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RESUMO 

 

Neste trabalho, cálculos de estrutura eletrônica foram utilizados para o estudo dos 

fatores espaciais e eletrônicos que governam a diastereoseletividade na interação de 

catalisadores de ródio com monoterpenos, em particular o β-pineno. A interação do 

catalisador com o substrato, bem como a reação de inserção do monoterpeno na ligação 

metal-hidreto foram analisadas utilizando como espécies catalíticas os catalisadores do 

tipo [HRh(CO)3] e [HRh(CO)2PMe3]. A teoria do funcioanal da densidade foi utilizada, 

empregando o funcional GGA-BP86. Este funcional foi escolhido após um estudo 

sistemático de uma reação modelo onde avaliamos as energias envolvidas na reação de 

inserção do etileno na ligação Rh-H do composto [Rh(CO)3(H)(C2H2)]. Através deste 

estudo sistemático vimos que, entre os funcionais de troca-correlação, os melhores 

resultados foram obtidos com os funcionais BP86, B3P86 e PBE que tiveram uma boa 

concordância com os cálculos CCSD(T)//CISD. Foi visto que os cálculos utilizando 

teoria de perturbação não funcionam para este tipo de sistema, mostrando uma flutuação 

muito grande na série perturbativa e apresentando resultados em completo desacordo 

com os resultados DFT, CISD e CCSD(T). Entretanto, os resultados MP2 e MP3 

melhoram significativamente quando o procedimento de escalonamento das 

contribuições dos elétrons de mesmo spin e de spin contrários é utilizado. Os cálculos 

DFT relatados neste trabalho revelaram que a diastereoseletividade encontrada na 

hidroformilação do β-pineno usando o catalisador não-modificado é devido a uma 

combinação de dois fatores: (i) uma baixa energia de ativação no ataque pela face top 

que é a mais impedida estericamente, e (ii) a alta estabilidade do composto metal-alquil 

formado. A análise da natureza das interações metal-ligante nos revelou ainda que a 

coordenação pela face mais impedida da olfina gera um composto metal-alqueno que 

possui uma energia de interação mais forte. A substituição de um ligante CO por uma 

fosfina (PMe3) que é um ligante mais básico, não modifica apreciavelmente os 

resultados encontrados. 

 

PALAVRAS – CHAVE: hidroformilação de olefina, catalisador de ródio, DFT. 
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ABSTRACT 

 

In this work, electronic structure calculations were carried out in order to study the 

spatial and electronic effects that drive the diastereoselectivity in the interaction of 

catalyst of Rhodium with monoterpenes, in particular with β-pinene. The interaction of 

the catalyst with the substrate, as well as, the insertion reaction of the monoterpene into 

the metal-hidride were analyzed using the compounds [HRh(CO)3] and 

[HRh(CO)2PMe3] as catalytic species. The density-functional theory (DFT) was used 

throughout, employing the GGA functional BP86. This functional was chosen after a 

systematic study on a model reaction where we evaluated the energetics involved in the 

insertion reaction of ethylene into the Rh-H bond of the compound [Rh(CO)3(H)(C2H2)]. 

Through this systematic study it was shown among several common used exchange-

correlation functionals, better energetic and structural results was obtained with the 

BP86, B3P86 and PBE, which were in good agreement with calculations performed at 

the CCSD(T)//CISD level of theory. It was also shown that the calculations using 

perturbation theory do not work well for this type of system, showing a great fluctuation 

along the perturbative series and showing results in complete disagreement with the 

DFT, CISD and CCSD(T) results. However, the MP2 and MP3 results are dramatically 

improved upon the application of the spin component scale method, with different 

scaling of the contributions of the same spin and opposite spins to the corrected energy. 

The calculations at the DFT level of theory presented in this work reveals that the 

diastereoseletivity found in the hydroformylation of β-pineno using the unmodified 

catalyst, [HRh(CO)3] , is due to the combination of two factors: (i) low activation 

energy for the catalyst attack through the top face, which is most sterically hindered 

face and (ii) the high stability of the metal-alkyl compound generated along this path. 

The analyze of nature of the metal-ligand interactions suggest that the π-complex 

formed through the top face is stronger than the π-complex formed along the bottom 

face. The substitution of a CO ligand by a phosphine (PMe3), which is a more basic 

ligand, does not change, appreciably, the results found for the unmodified catalyst. 

 

KEYWORDS: hydroformylation of olefin, rhodium catalyst, DFT. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Catálise: Aspectos Gerais  

 

Atualmente, a catálise é uma ciência crucial na nossa sociedade 

tecnologicamente avançada. Mais de 80% dos produtos químicos manufaturados são 

obtidos mediante processos que requerem o emprego de um catalisador, pelo menos em 

uma das etapas. Os produtos sintetizados por processos catalíticos vão desde muitos 

alimentos e medicamentos que consumimos, aos combustíveis, polímeros, solventes, 

produtos agroquímicos, aditivos ou fragrâncias que usamos no quotidiano. 1  Nos 

organismos vivos, várias transformações vitais ocorrem cataliticamente, a cada 

momento, e portanto, ao domínio da catálise associam-se também estudos de ação 

enzimática.  

A catálise homogênea por complexos de metais de transição é uma área de 

pesquisa que tem crescido enormemente nos últimos anos. Algumas descobertas 

catalíticas foram feitas por pesquisas em indústrias e em estudos acadêmicos. Reações 

que foram pensadas por serem bem entendidas e otimizadas, tem agora sido realizadas 

com novos catalisadores e apresentando outros novos produtos de forma seletiva2. 

O termo catálise foi introduzido na química por Jacob Berzelius, em 1836, 

quando observou mudanças em substâncias ao serem colocadas em contato com certas 

espécies denominadas de “fermentos”. Este conceito primitivo do fenômeno catalítico 
                                                 
[1] Li, Q.; Marthur, G.; Gowda, S.; Surthi, S.; Zhao, Q.; Yu, L.; Lindsey, J. S., Bocian, 
D. F.; Misra, V.,  Adv. Mater. 2004, 16, 133. 
[2] van Leeuwen, P. W. N. M., Homogeneuos Catalysis, Academic Publishers, 
Netherlands, 2004.   
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foi afinado e interpretado por Wilhem Ostwald, em 1895, que definiu o catalisador 

como “uma substância que aumenta a velocidade com que uma reação alcança o 

equilíbrio, sem ser consumido nela”.3 Em 1909, Ostwald foi agraciado com o Nobel de 

Química devido aos seus trabalhos na área de catálise.  

O catalisador participa da reação de algum modo combinando com as moléculas 

dos reagentes e rearranjando-os em produtos (e regenerando o catalisador) mais 

rapidamente do que eles reagiriam se o catalisador não fosse utilizado4. O efeito de um 

catalisador é, portanto, puramente cinético, acelerando uma reação termodinamicamente 

favorável, e proporcionando diferentes mecanismos de reação com energias de ativação 

menores, como mostrado na Figura 1.1. Atualmente, o catalisador é definido como 

“uma substância que aumenta a velocidade de uma reação, sem afetar a energia livre 

de Gibbs da reação total (∆GRº)”, tornando apenas mais suave o percurso dos reagentes 

até os produtos5, isto é, diminuindo a energia de ativação através da interação direta do 

catalisador com o substrato6.  

 

 

                                                 
[3] van Leeuwen, P. W. N. M., Encyclopedia of Physical Science and Technology, 
Academic Press, 2002. 
[4] B. C. Gates, Catalytic Chemistry, Wiley, New York, 1992. 
[5] www.iupac.org/goldbook/100876.pdf - IUPAC Compendium of Chemical 
Terminology, 2nd Edition 1997. 
[6] G. N. Schrauzer, Transition Metals in homogeneous Catalysis, Dekker, New York, 
1971. 
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TS

Coordenação da Reação

 

Figura 1.1: Perfis de reações catalisadas e não catalisadas. 

 

É importante ressaltar que, numa reação catalítica, a modificação do catalisador 

permite variar as barreiras de ativação que conduzem a cada um dos produtos da reação. 

Isto acontece porque nos intermediários da reação, substrato-catalisador, as energias de 

formação e de ativação são frequentemente sensíveis a pequenas mudanças estruturais 

no catalisador. Desta forma, em teoria, por modificação da estrutura do catalisador, 

pode orientar-se a reação até um produto desejado. Esta é uma perspectiva importante 

da catálise: planejar e modificar catalisadores para efetuar reações de forma seletiva. O 

emprego de catalisadores na indústria e síntese química supõe diversas vantagens. A 

mais importante, é que para muitas reações químicas, mesmo sendo 

termodinamicamente favoráveis, o equilíbrio não se estabelece em tempo razoável, na 

ausência de catalisadores. Outra vantagem é que, mediante o emprego de catalisadores, 

podemos realizar reações com um consumo menor de energia (a menor pressão e 

temperatura), o que supõe um ganho de energia considerável. Além disso, quando se 
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trabalha a pressões e temperaturas menores, reduzem-se as reações laterais ou 

secundárias, formando-se menos produtos diferentes do desejado. Por último, outro 

aspecto atrativo da catálise do ponto de vista industrial é a excelente economia atômica 

(conceito introduzido por Trost 7 ), de muitos processos catalíticos, uma vez que a 

maioria dos átomos dos reagentes são incorporados nos produtos desejados.  

A catálise aplicada a processos de síntese8,9 pode ser dividida em duas áreas 

principais, a homogênea e a heterogênea, com as subdivisões resumidas no Esquema 1. 

 

  Complexo de metais de transição 

  Ácido base 

 

Homogênea 

 Enzimática 

    

  Metais de transição 

  Ácido base 

  Complexos metálicos suportados 

Catálise 

 

Heterogênea 

 Bifásica 

Esquema 1 

 Na catálise homogênea, os reagentes, os produtos e o catalisador encontram-se 

na mesma fase, enquanto que na catálise heterogênea o catalisador se encontra numa 

fase distinta dos reagentes e dos produtos. A Tabela 1.1 apresenta uma comparação 

entre as vantagens e desvantagens dos dois tipos de catálise. A catálise heterogênea 

apresenta a grande vantagem da separação do catalisador dos produtos de reação sobre a 

catálise homogênea. Contudo, a maior seletividade, maior atividade do centro metálico 

                                                 
 [7] (a) Trost, B. M., Angew. Chem Int. Ed.1995, 34, 259; (b) Trost, B. M., Science 1991, 
254 1471. 
 [8] Homogeneous Catalysis: Mechanisms and Industrial Aplications, (ed. Bhaduri S., 
Mukesh D.) Wiley Interscience, New York, 2000. 
 [9] Cornils, B.; Hermann, W. A., J. Catal. 2003, 23, 216. 
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e as suaves condições de reação são as vantagens mais destacadas para a catálise 

homogênea que também tem a possibilidade de estudos mecanísticos.  

Tabela 1.1: Comparação de algumas características de catálise homogênea e 

heterogênea10. 

 HOMOGÊNEA HETEROGÊNEA 
Condições de reação Suave Severas 
Separação dos produtos Difícil Fácil 
Recuperação do catalisador Difícil Fácil 
Tempo de vida do catalisador Variáveis Altos 
Estabilidade térmica do catalisador Baixa Alta 
Estrutura do catalisador Mais definida Menos definida 
Atividade Alta Variável 
Seletividade Alta Menor 
Estudos mecanísticos Mais freqüentes Muito difícil 
Problemas de difusão Baixos Significativos 

 

 Os produtos básicos da indústria química são aqueles que se obtêm em grandes 

quantidades a partir de matérias-primas mais abundantes, de estrutura relativamente 

simples (petróleo, carbono, etc.), através de processos catalíticos. Estes produtos de 

maior produção requerem frequentemente processos com contínuo emprego de 

catalisadores heterogêneos, dado que a separação dos produtos do catalisador é um 

problema crucial nas produções em grande escala. Por outro lado, os produtos de 

química fina, estruturalmente mais complexos, caracterizam-se por uma produção em 

menor escala que os anteriores. Estes compostos são obtidos em processos adequados 

para o uso de catalisadores homogêneos. Uma característica fundamental destes 

produtos é o seu elevado valor agregado, ou seja, o preço de venda do produto 

manufaturado é superior aos custos de produção. Dentro do setor da química fina, pode-

se ainda considerar um subsetor dedicado à indústria farmacêutica, que também utiliza 

catalisadores homogêneos. 
                                                 
[10] Moya, S. A. in Fundamentos y aplicaciones de la Catálisis Homogénea (ed. Oro L. 
A., Sola E.), Zaragoza, 2000.  
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Neste trabalho serão estudados processos reativos relacionados com a catálise 

homogênea catalisada por complexos de metais de transição, particularmente, 

hidroformilação e hidrogenação de olefinas. Estes complexos são constituídos por 

átomos ou íons metálicos ligados a átomos ou grupos de átomos chamados ligantes. 

Tanto o metal como a larga variedade de ligantes determinam as propriedades do 

catalisador. Na literatura recente existem inúmeros exemplos de síntese de moléculas, 

com estruturas complexas, obtidas num número reduzido de passos, com elevada 

seletividade e baixa quantidade de resíduos, recorrendo à utilização de catalisadores 

metálicos11. 

O potencial destes compostos reside no fato de tais espécies possuírem sítios de 

coordenação vagos, o que torna possível a coordenação e a conseqüente ativação dos 

reagentes.5 Esta presença de orbitais vazios na esfera de coordenação implica, por um 

lado, uma significativa variabilidade de estados de oxidação e, por outro lado, confere-

lhes uma grande versatilidade para a formação de ligações com moléculas de reagentes, 

assim como a disponibilidade de espaço para alojar essas moléculas. 

Os principais processos que utilizam compostos de metais de transição 

homogêneos são a hidroformilação, oxidação, polimerização, hidrogenação, entre outros. 

Neste trabalho, realizamos um estudo teórico da interação de um catalisador de ródio 

(modificado e não modificado) com o substrato β-pineno em uma reação de 

hidroformilação. Desta forma, antes de entrarmos nos detalhes específicos do trabalho, 

nas seções seguintes faremos uma breve descrição da hidroformilação de olefinas, 

enfocando aspectos históricos, catalisadores utilizados e aspectos relacionados com a 

seletividade observada neste tipo de reação.  

                                                 
[11] Tsuji, J., Transition Metal Reagents and Catalysts. Innovations in Organic 
Synthesis, John Wiley & Sons, Chichester, 2000. 
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1.2 Hidroformilação de Olefinas 

 

 A reação de hidroformilação é considerada um dos processos industriais mais 

importantes que utiliza complexos de metais de transição como catalisadores 

homogêneos. A reação de hidroformilação, consiste na conversão de alquenos em 

aldeídos, como exemplificado no Esquema 2. 

 

R
CO, H2

Catal. R CHO R

CHO

 

Esquema 2 

  

Esta reação foi descoberta acidentalmente em 1938 por Otto Roelen12, quando 

trabalhava na reação de Fisher-Tropsch, onde ao tentar aumentar a cadeia de olefinas 

inicialmente formadas, na presença do gás de síntese (CO + H2) e de um sal de cobalto, 

observou a formação apreciável de aldeídos e cetonas. Por este motivo, reação de 

hidroformilação também se denomina “síntese oxo” (produtos oxigenados)15. As 

primeiras interpretações acerca do aparecimento destes produtos oxigenados foram 

atribuídas ao catalisador heterogêneo utilizado na síntese de Fisher-Tropsch, que era o 

óxido de cobalto. No entanto, anos mais tarde, descobriu-se que o óxido de cobalto na 

verdade reagia com o CO e H2 para formar o verdadeiro catalisador da reação, que era a 

espécie solúvel CoH(CO)4, um catalisador homogêneo.13,14,15 

                                                 
[12] Roelen, O., Ruchermie A. G., DE 849.548, 1938. 
[13] Bayón, J. C. in Fundamentos y aplicaciones de la Catálisis Homogénea (ed. Oro L. 
A., Sola E.), Zaragoza, 2000.  
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A reação de hidroformilação permite adicionar um hidrogênio e um grupo 

formilo aos carbonos da dupla ligação, mediante CO e H2, numa reação catalisada por 

uma pequena quantidade de complexos de metais de transição, onde todos os reagentes 

são incorporados no produto final, gerando um aldeído com um carbono a mais do que 

o composto inicial e proporcionando uma elevada economia atômica. A hidroformilação 

passou a ser um processo com diversas aplicações em síntese orgânica, por permitir, 

num só passo, a transformação de olefinas em aldeídos16,17. A produção mundial de 

produtos oxo é estimado em ser maior que 8,6 milhões de toneladas por ano18. 

Grande parte dos catalisadores utilizados em hidroformilação também são ativos 

na hidrogenação e isomerização de olefinas, logo, quando olefinas terminais são 

hidroformiladas, vários produtos podem ser formados, necessitando, portanto, de várias 

formas para se definir a seletividade da reação. Por exemplo, no Esquema 3, existem 

dois produtos de reação possíveis, o aldeído linear 1.1 e o aldeído ramificado 1.2. Além 

destes produtos podem ser formados produtos secundários resultantes da isomerização e 

da hidrogenação da dupla ligação da olefina, gerando alquenos internos (exceto no caso 

do propeno) e alcanos, respectivamente. Podem ainda ser formados álcoois como 

resultado da hidrogenação dos aldeídos, diminuindo o rendimento e a seletividade da 

reação. 

                                                                                                                                               
[14] Swift, K. A. D. Top. Catal. 2004, 27, 143. 
[15] Monteiro, J. L. F.; Veloso, C. O. Top. Catal. 2004, 27, 169 
[16] Rhodium Catalyzed Hydroformylation (ed. van Leeuwen P. W. N. M., Claver C.) 
Kluwer Academic, Dordrecht, 2000. 
[17] (a)Ungváry F., Coord. Chem. Rev. 2004, 248, 867; (b) Ungváry F., Coord. Chem. 
Rev. 2005, 249, 2946. 
[18] Chemical Economic Handbook, Oxo Chemical Report, SRI International, 2003. 
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Esquema 3 

  

É então visível a extrema importância do controle da quimio, da regio e da 

estereosseletividade (enantiosseletividade e diastereosseletividade) deste processo. 

Como por exemplo, podemos citar o estudo de produtos naturais conhecidos como 

esteróides19 e terpenos20, 33 que contribuiu significativamente para o desenvolvimento da 

hidroformilação diastereosseletiva. O controle da seletividade na reação de 

hidroformilaçao e dos diferentes produtos formados pode estar relacionado com o tipo 

de metal, com a estrutura do ligante, com as condições de reação e com a estrutura do 

substrato. Os efeitos eletrônico e espacial dos ligantes, assim como os efeitos espaciais e 

eletrônicos do substrato também são fatores que influenciam fortemente na atividade e 

na seletividade dos sistemas catalíticos. 

 

 

 

 

                                                 
[19] Skoda-Földes R., Kóllar L., Chem. Rev. 2003, 103, 4095. 
[20] Gusevskaya E. V., Quim. Nova 2003, 26, 242. 



 
 

 

10

1.2.1 Catalisadores 

Os catalisadores utilizados na reação de hidroformilação possuem composição 

geral MyHx(CO)zLn
21 . Para que um metal M esteja envolvido em uma reação de 

hidroformilação deve formar espécies metal-carbonilo e metal-hidreto estáveis, podendo 

conter ou não outros ligantes L. Os metais de transição dos grupos 6 a 10 obedecem a 

esse critério, mostrando atividade catalítica para a reação de hidroformilação na ordem 

seguinte: 

Rh >> Co >> Ir, Ru > Os > Pt > Pd > Fe > Ni 

 Nos processos industriais empregam-se três tipos de catalisadores em grande 

escala, o catalisador de cobalto não modificado, CoH(CO)4, o de cobalto modificado, 

CoH(CO)3(PR3) e o de ródio modificado, RhH(CO)3-n(PR3)n, onde R são grupos 

alquilas e arilas e n = 0, 1 e 2. Na Tabela 1.2 estão relacionadas algumas características 

dos catalisadores de cobalto e ródio. 

 

Tabela 1.2: Características dos catalisadores de cobalto e ródio9. 

 CoH(CO)4 CoH(CO)(PR3) RhH(CO)3-n(PR3)n 
Temperatura de trabalho (ºC) 160 180 100 
Pressão de trabalho (bar) 300 80 20 
Catalisador/olefina (%) 0.5 1 0.01 
Fosfina/catalisador - 3 > 100 
Aldeídos (%)a 75 0 90 
n-aldeído (n-álcool) 70 90 90 
Álcooisb 10 80 - 
Alcanosb 1 15 2 
Alcenosb 10 - 2 

a para aquenos diferentes do propeno, b percentagem de subprodutos 

                                                 
[21] Breit B., Seiche W., Synthesis 2001, 1-36. 
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 A primeira geração de catalisadores para a reação de hidroformilação era 

baseada em cobalto não modificado, CoH(CO)4
22. Este catalisador apresenta uma baixa 

atividade, baixa seletividade e condições severas de reação. Este catalisador não contém 

ligantes capazes de modificar as suas propriedades e, CO e H2, são os reagentes 

transferidos para a olefina através do metal. No entanto, na década de 60, pesquisadores 

da Shell23 desenvolveram catalisadores de cobalto modificados com fosfinas, que se 

revelaram mais ativos e seletivos24. O uso de fosfinas em sistemas catalíticos de cobalto 

vem se adaptando também para o uso destes tipos de ligantes em sistemas catalíticos de 

ródio.25,26 

O catalisador de Wilkinson, RhCl(PPh3)3, que possui a trifenilfosfina 1.3 como 

ligante, sintetizado e aplicado a diversos processos de catálise homogênea é um 

verdadeiro marco histórico, dado que se revelou ser um catalisador muito ativo e 

quimiosseletivo27, dando origem a uma nova área de interesse centrado na síntese de 

ligantes de fósforo. 

P

 

        1.3 

                                                 
[22] Li B. T., Li X. H., Asami K. J., Energ.Fuel 2003, 17, 810. 
[23] Slaugh L. H., Mullineuaux R. D., J. Organomet. Chem. 1968, 13, 469. 
[24] van Leeuwen P. W. N. M., Kamer P. C. J., Reek J. N. H., Dierkes P., Chem. Rev. 
2000, 100, 2741. 
[25] Zhang, J.; Poliakoff, M.; George, M. W. Organometallics 2003, 32, 378. 
[26] Nozaki, K.; Matsuo, T.; Shibara, F., Organometallics 2003, 22, 594. 
[27] (a) Evans, D.; Osborn, J. A.; Wilkinson, G., J. Chem. Soc. A. 1968, 3133.; (b) 
Evans, D.; Yaguspsky, G.; Wilkinson, G., J. Chem. Soc. A. 1968, 2660.; (c) Brown, C. 
K.; Wilkinson, G., J. Chem. Soc. A. 1970, 2753. 
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 De acordo com a Tabela 1.2, os catalisadores de ródio apresentam inúmeras 

vantagens relativamente aos catalisadores de cobalto, entre as quais se destacam a maior 

atividade e as condições de reação mais suaves, conduzindo a um menor consumo 

energético e a pequenas quantidades de metal necessárias para que a reação ocorra de 

forma eficiente, compensando o inconveniente do seu preço elevado. Além disso, estes 

complexos também apresentam melhores regiosseletividades e maior tolerância à 

presença de outros grupos funcionais em substratos insaturados28. A hidroformilação 

por complexos de ródio é sem dúvida uma das aplicações proeminentes da catálise 

homogênea10,29. 

A atividade dos catalisadores de ródio depende fortemente da estrutura dos 

substratos insaturados. A reação de hidroformilação não está limitada a olefinas simples. 

Tendo em conta que os aldeídos resultantes da hidroformilação são compostos de 

elevado valor agregado que contêm grupos funcionais muito versáteis em síntese 

orgânica, podendo aplicar este processo também a moléculas mais sofisticadas.  

Contudo, uma das limitações da reação de hidroformilação é a diminuição da 

reatividade das olefinas com a substituição, como mostrado na Figura 1.2. 

 

Figura 1.2: Seqüência de reatividade observada para olefinas substituídas. As setas 

indicam a posição preferencial de introdução do grupo formilo. 

 
                                                 
[28] Organometallic Chemistry of Transition Elements (ed. Pruchnik F. P.) Plenum 
Press, New York, 1990, 691. 
[29] Carbó, J. J.; Maseras, F.; Bo, C.; van Leeuwen, P. W. N. M., J. Am. Chem. Soc. 
2001, 123, 7630. 
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 Os problemas derivados da menor reatividade de algumas olefinas podem ser 

solucionados aplicando condições de reação mais energéticas ou usando um catalisador 

mais ativo. Além disso, a introdução de determinados grupos funcionais no substrato 

pode também aumentar significativamente a reatividade da olefina10.   

 

1.2.2 Mecanismo da Reação 

 O mecanismo da reação de hidroformilação catalisada pelo sistema Rh/PPh3, 

proposto por Jardine30, está representado no Esquema 4. 
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[30] Jardine, F. H., Polyhedron 1982, 1, 569. 
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 O ciclo catalítico pode ser entendido como uma seqüência de várias etapas 

elementares, como mostrado no Esquema 4, onde: 

(A) Coordenação da olefina. 

(B) Inserção da olefina na ligação metal-hidreto, formando um alquila metálico. 

(C) Coordenação do CO ao alquila metálico. 

(D) Inserção de CO na ligação metal-carbono do alquila metálico, formando um acila 

metálico. 

(E) Adição oxidativa de H2 ao acila metálico. 

(F) Eliminação redutiva do aldeído e regeneração do catalisador. 

 Controlando a pressão, a temperatura e a estrutura da fosfina podemos controlar 

a regiosseletividade da reação. Dependendo da concentração do ligante e da pressão de 

CO, formam-se espécies catalíticas diferentes, 1.4 e 1.5. Dado que cada uma delas 

apresenta uma atividade e seletividade específica, o controle da regiosseletividade da 

reação requer a análise do equilíbrio entre as espécies. Estas espécies cataliticamente 

ativas, possuem 16 elétrons e são geradas mediante a dissociação de um dos ligantes, 

tornando possível a coordenação e posterior ativação dos reagentes. Isto exige a 

existência de um orbital vazio para a formação de uma ligação com a molécula de 

reagente e disponibilidade de espaço suficiente para alojar essa mesma molécula. A 

obtenção do aldeído linear é favorecida pelo deslocamento do equilíbrio no sentido da 

espécie com dois ligantes de fosfina 1.4 logo, quando se pretende produzir 

preferencialmente aldeído linear devem utilizar-se elevadas concentrações de fosfina e 

baixas pressões de CO. Esta seletividade é causada pela maior compressão espacial em 

torno do metal, produzido pelas fosfinas, relativamente à presença de uma molécula de 

CO. 
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1.2.3 Hidroformilação de Terpenos Naturais 

A hidroformilação de terpenos naturais é hoje uma importante forma para a 

síntese dos aldeídos de interesse comercial e industrial31,32. Isto é devido principalmente 

ao fato de que alguns monoterpenos naturais são abundantes e um número de derivados 

oxigenados de importância comercial podem ser produzidos por suas transformações 

catalíticas. Por exemplo, a hidroformilação de monoterpenos é uma importante rota para 

a síntese de aldeídos de interesse para a perfumaria, cosméticos e indústria 

farmacêutica33,34. No caso particular do β-pineno (Esquema 5), este monoterpeno foi 

hidroformilado utilizando compostos carbonílicos de ródio e cobalto31,32 , tais como 

Rh6(CO)16 e Co2(CO)8, catalisadores de ródio modificados com fosfinas17, 35 , 36 , 37  e 

catalisadores heterobimetálico Pt-Sn38.  

 

                                                 
[31] Erman,W. E. Chemistry of the Monoterpenes: An Encyclopedic Handbook; Marcel 
Dekker: New York, 1985. 
[32] Chalk, A. J. In: Catalysis of Organic Reactions, vol. 22; Rylander, P. N., 
Greenfield, H., Augustine, R. L., Eds., Marcel Dekker: New York, 1988. 
[33] Ciprés, I.; Kalck, Ph.; Park, D. C.; Serein-Spirau, F., J. Mol. Catal., 1991, 66, 399. 
[34] Azzaroni, F.; Biscarini, P.; Bordoni, S.; Longoni, G.; Venturini, E., J. Organomet. 
Chem., 1996, 508, 59. 
[35] Barros, H. J. V.; Ospina, M. L.; Arguello, E.; Rocha, W. R.; Gusevskaya, E. V.; 
Dos Santos, E. N. J. Organomet. Chem. 2003, 671, 150. 
[36] Soulantica, K.; Sirol, S.; Koinis, S.; Pneumatikakis, G.; Kalck, P. J. Organomet. 
Chem. 1995, 498, C10. 
[37] Sirol, S.; Kalck, Ph. New J. Chem. 1997, 21, 1129. 
[38] Gusevskaya, E. V.; Dos Santos, E. N.; Augusti, R.; Dias, A. O.; Foca, C. M. J. Mol. 
Catal. A 2000, 152, 15. 
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Esquema 5 

 

Nas condições de hidroformilação, como mostrado no Esquema 5, várias reações 

podem ocorrer: hidroformilação do β-pineno produzindo uma mistura diasteriomérica 

dos aldeídos 1 e 2, migração da dupla ligação ou isomerização do β- para o α-pineno, 

que pode também ser hidroformilado gerando os aldeídos 3 e 4, assim como a 

hidrogenação de ambos os pinenos. O surgimento destes diferentes aldeídos está 

diretamente relacionado ao fato de que em ambos isômeros, β e α-pineno, a dupla 

ligação exibe duas faces diastereotopicas como mostrado no Esquema 6. 
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Esquema 6 

 

 A aproximação da espécie catalítica da face top, que é a face mais impedida, ou 

da face bottom, governará a seletividade diastereofacial. Por exemplo, os produtos 2 e 4 

no Esquema 5, são obtidos a partir do ataque na face top, enquanto que os produtos 1 e 

3 são resultados do ataque pela face bottom. A discriminação entre as duas faces 

diastereotópicas do β-pineno é esperada ter uma dependência nos diferentes 

impedimentos espaciais das faces para a aproximação do catalisador. Entretanto, várias 

observações experimentais concluíram que a diastereosseletividade não é uma 

conseqüência direta das peculiaridades espaciais do substrato. Azzaroni e 

colaboradoes39 realizaram a hidroformilação do (1S,5S)-(-)- e (1R,5R)-(+)-β-pineno em 

presença do [Rh4(CO)12], em que a espécie catalítica [HRh(CO)3] é gereada in situ  pela 

fragmentação do cluster. Eles encontraram 10-formilpinanos, com o grupo formil trans 

à ponte gem-dimetil, espécie 2 no Esquema 5, como o produto principal. Este aldeído 

resulta da coordenação do ródio à face top do β-pineno, face mais impedida, e os 

autores sugerem que a diastereosseletividade é influenciada não somente pela diferença 

espacial entre as duas faces da dupla ligação, mas também pelas energias relativas do 

                                                 
[39] Azzaroni, F.; Biscarini, P.; Bordoni, S.; Longoni, G.; Venturini, E. J. Organomet. 
Chem. 1996, 508, 59. 
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estado de transição ao longo da inserção da olefina na ligação Rh-H. Kalck e 

Urrutigoity40 sugeriram que ocorre uma interação agóstica entre o grupo metil e o átomo 

de ródio, onde um intermediário ródio-alquil formado pela transferência do hidrogênio 

para a olefina na coordenação top, compensando suficientemente em energia para o 

impedimento estérico do substrato. Recentemente, estudos dos efeitos dos ligantes de 

fósforos e condições de reação sobre a diastereosseletividade da hidroformilação 

catalizada por ródio no substrato β-pineno35 foram conduzidos por Barros et. al. Foi 

observado que, com o catalisador de ródio não modificado a hidroformilação do β-

pineno a 60ºC levou a somas comparáveis dos isômeros  cis (1) e trans (2) do10-

formilpinano. No entanto, utilizando altas temperaturas (100-120ºC) a reação foi muito 

mais estereosseletiva: 90-97% do 10-formilpineno foi formado com a configuração 

trans. Como mencionado antes, a formação do aldeído trans 2 requer o catalisador 

coordenado à face mais impedida estericamente da olefina, syn para a gem-dimetil 

fazendo uma ponte ao átomo de carbono (coordenação ‘top’). Desta forma, a 

diastereoseletividade parece não ser uma conseqüência direta de somente efeitos 

espaciais inerentes do substrato, mas também, efeitos eletrônicos devem ter um papel 

fundamental no controle deste processo. 

Neste trabalho, nós investigamos teoricamente a interação do β-pineno com o 

catalisador de ródio não modificado [HRh(CO)3] e o catalisador de ródio modificado 

[HRh(CO)2PMe3]. Cálculos de estrutura eletrônica ao nível de Teoria do Funcional de 

Densidade foram realizados com o objetivo de se entender os fatores estruturais, 

energéticos e eletrônicos envolvidos na seletividade diastereofacial presente na 

interação do β-pineno com os catalisadores [HRh(CO)3] e  [HRh(CO)2PMe3] bem como, 

                                                 
[40] Kalck, Ph.; Urrutigoïty, M. Coord. Chem. Rev. 2004, 248, 2193. 
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as energias envolvidas ao longo da reação de inserção da olefina na ligação Rh-H. A 

reação de inserção do etileno na ligação Rh-H foi utilizada como modelo para, através 

de um estudo sistemático, definir a metodologia teórica mais adequada. O trabalho foi 

centrado nas etapas de coordenação e inserção da olefina por serem estas as etapas 

determinantes da seletividade em reações de hidroformilação e hidrogenação. A meta 

principal do presente trabalho é o de se entender o mecanismo de reação e os fatores que 

governam a seletividade, com o intuito de, em conjunto com estudos experimentais, se 

fazer um planejamento a priori de sistemas catalíticos com seletividades pré-definidas. 
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CAPÍTULO 2: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

 

 Para se calcular a estrutura eletrônica das moléculas, podemos fazer uso de três 

métodos teóricos quânticos, são eles: ab initio, Teoria do Funcional de Densidade 

(Density Functional Theory – DFT) e semi-empíricos. Os métodos ab initio baseiam-se 

na tentativa de descrever a função de onda (Ψ ) molecular, sem incluir nenhum dado 

experimental. A função de onda é obtida a partir da resolução da equação de 

Schrödinger independente do tempo (2.1)41. 

 

ˆ =EΗΨ Ψ                                                                                                                 (2.1) 

onde Ĥ  é o operador hamiltoniano não relativístico 

 

 
M N M M M N

2 2 A B A
A

A i A B>A A iA AB ij iA

Z Z Z1 1 1 1Ĥ=-
2 M 2 R r ri∇ − ∇ + + −∑ ∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑             (2.2) 

 

A e B são os índices característicos dos núcleos e M é característico das massas dos 

núcleos com números atômicos ZA e ZB. Os índices i e j são relativos aos elétrons, 

sendo rij a distância entre os elétrons i e j, e riA a distância entre o elétron i e o núcleo A. 

Os dois primeiros termos da equação (2.2) são os operadores para as energias cinéticas 

dos núcleos e dos elétrons respectivamente, o terceiro e o quarto termos são os 

operadores para as energias potenciais de repulsão núcleo-núcleo e elétron-elétron, e o 
                                                 
[41] Eisberg, R., Resnick R., Física Quântica, Editora Campus, 1994. 
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último termo é o operador que representa a atração elétron-núcleo. Com exceção de 

alguns sistemas muito simples, esta equação não tem solução analítica, e existem 

diversas abordagens para sua resolução numérica envolvendo sistemas moleculares. A 

primeira aproximação que é feita é a separação de Born-Oppenheimer 42 . Esta 

aproximação separa o movimento dos núcleos do movimento dos elétrons, levando em 

consideração a diferença de massa entre os núcleos e os elétrons. Com essa 

aproximação a função de onda total Ψ  passa a ser escrita como um produto de uma 

função de onda eletrônica para uma dada configuração nuclear (Ψ ) e uma função de 

onda nuclear ( χ ): 

 elΨ(r,R)=Ψ (r;R) χ(R)⋅                                                                                 (2.3) 

onde r representa as coordenadas eletrônicas e R as coordenadas nucleares. Dessa forma 

podemos escrever a equação de Schrödinger puramente eletrônica: 

 el el el elĤ Ψ (r;R)=E (R)Ψ (r;R)                                                                           (2.4) 

Onde o operador Hamiltoniano puramente eletrônico possui a forma em unidades 

atômicas 

 
2 A

el i
i A i j i>jiA ij

Z1 1Ĥ =- - +
2 r r

∇∑ ∑∑ ∑∑                                                            (2.5) 

Na equação (2.5) os índices i e j referem-se aos elétrons e A aos núcleos. 

 Os cálculos ab initio são mais apropriados para o tratamento de sistemas 

pequenos, até cerca de 40 átomos. Uma vez que requer um custo computacional alto. 

Para sistemas maiores torna-se, as vezes, impraticável. Nesses casos então, o sistema 

                                                 
 
[42] Helgaker, T., Quantum Chemistry and Molecular Properties,  Summer School, 
Oslo, 1990. 
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pode ser tratado com técnicas semi-empícas, que utilizam um hamiltoniano mais 

simples e parâmetros ajustados com valores obtidos experimentalmente.43 

 Os métodos DFT, são técnicas alternativas aos métodos ab initio devido 

principalmente à demanda requerida de recursos computacionais, que na DFT é menor. 

Também pela inclusão intrínseca da correlação eletrônica na metodologia DFT. O 

princípio básico dessa metodologia é que a energia de um sistema eletrônico pode ser 

descrito em termos da densidade eletrônica (ρ). Considerando um sistema de n elétrons, 

ρ(r) representa a densidade eletrônica total de um ponto particular no espaço r. A 

energia eletrônica E, é dita então, ser um funcional da densidade eletrônica E[ρ], no 

sentido de que para uma dada função ρ(r), existe uma energia única correspondente. 

 

2.1 O Método de Hartree-Fock  

Devido à presença do último termo de repulsão eletrônica na eq. (2.5), a 

separação das variáveis de integração em qualquer sistema de coordenadas torna-se 

impossível. Em 1927, D.R. Hartree44  resolveu esse problema da separação de variáveis. 

Ele contornou o problema, negando a existência da correlação eletrônica, tornando a 

interação eletrônica instantânea experimentada por um elétron i em particular, como um 

campo médio gerado pelos outros N-1 elétrons e o núcleo do sistema, além de propor 

um procedimento autoconsistente (SCF – Self Consistent Field). Portanto, o método de 

Hartree-Fock (HF) consiste na determinação de uma função de onda eletrônica geral Ψel 

na forma de um produto antissimetrizado de funções de onda de um elétron (2.6).  

                                                 
[43] Atkins, P. W., Friedman, R. S., Molecular Quantum Mechanics, 3ª Edição, Oxford, 
1997. 
[44] Hartree, D. R., Proc. Camb. Phil. Soc., 1927, 24, 111. 



 
 

 

23

1
2

el 1 1 / 2ψ ( !) (1) (1) (2) (2)... ( ) ( )nn n nφ α φ β φ β−=                         (2.6) 

 Dentro deste formalismo, a cada elétron do sistema molecular está associado 

uma certa função spin-orbital φiα ou φiβ, sendo φi a função de onda espacial e 

α(ms=1/2) e β(ms=-1/2) as funções de onda de spin.  

 Uma forma de se obter os Orbitais Moleculares (OM) φi é através do teorema 

variacional (2.7).  

*
T

ˆE el el el nH d V
τ
ψ ψ τ≤ +∫                               (2.7)             

sendo Ψel a função de onda eletrônica que minimiza o funcional energia Eel e Vn o 

potencial nuclear. Com as eqs. (2.5) e (2.7) tem-se a energia de Hartree-Fock escrita 

como: 

/ 2 / 2 / 2

el HF
1 1 1

E E 2 (2 )
n n n

i ij ij n
i i j

J K Vε
= = =

= = − − +∑ ∑∑        (2.8) 

sendo Jij e Kij as integrais de Coulomb e de Troca respectivamente. 

∫ ∫=
1 2

21
12

** )2()1(1)2()1(
τ τ

ττφφφφ dd
r

J jijiij        (2.9) 

∫ ∫=
1 2

21
12

** )1()2(1)2()1(
τ τ

ττφφφφ dd
r

K jijiij                (2.10) 

A quantidade εi (eq. 2.8) corresponde ao autovalor da equação de Fock (2.11) ou a 

energia do iésimo OM. 

iiiF φεφ =ˆ             (2.11) 
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Em 1951, Roothaan45 propôs uma metodologia para resolver a equação de Fock. 

Nesta metodologia, os OM φi são representados como uma combinação linear de 

orbitais atômicos (OA) (LCAO – Linear Combination of Atomic Orbitals) centrados em 

cada um dos átomos do sistema molecular. 

∑
=

=
M

ii c
1μ

μμ χφ     i = 1, 2, ..., n/2                 (2.12)                             

Na eq. (2.12), χμ representam os OA, cμi a contribuição do OA μ para o OM i e M o 

número total de OA utilizados na expansão. Substituindo a eq. (2.12) na eq. (2.11) e 

integrando, obtêm-se as equações de Roothaan (2.13). 

∑
=

=−
M

ii SFc
1

0)(
μ

μνμνμ ε           (2.13) 

Fμν são os elementos da matriz de Fock, νμμν χχ |ˆ| FF = e Sμν as integrais de 

sobreposição dos OA χμ e χν, νμμν χχ |=S . Expandindo a integral de Fock tem-se: 

( )[ ]∑∑ −+=
λ σ

λσμνμν νσμλλσμν )|(2/1|PHF        (2.14) 

Na eq. (2.14) as integrais Hμν são definidas como: 

∫ ∑ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−∇−=

1

1
1

2
1

* )1(
2
1)1(

τ
ν

α α

α
μμν τχχ d

r
Z

H         (2.15) 

As quantidades (μν⎢λσ) e (μλ⎢νσ) são as integrais de repulsão eletrônica e troca, 

respectivamente, definidas como: 

( ) ∫ ∫=
1 2

21
*

12

* )2()2(1)1()1(|
τ τ

σλνμ ττχχχχλνμν dd
r

       (2.16) 

Os elementos da matriz ordem de ligação ou matriz densidade Pλσ são descritos por: 

                                                 
[45] Roothaan, C. C. J., Rev. Mod. Phys., 1951, 23, 69. 
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∑
=

=
2/

1

2
n

i
iiccP σλλσ            (2.17) 

sendo a soma sobre todos os orbitais moleculares ocupados (n/2). As energias dos MO 

εi correspondem às raízes do determinante secular. 

                                        0=− μνμν ε SF i                              (2.18) 

       

e a energia total é dada pela eq. (2.8). 

 Uma vez que os elementos da matriz de Fock (2.14) dependem dos coeficientes 

de acordo com a eq. (2.17), a eq. (2.13) deve ser resolvida iterativamente, isto é, uma 

base de OM φi é definida inicialmente de acordo com a eq. (2.12) e assim utilizada para 

o cálculo da matriz de Fock (2.12). O determinante secular (eq. 2.18) é resolvido e um 

conjunto de energias εi é obtido e utilizado na eq. (2.13) para a determinação dos 

coeficientes cμi. Uma nova expansão (eq. 2.12) é definida e todo o processo é repetido 

até que a convergência seja obtida. Este procedimento é conhecido como método do 

campo autoconsistente (SCF)46. 

 

2.2 A Correlação Eletrônica  

 

               A utilização do método de Hartree-Fock implica no uso do método do campo 

autoconsistente, que é capaz de obter soluções para as funções de onda do sistema a 

partir de uma função tentativa. Essa função tentativa é obtida a partir de uma estimativa 

inicial da função de onda, a qual é aperfeiçoada iterativamente até convergência. .  

                                                 
[46] March, N. H., Self-Consistent Fields in Atoms, Pergamon International library, 
1975. 
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              Ao considerar um sistema real, onde os elétrons interagem uns com os outros 

de forma instantânea, pode-se perceber que o método aqui apresentado não é o ideal 

para se fazer previsões químicas. Essa evidência induz a um erro entre a energia exata 

do sistema e a obtida pelo método limite de Hartee-Fock. No limite HF a diferença entre 

essas energias é chamada de energia de correlação (ΔEcorr), e é representada pela 

equação64:  

  .HFexatacorr Ε−Ε=ΔΕ  

Existem vários métodos para se tratar o problema da correlação eletrônica, como a 

teoria de pertubação de Møller-Plesset de ordem n (MPn) , Interação de Configurações 

(CI) e o método coupled cluster.  

              No método CI64 a correlação eletrônica é considerada fazendo uma combinação 

linear da função de onda do estado fundamental com um grande número de 

configurações excitadas. Os coeficientes são determinados usando o princípio 

variacional até encontrar aqueles que minimizem a energia do sistema. No entanto, esse 

método não é muito utilizado devido ao grande número de configurações geradas, sendo 

limitado para sistemas pequenos. Entre as variantes do método CI temos: o full CI, CIS, 

CISD, CISDTQ. O full CI corresponde a uma solução exata da equação de Schrödinger 

para certo conjunto de funções de base, mas é muito caro computacionalmente, o que 

inviabiliza a sua utilização em sistemas com muitos átomos.  

             A teoria de perturbação supõe que o hamiltoniano do sistema H possa ser 

separado em duas partes:  

V+Η=Η 0  

com H0 tendo os autovalores e auto-estados conhecidos e V sendo a perturbação. A 

energia exata E, solução da equação, 



 
 

 

27

ΕΨ=ΗΨ  

é expressa como uma soma de contribuições que envolvem V. Comparada ao método CI, 

a teoria de perturbação apresenta a característica de não ser um procedimento 

variacional. Embora isto possa parecer uma desvantagem é preciso lembrar que 

processos físicos dependem de diferenças de energia e, pois, no que se refere à diferença 

de energia não existe um sinal definido de erro. Teoria de perturbação tem a grande 

vantagem de ser um método extensivo, ou seja, a energia obtida varia linearmente com 

o número de partículas.   

              A teoria de perturbação de muitos corpos, para sistemas eletrônicos, 

normalmente utiliza a aproximação de Møller-Plesset49 e, portanto é normalmente 

chamada também teoria de perturbação de Møller-Plesset (MPPT- Møller-Plesset 

Pertubation Theory). Ela baseia-se na teoria de Rayleigh-Schödinger considerando uma 

separação conveniente do hamiltoniano em duas partes Н = Н(0) + V. 

             No método de Møller-Plesset, o hamiltoniano de ordem zero é definido como 

uma soma de todos os hamiltonianos HF de um eletron, Hi
HF, como pode ser visto a 

seguir: 

( ) ∑
=

Η=Η
N

i

HF
i

1

0

 

 

A perturbação de primeira ordem é a diferença entre o hamiltoniano de ordem zero com 

o hamiltoniano eletrônico,  

( ) ( )0.1 Η−Η=Η eletr  

 

A função de onda HF do estado fundamental, ΨHF, é autofunção do hamiltoniano HF, 

H(0), com o autovalor E(0) (soma das energias dos orbitais sobre todos os spin-orbitais 
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ocupados). A energia HF associada à função de onda do estado fundamental 

normalizada tem a seguinte expressão: 

 ( ) ( )1010. Ε+Ε=ΨΗΨ+ΨΗΨ=ΨΗΨ=Ε HFHFHFHFHFeletrHF
HF  

 

Assim, a energia HF é a soma da energia de ordem zero com a energia de primeira 

ordem. Já a primeira correção para a energia do estado fundamental do sistema como 

conseqüência da correlação eletrônica é dado por uma correção de segunda ordem na 

energia: 

 ( ) ( )

( )∑
≠ Ε−Ε

ΨΗΨΨΗΨ
=Ε

0
0

0

1
00

1
2
0

J J

HF
J

HFHFHF
J

 

Um cálculo Møller-Plesset para correção de segunda ordem na energia é chamado 

cálculo MP2, e as correções de maiores ordens são MP4, MP5, e.t.c.  

 Para maiores detalhes dos métodos empregados para se incluir a energia de 

correlação nos cálculos de estrura eletrônica, bem como uma análise comparativa dos 

métodos sugere-se os livros textos citados na referência 49. Nos últimos anos a teoria do 

funcional da densidade (DFT – Density Functional Theory) emergiu como uma 

alternativa interessante em estudos de estrutura eletrônica por, principalmente, incluir a 

correlação eletrônica implicitamente em seu formalismo. Como neste trabalho fez-se 

uso extensivo da DFT, faremos uma breve descrição dos princípio envolvidos nesta 

técnica no próximo tópico.  
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2.3 Teoria do Funcional da Densidade (DFT) 

 

 Entre os principais objetivos da Química Quântica estão: (i) a capacidade de 

prever propriedades moleculares quantitativa e qualitativamente; (ii) explicar a natureza 

da ligação química. Então, considerando esses interesses, a moderna Teoria do 

Funcional de Densidade (DFT) surgiu como uma alternativa aos tradicionais métodos 

ab initio e semi-empíricos no estudo de propriedades do estado fundamental de sistemas 

moleculares7,47. A principal vantagem da DFT sobre os métodos ab initio padrões está 

no ganho em velocidade computacional e espaço em memória. O esforço computacional 

na DFT aumenta por um termo de n3 (n=número de funções de base), enquanto que para 

os métodos Pós-Hartree-Fock aumenta em n4, ou n5 para técnicas de interação de 

configuração. Essa comparação pode ser feita, pois na DFT a correlação eletrônica é 

tratada de forma implícita nos funcionais de correlação. Nas derivações das equações 

dessa metodologia, nenhum parâmetro, em princípio, necessita ser ajustado ou 

determinado empiricamente. Dessa forma, a DFT poderia ser considerada como uma 

teoria de natureza ab initio47.  

 Na DFT, a entidade básica é a densidade eletrônica ρ(r) que descreve a 

distribuição de carga na molécula. Muitos cientistas são defensores do uso dessa 

metodologia, pois consideram que a ρ(r) é o “observável” mecânico-quântico, isso 

possibilita uma formulação conceitual mais acessível em termos de química descritiva. 

 A primeira tentativa de se usar a densidade eletrônica como variável básica para 

a descrição de um sistema eletrônico, deve-se a Drude e a sua teoria sobre metais48a,b. 

                                                 
[47] Duarte, H. A. Química Nova, 2001, 24, 501. 
[48] (a) Drude P., Annalen der Physik, 1900, 1, 566., (b) Drude, P., Annalen der Physik, 
1900, 3, 369. 
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Entretanto, sem dúvida, essa teoria relativa aos metais foi extremamente precoce, haja 

vista a descoberta do elétron por Thompson em 1897 ter ocorrido apenas três anos antes 

das proposições de Drude. Drude aplicou a teoria cinética dos gases a um metal, 

considerado como um gás homogêneo de elétrons, para desenvolver a sua teoria sob 

condução térmica e elétrica. Da mesma forma que na teoria cinética dos gases, as 

interações elétron-elétron e elétron-íon eram desprezadas8. Mais tarde, na década de 20, 

o modelo do gás de elétrons de Fermi-Dirac obteve um melhor acordo experimental no 

estudo de propriedades de metais, proporcionando uma sensível melhora em relação ao 

modelo de Drude. Nesse modelo, os elétrons são tratados como constituintes de um gás 

homogêneo e se encontram distribuídos uniformemente no espaço. Então, a partir da 

distribuição de Fermi-Dirac um modelo atômico pôde ser elaborado em termos da 

densidade eletrônica, o modelo atômico de Thomas-Fermi49. Porém, só em 1964, com a 

publicação de dois teoremas por Hohenberg e Kohn50, que o uso da densidade eletrônica 

como variável básica foi rigorosamente legitimado. Eles forneceram os fundamentos da 

Teoria do Funcional de Densidade moderna e mostraram que os modelos baseados nos 

funcionais de energia devem ser vistos como uma aproximação de uma teoria exata. Os 

dois teoremas mostraram que existe um funcional de energia exato da densidade 

eletrônica E(ρ) e um princípio variacional exato para esse funcional.  

De acordo com o primeiro teorema de Hohenberg e Kohn50, o estado 

fundamental (não degenerado) de um sistema de N elétrons é totalmente determinado 

pela densidade eletrônica correspondente e a energia do estado fundamental é um 

                                                 
 [49] (a) Parr, R. G.; Yang W., Density Functional Theory of Atoms and Molecules, 
Oxford University Press, 1989. (b) Thomas L. H, Proc. Camb. Phil. Soc. 1927, 23, 542. 
(c) Fermi E., Rend. Accad. Lincei, 1927, 6, 602. 
[50] Hohenberg, P.; Kohn W., Phys. Rev., 1964, 136, B864. 
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funcional da densidade eletrônica do estado fundamental, então, seus componentes 

individuais também devem ser, ou seja: 

[ ] [ ] [ ] [ ]0 0 0 ee 0 Ne 0E ρ =T ρ +E ρ +E ρ                    (2.19) 

onde o funcional da energia é descrito como uma soma dos funcionais da energia 

cinética, T[ρ0], do potencial de repulsão elétron – elétron, Eee[ρ0],  e do potencial de 

atração núcleo – elétron, ENe[ρ0].  

Se separarmos o potencial atrativo [ ]0 0 ( )Ne NeE r V drρ ρ= ∫
uur r

 que depende do sistema, dos 

termos “universais” teremos o funcional de Hohenberg – Kohn (HK): 

 

[ ] [ ] [ ]0 0 0 Ne 0 ee 0E ρ = ρ (r)V dr+T ρ +E ρ∫
r r

            (2.20) 

onde o segundo termo é um termo universalmente válido. Reorganizando os termos 

teremos: 

[ ] [ ]0 0 0 Ne HK 0E ρ = ρ (r)V dr+F ρ∫
r r

              (2.21) 

Em outras palavras, o funcional de Hohenberg-Kohn fornece o valor esperado da função 

de onda: 

[ ] [ ] [ ]HK ee ee
ˆ ˆF ρ =T ρ +E ρ = ψ|T+V |ψ           (2.22) 

Embora o funcional HK contenha os funcionais da energia cinética e do 

potencial de repulsão eletrônica, suas formas analíticas são desconhecidas. O máximo 

de informação que se pode ter a respeito do potencial é a parte clássica de Coulomb, 

dado por: 

[ ] [ ]1 2
1 2

12

1 ( ) ( )
2ee ncl

r rE dr r E
r

ρ ρρ ρ= +∫∫
ur ur

urur
      (2.23) 
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Onde Encl[ρ] contém as contribuições não clássicas para a interação elétron – elétron, 

tais como correção de auto – interação, troca e correlação. 

 O segundo teorema de Hohenberg-Kohn estabelece que o funcional [ ]HKF ρ ( o 

funcional que estabelece a energia do estado fundamental do sistema) só levará à 

energia mínima, se e somente se, a densidade eletrônica for a verdadeira densidade ρ do 

estado fundamental. Em outras palavras, trata-se do princípio variacional, que neste 

contexto pode ser escrito como: 

~ ~ ~ ~

0 Ne eeE E T E Eρ ρ ρ ρ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤≤ = + +⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
           (2.24) 

 Significa que para qualquer densidade tentativa 
~

( )rρ
r

, que satisfaz as condições 

de contorno necessárias (V e N- representabilidade, ou seja, a densidade encontrada 

deve representar ambos, potencial e número total de elétrons), a energia obtida a partir 

do funcional dado em (2.19) deve ser igual a verdadeira energia do estado fundamental. 

Para conectar o princípio variacional e a teoria do funcional de densidade (DFT), 

uma busca deve ser feita por todas as funções de onda de N elétrons, e então a que 

produzir o menor valor esperado do operador Hamiltoniano é a função de onda do 

estado fundamental. 

0
ˆ ˆ ˆ| |min Ne ee

N
E T V V

ψ
ψ ψ

→

= + +            (2.25) 

 Porém, tal busca é feita em duas etapas distintas: Primeiro procura-se por todo 

subconjunto de funções ψx, que produzem uma densidade particular ρx (sob a restrição 

de que esta densidade integrada reproduza corretamente o número de elétrons); o 

resultado desta busca é a função de onda min
Xψ , que produz a menor energia para a 

densidade dada ρx.  
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 O segundo passo é estender a busca por todas as densidades, até se identificar, 

entre todas as densidades, a densidade para a qual a função de onda caracterizada no 

primeiro passo produza a menor de todas as energias.  Este procedimento ficou 

conhecido como busca restrita de Levi51 que pode ser escrita como: 

( )0
ˆ ˆ ˆmin min | |Ne eeN

E T V V
ρ ψ ρ

ψ ψ
→ →

= + +           (2.26) 

onde, obviamente faz-se primeiro a minimização interna ao parêntesis e em seguida a 

externa. Introduzindo o funcional universal, temos: 

[ ] ˆ ˆmin | |êeF T V
ψ ρ

ρ ψ ψ
→

= +             (2.27) 

que resulta em: 

[ ]( )0 min ( ) NeN
E F r V d r

ρ
ρ ρ

→
= + ∫

r r
               (2.28) 

Portanto, dada uma densidade qualquer, o funcional HK produzirá a 

correspondente energia, que sob condições de minimização reproduz a densidade e a 

energia do estado fundamental. 

Em 1965, Kohn e Sham propuseram uma metodologia que ficou conhecida com 

o Método de Kohn-Sham (KS)52. Esse método baseou-se em um conjunto alternativo de 

equações análogas às equações do método de Hartree-Fock, e que segundo esses 

cientistas, apesar desse método tratar a correlação eletrônica implicitamente, essas 

equações não apresentavam maior complexidade. 

O ponto de partida de KS foi um sistema referencial de elétrons não interagentes, 

com um Hamiltoniano que tenha um potencial local efetivo, . ( )ef rν :  

                                                 
[51] Parr, R.G.; Yang, W., The International Series of Monographs on Chemistry, 
Oxford University Press, 1989. 
[52] Kohn, W.; Sham, L. J., Phys. Rev., 1965, 140, A1133. 
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21 ( )
2

KS
efH rυ= − ∇ +           (2.29) 

no qual não existe o termo de repulsão elétron-elétron e para o qual a densidade 

eletrônica é exatamente ρ; para este sistema existe uma função de onda exata: 

[ ]1 2
1 det , ,...

!
KS

NN
ψ ψ ψ ψ=         (2.30) 

Os orbitais de Kohn-Sham, KS
iψ , são obtidos a partir da equação:  

2  
1
2

KS KS
ef i i iυ ψ ε ψ⎛ ⎞− ∇ + =⎜ ⎟

⎝ ⎠
                                                               (2.31) 

A energia cinética dos elétrons não interagentes, Ts[ρ] fica então da seguinte forma: 

21[ ]
2

N
KS KS

s i i i
i

T ρ ψ ψ= − ∇∑                                                             (2.32) 

O potencial efetivo é obtido da seguinte forma52: 

 1
1

1

( )( ) ( ) ( )ef xc
rr r dr r

r r
ρυ υ υ= + +
−∫   (2.33) 

em que 

[ ]( )
( )

xc
xc

Er
r

δ ρυ
δρ

=                   (2.34) 

onde Exc é a energia de troca-correlação, que contém a diferença entre a energia cinética 

do sistema não interagente e o sistema interagente (T e Ts), a qual é presumivelmente 

pequena e a parte não clássica do potencial de repulsão elétron-elétron (Vee). 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]xc s eeE T T V Jρ = ρ − ρ + ρ − ρ            (2.35) 

As Eqs. (2.31), (2.33) e (2.34) representam o esquema Kohn-Sham autoconsistente 

- KS-SCF, Kohn Sham–Self Consistent Field -. Como o potencial efetivo, ( )ef rυ , 

depende da densidade eletrônica, ( )rρ , as equações de Kohn-Sham são resolvidas por 
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meio de um procedimento autoconsistente. a densidade eletrônica exata do estado 

fundamental de um sistema de elétrons que interagem é gerada a partir da solução de 

um problema auxiliar do sistema de elétrons que não interagem, definido para fornecer a 

mesma densidade do estado fundamental. As equações KS, assim como as equações de 

Hartree-Fock, geram equações de um elétron que descrevem sistemas de muitos elétrons. 

Além disso, as equações KS, em princípio, são exatas uma vez que incorporam 

totalmente os efeitos da correlação eletrônica - troca e correlação - e as soluções delas 

equivalem, formalmente, à resolução exata do problema variacional da DFT.  

Como mostrado anteriormente, a incorporação da correlação eletrônica nas 

equações de Kohn-Sham faz surgir um potencial de troca-correlação desconhecido. 

Com relação a esse fato, é importante mencionar os notáveis trabalhos desenvolvidos 

por Becke, Perdew, Lee, Parr e muitos outros no tratamento do potencial de troca-

correlação53. Esses funcionais constituem-se em aproximações e a elaboração de novos 

funcionais que ainda é uma área de pesquisa de grande interesse dos pesquisadores54. 

De acordo com Ziegler55, os funcionais de troca-correlação foram classificados 

em três gerações. A primeira geração é de funcionais baseados na aproximação LDA 

( Local Density Approximation). Essa aproximação envolve o funcional de troca de 

Dirac baseado no modelo atômico de Thomas-Fermi-Dirac 56 . Para a energia de 

correlação, alguma parametrizações foram propostas no início da década de 70. Porém, 

só as fórmulas propostas na década de 80 que são consideradas importantes nesse nível 

                                                 
[53] Geerlings, P.; De Proft, F.; Langenaeker, W., Chem. Rev., 2003, 103, 1793. 
[54] Chemette, H., Coord. Chem. Rev., 1998, 699, 178. 
[55] Ziegler, T. Can. J. Chem, 1995, 73, 743. 
[56] Dirac, P. A., Proc. Cambridge Philos. Soc., 1930, 26, 376. 
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de aproximação57,58.O método Xα se enquadra nesse contexto, e ele é equivalente ao 

método LDA, porém sem a correlação eletrônica.  

A segunda geração de funcionais faz uso da densidade eletrônica e de seu 

gradiente. Essa aproximação é usualmente denominadas GGA (Generalized Gradient 

Approximation). Os mais populares funcionais de uso corrente são aqueles 

desenvolvidos por Becke para a troca59, Perdew para a correlação60, Lee et al. para 

correlação61, Perdew e Wang para funcionais de troca e correlação62.  

A terceira geração faz uso de funcionais híbridos que contém em sua formulação 

funcionais GGA de troca e correlação que inclui uma contribuição vinda do Hartree-

Fock. Como referência, podemos citar um dos funcionais híbridos mais utilizados em 

cálculos DFT, que é funcional B3LYP. Esse funcional contém um termo de troca 

desenvolvido por Becke (indicado pela letra B), e um termo de correlação desenvolvido 

por Lee, Yang e Parr (indicado pela sigla LYP) e ainda possui três parâmetros empíricos 

escolhidos para otimizar sua performance (indicado pelo número 3). 

Os funcionais da energia de troca e correlação são modelados usando 

considerações teóricas do comportamento da densidade em várias situações extremas, e 

freqüentemente algum parâmetro empírico é introduzido. Alguns funcionais de troca, 

com a densidade corrigida pelo gradiente, de uso comum são: os funcionais de Perdew e 

Wang de 1986, os quais não contêm parâmetros experimentais e são designados por 

                                                 
[57] Vosko, S. J.; Nusair, M., Can. J. Phys., 1980, 58, 1200. 
[58] Perdew, J. P.; Zunger A., Phys. Rev. B., 1981, 23, 5048. 
[59] Becke, A. D., Phys. Rev. A., 1988, 38, 3098. 
[60] Perdew, J. P., Phys. Rev. B., 1986, 33, 8822. 
[61] Lee C.; Yang W.; Parr, R. G. Phys. Rev. B., 1988, 37, 785. 
[62] Perdew, J. P.; Wang, Y.; Burke, K., Phys. Rev. B., 1996, 54, 16553. 
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PW86 ou PWx86, o funcional de Becke de 1988 denotados por B88, Bx88, Becke88 ou 

B e o funcional PWx91. A forma explicita do funcional de troca B88 é dada por: 

( ) dr
senhb

bEE LSDA
X

B
X ∑ ∫

=
−+

−=
βασ σσ

σ
σ

χχ
χρ

,
1

23
4

88

61
,                                   (2.36) 

onde ( ) 34σσ
σ ρρχ ∇≡ ,  ])1(ln[ 2121 ++=− xxsenh , b é um parâmetro semi-empírico 

cujo valor de 0,0042 u.a. foi ajustado usando a energia de troca conhecida de cálculos 

HF para vários átomos e,  
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Os funcionais de correlação corrigidos pelo gradiente de uso mais comum 

incluem o de Lee-Yang-Parr (LYP), o funcional de correlação de Pardew (P86 ou Pc86), 

o funcional de correlação de Perdew-Wang 1991 (PW91 ou PWc91) e os funcionais de 

Becke conhecidos como Bc95 ou B96. 

Alguns programas de Cálculo de estrutura eletrônica, como o GAUSSIAN, 

GAMESS, NWCHEM, etc., possuem todos esses funcionais implementados e, 

geralmente, qualquer funcional de troca pode ser combinado com qualquer funcional de 

correlação. Por exemplo, a notação BLYP/6-31G* denota um cálculo a nível DFT feito 

com o funcional de troca Becke 1988 combinado com o funcional de correlação de Lee-

Yang-Parr com os orbitais de KS expandidos com o conjunto de base 6-31G*. 
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2.4 Funções de Base 

 

Os orbitais do tipo Slater (STO – Slater-Type Orbital) e os orbitais do tipo 

Gaussiana (GTO – Gaussian-Type Orbital) são basicamente os dois tipos de funções 

atômicas utilizadas na expansão dos OM (eq. 2.12). Apesar das funções STO 

permitirem uma descrição melhor dos OM, elas exigem um esforço computacional 

maior do que quando utilizado as funções GTO para a resolução das integrais de 

repulsão eletrônica. Daí tem-se que, atualmente, os métodos ab initio, geralmente 

utilizam as funções do tipo GTO em seu formalismo. Estas funções podem ser 

representadas como: 

    
2rkji

ijk
ijkezyNx ξχ −=          (2.38) 

com N sendo a constante de normalização e os índices i, j e k são inteiros positivos ou 

zero. O termo ξijk representa o expoente do orbital. Como exemplo, quando i+j+k=0 a 

eq. (2.20) representa um OA s e quando i+j+k=1 a função GTO descreve um orbital do 

tipo p. 

Como as funções GTO são fisicamente menos realísticas, quando comparadas 

com as STO, a descrição dos OA é feita através de combinações lineares de GTO, 

denominadas funções contraídas (CGTO – Contracted Gaussian-Type Orbital). 

∑=
i

i ga μμμχ       (2.39) 

Os coeficientes da expansão (2.37) são ajustados de forma a minimizar energias 

de sistemas atômicos e moleculares. As funções gμ representam as GTO originais e são 

denominadas de funções primitivas. O esquema de contração e a denominação das 

funções de base usualmente empregadas podem ser sumarizados pela sigla genérica: M-
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NPG, sendo que a última letra indica que se trata de um conjunto de funções de base 

construída com funções gaussianas.  Nessa denominação, “M” indica o número de GTO 

primitivas utilizadas na construção da CGTO que descreve cada AO da camada interna; 

“N” o número de GTO primitivas que constituem a CGTO utilizada na descrição dos 

AO de valência e “P” o número de GTO primitivas difusas utilizadas na construção da 

CGTO que representa os AO de valência. Como exemplo, a função de base 6-31G 

descreve cada um dos AOs internos por 1 CGTO composta de 6 GTO primitivas e os 

AOs de valência por 1 CGTO constituída de 3 GTO mais 1 GTO difusa. 

Existem diversos tipos de conjuntos de funções de base. Em geral, de acordo 

com o número de funções, é possível firmar uma seqüência hierárquica crescente a 

partir de um conjunto mínimo de funções de base denominado STO-3G. A sigla STO-

3G indica que os orbitais de Slater foram representados pela combinação de três 

gaussianas primitivas. Um conjunto de funções é caracterizado como sendo mínimo 

pelo fato de conter o menor número de funções necessárias à descrição dos orbitais 

ocupados de um átomo.  

A primeira modificação de um conjunto mínimo de funções constitui no 

emprego de duas funções em substituição a cada uma das funções previamente 

utilizadas na construção de um conjunto mínimo. Os conjuntos de funções de base, 

assim construídos, são denominados de “conjunto de funções double zeta”. Na prática, 

como forma de simplificação, normalmente se usa um conjunto de funções de base que 

apresenta duplicação apenas nas funções que descrevem a “camada de valência”. Tais 

funções são denominadas de “conjunto de funções split-valence”63.  

                                                 
[63] Warren, J. H.; Radom, L.; R., S. P.; Pople, J. A. Ab Initio Molecular Orbital 
Theory; John Wiley & Sons 1986. 
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A descrição de alguns processos químicos, como interações intermoleculares, 

exigem um melhoramento na função de base através da inclusão de funções de 

polarização, isto é, GTOs representando os AO com maior número quântico azimutal. A 

notação utilizada é M-NPG* para a inclusão de funções do tipo d para átomos diferentes 

de hidrogênio e M-NPG** para inclusão adicional de funções de polarização do tipo p 

para átomos de hidrogênio. Nesse tipo de notação, * e ** são equivalentes à (d) e (d,p), 

respectivamente. O conceito de polarização pode ser entendido considerando que: se um 

átomo de hidrogênio for colocado em um campo elétrico uniforme, sua nuvem 

eletrônica será deformada, o que é evidenciado pela distribuição assimétrica de cargas 

ao redor do núcleo. Pode-se dizer então que ocorreu polarização.  Em uma molécula 

qualquer, o átomo de hidrogênio também sofre um efeito similar produzido por um 

campo elétrico não uniforme oriundo da distribuição não esférica de cargas64. Logo, a 

adição de funções de polarização no conjunto de funções de base vai descrever o 

sistema molecular com uma qualidade relativamente superior, quando comparado com a 

qualidade descrita sem a adição de tal função.  

É importante ainda considerar, que para descrever sistemas com densidade de 

cargas afastadas dos núcleos como ânions, é necessário a inclusão de um outro tipo de 

função de base contendo pequenos valores para os expoentes dos orbitais. Estas funções 

variam suavemente com a distância r e são, portanto, denominadas de funções difusas. 

A notação utilizada é M-NP+G e M-NP++G, sendo que a utilização de um sinal + 

indica a inclusão de 4 GTO difusas (s, px, py, pz) para átomos diferentes de hidrogênio 

e dois sinais + para a inclusão também de uma difusa s para os átomos de hidrogênio. 

                                                 
[64] Szabo, A. Modern Quantum Chemistry, Introduction to Advanced Electronic 
Structure Theory; Dover Plublications, Inc.: New York, 1996. 
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À medida que um sistema molecular é descrito por um nível de cálculo 

altamente correlacionado e utilizando-se um conjunto de funções de base mais 

complexo (tendendo para a completude), a solução do problema tende para a solução 

exata da equação de Schrödinger independente do tempo. 
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CAPÍTULO 3: REAÇÃO DE INSERÇÃO DE ETILENO NA 

LIGAÇÃO Rh-H COMO MODELO PARA A ESCOLHA DA 

METODOLOGIA TEÓRICA 
 

 

3.1 Introdução  

 Reações de inserção de moléculas orgânicas na ligação metal-hidrogênio e 

metal-alquil têm sido estudadas a vários anos65. Elas são introduzidas como uma etapa 

em vários ciclos catalíticos homogêneos importantes tais como hidrogenação, 

hidroformilação, isomerização e polimerização de olefinas66. No caso particular da 

hidroformilação de olefina (a conversão catalítica de alquenos em aldeídos sob pressão 

do CO e H2, como mostrado no Esquema 7), é agora aceito (ao menos para o caso onde 

catalisadores de ródio do tipo HRh(PR3)x(CO)y  são usados) que a reação de inserção da 

molécula do alqueno na ligação metal-hidrogêneo é o passo principal que controla a 

seletividade de todo o processo químico 67 . O fato é que a quimio- régio- e 

estereosseletividade que aparece nas reações de hidroformilação podem ser controladas 

através das propriedades eletrônicas e espaciais dos ligantes e o entendimento de como 

os ligantes ao redor da esfera de coordenação do metal pode induzir tais tipos de 

seletividade, é hoje o principal foco de pesquisa em hidroformilação de olefinas, que 

                                                 
[65] Yamamoto, A. Organotransition Metal Chemistry: Fundamental Concepts and 
applications, Wiley, New York, 1986.  
[66] Gates, B. C. Catalytic Chemistry, Wiley, New York, 1992.   
[67] van Leeuwen, P. W. N. M. Rhodium Catalyzed Hydroformylation; Kluver 
Academic Publishers, Dordrecht, 2000. 
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tem conduzido ao planejamento racional de ligantes, visando obter catalisadores mais 

seletivos68,69,70. 

 

R
CO, H2

Catalisador

CHO

R

CHO

R  

Esquema 7 

 Portanto, o estudo da reação de inserção da olefina na ligação metal-hidrogêneo 

pode nos mostrar importantes informações para entender como os ligantes ao redor do 

metal induz a seletividade, assim como as modificações que podem ser feitas para se 

obter uma desejada seletividade. Porém, a maioria dos ligantes de interesse prático em 

uso hoje possui fosfinas muito volumosas que são grandes o suficiente para proibir a 

utilização de cálculos ab initio de alto nível em todo o sistema, para se obter as barreiras 

de energias e as energias relativas envolvidas ao longo do ciclo catalítico. O tamanho do 

sistema impõe restrições acerca do tipo de cálculo a ser utilizado e usualmente duas 

estratégias são usadas: (i) usar fosfinas modelo que permitem o uso de cálculos ab initio 

de alto nível e de grande precisão ou (ii) usar fosfinas reais, que nos impõe a restrições 

do nível de teoria a ser usado. Ambas estratégias possuem desvantagens: no primeiro 

caso, a exatidão dos cálculos é de inteira confiança. Contudo, os aspectos químicos são 

perdidos uma vez que o modelo usualmente não contempla as propriedades estruturais e 

eletrônicas do ligante real. A segunda abordagem possibilita a investigação completa 

dos aspectos químicos envolvidos ao longo do processo estudado abaixo, entretanto, 

com uma baixa, e em alguns casos, questionável exatidão. Com o intuito de preencher 

                                                 
[68] Botteghi, C.: Marchetti, M.; Del Ponte, D. Quim. Nova, 15, 21, 1992. 
[69] Gladiali, S.; Fabbri, D.; Kóllar, L. J. Organic Chem., 491, 91, 1995. 
[70] Botteghi, C.: Marchetti, M.; Del Ponte, D. Quim. Nova, 20, 30, 1997. 
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esta lacuna, a teoria do funcional da densidade tem surgido nos últimos anos como uma 

importante ferramenta para estudos em catálise71,72 , permitindo o estudo dos efeitos 

eletrônicos e espaciais dos ligantes volumosos. No entanto, a habilidade do método 

DFT para descrever pequenas diferenças de energias entre estruturas intermediárias ao 

longo de uma reação catalítica é sempre uma questão que gera polêmica. Portanto, a 

grande confiança nos funcionais de troca e correlação a serem utilizados, devem ser 

checados primeiramente, usando um modelo menor que permita a comparação com 

cálculos ab initio de alto nível e também, se possível, com os dados experimentais.  

 Neste capítulo foi avaliado o desempenho de alguns funcionais de troca-

correlação (GGA), usualmente utilizados no método DFT, para descrever a reação de 

inserção na ligação Rh-H do composto [Rh(H)(CO)3(C2H2)], como mostrado no 

Esquema 2. Este sistema foi escolhido por que ele serve como um modelo para a 

espécie catalítica, quando o pré-catalisador de ródio não modificado (Rh4(CO)12) é 

usado na reação de hidroformilação de olefinas. A espécie [Rh(H)(CO)3] é formada in 

situ sob condições de hidroformilação. Experimentos de deutereoformilação realizados 

com este catalisados carbonil-ródio, usando substratos vinílico de diferentes estruturas 

revelaram que a reação de inserção do etileno na ligação Rh-H não é reversível73. 

Portanto, a seletividade observada é originada durante a formação do intermediário 

metal-alquil , mostrado no Esquema 8. 

 

 

                                                 
[71] Torrent, M.; Sola, M.; Frenking, G. Chem. Rev. 100, 439, 2000. 
[72] Ziegler, T. Chem. Rev. 91, 651, 1991. 
[73] Lazzaroni, R.; Uccello-barretta, G.; Benetti, M. Organometallics, 8, 2323, 1989. 
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Esquema 8 

 

 Este sistema foi também escolhido devido ao fato de que os ligantes carbonílicos 

não exercem nenhum tipo de efeito estérico ao longo do mecanismo, e o estudo foi 

concentrado apenas sobre os efeitos energéticos e eletrônicos. Acreditamos que este 

estudo pode ser usado para guiar a escolha de um funcional de troca-correlação 

adequado para ser usado em estudos DFT em reações catalíticas, usando ligantes reais, 

como um método padrão, ou em cálculos combinados DFT/MM. 
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3.2 Metodologia Teórica Utilizada 

 

 A otimização das geometrias e cálculos de freqüência foram efetuados, usando 

dois funcionais de troca-correlação puros e três funcionais de troca-correlação híbridos. 

Os funcionais puros utilizam o funcional de troca de Becke74 (B), junto com o funcional 

de correlação sugerida por Perdew75,76 (P86), e Lee, Yang e Parr77 (LYP). Os dois 

funcionais híbridos usam o ajuste de três parâmetros do potencial de troca-correlação, 

sugerido por Becke78 (B3), em conjunto com o funcional de correlação P86 e LYP. O 

funcional híbrido de Perdew, Burke e Ernzerhof79, (PBE1PBE), que utiliza 25% do 

termo de troca e 75% de correlação, também foi utilizado. Estes funcionais serão 

chamados daqui para frente de BP86, BLYP, B3P86 e PBE1PBE. Além disso, a 

otimização das geometrias também foi efetuada utilizando teoria de pertubação Møller-

Plesset de segunda ordem (MP2)80 e interação de configuração com  excitações simples 

e duplas (CISD)81.  

 Dois grupos de funções de base, que serão chamados de BSI e BSII foram 

usados. No conjunto de base BSI, os elétrons da camada interna do átomo de ródio (1s, 

2s, 2p, 3s, 3p e 3d) foram tratados pelo potencial efetivo de caroço de Hay e Wadt 

(LANL2DZ) 82 , e os elétrons de valência (4s, 4p, 4d e 5s) foram incluídos 

explicitamente nos cálculos, usando o conjunto de bases duplo-ξ, em que o esquema de 

                                                 
[74] Becke, A. D. Phys. Rev. A, 38, 3098, 1988. 
[75] Perdew, J. P. Phys. Rev. B, 33, 8822, 1986. 
[76] Perdew, J. P. Phys. Rev. B, 34, 7406, 1986. 
[77] Lee, C.; Yang, W.; Parr, R. G. Phys. Rev. B, 37, 785, 1988. 
[78] Becke, A. D. J. Chem. Phys. 98, 5648, 1993. 
[79] Perdew, J. P.; Burke, K.; Ernzerhof, M. Phys. Rev. Lett. 77, 3865, 1996. 
[80] Head-Gordon, M.; Pople, J. A.; Frisch, M. J. Chem. Phys. Lett. 153, 503, 1988. 
[81] Raghavachari, K.; Pople, J. A. Int. J. Quantum Chem. 20, 167, 1981. 
[82] Hay, P. J.; Wadt, W. R. J. Chem. Phys. 82, 270, 1985. 
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contração original [55/5/4] foi mudado para uma contração mais flexível [441/2111/31], 

porém resguardando a ortonormalidade da descontração. O uso deste esquema de 

contração para os elétrons de valência de metais de transição da segunda série tem 

mostrado bons resultados estruturais para complexos onde estes metais participam83. O 

conjunto de base 6-31G(d) foi utilizado para todos os átomos ligantes. O conjunto de 

base BSII usa a mesma aproximação para tratar os elétrons do átomo de ródio (Rh), mas, 

os átomos dos ligantes são descritos por um conjunto de base mais flexível 6-

31++G(d,p)84,85.  

 Cálculos de energias no ponto foram realizados utilizando teoria de perturbação 

Møller-Plesset de quarta ordem com excitações simples, duplas, triplas e quádruplas 

substituições 86 , MP4(SDTQ) e também no nível de teoria Coupled Cluster 87  com 

excitações simples, duplas e triplas, CCSD(T). As otimizações das geometrias e os 

cálculos harmônicos de freqüência foram realizados somente com o conjunto de bases 

BSI, e os cálculos das energias no ponto, foram conduzidos com ambas as bases BSI e 

BSII. O desempenho dos métodos Spin-Component-Scaled MP2 e MP3 (SCS-MP2 e 

SCS-MP3), desenvolvido por Grimme88,89,  para descrever esta reação organometálica 

mostrada aqui, também foram testadas, através de cálculos de energias no ponto. Estes 

métodos são baseados na partição da energia de correlação em contribuições dos pares 

de spin paralelos ou anti-paralelos dos elétrons, que são escalados separadamente. Estas 

                                                 
[83] Frenking, G.; Antes, I.; Böhme, M.; Dapprich, S.; Ehlers, A. W.; Jonas, V.; 
Neuhaus, A.; Otto, M.; Stegmann, R.; Veldkamp, A.; Vyboishchikov, S. F.; Rev. 
Comput. Chem. 8, 63, 1996. 
[84] Ditchfield, R.; Hehre, W. J.; Pople, J. A. J. Chem. Phys. 54, , 724, 1971. 
[85] Hehre, W. J.; Ditchfield, R.; Pople, J. A. J. Chem. Phys. 56, 2257, 1972. 
[86] Trucks, G. W.; Watts, J. D.; Salter, E. A.; Bartlett, R. J. Chem. Phys. Lett. 153, 490, 
1988. 
[87] Bartlett, R. J.; Purvis, G. D.;  Int. J. Quantum Chem. 14, 516, 1978. 
[88] Grimme, S. J. Chem. Phys. 118, 9095, 2003. 
[89] Grimme, S. J. Comput. Chem. 24, 1529, 2003. 
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simples e elegantes modificações dos métodos MP2 e MP3, conduz a uma significante 

melhora nos vários problemas químicos, onde os métodos MPn falham para descrever 

determinados sistemas, como foi mostrado por Grimme e outros 90 . Os resultados 

mostrados aqui, foram obtidos a partir do programa Gaussian0391. 

 

3.3 Resultados e Discussão 

 As estruturas otimizadas no nível de cálculo BP86 das espécies envolvidas ao 

longo do caminho da reação de inserção são mostradas na Figura 3.1.  

 

 
 

Etileno 
 

Catalisador 

 
 

COORD 

                                                 
[90] Grimme, S. J. Phys. Chem. A, 109, 109, 2005. 
[91] Frisch, M. J. et al., Gaussian 03 (Reviesion B.0), Gaussian Inc., Pittsburgh, PA, 
2003. 
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TS 

PROD 
Figura 3.1: Estruturas otimizadas do etileno, catalisador, espécies coordenadas 

(COORD), estado de transição (TS) e produto (PROD) no nível BP86. 

 

 Os principais parâmetros estruturais obtidos nos diferentes níveis de teoria são 

mostrados nas Tabelas 3.1 e 3.2.  
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Tabela 3.1: Principais parâmetros estruturais para as espécies reagentes livres (Etileno e Catalisador) e para o composto metal-alqueno 
(COORD). Os comprimentos de ligação são dados em Å e ângulos em graus. Todas as estruturas foram otimizadas usando o conjunto de bases 

BSI, no nível teórico especificado. 
Etileno Catalisador Nível de 

teoria r(C-C) ∠(C-C-H) r(Rh-H) r(Rh-COc)a R(Rh-COt)b ∠(COcis-Rh-COc) ∠(COt-Rh-COc) 
BLYP 1,341 121,9 1,644 1,947 1,976 161,8 99,1 

BP86 1,341 121,8 1,641 1,929 1,952 160,7 99,7 

B3LYP 1,331 121,9 1,629 1,942 1,975 162,0 99,0 

B3P86 1,329 121,8 1,624 1,923 1,951 161,0 99,5 

PBE1PBE 1,329 121,8 1,625 1,923 1,950 161,0 99,5 

MP2 1,338 121,7 1,629 1,912 1,927 162,8 98,6 

CISD 1,332 121,8 1,625 1,957 2,000 163,1 98,4 

 COORD 
 r(Rh-H) r(Rh-COeq) r(Rh-COax)c r(C-C)etileno

 d r(Rh-Cetileno) ∠(CO-Rh-CO)eq, ∠(CO-Rh-CO)ax,-eq, ∠(C-Rh-C)etileno 

BLYP 1,613 1,967 2,004 [0,037] 1,403 (4,6%) 2,322 116,0 98,3 35,2 

BP86 1,610 1,948 1,978 [0,030] 1,410 (5,1%) 2,260 114,6 98,7 36,4 

B3LYP 1,595 1,963 2,003 [0,040] 1,393 (4,7%) 2,289 115,9 98,4 35,4 

B3P86 1,590 1,944 1,978 [0,034] 1,397 (5,1%) 2,236 114,8 98,7 36,4 

PBE1PBE 1,590 1,943 1,977 [0,034] 1,399 (5,3%) 2,222 114,4 98,8 36,7 

MP2 1,593 1,927 2,004 [0,077] 1,420 (6,1%) 2,207 112,5 98,6 37,5 

CISD 1,580 1,982 2,043 [0,061] 1,382 (3,8%) 2,247 115,8 98,2 35,8 
a COc é a molécula CO na posição cis ao ligante hidreto. b COt é a molécula CO na posição trans ao ligante hidreto. c Os valores em colchetes 
representa a diferença entre r(Rh-COax) e r(Rh-COeq). d Os valores em parênteses representam a porcentagem do aumento do comprimento de 
ligação C=C do etileno na espécie coordenada.      
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Tabela 3.2: Principais parâmetros estruturais para as espécies no estado de transição (TS) e o produto metal-alquil (PROD). 
TS Nível de 

teoria r(Rh-H) R(Rh-COeq) r(Rh-COax) r(C-H) r(C-C)ethylene ∠(CO-Rh-CO)eq ∠(Rh-Cα-Cβ) δ(Rh-Cα-Cβ-H) 

BLYP 1,678 1,940 1,956 1,652 1,415 112,3 77,3 -15,6 

BP86 1,664 1,923 1,938 1,666 1,417 112,0 76,2 -20,5 

B3LYP 1,658 1,934 1,950 1,638 1,406 112,1 76,1 -15,7 

B3P86 1,644 1,918 1,932 1,650 1,405 112,6 76,1 -19,2 

PBE1PBE 1,642 1,917 1,932 1,659 1,406 112,1 75,9 -20,2 

MP2 1,647 1,946 1,928 1,619 1,423 108,2 74,5 -28,7 

CISD 1,643 1,935 1,962 1,641 1,397 110,2 77,2 -13,8 

 PROD 

 r(Rh-COc)a r(Rh-COt)b r(Rh-Cα) r(Cα-Cβ) ∠(COc-Rh-COc) ∠(COc-Rh-COt) ∠(Rh-Cα-Cβ) ∠(COc-Rh-Cα) 

BLYP 1,945 1,974 2,193 1,540 151,1 96,6 105,5 85,4 

BP86 1,925 1,952 2,164 1,533 147,4 96,9 103,2 85,5 

B3LYP 1,944 1,964 2,171 1,532 159,9 96,5 108,3 84,2 

B3P86 1,924 1,943 2,145 1,525 155,0 96,8 106,0 84,2 

PBE1PBE 1,924 1,940 2,144 1,525 157,2 97,0 106,7 83,8 

MP2 1,893 1,936 2,134 1,523 143,5 96,8 99,7 85,4 

CISD 1,965 1,988 2,140 1,529 167,0 96,5 111,8 83,6 

Os comprimentos de ligação são dados em Å e os ângulos em graus. Todas as estruturas foram otimizadas usando o conjunto de bases BSI, ao 
nível teórico especificado. aCOc é a molécula CO na posição cis ao grupo metila do grupo etila. bCOt é a molécula CO na posição trans ao 
fragmento etil. 
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 Como pode ser visto nas Tabelas 3.1 e 3.2, em geral, existe uma boa 

concordância entre os valores obtidos pelos deferentes métodos. No entanto, existem 

alguns casos isolados, onde ocorrem importantes variações nos valores obtidos. Como 

por exemplo, o comprimento de ligação Rh-COt no catalisador, mostrando uma 

diferença de 0,073 Å entre os valores do método MP2 e CISD. A diferença no método 

DFT para o MP2 neste mesmo comprimento foi dentro de 0,026 Å. É interessante notar 

que, para este parâmetro, os valores na DFT se encontram entre aqueles obtidos nos 

níveis MP2 e CISD. De acordo com o modelo de Dewar-Chatt-Duncanson92 , 93 , é 

esperado que a ligação C-C da molécula de etileno aumente, estando coordenado, 

devido ao significante processo de retro-doação de densidade eletrônica do metal para o 

orbital π*(C=C) do etileno, que reduz a ordem de ligação. Todos os métodos 

empregados predizem tal comportamento (como pode ser visto na espécie COORD nos 

dados da Tabela 3.1), o método CISD prediz a menor porcentagem de aumento (3,8%) e 

o método MP2 mostrando uma alta porcentagem (6,1%). Novamente, os resultados 

obtidos pelo método DFT cai entre esses dois valores mostrados anteriormente. Todos 

os métodos empregados predizem a mesma tendência na ligação Rh-CO nas espécies 

COORD. Isto é, a ligação axial Rh-CO é sempre maior do que a equatorial, em acordo 

com a maior influência trans esperada do ligante hidreto. No entanto, a diferença entre 

as ligações axial e equatorial obtida no nível MP2 (0,077 Å) e CISD (0,061 Å) são 

maiores do que as diferenças registradas no nível DFT, que são no intervalo de 0,040 Å. 

Estes resultados significam que o método MP2 e CISD superestimam a influência trans 

do ligante hidreto quando comparado com os resultados DFT. Os ângulos de ligação 

obtidos para todas espécies e para todos os métodos empregados, estão em menor 

                                                 
[92] Dewar, M. J. S. Bull. Soc. Chim. Fr. 18, C79, 1951. 
[93] Chatt, J.; Duncanson, L. A. J. Chem. Soc. 2929, 1953.  
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variância do que as distâncias das ligações. O único caso que merece atenção é o ângulo 

COc-Rh-COc do produto, PROD, como mostrado na Tabela 3.2. Todos os métodos 

predizem que esta espécie não possui uma estrutura quadrática-plana regular, como era 

esperado por se tratar de um composto d8 tetra-coordenado Rh(I), com o ângulo ∠COc-

Rh-COc variando significativamente de 180º. O menor ângulo de ligação foi obtida com 

o nível MP2 com 143.5º e o método CISD mostrou uma menor variação com 167º. Os 

resultados DFT registraram para este mesmo ângulo, os valores intermediários entre o 

MP2 e CISD. 

 Os valores energéticos computados, envolvidos na coordenação do etileno ao 

catalisador (ΔEcoord), energia de ativação para a reação de inserção (ΔE#, COORD → 

TS) e a energia de reação (ΔEreac, COORD → PROD) são mostrados na Tabela 3.3. 

Como podemos ver, todos os métodos DFT, apresentam a mesma tendência, que é a 

coordenação da olefina com o catalisador sendo um processo energeticamente favorável, 

com uma estabilização da espécie COORD. A formação da espécie metal-alquil é 

também favorecida, que é consistente com o esperado experimentalmente, uma vez que 

a reação não é reversível9. No entanto, o ΔEcoord e o ΔEreac são muito sensíveis ao 

funcional de troca-correlação usados. O ΔEcoord obtido foi de -9,0 kcal.mol-1 com o 

funcional BLYP. Mudando o funcional de correlação para o BP86, a energia obtida no 

processo de coordenação foi de -16,4 kcal.mol-1 que representa uma estabilização 

adicional de 7,4 kcal.mol-1. Isto é, a estabilização da espécie COORD predita pelo 

método BP86 é quase duas vezes a obtida pelo funcional BLYP. É interessante notar 

que o mesmo comportamento ocorre com os funcionais híbridos, em que a troca do 

funcional de correlação, indo do B3LYP para o B3P86, tem o efeito de reduzir a energia 

de coordenação quase duas vezes, de -8,8 kcal.mol-1 no nível B3LYP para -15,7 
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kcal.mol-1 para o funcional B3P86. A energia de coordenação de -16,8 kcal.mol-1, 

prevista pelo método PBE1PBE, está de acordo com os métodos BP86 e B3P86. 

 

Tabela 3.3: Valores energéticos envolvidos na coordenação do etileno com o 

catalisador (ΔEcoord), energia de ativação para a reação de inserção (ΔE#, COORD → 

TS), e energia de reação (ΔEreac, COORD → PROD). Os valores são dados em 

unidades de kcal.mol-1. 

 ΔEcoord. ΔE# ΔEreac. 
BLYP/BSI -9,0 12,8 -9,6 
BP86/BSI -16,4 12,4 -6,9 
B3LYP/BSI -8,8 13,8 -10,6 
B3P86/BSI -15,7 13,3 -8,4 
PBE1PBE/BSI -16,8 13,4 -8,7 
CISD/BSI 52,0 17,6 -14,4 
MP4(SDQ)/BSI//BP86/BSI -25,6 15,0 0,4 
MP4(SDQ)/BSII//BP86/BSI -27,8 14,6 2,4 
CCSD/BSI//BP86/BSI -13,9 18,1 -6,3 
CCSD/BSII//BP86/BSI -15,4 17,8 -5,0 
CCSD(T)/BSI// BP86/BSI -16,8 17,1 -5,5 
CCSD(T)/BSII//BP86/BSI -18,8 16,8 -3,9 
CCSD(T)/BSI//CISD/BSI -15,6 17,5 -6,4 
CCSD(T)/BSII//CISD/BSI -18,1 17,3 -4,0 
MP2/BSI -32,1 15,2 3,3 
MP2/BSII//MP2/BSI -34,5 14,4 5,6 
MP3/BSII//MP2/BSI -8,1 20,6 -7,9 
MP4(SDQ)/BSII//MP2/BSI -26,9 13,7 1,7 
MP4(SDTQ)/BSII//MP2/BSI -35,0 10,2 3,2 
CCSD(T)/BSII//MP2/BSI -18,1 17,1 -3,3 
SCS-MP2/BSII//MP2/BSI -25,6 16,3 -0,3 
SCS-MP3/BSII//MP2/BSI -19,0 17,9 -1,7 

  

 A energia de ativação obtida para a reação de inserção do etileno não é afetada 

pela troca, no funcional de troca-correlação. Todos os métodos predizem o ΔE# entre 

12,4 – 13,4 kcal.mol-1, que representa uma variação de somente 1 kcal.mol-1. A energia 

de reação computadas pelos vários métodos DFT, é também afetada pelo tipo de 

funcional utilizado, porém com uma menor variação. Aqui novamente, o cálculo 

realizado com o funcional de correlação LYP nos fornece maiores energias de reação, 
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isto é, valores mais negativos. Os resultados PBE1PBE para o ΔEreac está novamente de 

acordo com os métodos B3P86 e BP86. A energia de reação obtida para todos os 

funcionais é consistente com o que é previsto experimentalmente9 que, para o 

catalisador carbonil-ródio, esta reação não é reversível, que significa que o produto 

formado deverá ser mais estável do que a espécie coordenada.  

 Os resultados MP2, todavia, estão claramente em contraste com todos os 

métodos DFT. A energia de coordenação de -32,1 kcal.mol-1 é superestimada, quando 

comparada com os valores DFT. Como resultado desta superestimação da energia de 

coordenação, a energia de reação obtida foi positiva (3.3 kcal.mol-1), estando em 

contraste com os resultados DFT e também com os observados experimentalmente. A 

energia de ativação 15,2 kcal.mol-1 obtida no nível MP2 é da mesma magnitude dos 

obtidos pelos métodos DFT. É importante ver que a inclusão dos termos de alta ordem 

na série perturbativa não muda esta tendência. Como pode ser visto na Tabela 3.3, 

existe uma considerável flutuação dos resultados MPn. Por exemplo, a energia de 

coordenação varia de -34,5 kcal.mol-1 no nível MP2/BSII//MP2/BSI para -8,1 kcal.mol-1 

quando a correção do termo de terceira-ordem é incluída (MP3/BSII//MP2/BSI). 

Inclusão do termo de correção de quarta-ordem, com substituições simples, duplas, 

triplas e quádruplas (MP4(SDTQ)/BSII//MP2/BSI) conduz ao valor -35,0 kcal.mol-1 que 

é essencialmente o mesmo obtido somente com correções de segunda-ordem. A barreira 

de energia para o processo é diminuída de 14,4 para 10,2 kcal.mol-1 indo do método 

MP2 para o método MP4(SDTQ). A inclusão dos termos de alta ordem na série 

perturbativa não muda os resultados obtidos para a energia de reação, que permanece 

positiva, com o valor computado no nível MP4(SDTQ)/BSII//MP2/BSI de 3,2 kcal.mol-

1. Todos estes resultados nos permitem concluir que a teoria de perturbação não nos leva 
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a resultados satisfatórios para este tipo de sistema. Outro fato que colabora com esta 

suposição é que quando são feitos cálculos das energias no ponto com o método 

coupled cluster, nas estruturas otimizadas no nível de cálculo MP2 

(CCSD(T)/BSII//MP2/BSI), a energia da reação torna-se negativa, -3,3 kcal.mol-1, e a 

energia de coordenação de -18,1 kcal.mol-1 retorna aos resultados DFT. Este fato sugere 

que o comportamento dos resultados MPn não é devido ao problema de geometria, 

como isto pode ser pensado mas, é um problema de como a energia de correlação é 

incluída. Observando os cálculos MP4(SDQ)/BSII com a geometria otimizada 

BP86/BSI, nós podemos ver que a energia de coordenação é ainda superestimada, 

tomando os resultados CCSD(T)/BSII//CISD/BSI como referência, sendo ainda positiva. 

Isto definitivamente mostra que o comportamento errado dos resultados MPn , 

comparado com outros métodos, não é devido as diferenças na geometria. É importante 

mencionar que outros autores também chegaram à mesma conclusão sobre o 

comportamento errôneo nas energias envolvidas em importantes processos catalíticos 

promovidos por compostos de ródio, utilizando cálculos de teoria de perturbação94.  

Entretanto, os resultados MP2 e MP3 são significantemente melhorados quando 

se utiliza o procedimento Spin-Component-Scaling. Por exemplo, como pode ser visto 

na Tabela 3.3, a superestimação da energia de coordenação do método MP2 é reduzido 

no método SCS-MP2 (-25,6 kcal.mol-1) em 10 kcal.mol-1. A energia de ativação obtida 

pelo método SCS-MP2 difere somente de 1 kcal.mol-1 do valor computado no nível 

CCSDT/BSII//CISD/BSI. O método SCS-MP2 também prediz corretamente a tendência 

de energia de reação observada nos métodos DFT e CC. Todavia, a energia de reação 

obtida por este método, difere de 3,7 kcal.mol-1 do valor de referência do 

                                                 
[94] Couty, M.; Bayse, C. A.; Jiménez-Cataño, R.; Hall, M. B. J. Phys. Chem. 100, 
13974, 1996. 
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CCSDT/BSII//CISD/BSI. Os valores SCS-MP3 melhoram ainda mais os resultados 

SCS-MP2, mostrando um acordo excelente (< 1 kcal.mol-1) com o cálculo de referência 

para a coordenação e energia de ativação. A energia de reação é em torno de 2 kcal.mol-

1 de diferença do cálculo de referência. Portanto, o SCS-MP2 e, preferencialmente, o 

método SCS-MP3 são métodos robustos para o estudo de reações organometálicas 

presentes em ciclos catalíticos, como o apresentado aqui, com um baixo para médio 

esforço computacional, fornecendo resultados com precisão igual a cálculos 

CCSD(T)//CISD.  

A Tabela 3.3 também nos mostra resultados coupled cluster obtidos com 

geometrias optimizadas no nível BP86. Se nós compararmos os resultados obtidos com 

o funcional BP86 e conjunto de bases BSI, com os cálculos coupled cluster e com este 

mesmo conjunto de bases (CCSD/BSI//BP86/BSI e CCSD(T)/BSI//BP86/BSI) podemos 

observar que a energia de ativação do processo é o principal parâmetro energético 

afetado. Por exemplo, a energia de ativação obtida ao nível BP86/BSI é 12,4 kcal.mol-1, 

que é subestimado quando comparado com os valores de 18,1 e 17,1 kcal.mol-1 

computadas aos níveis CCSD/BSI//BP86/BSI e CCSD(T)/BSI//BP86/BSI, 

respectivamente. Entretanto, a energia de coordenação e também a energia de reação 

são pouco afetadas na inclusão da correlação eletrônica no nível coupled cluster. O 

valor de -16,8 kcal.mol-1 no nível CCSD(T)/BSI//BP86/BSI para a energia de 

coordenação e -5,5 kcal.mol-1 para a energia de reação, representa uma variação de 0,8 e 

1,4 kcal.mol-1, respectivamente, comparado com o valor BP86/BSI. Os valores CCSD e 

CCSD(T), obtidos com geometria BP86, não diferencia significativamente um do outro 

e também o uso de um conjunto de base mais flexível não afeta apreciavelmente os 

resultados obtidos no nível coupled cluster. Como podemos ver, os resultados obtidos 
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no nível CCSD(T)/BSII//BP86/BSI e CCSD(T)/BSI//BP86/BSI estão dentro de 2,0 

kcal.mol-1 de diferença. Isto é, a inclusão da correlação eletrônica com o método CCSD 

e usando o mesmo conjunto de bases usada no processo de optimização de geometria é 

bastante suficiente. Não sendo necessário a inclusão das substituições triplas, que 

aumenta consideravelmente o esforço computacional, uma vez que os resultados CCSD 

e CCSD(T) são quase os mesmos. Os resultados energéticos obtidos com os funcionais 

BP86, B3P86 e PBE1PBE estão dentro de um acordo satisfatório com os cálculos mais 

aprimorados e, computacionalmente mais caros, realizados no nível 

CCSD(T)/BSI//CISD/BSI. Este é um resultado importante para mostrar que à parte da 

energia de ativação, que é subestimada, estes funcionais fornecem um bom e confiável 

resultado energético e podem ser usados em estudos catalíticos, empregando ligantes 

volumosos, com um baixo para médio esforço computacional e boa exatidão nos 

resultados.   
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CAPÍTULO 4: ESTUDO DA SELETIVIDADE 

DIASTEREOFACIAL NA INTERAÇÃO DO β-PINENO 

COM CATALISADORES DE RÓDIO 

 

 

4.1 Introdução  

 

 Os monoterpenos disponíveis de recursos naturais são fontes sustentáveis 

abundantes, servindo como produtos importantes para a industria da química fina.95,96 O 

β-pineno é um monoterpeno de origem natural, encontrado nos óleos essenciais de 

coníferas, como a terebentina e o cedro. Sendo também encontrado na madeira de 

diversas plantas97. A Figura 4.1 mostra a fórmula estrutural do β-pineno. 

 

 

Figura 4.1: Fórmula estrutural do β-pineno. 

 

                                                 
[95] Swift, K. A. D. Top. Catal. 27, 143, 2004.  
[96] Monteiro, J. L. F.; Veloso, C. O. Top. Catal. 27, 169, 2004. 
[97] Erman, W. E. Chemistry of the monoterpenes. An Encyclopedic Handbook, New 
York, Marcel Dekker, 1985. 
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 A fórmula estrutural nos mostra uma dupla ligação exocíclica dissubstituída e 

relativamente bastante reativa, susceptível não só a reações de hidroformilação, mas 

também de isomerização, hidrogenação, oxidação e outras. A maior parte dos estudos 

na década de 70 mostrou que o β-pineno, nas condições de reação de hidroformilação, 

utilizando catalisadores de cobalto, sofre uma rápida isomerização a α-pineno98 (ver 

esquema 5). 

 Chalk98 realizou um estudo de hidroformilação do β-pineno, onde os 

pianaldeídos foram obtidos como produtos da reação com 50% de quimiosseletividade, 

no qual o β-pineno foi submetido a temperaturas quem variavam de 60 a 140 ºC, a uma 

pressão de 34 atm e a ação do catalisador clássico de Wilkinson. O autor identificou 

uma forte influência dos ligantes de fósforos na reação de hidroformilação. Ocorrreu 

uma diminuição da relação P/Rh que levou a uma menor diastereosseletividade e o uso 

do ligante volumoso tri-o-tercbutilfenilfosfito alterou a diastereosseletividade do 

sistema, favorecendo a formação de um dos isômeros (trans), resultante do ataque pela 

face mais impedida do β-pineno. 

 Estudos recentes têm tentado elucidar melhor o complexo mecanismo da 

hidroformilação e os fatores que regem as etapas de hidroformilação do β-pineno. Kalck 

et al.99 Realizaram a hidroformilação do β-pineno com complexos binucleares do ródio 

([Rh2(μ-StBu)2(CO)2(P(OR)3)2], onde R = Ph ou Me) a 12,5 atm e 85 ºC. Santos et al.100, 

por sua vez, utilizaram tanto catalisadores mononucleares e clusters de ródio quanto de 

                                                 
[98] Chalk, A. J. Hydroformilation of Terpenes and Related Molecules, In: Rylander, P. 
N.; Grrenfield, H.; Augustine, R.L. Catalysis of Organic Reactions, New york, Marcel 
Dekker, 1988.  
[99] Ciprés, I.; Kalck, P.; Park, D. C.; Serein-Spirau, J. Mol. Catal. 66, 399, 1991. 
[100] Santos, E. N.; Pittman Jr, C. U.;Toghiani, H. J. Mol. Catal. 83, 51, 1993. 
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cobalto para hidroformilar o α- e o β-pineno a uma temperatura de 60-130 ºC e a uma 

pressão de 34 atm (ver esquema 5). 

  Mais recentemente, Azzaroni et al.101 Realizaram um estudo da hidroformilação 

do α- e do β-pineno. Catalisadores bimetálicos de cobalto e ródio modificados por dppe, 

a 60 atm e 70-125 ºC proporcionaram conversões de até 35%, e uma boa 

diastereosseletividade de 96%. Quando catalisadores mononucleares de ródio 

modificados por fosfinas foram utilizados, foi obtida uma quimiosseletividade de até 

98% para os aldeídos.  

O surgimento destes diferentes aldeídos na hidroformilação do β-pineno está 

diretamente relacionado ao fato do β-pineno exibir duas faces diastereotopicas (ver 

Esquema 6, pág. 17). É esperado que a discriminação entre as duas faces 

diastereotópicas, e, por conseguinte os diferentes produtos formados devem ter uma 

dependência nos diferentes impedimentos espaciais das faces para a aproximação do 

catalisador. Entretanto, várias observações experimentais concluíram que a 

diastereosseletividade não é uma conseqüência direta das peculiaridades espaciais do 

substrato, como mostrado por Azzaroni e colaboradoes101. 

 Neste capítulo cálculos de estrutura eletrônica dentro do formalismo da Teoria 

do Funcional de Densidade (DFT), foram utilizados para se avaliar os fatores espaciais e 

eletrônicos envolvidos na seletividade diastereofacial presente na interação do β-pineno 

com catalisadores de ródio do tipo HRh(CO)3 e HRh(CO)2(PMe3). Um estudo 

comparativo entre estes dois sistemas catalíticos e com os dados experimentais 

disponíveis foi feito e discutido,  

 

                                                 
[101] Azzaroni, F.; Biscarini, P.; Bordoni, S.; Longoni, G.; Venturini, E. J. Organomet. 
Chem. 508, 59, 1996. 
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4.2 Metodologia Teórica Utilizada 

 

 A otimização das geometrias moleculares e os cálculos de freqüências 

vibracionais foram realizados utilizando a teoria do funcional de densidade102 com o 

funcional de troca de acordo com Becke103 e o funcional de correlação sugerido por 

Perdew 104 , BP86. Como foi mostrado no capítulo anterior, este funcional fornece 

resultados estruturais e energéticos compatíveis com cálculos ab initio de alto nível 

como CCSD(T). Stegman e Frenking105 também mostraram que o funcional BP86 para 

sistemas similares, fornece resultados energéticos comparados com os cálculos no nível 

de teoria CCSD(T). Então, temos subsídios para confiar na exatidão das diferenças de 

energias relatadas neste trabalho.  

 Os elétrons da camada interna (1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d) do ródio foram tratados 

pelo potencial efetivo de caroço de Hay e Wadt106, e os elétrons de valência (4s, 4d e 5s) 

foram incluídos explicitamente nos cálculos, usando o conjunto de base duplo-ξ 

associada, em que o esquema original de contração [55/5/5] foi trocada por uma 

contração mais flexível [441/2111/31]. O uso deste esquema de contração foi baseado 

no trabalho de Frenking e Colaboradores107 que tem mostrado que este esquema de 

contração para os elétrons de valência dos metais de transição da segunda série fornece 

bons resultados estruturais. Para todos os átomos dos ligantes conjunto de base              
                                                 
[102] Parr, R.G.; Yang, W. Density-Functional Theory of Atoms and Molecules; Oxford 
Univ.Press: Oxford, 1989. 
[103] Becke, A. D. Phys. Rev. A 38, 3098, 1988. 
[104] (a) Perdew, J. P. Phys. Rev. B 1986, 33, 8822. (b) Perdew, J. P. Phys. Rev. B 34, 
7406, 1986. 
[105] Stegmann, R.; Frenking, G. Organometallics 17, 2089, 1998. 
[106] Hay, P. J.; Wadt, W. R. J. Chem. Phys. 82, 270, 1985. 
[107] Frenking,G.; Antes, I.; Böhme, M.; Dapprich, S.; Ehlers, A. W.; Jonas, V.; 
Neuhaus, A.; Otto, M.; Stegmann, R.; Veldkamp, A.; Vyboishchikov, S. F. Rev. 
Comput. Chem. 8, 63, 1996. 
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6-31G(d)108,109 foi empregado.  As estruturas dos estados de transição foram localizadas 

usando a aproximação da transição quadrática sincronizada de Schlegel e Peng110 e 

caracterizado através de cálculos de freqüência harmônica.  

 

4.3 Resultados e Discussão 

 

 As geometrias otimizadas para as espécies catalíticas, R1, e β-pineno, R2, são 

mostradas na Figura 4.2. 

 

 

R1 

                                                 
[108] Ditchfield, R.; Hehre, W. J.; Pople, J. A. J. Chem. Phys. 54, 724, 1971. 
[109] Hehre, W. J.; Ditchfield, R.; Pople, J. A. J. Chem. Phys. 56, 2257, 1972. 
[110] Peng, C. Y.; Schlegel, H. B. Israel J. Chem. 33, 449, 1993. 
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R2 

 

Figura 4.2: Estruturas otimizadas do catalisador de ródio(I), R1, e o β-pineno, R2. Os 

ângulos são dados em graus e as distancias de ligação em Ǻngstrom. 

  

 O catalisador apresenta uma geometria quadrática-plana, com os ângulos ao 

redor do átomo de ródio desviando do valor ótimo de 90° esperado para um composto 

d8. O ângulo ∠(CO-Rh-CO) entre as carbonilas na posição cis é igual a 99,7° e o ângulo 

envolvendo as carbonilas na posição trans é igual a 160,7°. A distância Rh-CO é igual a 

1,958 Å, trans ao ligante hidreto, é ligeiramente maior do que os valores de 1,928 Å 

obtidos para a ligação cis Rh-CO. O β-pineno possui uma geometria ‘alongada’, com os 

ângulos ∠(C1-C7-C5), ∠(C1-C6-C5) e ∠(C1-C2-C3) de 85,1, 86,5 e 113,7 graus, 

respectivamente. 

 Os dois caminhos para a aproximação do catalisador ao substrato β-pineno, 

podem ser vistas pela Figura 4.3.  
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Figura 4.3: Possíveis caminhos de interação do catalisador com o substrato β-pineno. 

 

 A presença do grupo metil acima da dupla ligação diminui a superfície de acesso 

para a aproximação do catalisador, isto pode ser visto pela pequena distância entre a 

ligação C10-C8 que é de 3,670 Å. A coordenação do β-pineno ao catalisador através da 

face menos impedida gera o complexo metal-alqueno BOTTOM, como mostrado na 

Figura 4.4.  
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Figura 4.4: Estrutura otimizada para o composto Metal-Alqueno advindo da 

coordenação do catalisador pela face menos impedida do β-Pineno (BOTTOM). 

 

Este intermediário possui uma estrutura do tipo bipirâmide-trigonal, com o ângulo 

∠(CO-Rh-CO), no plano equatorial, sendo de 119.1°. As distâncias da ligação Rh-CO 

no intermediário BOTTOM são ligeiramente alongadas quando comparadas com o 

catalisador original R1. Na espécie coordenada, a distância C8-C2 no alqueno sofre um 

acréscimo de 0.066 Å (indo de 1.347 Å para 1.406 Å) devido à mudança na hibridização 

dos átomos C2 e C8 adquirindo um caráter parcial sp3 partindo da olefina livre R2 para 

o composto coordenado BOTTOM. Esta mudanças na hibridização força o esqueleto 

do alqueno fazendo com que afaste-se do centro metálico, que pode ser visto pela 

diminuição na distância de interação C10-C8 de 3.670 Å em R2 para 3.329 Å no 

intermediário BOTTOM.  

 É importante notar que a coordenação do alqueno ocorre de forma desigual 

através dos dois átomos de carbono, com a distância entre o ródio e o carbono 

ramificado C2 (2.421 Å) no BOTTOM sendo mais longa do que a distância que 
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envolve o carbono normal C8 (2.289 Å). Com o intuito de se entender as razões desta 

coordenação assimétrica, realizamos uma análise NBO (Natural Bond Orbital)111 dos 

efeitos dos substituintes na polarização da ligação C=C em alguns alquenos. Os 

resultados são mostrados na Tabela 4.1.  

 

Tabela 4.1: Análise NBO (Natural bond orbital) do efeito substituinte na polarização da 

ligação C=C de alguns alquenos. C1 é o carbono em que a substituição ocorre. 

Orbital 
Composto 

π (C1=C2) π* (C1=C2) 

Etileno 
[0,7071(2Pz)]C1 + [0,7071(2Pz)]C2 

(50% C1 + 50% C2) 

[0,7071(2Pz)]C1 - [0,7071(2Pz)]C2 

(50% C1 - 50% C2) 

Propeno 
[0,6960(2Pz)]C1 + [0,7180(2Pz)]C2 

(48,4% C1 + 51,6% C2) 

[0,7180(2Pz)]C1 - [0,6960(2Pz)]C2 

(51,6% C1 - 48,4% C2) 

2-Metilpropeno 
[0,6871(2Pz)]C1 + [0,7266(2Pz)]C2 

(47,2% C1 + 52,8% C2) 

[0,7266(2Pz)]C1 - [0,6871(2Pz)]C2 

(52,8% C1 - 47,2% C2) 

β-Pineno 
[0,6707(2Pz)]C1 + [0,7418(2Pz)]C2 

(46,9% C1 + 53,1% C2) 

[0,7418(2Pz)]C1 - [0,6707(2Pz)]C2 

(53,1% C1 - 46,9% C2) 

 

 Como pode ser visto, a dupla ligação é progressivamente polarizada para o 

carbono menos substituído, quando as substituições são feitas no outro carbono. Por 

exemplo, no etileno, a ligação C=C tem contribuição igual dos orbitais 2Pz de cada 

carbono. No β-pineno, a ligação π tem contribuições de 47% do C2 e 53% do C8. 

Conseqüentemente, a coordenação assimétrica do β-pineno para o catalisador, ocorre 

devido aos efeitos estérico e eletrônico do próprio alqueno, resultado da polarização da 

dupla ligação na substituição do C2. 

                                                 
[111] Reed, A. E.; Curtis, L. A.; Weinhold, F. Chem. Rev., 88, 899, 1988. 
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Uma vez o complexo metal-alkeno BOTTOM é gerado, a inserção do alqueno 

na ligação Rh-H pode ocorrer de duas maneiras, com o hidrogênio sendo transferido 

para o carbono substituído C2 ou para o carbono não substituído C8. A transferência do 

hidrogênio para o C2, passa pelo estado de transição de quatro - centros TS1-B, 

enquanto que a transferência para o C8 ocorre através do estado de transição de quatro - 

centros do TS2-B, como mostrado na Figura 4.5. Em ambas as estruturas, a ligação Rh-

H é estirada e curvada para o átomo de carbono do alqueno. A ligação C2=C8 é 

alongada em ambas as estruturas e a distância carbono-hidrogênio é diminuída.  
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BOTTOM 

TS1-B 

 

TS2-B 

 

PROD1-B 

 

PROD2-B 

Figura 4.5: Estruturas otimizadas do complexo metal-alqueno (BOTTOM), estados de 
transição (TS1-B e TS2-B) e complexos metal-alquil (PROD1-B e PROD2-B) 

originados ao longo da coordenação pela face bottom do β-pineno com o catalisador. Os 
ângulos são dados em graus e as distâncias de ligação em Angstrom. 
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As estruturas dos estados de transição TS1-B e TS2-B, possuem freqüências 

imaginárias de 632,0i e 704,1i cm-1, respectivamente. Análises do deslocamento nuclear 

associado com estes modos imaginários, claramente mostraram um movimento 

concertado, em que a ligação Rh-H é quebrada e a ligação C-H é formada.  

Depois que a transferência do hidreto é completada, o composto metal-alquil 

PROD1-B e PROD2-B são formado. O composto PROD1-B é gerado na maneira em 

que o hidreto é transferido para o carbono substituído C2 e o composto PROD2-B é 

originado através da transferência de hidreto para o C8. Como mostrado na Figura 4.3, 

ambas as estruturas variam significativamente da geometria quadrática-plana esperada e 

as interação agóstica aparecem entre o átomo de hidrogênio transferido e o centro 

metálico. Como pode ser visto, quando o hidrogênio está mais perto do centro metálico, 

menor é o ângulo entre as carbonilas, movendo a estrutura e afastando do arranjo planar 

esperado. No PROD1-B, a distância Rh-H é 2,341 Å e o ângulo CO-Rh-CO é mais 

aberto (138,8o) do que no PROD2-B (128,6o), em que o hidrogênio está em um contato 

mais próximo com o átomo de ródio (2,115 Å). Nós acreditamos que esta interação 

agóstica pode até mesmo contribuir para bloquear o sítio de coordenação no ródio, 

fazendo com que as etapas subseqüentes do ciclo catalítico sejam mais difíceis. O efeito 

da interação agóstica sobre a estabilidade relativa dos produtos gerados ao longo dos 

dois caminhos de reação será discutido adiante.  

A coordenação do β-pineno através pela face mais impedida, gera o 

intermediário metal-alqueno TOP, que é mostrado na Figura 4.6.  
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TOP 

 

TS-T 

 

 

PROD-T 

Figura 4.6: Estruturas otimizadas para o complexo-π metal-alqueno (TOP), estado de 

transição (TS-T) e o complexo metal-alquil (PROD-T) obtido pela coordenação na face 

top do β-pineno com o catalisador. Os ângulos são dados em graus e as distâncias de 

ligação em Angstrom. 
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A coordenação também ocorre de forma assimétrica, com a distância Rh-C2 

sendo maior (2,398 Å) do que a Rh-C8 (2,254 Å). Ao contrário do intermediário 

BOTTOM, a estrutura TOP somente permite a rotação da olefina no sentido anti-

horário! A rotação da olefina no sentido horário causa uma forte repulsão estérica entre 

a ponte gem-dimetil e o ligante carbonílico trans para o hidreto. Portanto, quando a 

olefina é coordenada ao metal pela face top, o hidreto pode somente ser transferido ao 

carbono substituído C2. O estado de transição para a inserção do alqueno (ou 

transferência do hidreto), TS-T, é também mostrado na Figura 4.6. Este é um estado de 

transição de quatro - centros que possui uma freqüência imaginária de 604,8 cm-1, 

mostrando um movimento combinado em que a ligação C2-H é formada e a ligação Rh-

H é quebrada, como no caso das estruturas dos estados de transição originadas da 

coordenação bottom.  

No composto metal-alquil gerado desta maneira, PROD-T, o ângulo entre as 

carbonilas trans é mais aberto (148.0°) do que em PROD1-B e PROD2-B (138.8° e 

128.6°, respectivamente). É importante notar que em PROD-T a interação agóstica não 

ocorre entre o átomo de hidrogênio transferido e o centro metálico, em que a distância é 

igual a 3,164 Å, mas, entre o hidrogênio ligado ao átomo C1 e o centro metálico, que 

apresenta uma distância de 2,632 Å. É também importante notar a correlação entre a 

distância da interação agóstica e o ângulo entre as carbonilas. Se compararmos os 

ângulos das carbonilas nos compostos PROD2-B, PROD1-B e PROD-T, pode-se notar 

que eles aumentam de 10 graus e a distância da interação agóstica também aumenta de 

2,115 Å no PROD2-B, para 2,341 Å no PROD1-B e depois para 2,632 Å no PROD-T. 

A caracterização destas interações intramoleculares como uma interação agóstica112, 

                                                 
[112] Brookhart, M.; Green, M. L. H. J. Organomet. Chem. 250, 395, 1983. 



 
 

 

73

deve ser visto com cuidado. Apesar do critério estrutural para uma interação agóstica ser 

satisfeito, entretanto, como registrado por Popelier e Logothetis 113 , outro critério, 

baseado na topologia da densidade eletrônica, também deve ser satisfeito. Desta forma, 

a caracterização da interação agóstica, utilizando critérios estruturais e eletrônicos, 

necessita ainda de um estudo mais aprimorado.  

Os dados das energias relativas dos intermediários e estados de transição 

formados ao longo da interação do β-pineno com o catalisador é mostrado na Tabela 4.2 

e Figura 4.7. 

 

Tabela 4.2: Energias totais calculadas pelo funcional BP86, Etot. (u.a.), energias no 

ponto zero, ZPE (u.a.) e energias relativas, Erel. (kcal.mol-1). 

Espécies Etot. ZPE Erel.
a 

R1 -450,255338 0,029862 0,0 
R2 -390,629384 0,230619 0,0 
BOTTOM -840,900455 0,263177 -9,9 (-8,2) 
TS1-B -840,882835 0,261596 1,2 (1,9) 
TS2-B -840,881202 0,261102 2,2 (2,6) 
PROD1-B -840,901615 0,266150 -10,6 (-7,0) 
PROD2-B -840,898740 0,265189 -8,8 (-5,8) 
TOP -840,894994 0,263214 -6,4 (-4,7) 
TS-T -840,879390 0,261229 3,3 (3,8) 
PROD-T -840,907132 0,266879 -14,1 (-10,1) 

aValores em parênteses são referentes as energias relativas corrigidas no ponto zero. 

 

                                                 
[113] Popelier, P. L. A.; Logothetis, G. J. Organomet. Chem. 555, 101, 1998. 
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Figura 4.7: Perfil total de energia para a interação do β-pinene com [HRh(CO)3]. As 

energias relativas BP86 são corrigidas com a inclusão da ZPE e mostradas em 

parênteses em kcal.mol-1. 

 

Como podemos ver, a coordenação do alqueno pela face bottom, a menos 

impedida é mais favorável do que a coordenação pela face top. A estrutura BOTTOM é 

3,5 kcal.mol-1 mais estável do que a estrutura TOP. A inserção da olefina através do 

estado de transição TS1-B, gerado pela coordenação bottom, tem uma energia de 

ativação, relativa a estrutura metal-alkeno de 10,1 kcal.mol-1. A energia de ativação para 

a transferência do hidreto passando para o estado de transição TS2-B é somente 0,7 

kcal.mol-1 acima.  Tomando o complexo metal-alqueno BOTTOM como referência, os 

produtos gerados ao longo da coordenação bottom (PROD1-B e PROD2-B) são 

termodinâmica em desfavoráveis. A reação é endotermicamente 1,2 kcal.mol-1 para a 

formação do PROD1-B e 2,4 kcal.mol-1 para o PROD2-B. Apesar da coordenação top 

ser menos favorável termodinamicamente, a inserção da olefina no intermediário TOP 
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ocorre com uma energia de ativação de 8,5 kcal.mol-1, que é 1,6 kcal.mol-1 mais baixa 

do que a energia de ativação para a inserção no intermediário BOTTOM através de 

TS1-B e 2,3 kcal.mol-1 mais baixa do que na rota através de TS2-B. Diferentemente no 

caminho “bottom”, o produto gerado através da coordenação top é termodinamicamente 

favorável, tomando a estrutura TOP como referência. A reação é exotérmica, com a 

estrutura PROD-T sendo de 5,4 kcal.mol-1 mais estável do que o intermediário metal-

alqueno TOP. O produto gerado através da coordenação top é 3,1 kcal.mol-1 mais 

estável do que o produto encontrado pela rota “bottom”, PROD1-B. Estes resultados 

podem ser melhor visualizados na Figura 4.7, que mostra o perfil energético. É 

interessante notar que a ordem de estabilidade dos produtos metal-alquil PROD-T, 

PROD1-B e PROD2-B seguem a tendência inversa da distância da interação agostica: 

mais próxima é a interação agóstica, menor é a estabilidade das espécies formadas. Por 

exemplo, PROD2-B tem a distância da interação agóstica de 2,115 Å e é 4,3 kcal.mol-1 

menos estável do que PROD-T, que tem a distancia da interação agóstica de 2,632 Å.  

Assim, nossos cálculos mostraram que, apesar da coordenação do β-pineno ao 

catalisador através da face top ser termodinamicamente menos favorecida do que a 

coordenação bottom, a energia de ativação para a reação de inserção é baixa e o produto 

metal-alquil gerado nesta forma é mais estável do que os produtos formados pela 

coordenação bottom. As transformações adicionais do PROD-T e PROD1-B, depois da 

inserção migratória do grupo alquil ao CO co-ordenado e hidrogenólises, fornecem os 

aldeídos 2 (trans) e 1 (cis), respectivamente. Se os mesmos passos acorrerem com o 

produto PROD2-B, um aldeído ramificado contendo o grupo CHO como limite ao C2 

seria formado. Entretanto, tais produtos (PROD-T e PROD1-B) não têm sido 

identificados experimentalmente119, na mistura dos produtos formados, o que significa 
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que este composto é formado na forma de traços, se for realmente formado. Por outro 

lado, o intermediário PROD2-B deve ser o único que fornece o alqueno isomérico, isto 

é, α-pineno, uma vez que o complexo alquil ramificado do intermediário TOP não é 

formado.  

As diferenças nas energias de ativação para a inserção migratória do alqueno na 

ligação Rh-H são relativamente pequenas para todas as três maneiras de reação (10,1 

kcal.mol-1 para TS1-B - BOTTOM, 10,8 kcal.mol-1 para TS2-B - BOTTOM, e 8,5 

kcal.mol-1 para TS-T - TOP). Por outro lado, para o caminho reverso (β-eliminação) as 

diferenças nas energias são grandes: 8,9 kcal.mol-1 para TS1-B - PROD1-B, 8,4 

kcal.mol-1 para TS2-B - PROD2-B, e 13,9 kcal.mol-1 para TS-T - PROD-T. Assim, a 

energia de ativação para a β-eliminação no intemediário PROD-T é acima de 5 

kcal.mol-1 maior do que a β-eliminação nos intermediários PROD2-B e PROD1-B. 

Achamos razoável acreditar que a barreira de ativação para a β-eliminação no   

PROD2-B para forma o α-pineno é aproximadamente a mesma ordem de magnitude 

dos valores calculados no presente trabalho ( 8-15 kcal.mol-1). Certamente, a 

isomerização é o caminho principal da reação com o catalisador de ródio não-

modificado: mais do que 50% do β-pineno é convertido em α-pineno sob uma larga 

escala de condições experimentais114. 

Estes exemplos mostram que o controle da diastereosseletividade na 

hifroformilação é muito mais complexo do que meramente uma determinação de qual 

face da olefina a coordenação é mais favorecida. É óbvio que as concentrações relativas 

dos complexos metal-alqueno, bem como, a barreira de energia para a etapa da inserção 

migratória devem ser consideradas. Uma conclusão menos óbivia é que a β-eliminação 

                                                 
[114] Dos Santos, E. N.; Pittman, Jr. C. U.; Toghiani, H. J. Mol. Catal. 83, 51, 1993. 
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pode ter um papel importante na razão observada entre os distereoisômeros. A 

concentração relativa do complexo metal-alqueno BOTTOM deve ser mais elevada 

uma vez que sua energia relativa se encontra 3.5 kcal.mol-1 mais baixa comparado ao 

complexo TOP, mas a barreira de energia para a inserção migratória para o 

intermediário TOP é 1.6 kcal.mol-1 mais baixa. Assim, é surpreendente que a razão 

entre o aldeído 2 e o aldeído 1 obtidas seja tão elevadas quanto 30:1 sob certas 

condições experimentais 115 . Tal elevada preferência para o aldeído 2 pode estar 

relacionada ao fato de que a coordenação top pode gerar somente o aldeído 2 como um 

produto, enquanto que a coordenação bottom pode gerar ambos aldeídos 1 e α-pineno. 

O α-Pineno é formado em uma alta seletividade de 65% sob certas condições 

experimentais.  

Nossos cálculos mostraram que a pesar da coordenação do β-pineno ao 

catalisador através da face top ser termodinamicamente menos favorecida do que a 

coordenação pela face bottom, a energia de ativação para a reação de inserção é mais 

baixa e o produto metal-alquil gerado neste caminho de reação é mais estável do que os 

produtos formados através da coordenação pela face bottom. Portanto, a analise da 

figura 7 sugere que a reação é termodinamicamente controlada, desde que o produto 

mais estável metal-alquil, PROD-T, vem de um intermediário coordenado de alta 

energia, TOP, e um estado de transição de alta energia, TS-T. Isto é, a diferente 

estabilidade dos produtos metal-alquil formados em ambos os caminhos se torna o fator 

principal na determinação da seletividade diastereofacial na interação do β-pineno com 

o catalisador. 

 

                                                 
[115] Barros, H. J. V.; Ospina, M. L.; Arguello, E.; Rocha, W. R.; Gusevskaya, E. V.; 
Dos Santos, E. N. J. Organomet. Chem. 671, 150, 2003. 
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4.3.1 Estudo do efeito dos ligantes fosforados na interação com o β-pineno  

 

 Com o intuito de se avaliar o efeito da modificação do catalisador - através da 

substituição de ligantes carbonilados por ligantes fosforados – na interação com o β-

pineno, o estudo da interação e também inserção foi conduzido utilizando o catalisador 

modificado de ródio do tipo [HRh(CO)2PMe3],  mostrado na Figura 4.8.  

 

 

Figura 4.8: Estrutura otimizada do catalisador modificado de ródio. 

 

 Existem dados experimentais disponíveis115, utilizando o ligante trifenilfosfina, 

que mostram que a substituição de uma carbonila pela trifenilfosfina tem o efeito de 

alterar a seletividade diastereofacial, onde o aldeído cis é obtido, ao contrário do 

catalisador não-modificado, onde o aldeído trans é obtido. Com o intuito de diminuir a 

demanda computacional, a trifenilfosfina foi modelada utilizando a trimetilfosfina, que 

é menos volumosa e mais básica. 
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Este processo foi realizado com uma substituição do grupo CO na posição cis 

por um grupo PMe3. O grupo PMe3 possui um caráter mais básico que o grupo CO, 

sendo esse fato de extrema importância, pois nos permite comparar os resultados 

teóricos com os obtidos experimentalmente que utilizam um catalisador modificado 

com fosfinas.  

 A metodologia de cálculo utilizada neste estudo foi a mesma realizada para a 

reação de interação do β-pineno com o catalisador não-modificado. A coordenação do 

β-pineno ao catalisador modificado pela face menos impedida, gera o complexo metal-

alquil BOTTOM, como mostrado na Figura 4.9. 
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BOTTOM 

 
TS1-B TS2-B 

 
PROD1-B 

 
PROD2-B 

Figura 4.9: Estruturas otimizadas do complexo metal-alqueno (BOTTOM), estados de 

transição (TS1-B e TS2-B) e complexos metal-alquil (PROD1-B e PROD2-B) 

originados ao longo da coordenação pela face bottom do β-pineno com o catalisador 

modificado de ródio. 
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 A coordenação do β-pineno através da face mais impedida, gera o intermediário 

metal-alkeno TOP, que é mostrado na Figura 4.10. 

 

 

 
TOP 

TS-T  
PROD-T 

Figura 4.10: Estruturas otimizadas do complexo metal-alqueno (TOP), estado de 

transição (TS-T) e complexo metal-alquil (PROD-T) originados ao longo da 

coordenação pela face bottom do β-pineno com o catalisador modificado de ródio. 
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O perfil energético da reação pode ser visualizado na Figura 4.11.  

 

 

0.0
R1 + R2

TOP

BOTTOM

(-4.8)

(-7.9)

TS2-B

TS-TOP

TS1-B

(16.4)

(15.8)

(15.5)

PROD2-B

PROD1-B

PROD-T

(-10.1)

(-19.1)

(-25.3)

E#
T

E#
T

Figura 4.11: Perfil total de energia para a interação do β-pineno com 

[HRh(CO)2(PMe3)]. As energias relativas BP86 são corrigidas com a inclusão da ZPE e 

mostradas em parênteses em kcal.mol-1. 

 

 Os resultados energéticos obtidos com o catalisador modificado com a 

trimetilfosfina, [HRh(CO)2(PMe3)], apresenta o mesmo perfil obtido com o catalisador 

não-modificado, onde o produto advindo da interação top é mais favorável. Portanto, os 

resultados com a trimetilfosfina nos mostram que os efeitos eletrônicos na interação 

com o β-pineno são dominantes. Este resultado está em contraste com os dados 

experimentais utilizando a trifenilfosnina. Acreditamos que seja necessário avaliarmos o 

efeito dos ligantes reais, que são bastante volumosos, utilizando cálculos combinados 

Mecânica Quântica/Mecânica Molecular (QM/MM) para termos fazermos uma melhor 

análise do processo e podermos distinguir a influência dos diferentes efeitos ao longo do 

processo.  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSÕES 
 

 

Neste trabalho foram realizados cálculos de estrutura eletrônica que foram 

conduzidos com o intuito de se entender os fatores que governam a seletividade 

diatereofacial presente na interação do β-Pineno com catalisadores modificados e não 

modificados de ródio. Visando obter uma metodologia teórica adequada, foi feito um 

estudo sistemático utilizando várias metodologias teóricas como a Teoria do Funcional 

da Densidade (utilizando vários funcionais de troca-correlação), Teoria de perturbação 

(com excitações simples, duplas, triplas e quádruplas), Interação de configuração (com 

excitações simples e duplas) e Coupled Cluster (com excitações simples, duplas e 

triplas), com diferentes conjuntos de funções de base. Foi utilizado um sistema modelo 

onde avaliamos as energias envolvidas na reação de inserção do etileno na ligação Rh-H 

do composto [Rh(CO)3(H)(C2H2)]. Através deste estudo sistemático vimos que, entre os 

funcionais de troca-correlação, os melhores resultados foram obtidos com os funcionais 

BP86, B3P86 e PBE que tiveram uma boa concordância com os cálculos 

CCSD(T)//CISD. Foi visto que os cálculos utilizando teoria de perturbação não 

funcionam para este tipo de sistema, mostrando uma flutuação muito grande na série 

perturbativa e apresentando resultados em completo desacordo com os resultados DFT, 

CISD e CCSD(T). Entretanto, os resultados MP2 e MP3 melhoram significativamente 

quando o procedimento de escalonamento das contribuições dos elétrons de mesmo spin 

e de spin contrários é utilizado. O resultado SCS-MP3 fornece resultados que diferem 

em 1 kcal.mol-1 dos resultados CCSD(T)/CISD. Este estudo mostrou que os funcionais 

BP86, B3P86 e PBE se apresentam como uma boa escolha para estudos utilizando 
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compostos organometálicos de ródio, como os mostrados neste trabalho. Entretanto, um 

estudo sistemático com outros compostos organometálicos com diferentes metais é 

necessário para se tirar uma conclusão mais geral. O método SCS-MP3 se apresenta 

como uma importante alternativa para a inclusão dos efeitos de correlação eletrônica, a 

um custo computacional baixo. 

Tendo definido a metodologia teórica, utilizamos o funcional BP86 para estudar 

fatores estruturais, eletrônicos e energéticos envolvidos na seletividade diastereofacial 

na interação do β-pineno com [HRh(CO)3] e com o catalisador [HRh(CO)2PMe3]. Para 

a interação do β-pineno com [HRh(CO)3], a análise da natureza das interações Metal-

Ligante nos complexos-π revelaram que a coordenação do catalisador através da face 

estericamente mais impedida do β-pineno gera um forte complexo-π, no entanto, sendo 

termodinamicamente menos estável devido ao menor impedimento estérico para a 

coordenação do catalisador pela outra face da olefina. A coordenação da olefina pela 

face bottom, nos fornece o aldeído cis que é termodinamicamente preferido por 3.5 

kcal.mol-1. No entanto, a coordenação pela face top nos fornece o aldeído trans com  

uma energia de ativação mais baixa (8.5 kcal.mol-1) para a reação de inserção. Em 

adição, o produto gerado nesta rota é mais estável. A reação é termodinamicamente 

controlada, com a estabilidade diferente dos produtos metal-alquil gerados em ambos os 

caminhos, tornando o principal fator que determinar a seletividade diastereofacial.  

 Os resultados energéticos obtidos com o catalisador modificado com a 

trimetilfosfina, [HRh(CO)2(PMe3)], apresenta o mesmo perfil obtido com o catalisador 

não-modificado, onde o produto advindo da interação top é mais favorável. Este 

resultado está em contraste com os dados experimentais utilizando a trifenilfosnina. 

Acreditamos que seja necessário avaliarmos o efeito dos ligantes reais, que são bastante 
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volumosos, utilizando cálculos combinados Mecânica Quântica/Mecânica Molecular 

(QM/MM) para fazermos uma melhor análise do processo e podermos distinguir a 

influência dos diferentes efeitos ao longo do processo.  
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CAPÍTULO 6: ANEXOS 
 

 

 

 6.1 Artigos em Jornal e Revista Internacional 

 

6.1.1 Artigo Publicado no Journal of Molecular Structure (Theochem) 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

87

6.1.2 Artigo Publicado no Chemical Physics Letters 
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