
1

,,, ϕθΥ=ζϕθχ
ζ−−

ml

rn

lnmln
erNr  (34) 

em que Nn,l é a constante de normalização, ζ é o expoente do orbital e 
ml ,Υ  são os harmônicos 

esféricos. 

 As funções de base gaussianas, em coordenadas esféricas, apresentam a seguinte 

forma, 

),();,,( .
22

,,,

2

ϕθΥ=αϕθχ
α−−−

ml

rln

lnmln
erNr  (35) 

                                            
39 Giju, K. T., De Proft, F., Geerlings, P., J. Phys. Chem. A 2005, 109, 2925. 
40 Hehre, W. J., Stewart, R. F., Pople, J. A., J. Chem. Phys. 1969, 51, 2657. 
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em que Nn,l é a constante de normalização (diferente da função STO), α é o expoente do 

orbital e 
ml ,Υ  são os harmônicos esféricos. 

 A dependência com r2 na exponencial das funções GTO faz com que estas funções não 

descrevam corretamente o comportamento da função de onda e da densidade eletrônica em r 

→ 0 (cúspide nuclear) e r → ∞ (assintótico). Em contraste, as funções STO representam 

corretamente estes comportamentos, tornando mais exatos os cálculos de propriedades que 

envolvem assíntotas da função de onda ou de valores esperados próximos ou sobre os 

núcleos, tais como propriedades que dependem do contato de Fermi. Essas diferenças 

qualitativas e quantitativas podem ser observadas na Figura 2.1, em que são comparadas as 

funções STO e GTO. Note que a função GTO tem derivada nula em r = 0, enquanto a função 

STO tem derivada não nula neste ponto, o que fornece a cúspide nuclear e elimina a 

divergência presente no operador Hamiltoniano molecular nestes pontos (núcleos). 

 

 

Figura 2.1. Gráfico das funções exp(–r) (linha sólida, STO) e exp(–r
2) (linha tracejada, GTO). 
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2.4. Modelo COSMO 

 

 Nos últimos anos o modelo COSMO (Conductor-like Screening Model) de Klamt e 

Schüürmann41, inicialmente projetado para modelagem de efeitos do solvente em métodos 

semi-empíricos, surgiu como uma promissora e eficiente ferramenta também para o 

tratamento desses efeitos em métodos ab initio e DFT, implementado, por exemplo, no 

programa ADF42.  

O COSMO é um modelo de solvatação contínuo (MSC), em que o formato da molécula 

gera a cavidade no dielétrico, i.e., uma superfície de contorno com o formato da molécula é 

gerada a partir de esferas de van der Waals centradas nos átomos e interconectadas, e o meio 

dielétrico circundante é descrito por uma constante dielétrica. A implementação 

computacional deste modelo envolve a discretização desta superfície em elementos de área 

pequenos o suficiente para que a densidade de carga seja constante em cada elemento. Assim, 

a equação de Poisson para o potencial elétrico dentro (constante dielétrica unitária) e fora 

(constante dielétrica infinita) da cavidade é resolvida para cada elemento e a soma de cada 

contribuição fornece o potencial eletrostático total e, portanto, a energia de interação da 

densidade eletrônica da molécula com o meio dielétrico. De fato, as distinções entre os vários 

modelos de dielétricos contínuos consistem no valor da constante dielétrica fora da cavidade 

(COSMO é infinita, PCM é igual ao do solvente) e de como a cavidade é gerada. A técnica de 

elementos finitos é então utilizada para resolver numericamente as equações da eletrostática 

resultantes deste procedimento. Cabe notar, entretanto, que a densidade de carga nos 

elementos finitos na superfície da cavidade depende da função de onda molecular, a qual tem 

dependência funcional com o potencial eletrostático na superfície. Ou seja, o potencial na 

superfície modifica a função que onda, que por sua vez modifica o potencial eletrostático. 

Sendo assim, este problema é resolvido de maneira iterativa e auto-consistente. 

 

2.5. Procedimentos Computacionais 

 

2.5.1. Tetracrotilestananas 

 

 O método BP (ZORA-Spin-Orbit)/TZ2P foi utilizado para determinar as estruturas dos 

estereoisômeros da tetracrotilestanana, restritos à simetria Cs, com o programa ADF 2009.01 

                                            
41 Klamt, A., Schüürmann, G., J.Chem. Soc., Perkin Trans. 2 1993, 799. 
42 Pye, C. C., Ziegler, T., Theor. Chem. Acc. 1999, 101, 396. 



22 

utilizando os critérios padrões (default) de convergência e precisão do programa. As 

estruturas dos estereoisômeros também foram obtidas com o método B3LYP/aug-cc-

PVDZ(C,H)/aug-cc-PVDZ-PP43(Sn) utilizando o programa Gaussian03 e seus critérios 

padrões de convergência e precisão. Os parâmetros de RMN foram calculados com o método 

BP-ZORA-SO/TZ2P utilizando o programa ADF 2009.01 (com a opção NOSYM) em que 

foram incluídos os efeitos do solvente (clorofórmio) com o modelo COSMO. 

 

2.5.2. Clorometilestananas 

 

 As estruturas moleculares das diferentes clorometilestananas, SnMe4-xClx, com x = 0, 

1, 2, 3 e 4, foram calculadas com os funcionais BP, BLYP, PW91, mPW, PBE, RPBE, 

revPBE, mPBE, PBEsol, OLYP, OPBE usando o mesmo conjunto de função de base TZ2P e 

sem a inclusão dos efeitos solvente. 

 Os parâmetros de RMN foram calculados com os métodos BLYP/TZ2P, OLYP/TZ2P 

e OPBE/TZ2P com e sem a inclusão dos efeitos do solvente (clorofórmio) utilizando o 

modelo COSMO. Todos estes cálculos foram realizados com o programa ADF 2009.01 

utilizando os critérios padrões (default) de convergência e precisão do programa, e a opção 

NOSYM nas determinações dos parâmetros de RMN. 

 As estruturas dos complexos aquoclorometilestananas com uma (pentacoordenada) e 

duas (hexacoordenada) moléculas de águas foram obtidas com o método OPBE-ZORA-SO-

COSMO/TZ2P, e os parâmetros de RMN foram calculados com os mesmos métodos citados 

no parágrafo anterior, com a diferença de que o solvente simulado com o método COSMO, 

agora se trata da água. 

 

2.5.3. Influência do campo elétrico nos parâmetros de RMN 

 

 O método B3LYP/6-311+G(d,p) foi utilizado para otimizar a geometria da molécula 

de benzeno isolada. Os métodos B3LYP/6-311+G(d,p) e B3LYP/6-311++G(3df,3pd) foram 

utilizados para calcular as constantes de blindagem magnética e as cargas atômicas de 

Mulliken dos átomos da molécula de benzeno sob o efeito de um campo elétrico gerado por 

duas fileiras de cargas, uma positiva e outra negativa. Primeiramente, a quantidade de cargas 

em cada fileira foi variada por igual até que a constante de blindagem de cada núcleo não 

                                            
43 Peterson, K. A., J. Chem. Phys. 2003, 119, 11099. 
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variasse significativamente. O campo elétrico também foi variado através do distanciamento 

entre as fileiras. 

 O campo elétrico pode ser incluído também através do comando FIELD no arquivo de 

entrada do programa Gaussian03. Neste caso, o campo interage apenas com o dipolo elétrico 

da molécula enquanto que os outros termos multipolares são desconsiderados. Portanto, a 

metodologia utilizada nesses cálculos considera a interação das fileiras de cargas com a 

expansão multipolar completa (dipolo, quadrupolo, octapolo, etc.) da densidade eletrônica da 

molécula. O comando FIELD é limitado a valores múltiplos inteiros (N) de campo igual a 

N×0.0001 au44. 

 A alternativa encontrada foi, portanto, a de gerar um campo sobre a molécula de 

benzeno, colocando-a entre duas fileiras de cargas, uma positiva e outra negativa, como 

ilustrado na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Ilustração (fora de escala para uma melhor visualização da molécula) da 
molécula de benzeno em um campo elétrico gerado por uma distribuição total de 82 cargas 
(41 positivas e 41 negativas) no vácuo. 

 

 O campo elétrico gerado em um ponto entre as duas fileiras pode ser calculado de 

acordo com o esquema ilustrado na Figura 2.3. 

 

                                            
44 O campo elétrico em unidades atômicas (au) tem o seguinte valor: 1 au = 5,14221×1011 V/m = 

51,4221 V/Å. 
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Figura 2.3. Ilustração do campo elétrico resultante da presença de um par de cargas (uma 
positiva e outra negativa). 
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em que a permissividade do vácuo ε0 = 8,854187816 × 10–12 J–1 C2 m–1, Xir  é a distância de 

cada carga (positiva e negativa) ao átomo na posição X(x0,y0) e N é o número de cargas em 

cada fileira. 
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3. Resultados e Discussão 

 

3.1. Tetracrotilestananas 

 

 As crotilestananas já vêm sendo estudadas pelos Profs. Fernando Hallwass e Ivani 

Malvestiti (DQF-UFPE)45. Os resultados46 obtidos por Cavalcanti e apresentados em sua 

dissertação de mestrado indicam que na reação de brometo de crotila com estanho em meio 

básico, que foi estudada por RMN de 1H e de 119Sn, houve a formação de cinco espécies 

crotilestananas. A espectroscopia de RMN de 119Sn foi fundamental para esta caracterização, 

permitindo informações sobre a quantidade de espécies formadas. Os dados experimentais de 

RMN e as atribuições dos sinais foram determinadas com um espectrômetro UNIT-Plus 300® 

da Varian em que foram necessários realizar experimentos de correlações para a atribuição 

dos sinais. 

 

3.1.1. Estruturas moleculares e deslocamentos químicos de 119Sn 

 

 As estruturas moleculares, restritas à simetria Cs, dos estereoisômeros das 

tetracrotilestananas e os seus respectivos deslocamentos químicos, δ(119Sn), foram obtidos 

com o método BP/ZORA-SO/TZ2P. Esta é a metodologia descrita na literatura que melhor 

reproduz os valores experimentais de δ(119Sn) para uma ampla gama de compostos 

organoestananas47. As estruturas estão representadas na Figura 3.1 e apresentam as seguintes 

características comuns: i) distâncias Sn-C entre 2,201 e 2,212 Å; ii) ângulos de ligação C-Sn-

C entre 109,45 e 109,47°. 

 

                                            
45 Guimarães, R. L., Lima, D. J., Barros, M. E., Cavalcanti, L. N., Hallwass, F., Navarro, M., Bieber, 

L. W., Malvestiti, I., Molecules 2007, 12, 2089. 
46

 Cavalcanti, L. N., Caracterização de crotilestananas por RMN e estudo da reação de alquilação 

redutiva de nitrobenzeno. Dissertação (Mestrado em Química) – UFPE – CCEN – Departamento de 
Química Fundamental, Recife, 2008. 

47 Bagno, A., Casella, G., Saielli, G., J. Chem. Theory Comput. 2006, 2, 37. 
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ZZZZ TMSn 
Figura 3.1. Estruturas moleculares dos estereoisômeros da tetracrotilestanana (simetria Cs) e 
do TMSn (simetria Td) obtidas com o método BP/ZORA-SO/TZ2P. 
 

 Como mencionado, os deslocamentos químicos, δ(119Sn), foram obtidos com o mesmo 

método, a saber, BP/ZORA-SO/TZ2P, com a diferença de que o cálculo deve ser feito sem a 

utilização de simetria (comando NOSYM), pois o módulo de RMN do programa ADF não faz 

uso da simetria para simplificação dos cálculos, e, portanto, todas integrais e energias devem 

ser calculadas e armazenadas. Além disso, foi utilizado o modelo COSMO para simular os 

efeitos do solvente (clorofórmio) nos cálculos dos deslocamentos químicos. Os valores 
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obtidos para os deslocamentos obtidos para as tetracrotilestananas estão ilustrados na Figura 

3.2 na forma de correlação entre os valores experimentais e calculados. 

 

Figura 3.2. Correlação entre os valores experimentais48, δexp(
119Sn), e calculados, δcalc(

119Sn), 
dos deslocamentos químicos, em ppm, obtidos com o método BP/ZORA-SO-
COSMO/TZ2P//BP/ZORA-SO/TZ2P, cujas estruturas estão apresentadas na Figura 3.1. A 
reta representa o ajuste linear com interseção igual a -25,3, inclinação de 0,25 e R2 = 0,34. 
Estes valores calculados incluem os efeitos do solvente (clorofórmio). 
 

 Da Figura 3.2 nota-se que a correlação entre os valores calculados e experimentais 

para δ(119Sn) é muito pobre e inesperada, já que na literatura49 consta correlação de 

aproximadamente 0,998 entre tais valores. Cabe notar, entretanto, que os compostos utilizados 

para realizar esta correlação apresentam valores de deslocamentos químicos muito 

diferenciados, num intervalo de -1701 à +806ppm, enquanto os estereoisômeros estudados 

apresentam valores entre -27,5 e -46,0ppm. Sabendo-se que os valores de deslocamentos 

químicos, pelo menos para RMN de 1H e de 13C, são fortemente dependentes das estruturas 

moleculares utilizadas nos seus cálculos, foram obtidas novas estruturas para os 

estereoisômeros da tetracrotilestanana utilizando o método B3LYP/aug-cc-PVDZ(O,H)/aug-

cc-PVDZ-PP(Sn). Ainda, para a determinação destas estruturas não foi utilizada a restrição de 

                                            
48

 Cavalcanti, L. N., Caracterização de crotilestananas por RMN e estudo da reação de alquilação 

redutiva de nitrobenzeno. Dissertação (Mestrado em Química) – UFPE – CCEN – Departamento de 
Química Fundamental, Recife, 2008. 

49 Bagno, A., Casella, G., Saielli, G., J. Chem. Theory Comput. 2006, 2, 37. 
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que a estrutura molecular tenha simetria Cs. Estas novas estruturas estão representadas na 

Figura 3.3 e apresentam as seguintes características comuns: i) distâncias Sn-C entre 2,200 e 

2,201 Å; ii) ângulos de ligação C-Sn-C entre 109,45 e 109,48°. Note as diferenças sutis, mas 

relevantes, entre estes valores e os valores obtidos com o método BP/ZORA-SO/TZ2P. A 

distância média (Sn-C) apresentou uma variação bem pequena entre os estereoisômeros 

(0,001 Å) comparada à metodologia anterior (0,011 Å), bem como uma variação um pouco 

maior (0,03°) entre os ângulos. 

Tabela 3.1. Valores médios de distância (Sn-C), em Å, e ângulos (C-Sn-C), em º, para os 
estereoisômeros da tetracrotilestanana e para o TMSn obtidos com os métodos BP/ZORA-
SO/TZ2P (1) e B3LYP/aug-cc-PVDZ(O,H)/aug-cc-PVDZ-PP(Sn) (2). 

Método  EEEE EEEZ EEZZ EZZZ ZZZZ 

(1) 
dmédio(Sn-C)(Å) 2,201 2,209 2,203 2,211 2,212 
θmédio(C-Sn-C)(º) 109,47 109,47 109,47 109,45 109,47 

(2) 
dmédio(Sn-C) (Å) 2,200 2,201 2,200 2,201 2,200 
θmédio(C-Sn-C) (º) 109,47 109,45 109,48 109,47 109,47 

 

Para comparação, na molécula SnMe4 (TMSn) a distância de ligação Sn–C experimental50 é 

igual a 2,144 Å enquanto que o valor calculado com os dois métodos foi de 2,184 Å. 

 

 

                                            
50 (a) Cremer, D., Olsson, L., Reichel, F., Kraka, E., Isr. J. Chem. 1993, 33, 369. (b) Vilkov, L. V., 

Mastryukov, V. S., Sadova, N. I., Determination of the Geometrical Structure of Free Molecules, 
Moscow: Mir Publisher, 1983. (c) Wilkinson, G. R., Wilson, M. K., J. Chem. Phys. 1956, 25, 784. 
(d) Beagley, B., McAloon, K., Freeman, J. M., Acta Crystallogr B 1974, 30, 444. (e) Clark, H. C., 
Furnival, S. G., Kwon, J. T., Can. J. Chem. 1963, 41, 2889. (f) Fujii, H., Kimura, M., Bull. Chem. 

Soc. Jpn. 1970, 44, 2643. 
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ZZZZ TMSn 
Figura 3.3. Estruturas moleculares dos estereoisômeros da tetracrotilestanana e do TMSn 
obtidas com o método B3LYP/aug-cc-PVDZ(O,H)/aug-cc-PVDZ-PP(Sn). 
 

 Novamente, os cálculos dos deslocamentos foram realizados com o método 

BP/ZORA-SO/TZ2P incluindo os efeitos (eletrostáticos) do solvente (clorofórmio) com o 

modelo COSMO. Os valores experimentais e calculados estão apresentados na Tabela 3.2 e 

correlacionados na Figura 3.4. 
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Tabela 3.2. Deslocamentos químicos experimentais, δexp(
119Sn), e calculados, δcalc(

119Sn), em 
ppm, dos estereoisômeros da tetracrotilestanana. 

Tetracrotilestanana δexp(
119Sn) δcalc(

119Sn) 

Sn

4  

–46,0 –39,03 

Sn
3  

–41,0 –37,72 

Sn

2 2
 

–36,2 –36,61 

Sn

3
 

–31,8 –35,61 

Sn

4
 

–27,5 –34,43 

 

 Nota-se da Figura 3.4 uma melhora significativa na descrição semiquantitativa dos 

deslocamentos químicos calculados, principalmente na correlação entre os valores (R2 = 

0,9986) e no ordenamento correto. Este resultado é muito relevante, pois permite a utilização 

desta metodologia na atribuição dos sinais de compostos organoestananas, mesmo quando se 

tratar de estereoisômeros. Estes resultados demonstram ainda a forte dependência destes 

parâmetros de RMN com a estrutura molecular utilizada em seus cálculos quânticos. Dado 

que o estanho é um átomo pesado (Z = 50), deve-se averiguar a importância dos efeitos do 

acoplamento spin-órbita sobre o tensor de blindagem e o deslocamento químico, já que a 

inclusão destes efeitos está restrita a poucos métodos e programas, além de apresentar um 

aumento da demanda computacional. Na Tabela 3.3 estão apresentados os valores das 

contribuições paramagnética, diamagnética e de spin-órbita para a constante de blindagem 

total do núcleo de 119Sn nos estereoisômeros das tetracrotilestananas. 
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Figura 3.4. Correlação entre os valores experimentais, δexp(
119Sn), e calculados, δcalc(

119Sn), 
dos deslocamentos químicos, em ppm, dos estereoisômeros da tetracrotilestanana obtidos 
com o método BP/ZORA-SO-COSMO/TZ2P//B3LYP/aug-cc-PVDZ(O,H)/aug-cc-PVDZ-
PP(Sn), cujas estruturas estão apresentadas na Figura 3.3. A reta representa o ajuste linear 
com interseção igual a -27,7, inclinação de 0,245 e R2 = 0,9986. 
 

Tabela 3.3. Contribuições paramagnética, σpara(
119Sn), diamagnética, σdia(

119Sn), e de spin-
órbita, σSO(119Sn), em ppm, para as blindagens do núcleo de estanho (119Sn) nos 
estereoisômeros da tetracrotilestanana e no TMSn. Método: BP/ZORA-SO-
COSMO/TZ2P//B3LYP/aug-cc-PVDZ(O,H)/aug-cc-PVDZ-PP(Sn). 

 σpara(
119Sn) σdia(

119Sn) σSO(119Sn) σtotal(
119Sn) δ(119Sn) 

TMSn -2772,57 5032,14 488,87 2748,44 0 

EEEE -2728,44 5032,46 483,45 2787,47 -39,03 

EEEZ -2729,64 5032,46 483,34 2786,16 -37,72 

EEZZ -2730,43 5032,39 483,09 2785,05 -36,61 

EZZZ -2731,44 5032,34 483,16 2784,06 -35,61 

ZZZZ -2732,45 5032,34 482,98 2782,87 -34,43 

 

 Nota-se da Tabela 3.3 que apesar da contribuição do acoplamento spin-órbita para a 

blindagem ser significativa, aproximadamente 17%, ela apresenta variação praticamente 

desprezível entre os estereoisômeros, pois a diferença EEEE (maior contribuição) e ZZZZ 

(menor contribuição) é de somente 0,47ppm. Esta mesma análise é válida para a contribuição 
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diamagnética, em que a variação entre os isômeros é ainda menor (0,12ppm). A distinção 

entre os estereoisômeros é então devida, principalmente, à contribuição paramagnética (com 

uma variação de 4,01ppm). Se a contribuição do acoplamento spin-órbita for desconsiderada, 

os deslocamentos químicos 119Sn tornam-se: –44,45; –43,25; –42,38; –41,32 e –40,32ppm 

para os estereoisômeros EEEE, EEEZ, EEZZ, EZZZ e ZZZZ, respectivamente, e a 

concordância com os valores experimentais torna-se somente um pouco menos adequada, mas 

a distinção entre os isômeros continua sendo observada corretamente. Enquanto que a 

contribuição do acoplamento spin-órbita para a blindagem representa uma parcela 

significativa (~17%) do valor total da constante de blindagem magnética para o átomo de 

estanho, para os átomos de carbono e hidrogênio essa contribuição é insignificante (<1%), 

como esperado para átomos leves. 

 

3.1.2. Deslocamentos químicos de 
1
H e 

13
C e acoplamentos indiretos spin-spin 

 

 Mostrou-se que os deslocamentos químicos de 119Sn são sondas estruturais 

importantes para organoestananas, inclusive estereoisômeros. Entretanto, os deslocamentos 

químicos de 1H e 13C, como os acoplamentos indiretos spin-spin, n
J(1H-1H), n

J(119Sn-1H)51 

também são muito importantes para a determinação estrutural destes compostos. Os cálculos 

quânticos dos acoplamentos indiretos spin-spin demandam maior esforço computacional do 

que os cálculos dos deslocamentos químicos, além desses cálculos estarem disponíveis em 

poucos programas de química computacional, devido ao grande número de contribuições que 

devem ser implementadas computacionalmente. Logo, há um número bem menor de 

correlações entre os acoplamentos indiretos spin-spin calculados e experimentais, 

principalmente para moléculas com átomos pesados, em que os efeitos do acoplamento spin-

órbita são relevantes.52 

 O método BP/ZORA-SO/TZ2P//B3LYP/aug-cc-PVDZ foi utilizado para os cálculos 

dos parâmetros de RMN (deslocamentos químicos e constantes de acoplamento spin-spin 

nuclear) para os isômeros da tetracrotilestanana com as estruturas apresentadas na Figura 3.3. 

Os resultados experimentais para as constantes de acoplamento foram atribuídos aos 

fragmentos presentes na amostra: isômero E ou Z da crotila. Então, para o cálculo do valor 

teórico foi utilizada a média dos quatro isômeros calculados que continham o fragmento E ou 

Z em sua estrutura. 

                                            
51 Casella, G., Ferrante, F., Saielli, G., Inorg. Chem. 2008, 47, 4796. 
52 Giju, K. T., de Proft, Geerlings, P., J. Phys. Chem. A 2005, 109, 2925. 
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Tabela 3.4. Deslocamentos químicos calculados, δcalc(
1H), e experimentais, δexp(

1H), em ppm, 
dos fragmentos E e Z dos estereoisômeros da tetracrotilestanana. 

 δcalc(
1H)  

  EEEE EEEZ EEZZ EZZZ ZZZZ Média δexp(
1H) 

SnR3

1

2

3

4
 

H2 

H3 

H1 

H4 

6,22 

6,02 

2,17 

1,73 

6,17 

5,96 

2,19 

1,73 

5,99 

5,69 

2,29 

1,73 

6,47 

6,32 

2,19 

1,75 

- 

- 

- 

- 

6,21 

6,00 

2,21 

1,74 

5,45 

5,20 

1,69 

1,56 E 

SnR3

5

6

7

8

 

H6 

H7 

H5 

H8 

- 

- 

- 

- 

6,10 

6,12 

1,77 

1,69 

6,38 

6,34 

2,06 

1,76 

6,22 

5,94 

2,42 

1,68 

6,22 

5,98 

2,18 

1,71 

6,23 

6,10 

2,11 

1,71 

5,50 

5,15 

1,74 

1,51 Z 

 

 Nota-se da Tabela 3.4, para a maioria dos estereoisômeros, que a mesma tendência 

entre os valores experimentais e calculados é observada, com exceção do fragmento Z do 

estereoisômero EEEZ (valores sublinhados). Observa-se também uma grande proximidade 

entre os deslocamentos químicos dos pares (H1 e H4; H2 e H3; H5 e H8; H6 e H7) e uma 

grande separação entre estes, isso pode ser um fator determinante para a boa correlação entre 

os valores calculados e experimentais quando se faz a regressão linear dos pontos, 

apresentado na Figura 3.5. 
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Figura 3.5. Correlação entre os valores experimentais, δexp(
1H), e calculados, δcalc(

1H), dos 
deslocamentos químicos de 1H, em ppm, dos estereoisômeros da tetracrotilestanana obtidos 
com o método BP/ZORA-SO-COSMO/TZ2P//B3LYP/aug-cc-PVDZ(O,H)/aug-cc-PVDZ-
PP(Sn), cujas estruturas estão apresentadas na Figura 3.3. As retas representam os ajustes 
lineares dos fragmentos, E (ou Z), com interseção igual a 0,157 (ou 0,049), inclinação de 
1,12 (ou 1,15) e R2 = 0,995 (ou 0,996). 
 

 Os acoplamentos indiretos spin-spin, n
Jcalc(

1H-1H), são outras informações obtidas 

experimentalmente que mostraram boas correlações com os resultados calculados, agora sem 

o fato identificado anteriormente relativo ao agrupamento entre os valores. Os resultados 

estão apresentados na Tabela 3.5 e as correlações entre os valores na Figura 3.6. Observamos 

no gráfico duas retas separadas em que é possível distinguir os valores dos dois fragmentos, E 

e Z. 
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Tabela 3.5. Acoplamentos indiretos spin-spin calculados, n
Jcalc(

1H-1H), e experimentais, 
n
Jexp(

1H-1H), em Hz, dos fragmentos E e Z dos estereoisômeros da tetracrotilestanana. 
 EEEE EEEZ EEZZ EZZZ Média Jexp 

SnR3

1

2

3

4
 

3
J(2-3) 

3
J(1-2) 

4
J(2-4) 

3
J(3-4) 

12,18 

3,97 

1,46 

5,13 

12,14 

5,83 

-1,46 

5,12 

11,62 

11,08 

-1,40 

5,35 

12,72 

4,12 

-1,53 

4,91 

12,16 

6,25 

0,73 

5,13 

15 

8,2 

1,8 

6,5 E 

SnR3

5

6

7

8

 

3
J(6-7) 

3
J(5-6) 

4
J(6-8) 

3
J(7-8) 

7,29 

6,36 

1,38 

5,56 

7,38 

7,95 

0,00 

0,00 

6,79 

4,49 

-1,41 

5,28 

6,80 

4,38 

-1,59 

5,28 

7,07 

5,80 

-1,10 

4,03 

10,8 

9 

1,8 

6,8 Z 

 

 

Figura 3.6. Correlação entre os valores experimentais, n
Jexp(

1H-1H), e calculados, n
Jcalc(

1H-
1H), em Hz, dos acoplamentos indiretos spin-spin dos estereoisômeros da tetracrotilestanana 
obtidos com o método BP/ZORA-SO-COSMO/TZ2P//B3LYP/aug-cc-PVDZ(O,H)/aug-cc-
PVDZ-PP(Sn), cujas estruturas estão apresentadas na Figura 3.3. As retas representam os 
ajustes lineares para os fragmentos, E (ou Z) com interseção igual a -0,71 ou (-2,58), 
inclinação de 0,86 (ou 0,92) e R2 = 0,998 (ou 0,990). 
 

 Similarmente aos padrões observados para os deslocamentos químicos δ(1H), os 

valores dos deslocamentos químicos δ(13C) ficaram agrupados, agora numa separação maior 
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que no caso de δ(1H), por causa da grande diferença (aproximadamente 100ppm) entre os 

valores δ(13C) dos "grupos": C2 e C3; C1 e C4; C6 e C7; C5 e C8. Também observamos uma 

inversão na ordem dos deslocamentos químicos calculados, δcalc(
13C), para os estereoisômeros 

EEEZ e EEZZ comparados com os valores experimentais (valores sublinhados na Tabela 3.6), 

apesar dos deslocamentos químicos médios do C5 e C8 serem aproximadamente iguais (14,1 

e 14,2ppm, respectivamente). Isto sugere as atribuições experimentais sejam revistas e 

conferidas para verificar se as previsões computacionais estão ou não corretas. As correlações 

entre os valores calculados e experimentais estão apresentadas na Figura 3.7. 

Tabela 3.6. Deslocamentos químicos calculados e experimentais, δ(13C) (em ppm), dos 
fragmentos E e Z dos estereoisômeros da tetracrotilestanana. 

 δcalc(
13C)  

  EEEE EEEZ EEZZ EZZZ ZZZZ Média δexp(
13C) 

SnR3

1

2

3

4
 

C2 

C3 

C1 

C4 

138,2 

132,5 

18,4 

18,2 

138,0 

133,2 

18,9 

18,2 

136,8 

128,3 

23,8 

21,2 

139,2 

138,0 

13,7 

15,2 

- 

- 

- 

- 

138,0 

133,0 

18,7 

18,2 

128,9 

121,2 

17,9 

14,7 
E 

SnR3

5

6

7

8

 

C6 

C7 

C5 

C8 

- 

- 

- 

- 

139,1 

136,0 

11,7 

13,9 

138,9 

137,4 

12,5 

14,0 

137,3 

131,5 

16,0 

14,6 

137,1 

92,4 

16,1 

14,6 

138,1 

124,3 

14,1 

14,2 

128,0 

119,0 

12,4 

10,8 Z 
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Figura 3.7. Correlação entre os valores experimentais, δexp(
13C), e calculados, δcalc(

13C), dos 
deslocamentos químicos de 13C, em ppm, dos estereoisômeros da tetracrotilestanana obtidos 
com o método BP/ZORA-SO-COSMO/TZ2P//B3LYP/aug-cc-PVDZ(O,H)/aug-cc-PVDZ-
PP(Sn), cujas estruturas estão apresentadas na Figura 3.3. As retas representam o ajuste 
linear de cada fragmento, E (ou Z) com interseção igual a 1,01 (ou 1,92), inclinação de 1,07 
(ou 1,05) e R2 = 0,998 (ou 0,998). 
 

 Vários testes vêm sendo realizados por diversos autores para o cálculo preciso de 

constantes de acoplamento com o núcleo de estanho53,54. Como vimos anteriormente, uma 

estrutura molecular adequada é essencial para se obter bons resultados no cálculo de 

constantes de acoplamentos, principalmente a longas distâncias. A eficiência da metodologia 

utilizada por Casella et al.54 é discutida na Seção 3.2.2. 

 Os acoplamentos indiretos spin-spin, n
Jcalc(

119Sn-1H), para as crotilestananas ainda não 

foram obtidos experimentalmente. Apesar disso, os valores calculados estão apresentados na 

Tabela 3.7. Esses resultados indicam que o acoplamento indireto spin-spin entre os núcleos de 

119Sn e 1H pode ser outra boa sonda estrutural, já que seria possível diferenciar os 

estereoisômeros a partir desses valores, alem disso observamos constantes de até 28,88 Hz 

para acoplamento a uma distância de cinco ligações. 

 

 

                                            
53 Bagno, A., Casella, G., Saielli, G., J. Chem. Theory Comput. 2006, 2, 37. 
54 Casella, G., Ferrante, F., Saielli, G., Inorg. Chem. 2008, 47, 4796. 
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Tabela 3.7. Acoplamentos indiretos spin-spin calculados, n
J, entre os núcleos de 119Sn e 1H, 

em Hz, dos fragmentos E e Z dos estereoisômeros da tetracrotilestanana. 

 Fragmento E-crotila Fragmento Z-crotila 

Isômero 
2
J 

3
J 

4
J 

5
J 

2
J 

3
J 

4
J 

5
J 

EEEE 6,04 -35,24 10,88 -14,18 - - - - 

EEEZ 5,90 -34,26 10,82 -14,22 0,67 -64,26 -9,35 0,08 

EEZZ 9,29 -7,83 18,41 -28,88 0,05 -62,76 -8,86 0,09 

EZZZ 2,42 -61,09 3,40 0,19 5,82 -37,07 4,01 -11,56 

ZZZZ - - - - 6,12 -34,85 4,46 -11,56 

Média 5,91 -34,61 10,88 -14,27 3,17 -49,74 -2,44 -5,74 

 

 

3.2. Clorometilestananas 

 

 As clorometilestananas são outros dos compostos organoestanho que já vem sendo 

estudados pelos Profs. Fernando Hallwass e Ivani Malvestiti (DQF-UFPE). Teles55, em seu 

trabalho de conclusão de curso, orientado pelo Prof. Fernando Hallwass, analisou diversos 

efeitos, tais como, diferentes solventes, substituintes e da coordenação do solvente sobre os 

deslocamentos químico e as constantes de acoplamento para uma série de compostos 

organoestanho comerciais: Me4-xSnClx (x = 0 à 3, Me = CH3), com a espectroscopia de RMN 

de 1H,13C e 119Sn. 

 

3.2.1. Estruturas moleculares 

 

 Foi realizado um estudo da influência dos funcionais nos parâmetros geométricos dos 

compostos SiMe4 e SnMe4-xClx, com x = 0, 1, 2, 3 e 4, com o conjunto de funções de base 

TZ2P e a inclusão de efeitos relativísticos, através da formulação ZORA, no vácuo. Os 

valores obtidos variaram de um funcional para outro e foram comparados com alguns valores 

experimentais. Foi observado que as estruturas calculadas (Figura 3.8), nas quais o funcional 

OPBE foi utilizado, se aproximaram mais das geometrias experimentais (Tabela 3.8). 

Portanto, serão utilizadas as estruturas moleculares obtidas com o funcional OPBE para 

realizar os cálculos dos parâmetros de RMN (constantes de blindagem e de acoplamento 

indireto spin-spin). 

                                            
55 Teles, R. R., Estudo Espectroscópico de Compostos Organoestanho por RMN de 

1
H, 

13
C e 

119
Sn. 

Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Química) – UFPE – CCEN – Departamento de 
Química Fundamental, Recife, 2008. 
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 Casella et al.56 estudou a influência de diversos funcionais DFT híbridos não-

relativístico para o cálculo das constantes de acoplamentos spin-spin indireto, 1
J(119Sn, 13C) e 

2
J(119Sn, 1H). No caso teste da molécula de SnMe4, todas as distâncias Sn-C foram 

superestimadas por esses funcionais e o melhor resultado foi obtido com o funcional 

PBE1PBE, cuja diferença do valor experimental é de 0,020 Å, a qual é duas vezes maior que 

a obtida com o funcional OPBE (Tabela 3.8). 

 

   

SiMe4 SnMe4 SnMe3Cl 

   

SnMe2Cl2 SnMeCl3 SnCl4 

Figura 3.8. Estruturas moleculares de SiMe4 e SnMe4-xClx, com x = 0, 1, 2, 3 e 4. 

                                            
56 Casella, G., Ferrante, F., Saielli, G., Inorg. Chem. 2008, 47, 4796. 
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Tabela 3.8. Distâncias interatômicas (Å) e ângulos (°) calculados com diversos funcionais na base TZ2P e inclusão de efeitos relativísticos 
(ZORA-SO) no vácuo. 

 SiMe4 SnMe4 SnMe3Cl SnMe2Cl2 SnMeCl3 SnCl4 
 Si-C Sn-C Sn-C Sn-Cl C-Sn-Cl Sn-C Sn-Cl C-Sn-Cl Sn-C Sn-Cl C-Sn-Cl Sn-Cl 
BP 1,894 2,184 2,169 2,397 105,0 2,157 2,372 107,0 2,151 2,347 111,8 2,324 
BLYP 1,904 2,208 2,194 2,428 104,5 2,182 2,403 106,5 2,174 2,374 111,7 2,349 
PW91 1,892 2,182 2,163 2,393 104,0 2,150 2,370 106,0 2,142 2,343 112,0 2,318 
mPW 1,894 2,184 2,169 2,399 104,0 2,156 2,375 106,0 2,148 2,348 112,0 2,324 
PBE 1,892 2,183 2,168 2,396 104,8 2,151 2,369 106,1 2,145 2,344 112,0 2,319 
RPBE 1,904 2,194 2,180 2,410 105,0 2,168 2,385 106,9 2,161 2,359 111,7 2,335 
revPBE 1,902 2,190 2,177 2,406 104,8 2,165 2,381 106,7 2,157 2,355 111,8 2,331 
mPBE 1,895 2,184 2,170 2,399 104,5 2,156 2,375 106,1 2,149 2,348 111,9 2,324 
PBEsol 1,881 2,157 2,142 2,370 104,4 2,130 2,346 106,6 2,123 2,321 112,1 2,298 
OLYP 1,894 2,181 2,164 2,396 107,4 2,155 2,371 108,5 2,154 2,347 111,1 2,324 
OPBE 1,884 2,153 2,138 2,366 106,7 2,127 2,341 108,1 2,128 2,317 111,2 2,293 
Exp. 57  2,144  2,351(7)   2,327(3)   2,306  2,280(4) 
∆

a)  0,009  0,015   0,014   0,011  0,013 
a) Diferença entre a distância obtida com o funcional OPBE e a experimental. 

 

                                            
57 Zubieta, J. A., Zuckerman, J. J., Prog. Inorg. Chem. 1978, 24, 251. 
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3.2.2. Deslocamentos químicos e constantes de acoplamentos das alquilestananas 

 

 Após a escolha da estrutura a ser utilizada para o cálculo dos parâmetros de RMN, 

foram selecionados os funcionais BLYP, OLYP e OPBE para o cálculo dessas propriedades. 

Efeitos relativísticos escalares foram incluídos com a formulação ZORA, além dos efeitos do 

acoplamento spin-órbita (SO). Também foi incluído o efeito do solvente (clorofórmio) com o 

modelo COSMO para possibilitar a comparação dos resultados com a molécula isolada. Em 

anexo (Tabelas A1 – A6) encontram-se todos os resultados, em que se variou o método para a 

determinação das estruturas, e para os cálculos dos parâmetros de RMN com e sem a inclusão 

dos efeitos do solvente. Embora, a seguir apenas apresentamos e discutimos os resultados 

obtidos sob a influência do solvente, já que estes se aproximaram mais dos valores 

experimentais. Na Tabela 3.9 estão apresentadas as constantes de blindagem dos átomos de 

119Sn, 13C e 1H, bem como as constantes de acoplamento spin-spin indireto entre estes núcleos 

separados por uma e duas ligações de distância na molécula SnMe4. 

 

Tabela 3.9. Constantes de blindagem (em ppm) e acoplamentos 1
J e 2

J (em Hz) para SnMe4 
calculados com o método DFT-ZORA-SO-COSMO/TZ2P//OPBE-ZORA-SO-
COSMO/TZ2P. A estrutura dessa molécula pode ser visualizada na Figura 3.8. 

SnMe4 σ(119Sn) σ(13C) σ(1H) 1
J(119Sn-13C) 1

J(13C-1H) 2
J(119Sn-1H) 

BLYP 2734,2 191,3 31,5 -226,4 -0,7 42,5 

OLYP 2772,3 196,9 31,4 -209,4 -0,6 38,8 

OPBE 2796,2 200,5 31,3 -143,4 -0,3 7,1 

Exp.58 - - - -336,9 - 54,7 

 

 A distância Sn-C e as constantes de acoplamento spin-spin indireto, 1
J(Sn-C) e 2

J(Sn-

H), no TMSn, obtidas no vácuo por Bagno et al.59 foram calculadas com os métodos BP-

ZORA-SC/TZ2P e BP-ZORA-SO/TZ2P. Eles compararam os resultados obtidos com os dois 

métodos: sem e com a inclusão do efeito Spin-Órbita (SO), e mostraram que a inclusão do 

acoplamento spin-órbita se fazia necessária. A distância Sn–C obtida por estes pesquisadores 

com o método BP-ZORA-SO/TZ2P foi de 2,184 Å, a qual foi exatamente reproduzida de 

acordo com a Tabela 3.8. Quando os pesquisadores utilizaram um conjunto de funções de 

base maior (QZ4P) esse valor melhorou para 2,177 Å (comparado ao valor experimental 

                                            
58 (a) Kerschl, S., Sebald, A., Wrackmeyer, B., Magn. Reson. Chem. 1985, 23, 514. (b) Petrosyan, V. 

S., Permin, A. B., Reutov, O. A., J. Magn. Reson. 1980, 40, 511. 
59 Bagno, A., Casella, G., Saielli, G., J. Chem. Theory Comput. 2006, 2, 37. 
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2,144 Å), embora os valores de 1
J(Sn-C) e 2

J(Sn-H) não foram significativamente afetados, 

sendo iguais a, respectivamente, -104,83 e +6,74 Hz (BP-ZORA-SO/TZ2P) e, -101,6 e +9,4 

Hz (BP-ZORA-SO/QZ4P). Por outro lado, cálculos das constantes de acoplamento utilizando 

o método BP-ZORA-SO/TZ2P e uma estrutura molecular com a distância Sn-C experimental, 

os valores melhoraram para –146,0 e +9,9 Hz. Diversos funcionais GGA foram testados e não 

se obteve resultados muito melhores. 

 Casella et al.60 estudou a influência de diversos funcionais híbridos DFT/6-311G(d,p) 

sem a inclusão de efeitos relativísticos no cálculo de constantes de acoplamento indireto spin-

spin 1
J(119Sn, 13C) e 2

J(119Sn, 1H) com o programa Gaussian03. Para a molécula SnMe4, todas 

as distâncias Sn-C foram superestimadas por esses funcionais e o melhor resultado foi obtido 

com o funcional PBE1PBE (2,164 Å), em pior concordância com o resultado experimental 

que o obtido com o método OPBE-ZORA-SO-COSMO/TZ2P (2,153 Å – Tabela 3.8). 

 

Tabela 3.10. Constantes de blindagem (em ppm) e acoplamento indireto spin-spin 1
J(13C-1H) 

(em Hz) do SiMe4 obtidos com os métodos DFT-ZORA-SO-COSMO/TZ2P//OPBE-ZORA-
SO-COSMO/TZ2P com solvente clorofórmio. 

 σ(13C) σ(1H) 1
J(13C-1H) 

BLYP 182,5 31,6 142,1 

OLYP 189,4 31,5 137,9 

OPBE 193,9 31,4 121,7 

 

Tabela 3.11. Acoplamentos indiretos spin-spin 1J e 2J (em Hz) e deslocamentos químicos (em 
ppm) para SnMe3Cl obtidos com os métodos DFT-ZORA-SO-COSMO/TZ2P//OPBE-ZORA-
SO-COSMO/TZ2P com solvente clorofórmio. 

 1
J(119Sn-13C) 1

J(13C-1H) 2
J(119Sn-1H) δ(119Sn) δ(13C) δ(1H) 

BLYP -254,2 156,1 44,9 203,1 -1,0 0,5 

OLYP -236,3 150,2 41,4 175,4 0,1 0,6 

OPBE -161,8 131,7 3,1 176,3 0,4 0,6 

Exp.61 ±374 -- ±57 208 -0,9 0,7 

 

                                            
60 Casella, G., Ferrante, F., Saielli, G., Inorg. Chem. 2008, 47, 4796. 
61

 Teles, R. R., Estudo Espectroscópico de Compostos Organoestanho por RMN de 
1
H, 

13
C e 

119
Sn. 

Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Química) – UFPE – CCEN – Departamento de 
Química Fundamental, Recife, 2008. 
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Tabela 3.12. Acoplamentos indiretos spin-spin 1J e 2J (em Hz) e deslocamentos químicos (em 
ppm) para SnMe2Cl2 obtidos com os métodos DFT-ZORA-SO-COSMO/TZ2P//OPBE-
ZORA-SO-COSMO/TZ2P com solvente clorofórmio. 

 1
J(119Sn-13C) 1

J(13C-1H) 2
J(119Sn-1H) δ(119Sn) δ(13C) δ(1H) 

BLYP -337,5 162,1 56,3 201,9 8,6 1,0 

OLYP -312,5 156,2 52,5 158,4 8,5 1,1 

OPBE -215,1 136,9 1,3 161,8 8,3 1,1 

Exp.62 ±476  ±69 105 6,4 1,2 

 

Tabela 3.13. Acoplamentos indiretos spin-spin 1J e 2J (em Hz) e deslocamentos químicos (em 
ppm) para SnMeCl3 obtidos com os métodos DFT-ZORA-SO-COSMO/TZ2P//OPBE-ZORA-
SO-COSMO/TZ2P com solvente clorofórmio. 

 1
J(119Sn-13C) 1

J(13C-1H) 2
J(119Sn-1H) δ(119Sn) δ(13C) δ(1H) 

BLYP -580,7 168,2 89,5 40,1 17,9 1,5 

OLYP -524,7 162,0 82,7 -7,1 16,8 1,6 

OPBE -358,8 141,9 4,4 0,6 16,4 1,6 

Exp.62 ±701  ±96 56 10,57 1,7 

 

Tabela 3.14. Constantes de blindagem e deslocamentos químicos (em ppm) do SnCl4 obtidos 
com os métodos DFT-ZORA-SO-COSMO/TZ2P//OPBE-ZORA-SO-COSMO/TZ2P com 
solvente clorofórmio. 

 σ(119Sn) δ(119Sn) 

BLYP 2918,0 -182,8 

OLYP 2996,4 -223,4 

OPBE 3005,8 -208,6 

Exp63  -150,0 

 

 Nas figuras a seguir, os valores obtidos com os funcionais BLYP, OLYP e OPBE são 

comparados aos valores dos parâmetros de RMN obtidos experimentalmente. A relação 

utilizada para se calcular o desvio percentual do valor calculado para o experimental é, 

%100
alexperiment parâmetro dovalor 

calculado parâmetro do valor - alexperiment parâmetro dovalor 
  (%) Desvio ×=  (40) 

 

                                            
62

 Teles, R. R., Estudo Espectroscópico de Compostos Organoestanho por RMN de 
1
H, 

13
C e 

119
Sn. 

Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Química) – UFPE – CCEN – Departamento de 
Química Fundamental, Recife, 2008. 

63 Burke, J. J., Lauterbur, P. C., J. Am. Chem. Soc. 1961, 83, 326. 



45 

 

Figura 3.9. Desvios das constantes de acoplamento indireto spin-spin 1
J(119Sn-13C) 

experimental e calculadas com os métodos DFT-ZORA-SO-COSMO/TZ2P//OPBE-ZORA-
SO-COSMO/TZ2P com solvente clorofórmio. 
 

 

Figura 3.10. Desvios das constantes de acoplamento indireto spin-spin 2
J(119Sn-1H) 

experimental e calculadas com os métodos DFT-ZORA-SO-COSMO/TZ2P//OPBE-ZORA-
SO-COSMO/TZ2P com solvente clorofórmio. 
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Figura 3.11. Desvios dos deslocamentos químicos, δ(119Sn), experimental e calculados com 
os métodos DFT-ZORA-SO-COSMO/TZ2P//OPBE-ZORA-SO-COSMO/TZ2P com 
solvente clorofórmio. 
 

 

Figura 3.12. Desvios dos deslocamentos químicos, δ(13C), experimental e calculados com os 
métodos DFT-ZORA-SO-COSMO/TZ2P//OPBE-ZORA-SO-COSMO/TZ2P com solvente 
clorofórmio. 
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Figura 3.13. Desvios dos deslocamentos químicos, δ(1H), experimental e calculados com os 
métodos DFT-ZORA-SO-COSMO/TZ2P//OPBE-ZORA-SO-COSMO/TZ2P com solvente 
clorofórmio. 
 

 Note que as constantes de acoplamento indireto spin-spin calculadas com o método 

BLYP-ZORA-SO-COSMO/TZ2P//OPBE-ZORA-SO-COSMO/TZ2P estão em melhor 

concordância relativa ao experimental (aproximadamente de 18 a 33% para 1
J(119Sn-13C) e de 

7 a 22% para 2
J(119Sn-1H)) que os valores calculados para os deslocamentos químicos, 

principalmente de 119Sn, em que os desvios foram mais aleatórios (Figura 3.11). Este 

desempenho é, aparentemente, inesperado, pois registros na literatura em geral apontam para 

uma maior precisão nos cálculos dos deslocamentos químicos com os métodos DFT. 

 

3.2.3. Complexos aquoclorometilestananas 

 

 Estudos anteriores mostraram que pode haver uma mudança do número de 

coordenação do átomo de estanho em moléculas da série: (CH3)xSnCl4-x com x = 1, 2 ou 3, 

quando dissolvidos em diferentes solventes. Esta mudança, segundo Mitchell
64, está 

relacionada com os valores de 1
J(119Sn-13C) que permitem estimar a hibridação do átomo de 

estanho. Segundo este autor, há intervalos de valores das constantes de acoplamento 1
J(119Sn-

13C) para cada coordenação do átomo de estanho, a saber, compostos trialquil têm valores de 

1
J(119Sn-13C) no intervalo 330-390 Hz quando são tetracoordenados e entre 450-480 Hz 

quando são pentacoordenado; compostos dialquil no intervalo 370-480 Hz (tetracoordenado) 

                                            
64 Mitchell, T. N., J. Organomet. Chem. 1973, 59, 189. 
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e entre 900-970 Hz (hexacoordenado). Teles65 obteve os resultados apresentados na Tabela 

3.15. 

 

Tabela 3.15. Constantes de acoplamento indireto spin-spin 1
J(119Sn-13C), em Hz, e as 

estimativas dos números de coordenação do estanho (entre parênteses) nos compostos 
estudados em diferentes solventes, em 25°C. 

 1
J(119Sn-13C) em Hz (número de coordenação) 

Solvente (CH3)3SnCl (CH3)2SnCl2 (CH3)SnCl3 

CDCl3 374 (4) 476 (4) 701 (4) 

D2O 504 (5) 1022 (6) n.d. 

Acetona-d6 460 (5) 941 (6) 1094 (6) 

Piridina-d5 505 (5) n.d. n.d. 

DMSO-d6 514 (5) 1019 (6) 1162 (6) 

n.d. = não determinado. 

 

 De acordo com Teles, os números de coordenação do estanho nos compostos trialquil 

e dialquil em clorofórmio e em acetona apresentaram são consistentes com aqueles previstos 

por Mitchell66 e correspondem aos valores sublinhados na Tabela 3.15. Embora os valores 

medidos para os demais compostos tenham ficado acima da previsão, considerou-se que o 

composto (CH3)3SnCl estivesse numa estrutura pentacoordenada nos demais solventes e o 

composto (CH3)2SnCl2 fosse hexacoordenado. E, como Mitchell não descreve compostos 

monoalquílicos, foi suposto que em clorofórmio a estrutura do (CH3)SnCl3 seja 

tetracoordenada e nos demais solventes hexacoordenada, devido às características do 

solvente, pois o clorofórmio não se coordena com o estanho. 

 Quando o grupo metila é substituído pelo cloreto ocorre um aumento nos valores das 

constantes de acoplamento 1
J(119Sn-13C) e 2

J(119Sn-1H). Isto pode ser explicado pela teoria de 

re-hibridização de Bent67 que prevê o aumento da população eletrônica s na ligação Sn-C e 

um aumento do caráter p da ligação Sn-X (X = halogênio). Como a constante de acoplamento 

                                            
65

 Teles, R. R., Estudo Espectroscópico de Compostos Organoestanho por RMN de 
1
H, 

13
C e 

119
Sn. 

Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Química) – UFPE – CCEN – Departamento de 
Química Fundamental, Recife, 2008. 

66
 Mitchell, T. N., J. Organomet. Chem. 1973, 59, 189. 

67 Bent, H.A., Chem Rev, 1961, 61, 275.  
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é influenciada pela hibridização do carbono: quanto maior o caráter s do carbono maior a 

constante de acoplamento68, justifica-se o aumento observado. 

Neste trabalho, buscamos obter também as estruturas dos complexos 

aquoclorometilestananas SnMexCl4-x(H2O)n, para x = 1, 2, 3 e n = 1, 2, com o método OPBE-

ZORA-SO-COSMO/TZ2P. Entretanto, das seis possíveis estruturas, apenas uma forneceu 

uma estrutura ligada, com quatro conformações estáveis que estão ilustradas na Figura 3.14. 

 

  

A (4,3 kJ/mol) B (0,4 kJ/mol) 

 
 

C (0,0 kJ/mol) D (1,7 kJ/mol) 
Figura 3.14. Conformações estáveis do complexo SnMeCl3(H2O) calculadas com o método 
BLYP-ZORA-SO-COSMO/TZ2P//OPBE-ZORA-SO-COSMO/TZ2P. Valores relativos de 
energia entre parênteses. Distâncias interatômicas em Å. 
 

 Observamos que as distâncias de ligação Sn-O (2,659 a 2,779 Å) são maiores que o 

valor estimado para a ligação covalente simples entre estes dois átomos, pois a soma dos raios 

                                            
68 Kalinowski, H-O, Berger, S., Braun, S., 13

C-NMN-Spektroskopie, (Ed. Georg Thieme Verlag), p. 
455, Stuttgart, 1984. 
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covalentes69 dos respectivos átomos é de 2,13 Å (1,40 Å para Sn e 0,73 Å para O). De acordo 

com essa observação, há uma indicação de que a molécula de água está fracamente 

coordenada ou até mesmo não está coordenada ao átomo de estanho. As demais ligações, Sn-

C (2,114 – 2,115 Å) e Sn-Cl (2,389 – 2,404 Å) são próximas das estimativas da soma dos 

raios covalentes de ligações simples, a saber, Sn-C = 2,17 Å e Sn-Cl = 2,39 Å. 

 A partir dessas estruturas, os parâmetros de RMN foram calculados para cada uma das 

conformações e os resultados são apresentados na Tabela 3.16 e comparados com os valores 

experimentais. 

 
Tabela 3.16. Constantes de acoplamento indireto spin-spin 1

J e 2
J, em Hz, e deslocamentos 

químicos, em ppm, dos núcleos de 119Sn, 13C e 1H das conformações do complexo 
SnMeCl3(H2O) mostradas na Figura 3.14. 

Estruturas 1
J(119Sn-13C) 1

J(13C-1H) 2
J(119Sn-1H) δ(119Sn) δ(13C) δ(1H) 

A -613,74 171,88 117,32 -72,24 27,04 1,92 

B -622,19 171,91 118,70 -86,24 28,03 1,93 

C -623,45 171,90 119,23 -88,08 28,08 1,93 

D -637,03 171,72 118,82 -103,54 26,20 1,87 

Média -624,10 171,85 118,52 -87,52 27,34 1,91 

Experimental70 n.d.  129 -401 17,71 0,86 

 

 Observamos, em geral, valores médios calculados muito afastados dos resultados 

experimentais. A origem desta discrepância pode estar na estrutura molecular calculada. Por 

exemplo, se compararmos os deslocamentos químicos de 119Sn das conformações A e D 

notamos variações significativas, entretanto as variações estruturais são pequenas. Por outro 

lado, foram obtidas excelentes correlações entre os deslocamentos químicos de 119Sn dos 

estereoisômeros da tetracrotilestanana obtidos com o método BP/ZORA-SO-

COSMO/TZ2P//B3LYP/aug-cc-PVDZ(O,H)/aug-cc-PVDZ-PP(Sn) e os resultados 

experimentais, embora as variações na estrutura tenham sido muito pequenas comparadas aos 

parâmetros obtidos com o método BP/ZORA-SO-COSMO/TZ2P//BP/ZORA-SO/TZ2P. Isso 

sugere que devamos tentar obter estruturas com métodos de funcionais híbridos como o 

                                            
69 Miessler, G. L., Tarr, D. A., Inorganic Chemistry, 3rd ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2004. 
70 Teles, R. R., Estudo Espectroscópico de Compostos Organoestanho por RMN de 

1
H, 

13
C e 

119
Sn. 

Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Química) – UFPE – CCEN – Departamento de 
Química Fundamental, Recife, 2008. 
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B3LYP. Além disso, incluir efeitos específicos do solvente, como ligações de hidrogênio, 

adicionando moléculas de água explicitamente orientadas para a formação desse tipo de 

interação. 

 Outras duas estruturas: diclorodimetilestanho, em que a água não está coordenada, e 

diaquotrimetilestanho, em que o cloreto não está coordenado, também foram obtidas e estão 

apresentadas na Figura 3.15. Note que nas estruturas de partida, todos os ligantes estavam 

coordenados, e durante o processo de minimização da energia da estrutura um deles de 

dissociou. 

 
 

Figura 3.15. Estruturas dos complexos SnMe2Cl2· · ·H2O e SnMe3(H2O)2· · ·Cl obtidas com o 
método OPBE-ZORA-SO-COSMO/TZ2P, com todos os ligantes inicialmente coordenados. 
 

 Os valores das constantes de acoplamento indireto spin-spin e dos deslocamentos 

químicos das estruturas apresentadas na Figura 3.15 estão apresentados na Tabela 3.17. 

 

Tabela 3.17. Constantes de acoplamento indireto spin-spin 1
J e 2

J, em Hz, e deslocamentos 
químicos, em ppm, dos núcleos de 119Sn, 13C e 1H dos complexos SnMe2Cl2· · ·H2O e SnMe3 
(H2O)2· · ·Cl obtidos com o método BLYP-ZORA-SO-COSMO/TZ2P//OPBE-ZORA-SO-
COSMO/TZ2P mostrados na Figura 3.15. 

 1
J(119Sn-13C) 1

J(13C-1H) 2
J(119Sn-1H) δ(119Sn) δ(13C) δ(1H) 

SnMe2Cl2· · ·H2O 320,5 82,2 63,8 217,9 11,4 1,3 

Experimental71 1022  107 -273 14,9 0,85 

SnMe3(H2O)2· · ·Cl -310,1 158,5 54,4 178,5 2,4 0,85 

Experimental71 504  67 120 1,12 0,47 

 

                                            
71

 Teles, R. R., Estudo Espectroscópico de Compostos Organoestanho por RMN de 
1
H, 

13
C e 
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Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Química) – UFPE – CCEN – Departamento de 

Química Fundamental, Recife, 2008. 
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 Observamos que as constantes de acoplamento indireto spin-spin 1
J(119Sn-13C) e 

1
J(13C-1H) apresentadas na Tabela 3.17 para o complexo SnMe2Cl2· · ·H2O variaram 

significativamente em relação a esses mesmos parâmetros calculados, com o mesmo método, 

das estruturas da molécula SnMe2Cl2 em clorofórmio (Tabela 3.12), aproximadamente 200% 

(-337,5 para 320,5 Hz) e 100% (162,1 para 82,2 Hz), respectivamente. Notamos também que 

o deslocamento químico δ(1H), obtido experimentalmente, diminuiu de 1,2ppm, em 

clorofórmio, para 0,85ppm, em água, enquanto que os valores calculados aumentaram de 

1,0ppm para 1,3ppm. Essas discrepâncias indicam a incompatibilidade das atuais estruturas 

com os resultados experimentais e novas estruturas devem ser obtidas com outros métodos e 

com a inclusão de moléculas de água, que podem fazer ligações de hidrogênio com o ligante 

cloreto e água coordenada, o que pode ocasionar variações na estrutura molecular e na 

densidade eletrônica do átomo de estanho e, portanto, influenciar significativamente os 

parâmetros de RMN. 

 

3.3. Influência do campo elétrico nas constantes de blindagem da molécula de benzeno 

 

 Em colaboração com o Prof. Ricardo Emanuel de Souza do Departamento de Física da 

UFPE surgiu a idéia de se estudar como um campo elétrico aplicado, durante a medição de 

parâmetros de RMN, pode melhorar a resolução dos espectros obtidos. Sabe-se que a estrutura 

eletrônica nas moléculas está diretamente associada aos parâmetros de RMN e esta, por sua 

vez, pode sofrer alterações sob a ação de um campo elétrico externo. A primeira molécula 

escolhida para esse estudo foi o benzeno, já que possui sua densidade eletrônica 

uniformemente deslocalizada sobre o anel e alta polarizabilidade. 

 Os cálculos das constantes de blindagem σ(1H) e σ(13C) foram realizados na presença 

de duas fileiras de cargas: uma com cargas positivas e a outra com cargas negativas, conforme 

ilustração na Figura 3.16, com a molécula de benzeno no centro do sistema, utilizando os 

métodos B3LYP/6-311+G(d,p) e B3LYP/6-311++G(3df,3pd). 
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Figura 3.16. Ilustração da molécula de benzeno em um campo elétrico numa distribuição 
total de 82 cargas (41 positivas e 41 negativas) no vácuo. 

 

 Primeiramente, as constantes de blindagem foram calculadas variando-se a quantidade 

de cargas (de 11 a 4001 em cada fileira) igualmente até que não fossem mais observadas 

variações significativas no valor dessas constantes. 

  

Figura 3.17. Valores relativos das constantes de blindagem dos átomos de Carbono (13C) e de 
Hidrogênio (1H) do benzeno obtidos com o método B3LYP/6-311+G(d,p) em função do 
número de cargas em cada fileira a uma distância fixada em 200 Å. Benzeno isolado: σ(C1) = 
49,89ppm e σ(C2,C3) = 49,82ppm/ σ(H1) = 24,38ppm e σ(H2,H3) = 24,39ppm. 
 

 Nos gráficos acima (Figura 3.17) verifica-se que a partir de 2001 cargas em cada 

fileira, as blindagens dos núcleos de carbono e hidrogênio permanecem praticamente 

constantes (variando em média 0,034% em relação à blindagem dos carbonos sob a influência 
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de 4001 cargas em cada fileira, e 0,026% para os hidrogênios). Como os valores das 

constantes de blindagem se tornam, aproximadamente, constantes; então, podemos utilizar a 

quantidade de 2001 cargas em cada fileira como um valor que mimetiza uma fileira infinita de 

cargas, buscando representar assim uma possível situação macroscópica. 

 

Método: B3LYP/6-311+G(d,p) 

  

Método: B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 

  

Figura 3.18. Valores relativos das constantes de blindagem dos átomos de carbono (13C) e de 
hidrogênio (1H) do benzeno obtidos com os métodos B3LYP/6-311+G(d,p) e B3LYP/6-
311++G(3df,3pd) em função do campo elétrico entre as fileiras (cada uma com 2001 cargas). 
Benzeno isolado, com o método B3LYP/6-311+G(d,p): σ(C1) = 49,89ppm e σ(C2) = σ(C3) = 
49,82ppm/ σ(H1) = 24,38ppm e σ(H2) = σ(H3) = 24,39ppm; e com o método B3LYP/6-
311++G(3df,3pd): σ(C1) = 48,99ppm e σ(C2) = σ(C3) = 49,13ppm/ σ(H1) = 23,97ppm e 
σ(H2) = σ(H3) = 23,97ppm. Note a escala logarítmica referente ao campo elétrico, que 
apresenta a seguinte notação: 1E8 = 1×108. 
 

 Nos gráficos acima (Figura 3.18) notamos o mesmo perfil de curva tanto para as 

blindagens relativas do núcleo de 13C e de 1H, embora a variação para o 13C seja maior que do 
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1H. Isso se deve, a princípio, a maior polarizabilidade da nuvem eletrônica em volta do núcleo 

de 13C. 

 Em seguida aumentamos a base utilizada (6-311++G(3df,3pd)), que inclui funções 

difusas e funções de polarização que descrevem melhor orbitais de maiores extensões radiais 

(como os orbitais d e f) (Figura 3.18 – na parte inferior). Notamos que não houve qualquer 

variação significativa nos valores relativos das constantes de blindagem dos átomos (1H e 13C) 

da molécula de benzeno, quando se realiza modificações do conjunto de funções de base, 

embora os valores absolutos tenham sofrido uma diminuição de: 0,90ppm para o C1, 0,69ppm 

para o C2, 0,41 para o H1 e 0,42 para o H2 quando a base é aprimorada. Como estamos 

interessados, neste estudo, em obter valores relativos que possam nos indicar o quanto o 

campo elétrico pode influenciar na obtenção do espectro de RMN, então a utilização do 

conjunto de funções de base 6-311+G(d,p) é adequado e preferível já que apresenta uma 

menor demanda computacional. 

 Quando a molécula de benzeno é submetida a um campo elétrico, sua densidade 

eletrônica é modificada. Essa alteração é evidenciada pela variação das cargas atômicas de 

Mulliken, que pode ser observada nos gráficos a seguir (Figura 3.19). Observa-se que o perfil 

de cada curva é semelhante aos dos gráficos das constantes de blindagens relativas em função 

do campo elétrico (Figura 3.18), embora haja uma variação na simetria do gráfico em que se 

torna mais evidente a dependência não-linear da carga atômica de Mulliken com o campo 

elétrico. Este resultado mostra que uma pré-análise da variação das cargas de Mulliken em 

função do campo elétrico sobre uma dada molécula pode ser um indício da mudança de suas 

constantes de blindagem, já que se espera que estes parâmetros sigam certas relações. Espera-

se uma relação, aproximadamente linear, entre a densidade eletrônica e a constante de 

blindagem. Se a densidade eletrônica for bem representada pela carga atômica (Mulliken), 

então deve haver uma boa correlação entre as cargas e os deslocamentos químicos. 
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Método: B3LYP/6-311+G(d,p) 

  

Método: B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 

  

Figura 3.19. Valores relativos das cargas de Mulliken dos átomos de carbono (13C) e de 
hidrogênio (1H) do benzeno calculadas com os métodos B3LYP/6-311+G(d,p) e B3LYP/6-
311++G(3df,3pd) em função do campo elétrico entre as fileiras (cada uma com 2001 cargas). 
Benzeno isolado, com o método B3LYP/6-311+G(d,p): q(C) = -0,126 e q(H) = 0,126; e com 
o método B3LYP/6-311++G(3df,3pd): q(C) = -0,0327 e q(H) = 0,0327. Note a escala 
logarítmica referente ao campo elétrico, que apresenta a seguinte notação: 1E8 = 1×108. 
 

 Embora não tenhamos observado qualquer mudança no perfil das constantes de 

blindagens relativas em função do campo elétrico (Figura 3.18), quando mudamos o conjunto 

de funções de base, de 6-311+G(d,p) para 6-311++G(3df,3pd); quando comparamos os 

gráficos obtidos para as cargas de Mulliken (Figura 3.19), notamos que há uma menor 

variação quando se utiliza o método B3LYP/6-311++G(3df,3pd). Esta dependência sobre o 

conjunto de funções de base, principalmente quando há funções difusas, ainda é um dos 
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fatores, dentre outros, que faz da utilização das cargas de Mulliken uma abordagem bastante 

criticada72. 

 Os resultados apresentados nesta seção devem ser considerados preliminares e 

aproximados. As aproximações, além daquelas tradicionais nos métodos de estrutura 

eletrônica, incluem também o desprezo dos efeitos do campo elétrico, ou melhor, das fileiras 

de cargas pontuais, nas integrais monoeletrônicas73 que aparecem devido à utilização de 

GIAOs. De fato, as fileiras de cargas pontuais podem ser representadas como, 

∑
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em que, qα e rα é a carga e a posição da carga pontual α. Note que esta contribuição é 

semelhante à contribuição do potencial dos núcleos da molécula e, portanto, comuta com o 

operador exponencial no orbital atômico de London (GIAO). Logo, as integrais 

monoeletrônicas tornam-se, 
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em que 0
µν

h  são as integrais monoeletrônicas na ausência do campo elétrico (ou das fileiras de 

cargas) e e
AMN

r
 é a diferença entre os potenciais vetores nos núcleos M e N, ou seja, 
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−= , que levam em conta o efeito do campo magnético externo nos orbitais 

atômicos. Não há modificações nas expressões para as integrais bieletrônicas. Para determinar 

a constante de blindagem é necessário determinar a derivada da energia, logo, das integrais 

mono e bieletrônicas, com relação ao campo magnético. Com isso, teremos, 
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em que os elementos de matriz QMN são as componentes do vetor do núcleo N para o núcleo 

M74, nele e npc são os números de elétrons e de cargas pontuais, respectivamente. Estamos 

verificando se o programa Gaussian03 inclui as contribuições do último termo da eq. (43) 

devido à presença das cargas pontuais nos cálculos das constantes de blindagem. Inicialmente 

pensamos que este termo é desconsiderado devido à seguinte mensagem no arquivo de saída 

de um cálculo de RMN típico: 

                                            
72 Guadagnini, P. H., Bruns, R. E., de Souza, A. A., Quím. Nova 1996, 19, 148. 
73 Rizzo, A., Helgaker, T., Ruud, K., Barszczewicz, A., Jaszuński, M., Jørgensen, P., J. Chem. Phys. 

1995, 102, 8953. 
74 Helgaker, T., Jørgensen, P., J. Chem. Phys. 1991, 95, 2595. 
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"Electric field/nuclear overlap derivatives assumed to be zero." 

Entretanto, isto ainda precisa ser averiguado através da leitura e do estudo do código fonte do 

programa. 

 Caso este termo não seja levado em conta será necessário realizar modificações no 

código do programa de química quântica, e isto consiste numa das perspectivas desta 

dissertação. Tais correções e modificações não devem ser muito complicadas ou difíceis já 

que esta contribuição é similar à contribuição nuclear para a derivada associada ao primeiro 

termo do lado direito da eq. (43) em que basta realizar uma modificação dos números 

atômicos para as cargas pontuais utilizadas. 

 Notamos, contudo, que os efeitos do campo elétrico foram incluídos corretamente na 

função de onda (orbitais moleculares) que, por serem dominantes, e pelo fato de estarmos 

interessados em diferenças relativas entre as constantes de blindagem, inferimos que estes 

resultados preliminares podem ser considerados razoáveis como estimativas dos efeitos do 

campo elétrico nas constantes de blindagem. 

 Chamamos a atenção para o fato de que as estruturas moleculares não foram obtidas 

na presença do campo elétrico, o que certamente não é a melhor forma de abordar esse 

problema. Visto que mudanças estruturais aparentemente irrelevantes podem causar grande 

influência sobre os parâmetros de RMN calculados. 

 Com relação às magnitudes dos campos elétricos (>108 V/m) que fornecem variações 

significativas nas blindagens magnéticas, podemos verificar que valores dessa ordem tem sido 

relatados há bastante tempo na literatura. Por exemplo, valores de campo acima de 5×107 V/m 

foram gerados em células especiais em experimentos de espectroscopia de infravermelho75,76 

com o intuito de avaliar a influência do campo elétrico externo sobre as frequências 

vibracionais harmômicas. De Lara, Kahn e Seloudoux77 reportaram a modificação do espectro 

de infravermelho e a indução ao aparecimento de bandas proibidas de metano e metano 

deuterado em zeólitas. Uma variação de 22,5 cm-1 foi obtida experimentalmente por esses 

pesquisadores para a banda de estiramento triplamente degenerada υ3 do CH4 sob o efeito de 

um campo elétrico de 9×109 V/m. 

                                            
75 Jones, D. E. H., J. Chem Soc. Faraday Trans. 1976, 272, 1397. 
76

 Jones, D. E. H., J. Chem Soc. Faraday Trans. 1976, 272, 1406. 
77 De Lara, E. C., Kahn, R., Seloudoux, R., J. Chem. Phys. 1985, 83, 2646. 
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4. Conclusão e Perspectivas 

 

4.1. Conclusão 

 

 As estruturas moleculares obtidas dos compostos estudados se mostraram essenciais 

para a obtenção de parâmetros de RMN compatíveis com os valores experimentais. A 

inclusão de efeitos relativísticos e do solvente foi determinante para obtermos resultados que 

reproduzissem as tendências experimentais para os compostos organoestanho, embora que em 

alguns casos os resultados semi-quantitativos e as tendências pudessem ser reproduzidas sem 

a inclusão de alguns desses efeitos.  

 Foi possível distinguir os estereoisômeros da tetracrotilestanana, 

Sn(CH2CH=CHCH3)4, com cálculos dos parâmetros de RMN utilizando o método BP/ZORA-

SO-COSMO/TZ2P//B3LYP/aug-cc-PVDZ(O,H)/aug-cc-PVDZ-PP(Sn). Foram obtidas 

excelentes correlações entre os resultados calculados e experimentais, que corroboraram as 

atribuições experimentais, apesar de não ter sido feito um estudo detalhado dos efeitos 

conformacionais sobre estes parâmetros. 

 A metodologia BLYP/ZORA-SO-COSMO/TZ2P//OPBE-ZORA-SO-COSMO/TZ2P 

aplicada às clorometilestananas, SnMe4-xClx (x = 0, 1, 2, 3 e 4), forneceu resultados mais 

adequados quando comparada às outras metodologias utilizadas para os parâmetros de RMN 

obtidos em clorofórmio. Para outros funcionais, tais como OPBE e OLYP, algumas 

propriedades calculadas de RMN foram muito discrepantes comparadas aos dados 

experimentais. Entretanto, estudos mais detalhados são necessários para explicar e reproduzir 

os valores destes parâmetros em água. De fato, as estruturas moleculares não foram 

adequadas, e a utilização de funcionais híbridos para a determinação das estruturas deve ser 

necessária, como no caso das crotilestananas. 

 A inclusão dos efeitos do campo elétrico externo por meio de duas fileiras de cargas 

foi adequada e eficiente. Para a molécula de benzeno observamos que campos elétricos 

maiores que 108 V/m causaram variações significativas nas blindagens magnéticas dos átomos 

de carbono e hidrogênio. Estas variações não são lineares, pois o aumento do campo leva a 

uma maior diferenciação das blindagens. Os resultados foram promissores, principalmente se 

consideramos campos elétricos próximos de superfícies (de eletrodos, por exemplo). 

Entretanto, esse problema precisa ser estudado detalhadamente, principalmente no que ser 
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refere ao cálculo correto dos efeitos do campo elétrico, assim como dos efeitos das 

orientações da molécula e de sua distância ao eletrodo. 

 

4.2. Perspectivas 

 

� Determinar as estruturas das aquoclorometilestananas utilizando outros funcionais, 

como o B3LYP, já que com este método foram obtidas boas correlações no estudo dos 

parâmetros de RMN dos estereoisômeros da tetracrotilestanana. 

� Realizar estudos sobre os efeitos das ligações de hidrogênio clorometilestananas···água 

sobre os parâmetros de RMN; 

� Programar, se necessário, os efeitos das cargas pontuais nas integrais monoeletrônicas 

na base de orbitais atômicos que incluem o calibre (GIAO) nos cálculos das blindagens 

magnéticas; 

� Incluir os efeitos do solvente (dielétrico contínuo) no estudo da influência do campo 

elétrico sobre os parâmetros de RMN através de métodos como PCM e COSMO; 

� Estudar diferentes orientações e distâncias da molécula de benzeno em relação às 

fileiras de cargas; 

� Determinar as estruturas moleculares do benzeno para cada uma das configurações 

estudadas com os diferentes campos elétricos; 

� Estudar o efeito de distribuições de cargas mais semelhantes às placas de um capacitor, 

em vez de fileiras; 

� Estudar o efeito de parâmetros de RMN de outras moléculas, com dipolo elétrico não-

nulo, sob a ação de um campo elétrico. 
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Tabela A1. Constantes de blindagem (em ppm) e acoplamentos indiretos spin-spin 1J e 2J 
(em Hz) do SiMe4 calculados com métodos DFT com os funcionais A(para calcular os 
parâmetros de RMN)-B(para obtenção da estrutura molecular) com inclusão de efeitos 
relativísticos (ZORA-SO) e com a inclusão ou não dos efeitos do solvente (CHCl3) com o 
modelo COSMO e conjunto de funções de base TZ2P. 

SiMe4 σ(13C) σ(1H) 1J(119Sn-13C) 1J(13C-1H) 2J(119Sn-1H) 

BLYP-BLYP 180,71 31,51 -38,980 143,525 5,187 
BLYP-BLYP(CHCl3) 181,61 31,49 -39,315 143,050 5,272 
BLYP-OLYP 187,63 31,47 -34,034 139,266 4,562 
BLYP-OLYP(CHCl3) 188,54 31,45 -34,320 138,810 4,463 
BLYP-OPBE 192,02 31,36 -25,516 122,822 1,381 
BLYP-OPBE(CHCl3) 192,93 31,33 -25,747 122,409 1,446 
OLYP-BLYP 181,37 31,59 -39,396 142,739 5,264 
OLYP-BLYP(CHCl3) 182,26 31,57 -39,706 142,261 5,348 
OLYP-OLYP 188,36 31,56 -34,284 138,456 4,604 
OLYP-OLYP(CHCl3) 189,27 31,53 -34,568 137,980 4,687 
OLYP-OPBE 192,80 31,45 -25,873 122,205 1,456 
OLYP-OPBE(CHCl3) 193,72 31,42 -26,104 121,762 1,524 
OPBE-BLYP 180,51 31,47 -39,152 143,316 5,346 
OPBE-BLYP(CHCl3) 182,48 31,55 -40,156 142,149 5,404 
OPBE-OLYP 188,51 31,54 -34,805 138,319 4,682 
OPBE-OLYP(CHCl3) 189,43 31,51 -35,104 137,882 4,766 
OPBE-OPBE 192,93 31,43 -26,518 122,113 1,546 
OPBE-OPBE(CHCl3) 193,87 31,39 -26,762 121,699 1,614 
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Tabela A2. Constantes de blindagem (em ppm) e acoplamentos indiretos spin-spin 1J e 2J (em Hz) do 
SnMe4 calculados com métodos DFT com os funcionais A(para calcular os parâmetros de RMN)-B(para 
obtenção da estrutura molecular) com inclusão de efeitos relativísticos (ZORA-SO) e com a inclusão ou 
não dos efeitos do solvente (CHCl3) com o modelo COSMO e conjunto de funções de base TZ2P. 

SnMe4 σ(119Sn) σ(13C) σ(1H) 1
J(119Sn-13C) 1

J(13C-1H) 2
J(119Sn-1H) 

BLYP-BLYP 2728,44 186,39 31,25 -193,720 -0,792 39,328 
BLYP-BLYP(CHCl3) 2727,81 187,11 31,27 -196,730 -0,793 40,163 
BLYP-OLYP 2773,12 192,28 31,27 -178,329 -0,707 35,750 
BLYP-OLYP(CHCl3) 2772,81 193,01 31,25 -181,546 -0,708 36,652 
BLYP-OPBE 2798,85 195,83 31,18 -111,759 -0,389 3,305 
BLYP-OPBE(CHCl3) 2798,35 196,59 31,15 -114,426 -0,389 4,050 
OLYP-BLYP 2733,53 188,82 31,42 -208,177 -0,724 40,379 
OLYP-BLYP(CHCl3) 2732,69 189,52 31,41 -211,333 -0,724 41,197 
OLYP-OLYP 2774,54 194,51 31,41 -191,958 -0,651 36,724 
OLYP-OLYP(CHCl3) 2773,98 195,25 31,39 -195,296 -0,651 37,605 
OLYP-OPBE 2799,34 198,06 31,31 -126,022 -0,355 4,814 
OLYP-OPBE(CHCl3) 2798,60 198,82 31,29 -128,817 -0,355 5,544 
OPBE-BLYP 2735,24 190,57 31,48 -222,994 -0,657 41,686 
OPBE-BLYP(CHCl3) 2734,20 191,30 31,47 -226,360 -0,657 42,503 
OPBE-OLYP 2773,08 196,12 31,46 -205,853 -0,595 37,884 
OPBE-OLYP(CHCl3) 2772,29 196,87 31,44 -209,387 -0,595 38,762 
OPBE-OPBE 2797,20 199,70 31,36 -140,413 -0,320 6,410 
OPBE-OPBE(CHCl3) 2796,24 200,48 31,34 -143,423 -0,320 7,146 
Experimental78    -336,9  54,7 

 

 

 

                                            
78

 (a) Kerschl, S., Sebald, A., Wrackmeyer, B., Magn. Reson. Chem. 1985, 23, 514. (b) Petrosyan, V. S., Permin, A. B., Reutov, O. A., J. Magn. Reson. 1980, 
40, 511. 
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Tabela A3. Constantes de blindagem (em ppm) e acoplamentos indiretos spin-spin 1J e 2J (em Hz) e deslocamentos químicos (em ppm) do 
SnMe3Cl calculados com métodos DFT com os funcionais A(para calcular os parâmetros de RMN)-B(para obtenção da estrutura molecular) com 
inclusão de efeitos relativísticos (ZORA-SO) e com a inclusão ou não dos efeitos do solvente (CHCl3) com o modelo COSMO e conjunto de 
funções de base TZ2P. 

SnMe3Cl σ(119Sn) σ(13C) σ(1H) 1
J(119Sn-13C) 1

J(13C-1H) 2
J(119Sn-1H) δ(119Sn) δ(13C) δ(1H) 

BLYP-BLYP 2544,25 176,12 30,78 -206,232 160,477 44,005 184,19 4,59 0,73 
BLYP-BLYP(CHCl3) 2517,57 175,49 30,66 -209,923 160,799 44,250 210,87 5,22 0,85 
BLYP-OLYP 2617,42 183,48 30,80 -191,268 154,360 40,762 155,70 4,15 0,67 
BLYP-OLYP(CHCl3) 2594,02 182,99 30,67 -194,867 154,702 41,112 179,10 4,64 0,80 
BLYP-OPBE 2644,40 187,65 30,70 -118,914 135,190 1,412 154,45 4,37 0,66 
BLYP-OPBE(CHCl3) 2620,17 187,20 30,56 -120,409 135,440 0,759 178,68 4,82 0,80 
OLYP-BLYP 2551,44 179,49 30,99 -236,060 157,185 42,615 182,09 1,88 0,60 
OLYP-BLYP(CHCl3) 2525,30 178,95 30,87 -238,432 157,596 42,512 208,23 2,42 0,72 
OLYP-OLYP 2619,07 186,55 31,00 -219,048 151,307 39,207 155,47 1,81 0,56 
OLYP-OLYP(CHCl3) 2595,38 186,13 30,87 -221,291 151,679 39,198 179,16 2,23 0,69 
OLYP-OPBE 2643,89 190,63 30,90 -145,343 132,660 1,161 155,45 2,17 0,56 
OLYP-OPBE(CHCl3) 2619,42 190,24 30,76 -145,757 132,994 0,269 180,23 2,56 0,70 
OPBE-BLYP 2555,72 181,80 31,06 -251,287 155,733 44,868 179,52 -1,29 0,41 
OPBE-BLYP(CHCl3) 2532,15 181,48 30,95 -254,166 156,063 44,916 203,09 -0,97 0,52 
OPBE-OLYP 2619,11 188,68 31,07 -233,558 149,903 41,303 153,97 -0,17 0,47 
OPBE-OLYP(CHCl3) 2597,72 188,45 30,95 -236,299 150,196 41,425 175,36 0,06 0,59 
OPBE-OPBE 2643,05 192,75 30,96 -160,801 131,440 3,769 154,15 0,18 0,47 
OPBE-OPBE(CHCl3) 2620,90 192,55 30,84 -161,787 131,707 3,071 176,30 0,38 0,59 
Experimental(CHCl3)

79    374  57 208 -0,93 0,68 
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Tabela A4. Constantes de blindagem (em ppm) e acoplamentos indiretos spin-spin 1J e 2J (em Hz) e deslocamentos químicos (em ppm) do 
SnMe2Cl2 calculados com métodos DFT com os funcionais A(para calcular os parâmetros de RMN)-B(para obtenção da estrutura molecular) 
com inclusão de efeitos relativísticos (ZORA-SO) e com a inclusão ou não dos efeitos do solvente (CHCl3) com o modelo COSMO e conjunto de 
funções de base TZ2P. 

SnMe2Cl2 σ(119Sn) σ(13C) σ(1H) 1
J(119Sn-13C) 1

J(13C-1H) 2
J(119Sn-1H) δ(119Sn) δ(13C) δ(1H) 

BLYP-BLYP 2551,36 165,83 30,30 -277,664 166,474 59,095 177,08 14,88 1,21 
BLYP-BLYP(CHCl3) 2531,92 163,55 30,07 -285,067 167,806 58,935 196,52 17,16 1,44 
BLYP-OLYP 2640,16 174,53 30,33 -255,587 158,985 55,523 132,96 13,10 1,14 
BLYP-OLYP(CHCl3) 2624,88 172,49 30,10 -262,576 161,579 55,530 148,24 15,14 1,37 
BLYP-OPBE 2664,97 179,23 30,23 -161,422 140,339 2,575 133,88 12,79 1,13 
BLYP-OPBE(CHCl3) 2648,72 177,27 30,00 -163,375 141,449 -0,418 150,13 14,75 1,36 
OLYP-BLYP 2552,01 170,09 30,57 -311,727 162,495 53,950 181,52 11,28 1,02 
OLYP-BLYP(CHCl3) 2531,78 168,27 30,34 -317,844 163,841 53,110 201,75 13,10 1,25 
OLYP-OLYP 2635,26 178,38 30,58 -287,845 156,510 50,195 139,28 9,98 0,98 
OLYP-OLYP(CHCl3) 2618,27 176,75 30,36 -293,404 157,790 49,473 156,27 11,61 1,20 
OLYP-OPBE 2657,92 182,93 30,48 -193,280 138,191 0,377 141,42 9,87 0,97 
OLYP-OPBE(CHCl3) 2639,99 181,36 30,25 -194,126 138,315 -2,910 159,35 11,44 1,20 
OPBE-BLYP 2551,57 173,30 30,65 -330,015 160,931 56,759 183,67 7,21 0,82 
OPBE-BLYP(CHCl3) 2533,34 171,88 30,46 -337,466 162,145 56,338 201,90 8,63 1,01 
OPBE-OLYP 2630,11 181,32 30,67 -305,644 154,994 52,868 142,97 7,19 0,87 
OPBE-OLYP(CHCl3) 2614,67 180,06 30,47 -312,452 156,152 52,500 158,41 8,45 1,07 
OPBE-OPBE 2651,79 185,83 30,57 -212,771 135,859 3,969 145,41 7,10 0,86 
OPBE-OPBE(CHCl3) 2635,44 184,62 30,35 -215,086 136,881 1,258 161,76 8,31 1,08 
Experimental(CHCl3)

80    476  69 105 6,41 1,22 
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Tabela A5. Constantes de blindagem (em ppm) e acoplamentos indiretos spin-spin 1J e 2J (em Hz) e deslocamentos químicos (em ppm) do 
SnMeCl3 calculados com métodos DFT com os funcionais A(para calcular os parâmetros de RMN)-B(para obtenção da estrutura molecular) com 
inclusão de efeitos relativísticos (ZORA-SO) e com a inclusão ou não dos efeitos do solvente (CHCl3) com o modelo COSMO e conjunto de 
funções de base TZ2P. 

SnMeCl3 σ(119Sn) σ(13C) σ(1H) 1
J(119Sn-13C) 1

J(13C-1H) 2
J(119Sn-1H) δ(119Sn) δ(13C) δ(1H) 

BLYP-BLYP 2710,96 157,62 29,92 -476,450 171,858 101,771 17,48 23,09 1,59 
BLYP-BLYP(CHCl3) 2711,93 153,58 29,55 -498,858 174,599 105,152 16,51 27,13 1,96 
BLYP-OLYP 2800,95 167,25 29,97 -421,716 165,557 94,794 -27,83 20,38 1,50 
BLYP-OLYP(CHCl3) 2806,41 163,53 29,60 -443,700 168,165 98,050 -33,29 24,10 1,87 
BLYP-OPBE 2820,22 172,27 29,87 -264,519 144,958 13,730 -21,37 19,75 1,49 
BLYP-OPBE(CHCl3) 2824,82 168,65 29,50 -270,555 147,222 7,647 -25,97 2337 1,86 
OLYP-BLYP 2706,57 161,15 30,12 -530,814 168,201 90,519 26,96 20,22 1,47 
OLYP-BLYP(CHCl3) 2707,29 157,96 29,80 -557,837 170,717 92,374 26,24 23,41 1,79 
OLYP-OLYP 2792,41 170,45 30,17 -477,095 162,067 83,799 -17,87 17,91 1,39 
OLYP-OLYP(CHCl3) 2796,96 167,49 29,84 -500,932 164,459 85,557 -22,42 20,87 1,72 
OLYP-OPBE 2810,66 175,36 30,06 -319,888 142,005 8,355 -11,32 17,44 1,39 
OLYP-OPBE(CHCl3) 2814,25 172,48 29,73 -329,016 144,083 2,403 -14,91 20,32 1,72 
OPBE-BLYP 2694,73 165,07 30,23 -554,753 165,854 87,921 40,51 15,44 1,24 
OPBE-BLYP(CHCl3) 2695,12 162,57 29,93 -580,710 168,208 89,475 40,12 17,94 1,54 
OPBE-OLYP 2776,51 174,01 30,26 -501,672 159,763 81,253 -3,43 14,50 1,28 
OPBE-OLYP(CHCl3) 2780,13 171,71 29,96 -524,704 162,008 82,714 -7,05 16,80 1,58 
OPBE-OPBE 2793,96 178,83 30,15 -349,053 139,910 9,554 3,24 14,10 1,28 
OPBE-OPBE(CHCl3) 2796,59 176,58 29,85 -358,776 141,862 4,409 0,61 16,35 1,58 
Experimental(CHCl3)

81    701  96 56 10,57 1,69 
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Tabela A6. Constantes de blindagem e deslocamentos químicos (em ppm) do SnCl4 
calculados com métodos DFT com os funcionais A(para calcular os parâmetros de 
RMN)-B(para obtenção da estrutura molecular) com inclusão de efeitos 
relativísticos (ZORA-SO) e com a inclusão ou não dos efeitos do solvente (CHCl3) 
com o modelo COSMO e conjunto de funções de base TZ2P. 

SnCl4 σ(119Sn) δ(119Sn) 
BLYP-BLYP 2989,75 -261,31 
BLYP-BLYP(CHCl3) - - 
BLYP-OLYP 3072,71 -299,59 
BLYP-OLYP(CHCl3) - - 
BLYP-OPBE 3082,57 -283,72 
BLYP-OPBE(CHCl3) - - 
OLYP-BLYP 2957,71 -224,18 
OLYP-BLYP(CHCl3) - - 
OLYP-OLYP 3038,70 -264,16 
OLYP-OLYP(CHCl3) - - 
OLYP-OPBE 3048,25 -248,91 
OLYP-OPBE(CHCl3) - - 
OPBE-BLYP 2918,00 -182,76 
OPBE-BLYP(CHCl3) - - 
OPBE-OLYP 2996,43 -223,35 
OPBE-OLYP(CHCl3) - - 
OPBE-OPBE 3005,80 -208,60 
OPBE-OPBE(CHCl3) - - 
Experimental82 - -150,00 
 

 

 

                                            
82 Burke, J. J., Lauterbur, P. C., J. Am. Chem. Soc. 1961, 83, 326. 




