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EHEAT– Variável que representa o calor de formação no MOPAC.

Eu(III) – Íon trivalente de európio.

Gd(III) – Íon trivalente de gadolínio.

INDO - Intermediate Neglect of Differential Overlap.

Ln(III) – Representação geral para todos os íons trivalentes de lantanídeos

MNDO - Modified Negect of Diatomic Overlap.

MINDO/1 - Modified Intermediate Neglect of Differential Overlap Version 1.

MINDO/2 e MINDO/3 – Segunda e terceira versão do método MINDO.

MNDO/d – Método MNDO com orbitais d.

NDDO - Neglect of Diatomic Differential Overlap.

o-fen – 1,10 - fenantrolina

PM3 – Parametric Model 3

PM5 - Parametric Model 5.

RHF – Restricted Hartree Fock

RM1 - Recife Model 1.

SMAC – Sparkle Model for Actinide Complexes

SMLC – Sparkle Model forLanthanide Complexes
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SMLC II - Segunda versão do modelo sparkle .

SMLC III - Terceira versão do modelo sparkle .

SMLC/AM1 – Nova versão desenvolvida neste trabalho para o modelo sparkle.

STO-3G –Base gaussiana.

Tb(III) – Íon trivalente de térbio.

Th(IV) – Íon tetravalente de tório.

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco.

ZDO – Zero Differential Overlap.

3-21G, 6-31G e 6-31G* - Bases gaussianas.
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LISTA DE SÍMBOLOS

 – Parâmetro associado à dureza do sparkle no programa MOPAC 

Å – Unidade para distâncias inter-atômicas (Angstrom).

ak, bk e ck com k = 1,2 e 3 – Parâmetros referentes à intensidade, à largura e à posição das funções 

Gaussianas da expressão da energia de repulsão core-core.
k
qB  – Parâmetros do campo ligante 

Debye – Unidade para momento de dipolo. 

eV – Unidade para potencial de ionização (elétron-Volt). 

FResp – Função resposta utilizada na parametrização do modelo sparkle.

GSS – Parâmetro referente às integrais de dois elétrons mono-atômicas 

kcal.mol-1 – Unidade de energia,  H.

N – Número de estruturas presentes no conjunto de parametrização. 

PI – Potencial de ionização. 

Ri
exp – Distância internuclear experimental 

Ri
calc – Distância internuclear predita pelo modelo sparkle.

U  – Integral de energia cinética 

wi – Peso da propriedade comprimento de ligação. 

wj – Peso da propriedade ângulo de ligação. 
0

AB – Parâmetro ajustável para a integral de ressonância 

H°f – Calor de formação molecular.

µ – Momento de dipolo. 

i
exp – Ângulo de ligação (L – Eu(III) – L) experimental. 

i
calc – Ângulo de ligação (L – Eu(III) – L) predito pelo modelo sparkle.

 – Elétrons pi. 

° - Unidade para ângulo (grau). 
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RESUMO

Desde a sua concepção em 1994, o modelo SMLC, Sparkle Model for Lanthanide Complexes,

tem sido utilizado apenas para o cálculo das geometrias do estado fundamental de complexos de

Eu(III). Neste trabalho, aperfeiçoamos em muito este modelo para o íon Eu(III) e iniciamos o

procedimento de extensão do mesmo para os outros íons lantanídeos. Desenvolvemos também uma

versão do modelo para actinídeos, SMAC/AM1, em particular para o íon Th(IV).

No processo de parametrização destes modelos, dois pontos são de fundamental importância: (i) 

a escolha de um conjunto de treinamento capaz de representar bem o nosso universo de estruturas de

complexos e (ii) a escolha de uma função resposta capaz de possibilitar a reprodução satisfatória das 

propriedades de interesse, que no nosso caso foram comprimentos e ângulos de ligação envolvendo o 

íon metálico.

Na primeira etapa, a escolha certa de um pequeno, mas representativo conjunto de treinamento 

foi fundamental, pois no processo de parametrização estas estruturas foram calculadas milhares de 

vezes até que os parâmetros capazes de reproduzir mais exatamente as estruturas cristalográficas

fossem encontrados. Por este motivo, realizamos uma análise de agrupamentos hierárquicos para

cada íon utilizando todas as estruturas disponíveis no CSD (Cambridge Structural Database 2003).

Esta análise resultou, em geral, na classificação das estruturas em sete grupos distintos onde o

critério de separação foi o tipo de ligante presente no complexo. Assim, foi possível, para todos os 

íons parametrizados, escolher um conjunto de treinamento pequeno, mas capaz de representar

qualquer tipo de complexo contendo o íon em questão.

Na outra etapa, resolvemos adotar uma função resposta em que as propriedades consideradas, no 

nosso caso distâncias e ângulos de ligação, estivessem intimamente relacionadas com os parâmetros

do íon que estávamos buscando. Esta nova função resposta é composta de duas parcelas: a primeira 

delas é igual ao quadrado da diferença entre as distâncias interatômicas experimentais, Ri
exp e

calculadas, Ri
calc, que envolvem o íon metálico multiplicado por um peso wi e a segunda parcela é a 

diferença entre os ângulos experimentais, θ i
exp e os calculados, θ i

calc, em que o íon metálico

encontra-se no vértice, multiplicada por um peso wj.

Durante o procedimento de parametrização para o íon Eu(III), o primeiro dos lantanídeos a ser 

parametrizado, inúmeros testes foram realizados e cada termo da função resposta foi exaustivamente 

analisado até que conseguíssemos encontrar um conjunto de parâmetros que tornasse o nosso método 
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realmente robusto. Com o mesmo procedimento utilizado na concepção dos parâmetros do íon

Eu(III), parametrizamos os íons Gd(III) e Tb(III) e estendemos a metodologia para actinídeos -

Th(IV).

Os modelos foram validados de duas formas distintas. A primeira delas foi através de conjuntos 

testes contendo várias estruturas para cada íon. A outra forma de validação, foi a realização de

cálculos ab initio RHF/STO-3G/ECP para sete estruturas representativas de cada um dos grupos

obtidos pela análise de agrupamentos.

A análise dos resultados obtidos mostrou que para o íon Eu(III) esta nova versão resolveu vários 

problemas detectados na versão anterior, SMLC II. Dentre os mais importantes estão: (i) a

capacidade de predizer, muito bem, estruturas com qualquer tipo de ligante, ao contrário do SMLC II 

que só era capaz de predizer muito bem estruturas com ligantes do tipo β-dicetonas; (ii) correção dos 

ligantes nitratos, que nas versões anteriores coordenavam-se de forma monodentada ao íon Eu(III) e 

que nesta nova versão passaram a coordenar-se corretamente (ligante bidentado); (iii) uma melhora 

razoável na descrição de ligantes pequenos, como água ou isotiocianato.

O avanço do modelo SMLC/AM1 para o íon Eu(III) foi de tal forma significativo que nos

possibilitou compará-lo com resultados obtidos a partir de metodologias ab initio. O mesmo foi feito 

para os outros íons lantanídeos e actnídeos estudados. Para o íon európio (III) o erro médio absoluto 

obtido com o modelo SMLC/AM1 foi de 0,115 Å e a metodologia ab initio RHF/STO-3G/ECP

apresentou um erro médio absoluto de 0,123 Å, ou seja, o modelo SMLC/AM1 foi 6% mais exato. 

Para os íons Gd(III) e Tb(III), o modelo SMLC/AM1 foi, respectivamente, 16% e 31% mais exato 

que a metodologia ab initio utilizada. No caso do íon actinídeo Th(IV), o erro médio absoluto obtido 

com o modelo SMAC/AM1 foi de 0,126 Å e a metodologia ab initio utilizada apresentou um erro de 

0,113 Å. Neste caso, o modelo SMAC/AM1 ficou a apenas 10% da metodologia RHF/STO-3G/ECP.

Com base nos resultados obtidos com este trabalho, podemos então afirmar que os modelos

SMLC/AM1 e SMAC/AM1 apresentaram um nível de exatidão comparável ou, em alguns casos,

superior ao da metodologia ab initio, RHF/STO-3G/ECP, na predição, tanto das distâncias entre o 

íon Ln(III) ou Ac(IV) e os átomos que compõem o poliedro de coordenação, como também entre os 

átomos do poliedro.
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ABSTRACT

Since 1994, the SMLC model, Sparkle Model for Lanthanide Complexes, has been

used for the calculation of ground state geometries of only Eu(III) complexes. In the

present dissertation, we have improved this model for the Eu(III) ion and started a new

parametrization procedure for the inclusion of other lanthanide ions. We have also

developed a version of this model for actinide complexes, SMAC/AM1, more specifically

for Th(IV) ion complexes.

Considering the parameterization procedure of these models, two aspects are

important: (i) the choice of a training set capable of representing our universe of

coordination complexes and (ii) the choice of a response function capable of reproducing

geometrical properties, such as bond lengths and bond angles involving the metallic ion.

In the first step, the correct choice of a small and representative training set was

very important because, in the parametrization procedure, these structures are calculated

many times until the parameters better capable of reproducing the crystallographic

structures are found. For this reason, for each ion, we carried out a cluster analysis of all

available structures in CSD (Cambridge Structural Database 2003). These analysis

classified the structures into seven distinct groups, where the separation criterion used was 

the ligand type present in each complex. Thus, we were able to choose a small training set 

for all parametrized ions, capable of representing any type of coordination complex.

In the second step, we decided to use a response function where distances and

angles, can be related with the ion parameters. This new response function is composed of

two terms: the first is equal to the sum of the square of the differences between the

experimental, Ri
exp, and calculated, Ri

calc, interatomic distances, both involving the metallic

ion, multiplied by a weight wi; and the second term is the difference between the

experimental, θ iexp, and the calculated, θ i
calc, bond angles, where the metallic ion is located 

at the vertex, multiplied by a weight wj.

During the parametrization procedure for the Eu(III) ion, many tests were carried

out and each term of the response function has been exhaustively analyzed until we

obtained a really robust parameter set.  With the same procedure used to arrive at the
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parameters for the Eu(III) ion, we parametrized Gd(III) and Tb(III) ions, and, further,

extended the methodology for actinides, more specifically for Th(IV).

The models were validated in two distinct ways: (a) in the first one, for each ion, we

have used a test set with many complexes whose experimental geometries are known, and 

(b) for the second, we have performed some RHF/STO-3G/ECP calculations for seven

representative complexes in order to make comparisons.

Our results showed that this new version of the sparkle model for the Eu(III) ion

corrected some problems found in the previous version, named SMLC II. The most relevant 

are: (a) the capacity to predict very well structures with any type of ligand, in contrast with

SMLC II which was capable of predicting well only complexes with β-diketones ligands, 

(b) nitrate ligands are coordinated to a central ion in the correct form (bidentate) in contrast 

with the previous version, (c) finally, there is a satisfactory improvement in the description

of complexes with small ligands, such as water or isothiocyanatos.

The improvement of this parametrization for the Eu(III) ion has allowed us to make 

some comparison with ab initio calculations for all parametrized ions. For the Eu(III)

complexes, the absolute mean errors for SMLC/AM1 and for ab initio RHF/STO-3G/ECP

are 0,115 Å and 0,123 Å, respectively. This implies that our semiempirical model is 6%

more accurate than for the abovementioned ab initio one. For the Gd(III) and Tb(III) ions, 

the SMLC/AM1 model was, respectively, 16% and 31% more accurate than the ab initio 

RHF/STO-3G/ECP. However, for the Th(IV) complex, the absolute mean error calculated

for the ab initio methodologies (0,113 Å ) was less than the sparkle model (0,126 Å),

representing a difference of approximately 10%. 

Accordingly, we can state that the SMLC/AM1 and SMAC/AM1 models displayed 

are of similar or superior accuracy to ab initio RHF/STO-3G/ECP for the Eu(III), Gd(III), 

Tb(III) and Th(IV) in the prediction of the lanthanide-ligand distances, thorium-ligand

distances and, finally, for the distances involving any two atoms in the coordination

polyhedron of these complexes.



Introdução e Objetivos

Capítulo 1
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1.1 – Introdução

Para os químicos, o início do século XX foi marcado pelo desenvolvimento da

mecânica quântica, um conjunto de postulados que possibilitou a compreensão do

comportamento de partículas e átomos e permitiu o desenvolvimento de uma nova área da 

química que ficou conhecida como “Química Quântica”.

Os métodos computacionais são as ferramentas utilizadas pela Química Quântica para 

o cálculo das propriedades físicas e químicas dos átomos e moléculas.

Existem na literatura métodos baseados na mecânica clássica: mecânica molecular e

métodos baseados nos postulados da mecânica quântica: ab initio, funcional da densidade e 

semi-empíricos.

Mesmo nos dias atuais, os métodos ab initio e funcional da densidade limitam-se a 

tratar sistemas moleculares de pequeno porte devido o seu alto custo computacional. Já os 

métodos semi-empíricos conseguem tratar quânticamente sistemas maiores e mais

complexos. Por este motivo, escolhemos esta metodologia para desenvolver o modelo

Sparkle1: o primeiro tratamento químico quântico para complexos de lantanídeos com

ligantes orgânicos volumosos. 

Atualmente, o Departamento de Química Fundamental da UFPE pode ser considerado 

uma referência nacional e internacional quando pensamos na modelagem, síntese e

caracterização de complexos de lantanídeos com propriedades especiais, mais

especificamente, com propriedades espectroscópicas. O grupo de espectroscopia em Terras 

Raras (BSTR), um dos pioneiros no país, iniciou esse processo. Sua união com o grupo de 

química teórica deste mesmo departamento gerou uma rica colaboração no que diz respeito 

ao desenvolvimento de modelos teóricos para o design de complexos de lantanídeos.

O interesse contínuo no design desses complexos advém da vasta área de aplicação 

dos mesmos em diversos campos da química, física, bioquímica e medicina. Estes

complexos são bastante utilizados, por exemplo, no desenvolvimento de dispositivos

moleculares conversores de luz, DMCLs. A grande importância dos DMCLs vem da sua 

grande aplicabilidade, por exemplo, como marcadores luminescentes em

fluoroimunoensaios2-6, tomografia de emissão de pósitron7,8 e como agentes de contrastes

em imagens de ressonância magnética nuclear9,10.
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O marco inicial que consolidou uma produtiva integração entre teoria e experimento 

no DQF foi a formulação do modelo sparkle ou Sparkle Model for Lanthanide Complexes 

(SMLC)1: um modelo semi-empírico para o cálculo da geometria do estado fundamental de 

complexos de lantanídeos, primeiramente para o íon Eu(III).

Recentemente finalizamos uma extensão desse modelo para o cálculo de complexos

de actinídeos, em particular para o Th(IV), denominado de Sparkle Model for Actinide 

Complexes (SMAC)11.

O modelo SMLC tem sido amplamente aplicado pelo nosso grupo de pesquisa com o 

objetivo de calcular a geometria do estado fundamental de complexos de Eu(III). Esta

geometria é utilizada na predição de propriedades espectroscópicas desses complexos, tais 

como posições de níveis excitados singletos e tripletos, cálculo de parâmetros do campo

ligante ( k
qB 's), determinação de níveis Stark e cálculo de espectros eletrônicos12-32.

Indiretamente podemos também, utilizando estas propriedades preditas, construir equações

de taxas que envolvem mecanismos de transferência de energia na determinação de

rendimentos quânticos para estes complexos12-32.

Químicos teóricos de todo o mundo têm atualmente utilizado cálculos ab initio para

prever as geometrias do estado fundamental destes complexos. O uso de potenciais efetivos 

de caroço (ECP)33-34 que fazem o tratamento de efeitos relativísticos, torna possível o

cálculo da geometria do estado fundamental de complexos de lantanídeos com alto grau de 

precisão. Contudo, o elevado custo computacional envolvido neste tipo de cálculo é uma

desvantagem que muitas vezes não pode ser superada. 

A grande vantagem dos métodos semi-empíricos é que o tempo de CPU aumenta 

com N2 onde N é o número de funções de base, enquanto nos métodos Hartree-Fock ab

initio o tempo de CPU aumentará com N4 ou N5. Dessa forma, os métodos semi-empíricos

podem ser mais facilmente linearizados através de técnicas de escalonamento linear como

MOZYME35 e LocalSCF36 que encontram-se implementadas no programa MOPAC200235.

Por este motivo, atualmente é possível o cálculo químico quântico completo de proteínas 

contendo mais de 100 mil átomos, utilizando métodos semi-empíricos.



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Cap.1.24

Dessa forma, metodologias semi-empíricas são candidatas naturais ao estudo de

mecanismos de importantes reações enzimáticas, projeto de novos fármacos, estudo

conformacional de proteínas, emparelhamento de bases do DNA, etc., ou seja, estudos que 

envolvem macro-biomoléculas.

Isso explica a nossa motivação em fazer com que o modelo sparkle possa tratar 

sistemas complexos com muitos átomos (talvez mais de 1000 átomos) mantendo sempre o 

compromisso entre a qualidade dos resultados obtidos e o baixo tempo computacional

envolvido. E, se alcançarmos esse objetivo, poderemos, além de disponibilizar um eficiente 

método para cálculo de complexos de lantanídeos, possibilitando inclusive o design de

complexos que possam funcionar como marcadores de proteínas para serem empregados

em ensaios que diagnosticam vários tipos de tumores, tornar viável a abordagem químico

quântica de biomoléculas marcadas com complexos de lantanídeos.

Neste trabalho, buscamos o desenvolvimento de um modelo sparkle que fosse capaz 

de predizer com alto grau de exatidão as geometrias dos estados fundamentais de

complexos contendo os principais íons lantanídeos (Eu(III); Gd(III) e Tb(III)) e de

complexos contendo o íon Th(IV), utilizando o modelo semi-empírico AM137 como

método de cálculo e buscando sempre manter baixo o custo computacional apresentado

pelas versões anteriores. 

No próximo capítulo, introduziremos os métodos semi-empíricos apresentando um

breve histórico e destacando o estado da arte destes métodos. Apresentaremos também o 

nosso modelo Sparkle desde sua concepção até a versão que antecede esta que será tema 

desta dissertação.

No Cap. III apresentaremos a nova versão do modelo SMLC para os íons

lantanídeos Eu(III), Gd(III) e Tb(III). No Cap. IV discorreremos sobre os avanços do

SMLC/AM1. No Cap. V estenderemos esta nova metodologia para actinídeos (Th(IV)) e, 

por fim, destacaremos as conclusões obtidas com este trabalho.
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2.1 – Os métodos semi-empíricos

Percebemos claramente que os métodos semi-empíricos ocupam hoje um lugar bem

definido na predição de propriedades de sistemas atômicos e moleculares. Existem dois

fatores que limitam o uso de métodos ab initio para o tratamento completo de um dado 

sistema. O primeiro deles é o tamanho do sistema em questão e o segundo é o tipo de

propriedade que queremos estudar, por exemplo: superfícies de reação, propriedades

termodinâmicas, deslocamento químico, etc.

Na figura 2.1 apresentamos os casos onde métodos semi-empíricos podem e devem 

ser utilizados. Estes casos são: quando queremos executar cálculos de um determinado

sistema inúmeras vezes ou quando queremos estudar sistemas com um grande número de 

átomos, como é o caso do estudo de proteínas.

Figura 2.1. Esquema representativo mostrando o campo de aplicação de métodos ab initio e 
métodos semi-empíricos.

Por causa desta vasta área de aplicações, na última década, os métodos semi-

empíricos têm sido amplamente utilizados por diversos grupos de pesquisa em todo o

mundo. Os métodos mais utilizados hoje são AM11 até este momento com 9.703 citações e 

o PM32-4 com 7.269 citações. 
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As metodologias semi-empíricas baseiam-se na resolução autoconsistente de formas 

aproximadas das equações de Hartree-Fock-Roothaan. A utilização de parâmetros obtidos a 

partir de ajustes numéricos ou de dados experimentais é o que torna possível a resolução 

das equações.

As primeiras metodologias semi-empíricas surgiram no início da década de 50.

Tratavam-se de métodos qualitativos e semi-quantitativos para orbitais moleculares ?. A

teoria PMO5-11, desenvolvida em 1952 por Dewar foi o método mais importante deles.

Nesta mesma época surgiu também a Teoria dos Orbitais de Fronteira desenvolvida por

Fukui12 que se fundamentava na descrição e cálculos das densidades eletrônicas dos

orbitais moleculares ocupados de mais altas energias e desocupados de mais baixas

energias, dos compostos, para prever o curso das reações químicas. Tempos depois foi a 

vez de Hoffmann apresentar sua teoria baseada na conservação da simetria dos orbitais13

também com o objetivo de prever a reatividade dos compostos. O modelo PMO, os orbitais 

de fronteira e a conservação da simetria dos orbitais formaram um conjunto que, na época, 

constituiu-se em uma teoria completa para a química orgânica.

Há 50 anos atrás, os computadores estavam surgindo e era muito complicada a

execução de cálculos químico-quânticos extensos, mas apesar desta grande limitação a

teoria PMO foi um grande sucesso e pôde ser aplicada para um amplo grupo de sistemas. A 

sua exatidão era limitada. Contudo, apresentava resultados mais precisos do que outras

metodologias da época. Um exemplo é o cálculo do calor de atomização para 20

hidrocarbonetos conjugados onde o erro médio encontrado em outros métodos era de 6.5 

kcal.mol-1 e para este método este erro caiu para 3.33 kcal.mol-1 14. O sucesso da teoria 

PMO convenceu Dewar de que a evolução dos computadores tornaria os métodos de

elétrons de valência mais práticos e eficientes.

Em 1965, Pople e colaboradores, desenvolveram uma serie de novos métodos que 

utilizavam diferentes aproximações no seu formalismo. Seu método inicial, o CNDO15-16

(Complete Neglect of Differential Overlap), foi o primeiro método de orbitais de valência 

com função de onda eletrônica antissimetrizada. O método CNDO utiliza a aproximação

ZDO que consiste em considerar como sendo nulo o produto de dois orbitais atômicos

diferentes, simplificando consideravelmente as equações de Hartree-Fock-Roothaan. Trata-

se, sem dúvida, da aproximação que tem o maior impacto no custo computacional
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despendido num cálculo semi-empírico, pois reduz a dependência com o número de

funções de base de N5 para N3.

A aproximação CNDO é certamente conhecida como a primeira de uma extensa

linha de aproximações que geraram importantes métodos semi-empíricos. Entretanto,

existem algumas limitações deste modelo. Uma séria deficiência desta primeira versão do

CNDO, que é conhecida como CNDO/1 15-16 é que dois átomos neutros demonstram uma 

significante (e incorreta) atração mesmo quando separados por muitos angstrons17 . As

distâncias de equilíbrio para moléculas diatômicas são também muito curtas e a energia de 

dissociação muito extensa. Esses efeitos se devem ao fato de os orbitais de um átomo

poderem penetrar na camada de valência de um outro átomo, sofrendo assim uma atração 

nuclear.

No ano seguinte, Pople e col. publicaram a segunda versão do CNDO, CNDO/2 18.

Nesta, os efeitos de penetração, anteriormente mencionados, foram eliminados. Contudo,

tratava-se apenas do inicio da idealização dos métodos semi-empíricos e assim o grupo de 

Pople ainda propôs outros métodos com diferentes níveis de aproximações como o INDO19

(Intermediate Neglect of Differential Overlap) e o NDDO20 (Neglect of Diatomic

Differential Overlap).

Os métodos CNDO, INDO e NDDO foram de fundamental importância para

mostrar como uma seqüência de aproximações sistemáticas pôde ser utilizada para o

desenvolvimento de métodos de real aplicabilidade.  Porém, estes métodos não produziram

resultados muito satisfatórios. Isto, em parte, se deve ao fato de que estes métodos foram

parametrizados tomando como base resultados obtidos a partir de cálculos ab initio, que 

não apresentavam muita concordância com os respectivos valores experimentais17.

Também tratavam-se de métodos limitados a pequenas classes de moléculas que

freqüentemente necessitavam de “chutes iniciais” que já partissem de uma boa geometria,

próxima à experimental, pois os algoritmos para otimização de geometria não eram, na

época, muito sofisticados17.

Dessa forma, a busca por métodos com alto poder de predição levou Dewar e

colaboradores a propor uma nova geração de métodos que fosse capaz de calcular com

exatidão química, propriedades de interesse, tais como: energia de ligação, momento de

dipolo e calor de formação, entre outras17.



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Cap.2. 31

Em 1969, Dewar e colaboradores propuseram o método MINDO/121. Neste método,

os parâmetros foram escolhidos de maneira a obter calores de formação de moléculas tão 

mais próximos dos valores experimentais quanto possível. Logo após, eles publicaram uma 

segunda versão, o MINDO/222 onde a parametrização incluía também as geometrias das

moléculas. E, num melhoramento adicional, resultou o MINDO/323,24.

Estes métodos não representaram apenas uma significante mudança no formalismo, 

mas eles diferem significantemente na forma de como foram parametrizados: foram

utilizados muito mais dados experimentais e também foi incorporado um novo código para 

a otimização de geometrias, onde o programa foi habilitado a aceitar uma geometria inicial 

não refinada como input.

No processo de parametrização do MINDO/3, os expoentes dos orbitais atômicos 

de Slater e os parâmetros Uμμ e β0
AB que foram fixados nos métodos originais do Pople 

(CNDO, INDO e NDDO), foram permitidos variar. Porém, uma diferença chave foi que na 

parametrização do MINDO/3 foram utilizados dados experimentais tais como geometrias

moleculares e ?H°f que antes eram obtidos de cálculos ab initio ou dados de espectroscopia.

Uma série de fatores, tais como a difícil extensão do MINDO/3 para elementos

metálicos, devido à dificuldade de se encontrar parâmetros diatômicos para estes elementos 

e a reprodutibilidade precária de algumas propriedades moleculares, fizeram com que

Dewar e Thiel, em 1977, propusessem um novo método semiempírico: o MNDO25

(Modified Neglect of Diatomic Overlap). Este, diferentemente do MINDO, baseava-se na 

aproximação NDDO, que representa uma metodologia mais sofisticada. Uma das vantagens 

do MNDO sobre o MINDO/3 é que o MNDO utiliza apenas parâmetros monoatômicos.

Na sua primeira versão, o uso de um conjunto de base formado por orbitais s,p

impediu que o MNDO fosse aplicado à maioria dos metais de transição, que necessitam de 

um conjunto de bases contendo orbitais do tipo d. Além disso, compostos hiper-valentes de 

enxofre e fósforo não eram bem modelados. Na versão mais recente deste método,

MNDO/d 26, orbitais do tipo d foram explicitamente incluídos para elementos pesados. Mas 

há uma outra séria limitação que é a incapacidade para calcular sistemas que apresentam

ligações intermoleculares, como, por exemplo, ligações de hidrogênio. Isto é causado por

uma tendência em superestimar a repulsão entre átomos quando eles estão separados por 

uma distância aproximadamente igual à soma dos raios de Van der Waals17.
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2.1.1- Os métodos AM1, PM3 e PM5. 

 O modelo Austin Model 1 (AM1) 1 foi o próximo método semi-empírico proposto 

pelo grupo do Dewar. O AM1 foi idealizado para eliminar o problema da tendência em 

superestimar repulsões entre átomos que o MNDO apresentava1. A estratégia adotada foi a 

adição de funções Gaussianas esféricas à função de repulsão core-core do MNDO. Ambas 

funções Gaussianas, atrativa e repulsiva, foram usadas: a atrativa foi designada para 

superar a repulsão direta e foram centradas na região onde as repulsões eram muito 

grandes. Já as Gaussianas repulsivas, foram centradas a pequenas distâncias internucleares. 

 O PM3 (Parametric Model 3)2-4, desenvolvido pelo Prof. James Stewart, também é 

baseado no MNDO. O Hamiltoniano PM3 é idêntico ao do AM1, mas os parâmetros do 

modelo PM3 foram ajustados de forma a reproduzir dados experimentais usando um 

procedimento de parametrização automático. Enquanto alguns parâmetros do AM1 (as 

integrais de dois-elétrons) foram derivados diretamente de dados experimentais, outros 

foram obtidos a partir da aplicação do conhecimento e intuição química27.

 O método PM5 (Parametric Model 5) é um dos mais recentes desenvolvidos pelo 

Prof. James Stewart. Nele, foi introduzido na energia de repulsão core-core um parâmetro 

diatômico28. Estes parâmetros diatômicos foram aplicados apenas para os átomos dos 

períodos I e II da tabela periódica. Outro ponto que o PM5 difere do AM1 e do PM3 é o 

fato de que foi introduzida apenas uma Gaussiana esférica na expressão da energia de 

repulsão core-core. Isto foi feito com o intuito de reduzir o número de parâmetros a serem 

ajustados uma vez que já haviam sido inseridos parâmetros diatômicos. O PM5 está 

disponível no programa MOPAC200229 e no programa Cache28 e existem parâmetros para 

37 átomos da tabela periódica. A nova versão do programa, MOPAC2005 trará como uma 

das novidades o modelo PM5 parametrizado para todos os gases nobres. 

Tabela 2.1. Erros obtidos para moléculas contendo os 37 átomos parametrizados para os 
métodos MNDO, AM1, PM3 e PM5. 

Propriedades MNDO AM1 PM3 PM5 
H°f (kcal mol-1) 18,4 11,9 9,9 5,9 

PI (eV) 0,92 0,72 0,75 0,56 
 µ (Debye) 0,71 0,49 0,57 0,66 

R (Å) 0,066 0,053 0,065 0,051 
 (°) 6,3 5,5 5,7 5,4 
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Na tabela 2.1 podemos observar os erros obtidos com os métodos MNDO, AM1, 

PM3 e PM5 para moléculas contendo os 37 átomos parametrizados. Podemos verificar que 

o PM5 consegue prever as propriedades de diversas moléculas com uma exatidão superior 

à obtida quando utilizamos os outros métodos mencionados nesta análise. Outro ponto que 

deve ser destacado é o erro obtido para calor de formação: notamos que o erro obtido com 

o PM5 é 68%, 50% e 40% menor que os erros obtidos com os métodos MNDO, AM1 e 

PM3, respectivamente.

2.1.2- O método RM1

Com o objetivo principal de desenvolver um novo método de cálculo de orbitais

moleculares semi-empírico que apresente grande eficiência na predição de propriedades de

sistemas de interesse biológico, nosso grupo iniciou em 1999 o projeto RM1

(Recife Model 1). Trata-se de um novo método que apesar de possuir a mesma formulação 

matemática do AM1 foi parametrizado de uma forma muito mais robusta e minuciosa.

Do ponto de vista biológico podemos perceber que a grande parte das moléculas

necessárias para a concepção de sistemas vivos são formadas pelos átomos: H, C, N, P, O e 

S. Por isso, na fase inicial de concepção do modelo RM1 o conjunto de parametrização

contou com 680 moléculas representativas da química orgânica contendo os seis átomos

citados. As propriedades usadas na parametrização foram às mesmas utilizadas na concepção 

do modelo AM1 que são: entalpias de formação, momentos dipolares, potenciais de

ionização, comprimentos de ligação e ângulos de ligação (variáveis geométricas). Contudo,

ao contrário do AM1, a otimização dos 119 parâmetros no RM1 foi feita simultaneamente.

Com o intuito de buscar de forma mais eficiente o melhor conjunto de parâmetros 

para esta hiper-superfície de 119 dimensões, utilizamos no processo de parametrização uma 

combinação das técnicas Newton-Raphson e simplex. Três fatores possibilitaram isso: (i) a 

grande experiência na concepção, implementação e parametrização de métodos semi –

empíricos adquirida pelo nosso grupo ao logo dos últimos 10 anos (ii) o fato de possuirmos 

um arsenal de programas e dados que são necessários na parametrização destes métodos e 

(iii) a colaboração científica com o Prof. James. Stewart, autor do programa MOPAC200229

e dos métodos AM11, PM32-4 e PM529.
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Os resultados obtidos até o momento comprovam que a concepção deste novo

modelo já pode ser considerada um grande avanço na busca de métodos mais poderosos. 

Analisando a figura 2.2 podemos perceber que o RM1 já ocupa um lugar de destaque na 

evolução dos métodos semi-empíricos, mesmo não estando ainda concluído. Notamos que 

para a previsão de ΔH°f , utilizando um conjunto teste de 1183 moléculas, o RM1 mostrou-

se 41%, 21% e 7% mais exatos que os métodos AM1, PM3 e PM5 respectivamente.

Figura 2.2. Comparação entre as propriedades entalpia de formação e momento dipolar,
preditas pelo RM1 e pelos seus antecessores AM1, PM3, PM5.

Para a análise de exatidão das propriedades momento dipolar e potencial de

ionização foi utilizado um conjunto teste formado por aproximadamente 150 estruturas.

Novamente podemos perceber que o RM1 está a um passo à frente de todos os outros 

métodos. Quando analisamos momento dipolar apenas o AM1 pode ser comparado a ele.

Figura 2.3. Comparação entre as propriedades potencial de ionização e variáveis
geométricas preditas pelo RM1 e pelos seus antecessores AM1, PM3 e PM5. 
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 Na figura 2.3 podemos observar que se a propriedade em questão for potencial de 

ionização, apenas o PM5 possui um poder preditivo comparável ao RM1. As variáveis

geométricas comprimento de ligação e ângulo de ligação foram analisadas utilizando

conjuntos teste compostos por 662 comprimentos de ligação e 749 ângulos e diedros.

Nestes casos o RM1 também se mostrou mais preciso.

Outro fato importante é o problema que o PM3 possui em descrever a carga líquida 

nos átomos de nitrogênio, como se sabe, as cargas PM3 do átomo de nitrogênio em aminas 

são perto de zero, contudo, as mesmas cargas em compostos nitro são muito positivas. Este 

problema não existe no nosso RM1.

Atualmente, a segunda fase da concepção deste modelo está sendo concluída. Nesta 

fase estamos estendendo a parametrização para um conjunto contendo os oito átomos de

maior importância para a bioquímica e farmácia: H, C, N, P, O, S, F, Cl.

2.2 – O projeto Sparkle.

O modelo sparkle é fruto de uma poderosa interação entre químicos experimentais e 

teóricos no Departamento de Química Fundamental da UFPE. Durante discussões informais 

envolvendo os professores Gilberto Fernandes de Sá, Alfredo Mayall Simas e o aluno de

pós-graduação Nivan B.C. Júnior, surgiu a idéia de tratar íons lantanídeos como “sparkles”.

Em outras palavras, foi imaginado que estes íons pudessem ser representados,

satisfatoriamente, por um potencial eletrostático correspondente a uma carga pontual

indicada pelo seu estado de oxidação sobre um potencial exponencial repulsivo, ambos

centrados na posição do núcleo do íon lantanídeo. Isto só é possível porque o overlap entre 

os orbitais 4f do íon Ln(III) e os orbitais dos átomos dos ligantes é muito pequeno,

conferindo à ligação química um grande comportamento eletrostático.

2.2.1- A primeira versão do modelo Sparkle (SMLC)

Inicialmente, apenas o íon Eu(III) foi utilizado na concepção deste modelo. Na

primeira parametrização30, utilizamos o programa MOPAC 6.0 como ambiente de trabalho 

e nele incluímos a carga de +3e- para representar o íon lantanídeo Eu(III). A variável que 
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representa o calor de formação foi modificada para 1005,3 Kcal.mol-1. Este valor foi obtido 

a partir da soma do calor de atomização do átomo de európio mais os seus três primeiros 

potenciais de ionização31. Procedemos então com o ajuste dos parâmetros GSS (associado à 

integral de 2-elétrons envolvendo orbitais s) e α (dureza do sparkle) para o método AM1. 

Esta primeira parametrização contou com um conjunto de treinamento composto

por apenas um complexo, o [Eu(acac)3 o-fen] - uma estrutura com 65 átomos com número 

de coordenação igual a oito. A geometria cristalográfica deste complexo foi submetida à

otimização utilizando o modelo sparkle e aplicamos os métodos: simplex básico, simplex

modificado e simplex supermodificado para minimizar a função resposta que inicialmente

foi definida como:

∑
=

=
N

i

2calc
iiresp )R-(RF

1

exp (2.1)

onde 24 das 36 distâncias interatômicas que definem o poliedro de coordenação foram

consideradas, uma vez que o restante da estrutura, a parte orgânica,  já era satisfatoriamente 

reproduzida pelo modelo AM1.

Os valores: 2,0 para o parâmetro α e 54,42 para o parâmetro GSS, junto com a

variável que representa a carga para o elemento sparkle igual a +3 e a variável que

representa o calor de formação igual a +1005.3 kcal.mol-1, definem a primeira

parametrização do modelo Sparkle (SMLC).

2.2.2 - A segunda versão do modelo Sparkle (SMLC II)

Apesar de só ter sido publicada recentemente32, a segunda versão do modelo sparkle

foi, na realidade, concluída em 1998. Esta trouxe as seguintes modificações que foram de 

extrema importância para uma evolução considerável do método:

(i) Inclusão da massa atômica do európio. Este fato possibilitou que o modelo

procedesse com o cálculo correto dos momentos de inércia e o cálculo das

constantes de força para os complexos de európio (III). Isto tornou possível

proceder com cálculos de diversas propriedades como, por exemplo,

propriedades espectroscópicas na região do infravermelho e suas intensidades de 

absorção e freqüências.
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(ii) Adição de funções Gaussianas esféricas na expressão que calcula a energia de 

repulsão core-core. Este ponto foi fundamental para a descrição das distâncias

do tipo Eu(III)-L (distâncias do íon Eu(III) aos átomos (L) diretamente ligados a 

ele). Também foi realizado um estudo elucidativo para analisar a quantidade de 

funções Gaussianas que deveriam ser adicionadas (2 ou 3 funções Gaussianas).

Os resultados revelaram que a inclusão de três gaussianas na parametrização do 

modelo SMLC II para o método AM1 não é justificável uma vez que não

apresenta melhorias significantes.

(iii) Nova parametrização do modelo para o método AM1 com modificações na

função resposta que passou a considerar todas as 36 distâncias entre todos os 

nove átomos do poliedro de coordenação do complexo [Eu(acac)3 o-fen]. Apesar 

desta modificação o modelo SMLC II ainda não era capaz de descrever bem

distâncias entre dois átomos do poliedro de coordenação (L-L).

(iv) Implementação do modelo no pacote MOPAC93r2. 

(v) Parametrização do modelo SMLC II também para os métodos MNDO e PM3. 

Isto nos possibilitou confirmar que a metodologia semi-empírica utilizada é

fundamental na concepção de um modelo sparkle mais robusto. O método que 

apresentou melhores resultados foi o AM1 com duas gaussianas. Foi possível

verificar que o método PM3 não foi capaz de descrever bem as distâncias de 

ligação do tipo Eu(III)-L, mesmo tendo sido adicionadas três funções

Gaussianas. Os maiores erros foram encontrados na descrição das distâncias

entre o íon európio (III) e átomos de nitrogênio (Eu-N). Os resultados mais

inexatos foram obtidos com o modelo SMLC II parametrizado para MNDO.

De uma forma geral, os resultados para esta nova parametrização indicaram que ao 

contrário da versão original30, o SMLC II32 pode ser considerado um modelo quantitativo 

sendo capaz de calcular a geometria do estado fundamental de complexos de európio (III) 

com ligantes do tipo β-dicetona e tridentados com alta precisão. Podemos afirmar que a

razão para essa substancial evolução é a presença de funções Gaussianas que são essenciais 

na descrição das ligações envolvendo o íon lantanídeo e os átomos do poliedro de

coordenação 32.
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2.2.3 - A terceira versão do modelo Sparkle (SMLC III)

A versão III do modelo sparkle33 diferencia-se da segunda nos seguintes pontos: (i) 

O conjunto de parametrização para o íon Eu(III) foi triplicado. Ao invés de uma estrutura 

foram utilizados três complexos de európio com ligantes do tipo β-dicetona com números 

de coordenação 7, 8 e 9 e (ii) o modelo foi estendido para actinídeos, ou seja, foi feita uma 

parametrização para o tório, Th(IV).

O modelo para o íon Eu(III) a princípio (conjunto teste com 10 estruturas contendo 

apenas ligantes do tipo β-dicetona) mostrou-se mais eficiente que a versão anterior.

Contudo, quando realizamos uma nova análise utilizando um conjunto teste mais completo,

com aproximadamente 100 estruturas, este modelo mostrou-se estatisticamente equivalente

ao SMLC II.

Dessa forma, a grande novidade desta terceira versão foi o desenvolvimento do

SMAC (Sparkle Model for Actinide Complexes), particularmente para o íon Th (IV) 33.

No caso dos actinídeos, os orbitais f são mais externos fazendo com que estes

participem mais da ligação química. Em outras palavras, podemos dizer que os efeitos de

covalência são maiores para estes íons. Por isso, no caso dos actinídeos verificamos a

existência de complexos onde o íon possui altos estados de oxidação como, por exemplo, 

UF5 e notamos também a existência de bandas mais largas no espectro de absorção de

actinídeos quando comparamos com espectros de complexos de lantanídeos. Contudo,

analisando as estruturas de Th(IV) disponíveis no banco de dados de estruturas

cristalográficas “Cambridge Structural Database” (CSD)34-36 notamos que existem, tanto

classes de complexos de tório onde o caráter covalente da ligação química é menor(Th–O;

Th–N), quanto classes em que o caráter covalente da ligação química é maior (Th–S; Th–P;

Th–C; Th=O). Acreditamos que a existência de muitos compostos onde o caráter covalente 

da ligação química é menor, justifica a concepção do SMAC.

No desenvolvimento do SMAC para Th(IV), a implementação do modelo se

procedeu de forma semelhante à realizada para o íon Eu(III): à variável que representa a

carga para o elemento sparkle foi atribuída a carga +4e -, a variável que representa a massa 

atômica para o elemento sparkle passou a ser igual a 232.04 (massa atômica do tório) e foi 

também introduzido na variável que representa o calor de formação o valor de
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1674,64kcal.mol-1. Este valor foi obtido a partir do calor de atomização somado aos quatro 

primeiros potenciais de ionização para o átomo de tório. O conjunto de parametrização

contou com duas estruturas: uma delas com número de coordenação 8, bis(etilenodiamônio)

tetrakis(dimetilmalonato) aqua-Th(IV) e outra com número de coordenação igual a 9,

bis(etilenodiamônio) tetrakis(malonato) aqua-Th(IV).

O conjunto de parâmetros obtidos para esta primeira versão do SMAC – Th(IV) está 

apresentado na tabela 2.2.

Tabela 2.2.Parâmetros ajustados pa o modelo SMAC parametrizado para o íon Th(IV).

SMAC - Th(IV)

GSS 55.5533997779
ALP 2.1616053239
a1 0.4411098727
b1 7.1471674779
c1 1.7519078812
a2 0.0214177229
b2 7.8489816588
c2 2.6498997377

Os resultados obtidos com esta primeira versão do modelo SMAC, para o íon

Th(IV), utilizando um conjunto teste composto por 40 estruturas obtidas no CSD34-36

mostraram que trata-se de um modelo capaz de predizer satisfatoriamente a geometria do 

estado fundamental de complexos de tório(IV) contendo ligantes do tipo β-dicetonas. Dessa 

forma, podemos verificar a viabilidade do modelo sparkle para actinídeos uma vez que o 

modelo conseguiu predizer bem o tipo de estrutura para o qual foi treinado.

No próximo capítulo apresentaremos as parametrizações do modelo SMLC/AM1

para os íon Eu(III), Gd(III) e Tb(III).
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O Novo Modelo Sparkle para 

Lantanídeos – SMLC/AM1

Capítulo 3
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No desenvolvimento do modelo SMLC/AM1, a etapa que demandou maior esforço 

computacional foi, sem dúvida, o procedimento de parametrização. Contudo, importantes

etapas antecedem este procedimento. De uma forma generalizada, a obtenção dos

parâmetros para os íons lantanídeos e actinídeos tratados neste trabalho seguiram as

seguintes etapas:

1. Inicialmente, definimos uma melhor função resposta para utilizarmos na busca

dos parâmetros desta nova versão do modelo, a partir de testes com a parametrização do íon 

európio (III) esta função veio a apresentar a seguinte forma:

(3.1)

2. O segundo passo foi escolher o conjunto de parametrização mais representativo

para cada um dos lantanídeos e para o íon Th(IV). No banco de dados de estruturas

cristalográficas “Cambridge Structural Database” (CSD)1,3, recentemente recebido pelo

nosso grupo, o número de estruturas envolvendo íons lantanídeos e actinídeos é bastante

razoável. Analisando os nossos recursos computacionais disponíveis para a execução deste

trabalho, resolvemos limitar os nossos conjuntos de parametrização a 15 estruturas. 

3. Em seguida, utilizamos programas de minimização multidimensional não-linear

simplex, desenvolvidos ao longo das versões anteriores do modelo sparkle, para encontrar 

um conjunto de parâmetros que defina um modelo com alto poder preditivo. 

4. A etapa de validação do modelo foi feita de duas formas: a primeira, calculando-se

o erro médio absoluto das estruturas disponíveis no CSD e comparando estes erros com os 

obtidos utilizando o SMLC II4 e a segunda, fazendo comparações de diferentes estruturas 

através de cálculos ab initio.
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3.1 - Pontos importantes no processo de desenvolvimento do SMLC/AM1.

3.1.1 – A função resposta

Devido à grande complexidade existente no procedimento utilizado na concepção

do SMLC/AM1, sentimos a necessidade de detalhar melhor alguns pontos. O primeiro diz

respeito à escolha da função resposta utilizada. Na versão anterior4 esta variável usada na 

otimização dos parâmetros foi definida como sendo a soma dos quadrados das diferenças 

entre as distâncias calculadas e experimentais dos átomos do poliedro de coordenação de

complexos de Eu(III), dividida pela distância experimental, (equação 3.2).
2

1
exp

exp

∑
=
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⎛ −
=

N

i i

calc
ii
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Dessa forma, esta função além de considerar as distâncias Eu-L, também

considerava as distâncias L-L que não possuíam uma dependência direta com os parâmetros 

ajustados do íon Eu(III), onde L representa o átomo que está ligado diretamente ao íon

central.

Nesta nova versão, SMLC/AM1, a função resposta passou a ser a soma de duas 

parcelas: (1) uma que considera apenas as distâncias Eu(III)-L e (2) outra que leva em

consideração os ângulos do tipo L-Eu(III)-L, onde o íon Eu(III) se encontra no vértice. Esta 

mudança foi necessária, pois percebemos que com a função resposta usada nas versões

anteriores do modelo SMLC, apenas as distâncias Eu(III)-L eram ajustadas mais

perfeitamente enquanto que as outras distâncias do poliedro de coordenação, L-L, não eram 

bem reproduzidas. Isto provavelmente deve-se ao fato de que as distâncias do tipo L-L

dependem muito pouco dos parâmetros do íon Eu(III) que estavam sendo otimizados. 

Figura 3.1. Representação esquemática da nova função resposta usada na parametrização
do modelo SMLC/AM1.

Eu3+
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φ r
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Dessa forma, podemos observar na figura 3.1 que se considerarmos as distâncias r1

e r2, e mais ainda o ângulo φ estaremos otimizando indiretamente a distância r que, como já 

foi dito, não possui uma dependência direta com os parâmetros do íon Eu(III). Passamos

então a definir a nossa função Resposta como mostrado na equação 3.1. Podemos observar 

também a presença dos pesos wi e wj. Estes pesos foram utilizados para compensar o fato 

de que a parcela da função referente à distância Eu(III)-L e a parcela referente aos ângulos

L-Eu(III)-L encontram-se em unidades diferentes. Os valores para os pesos foram

escolhidos com base no artigo original do MNDO5-8 , wi = 100.00 e wj = 0.6667.

3.1.2 – O conjunto de parametrização

Outro ponto importante a ser discutido é a forma utilizada na escolha das estruturas 

que fizeram parte do conjunto de parametrização. Para a escolha das estruturas de európio, 

calculamos inicialmente as 96 estruturas disponíveis  utilizando os parâmetros do SMLC II 

e procedemos a uma análise de agrupamentos utilizando um método hierárquico de

agrupamento conhecido como AGNES (Agglomerative Nesting)9.

Como critério de agrupamento, utilizamos o método “Ward's minimum variance” ou 

método da soma de quadrados dos erros. A métrica de dissimilaridade utilizada foi a

distância Euclidiana:

(3.3)

As variáveis escolhidas foram: Função resposta, n° de ligantes β-dicetonas, n° de 

ligantes nitrato, n° de ligantes monodentados, n° de ligantes bidentados, n° de ligantes

tridentados, n° de ligantes do tipo macromolécula e n° de íons Eu(III) presentes no

complexo. Foram atribuídos também pesos às variáveis do tipo ligante, estes pesos foram

escolhidos de acordo com o número de átomos ligados diretamente ao íon Eu(III)9.
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Figura 3.2. Análise de agrupamentos hierárquicos para as 96 estruturas coletadas no
Cambridge Structural Database (CSD) usando o modelo SMLC II.

Utilizando o dendrograma mostrado na figura 3.2, escolhemos dois representantes de 

cada grupo, buscando sempre as estruturas com menor tempo de CPU e completamos o

conjunto de 15 estruturas do nosso conjunto de parametrização para o SMLC/AM1 com

uma estrutura dos grupos dos di-európios, pois é o grupo com maior número de

componentes.

No caso dos outros íons lantanídeos parametrizados, inicialmente, as estruturas foram

escolhidas de acordo com sua semelhança com as utilizadas no conjunto de parametrização 

do íon Eu(III), as quais eram submetidas à parametrização até obtermos parâmetros

preliminares. Estes eram utilizados para calcular todas as estruturas disponíveis e, em

seguida, fazia-se uma análise de agrupamentos, obtendo assim um dendrograma para cada 

lantanídeo. A partir daí, era feita uma nova seleção de estruturas para compor os

respectivos conjuntos de parametrização.

3.1.3 – A escolha dos valores iniciais dos parâmetros

O terceiro e último ponto se refere à escolha do chute inicial dos parâmetros para a 

parametrização de cada um dos íons lantanídeos e actinídeos estudados.

Na função de repulsão core-core dos sparkles de lantanídeos e actinídeos (equações 

3.4 e 3.5) encontramos oito parâmetros que devem ser ajustados. São eles:
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Tabela 3.1.Descrição dos parâmetros ajustados no desenvolvimento do modelo sparkle.

Parâmetros Descrição
GSS Parâmetro associado à integral de 2-elétrons envolvendo orbitais s
ALP Parâmetro associado à dureza do sparkle

a1 e a2
Parâmetros referentes à intensidade das funções Gaussianas da 

expressão da energia de repulsão core-core

b1 e b2
Parâmetros referentes à largura das funções Gaussianas da expressão 

da energia de repulsão core-core

c1 e c2
Parâmetros referentes à posição das funções Gaussianas da

expressão da energia de repulsão core-core

Na equação 3.4 temos a expressão para calcular a energia de repulsão core-core no 

método MNDO. 

( )ABBABA RR
BBAABAN eessssZZBAE αατ −− +⋅+= 1)|(),( (3.4)

onde (sAsA|sBsB) = GSS e τ = RAB, a não ser para os casos O-H e N-H, quando τ = 1. 

Os métodos AM1 e PM3 adicionam à equação 3.4 um somatório de funções

Gaussianas centradas em cada um dos dois átomos envolvidos e a sua expressão final é

mostrada na equação 3.5. Cada função Gaussiana é definida por três parâmetros ajustáveis, 

representando a intensidade, a largura e a posição desta.
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Na parametrização do modelo sparkle utilizamos um somatório de duas funções

Gaussianas o que resulta em seis parâmetros a mais em comparação com a primeira versão 

do modelo proposta em 1994, totalizando oito parâmetros ajustáveis.

Neste trabalho, a escolha dos valores iniciais para os oito parâmetros foi feita

utilizando o critério do vizinho mais próximo, ou seja, o “chute inicial” dos parâmetros do 

íon Gd(III) foi dado utilizando os parâmetros desta nova versão obtidos para o íon Eu(III). 

Seguindo a ordem, utilizamos os parâmetros finais obtidos para o íon Gd(III) como “chute 

inicial” no processo de parametrização do íon Tb(III).
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3.2 - Modelo SMLC/AM1 para o íon Eu(III).

3.2.1- Processo de parametrização:

A escolha das estruturas para compor o conjunto de parametrização do modelo

SMLC/AM1 para o íon Eu(III) foi baseada no dendrograma mostrado na figura 3.2.

Podemos notar a formação de sete grupos de complexos: grupo 1, com ligantes do tipo β-

dicetona  (13 estruturas), grupo 2 com ligantes do tipo nitrato  (17 estruturas), grupo 3 com 

ligantes monodentados (5 estruturas), grupo 4 formado por complexos com ligantes do tipo 

bidentado (7 estruturas), grupo 5 com ligantes do tipo tridentado (13 estruturas), grupo 6

formado por complexos contendo ligantes macrocíclicos (17 estruturas) e um sétimo grupo

formado por complexos contendo mais de um íon európio (III), di-európios (24 estruturas)9.

Analisando mais detalhadamente, podemos notar subgrupos bem definidos no grupo

dos macrocíclicos - estes subgrupos são caracterizados pela presença ou não de ligantes

monodentados no complexo.

Com base na análise de agrupamentos realizada, escolhemos 15 estruturas para

compor o nosso conjunto de treinamento utilizando os seguintes critérios:

1. Cada um dos sete grupos indicados na figura 3.2 contribuiu com duas

estruturas para o conjunto de treinamento inicial, sendo que o critério utilizado 

para a escolha dessas estruturas foi o tempo de cálculo de cada uma delas.

2. Selecionamos mais uma estrutura do grupo 7, grupo dos di-európios, pois este 

apresentava a maior diversidade de estruturas dos grupos em questão. Além

disso, a versão anterior não tinha sido parametrizada para este tipo de estrutura.

Numa segunda etapa deste processo de parametrização, tomando como base

resultados extraídos durante o processo de otimização e utilizando nossa intuição química,

resolvemos retirar do conjunto de treinamento as duas estruturas que representavam os

grupos dos ligantes mono e bidentados. A razão para isso é o fato de que as outras

estruturas do conjunto de treinamento, provenientes de outros grupos, já apresentavam

ligantes mono e bidentados. Adicionamos ao nosso conjunto de treinamento, mais
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representantes dos grupos: 1 ( -dicetonas), 5 (tridentados) e grupo 6 (macrocíclicos). 

Fizemos isso para garantir que a diversidade presente nos grupos 5 e 6 fosse bem 

representada. Já o aumento de representantes do grupo 1, foi necessário para garantir que 

esta nova versão continuasse predizendo bem complexos com -dicetonas.  

 Desta forma, o conjunto de treinamento final foi composto por três representantes 

do grupo das -dicetonas, dois do grupo dos nitratos, quatro do grupo dos tridentados, três 

do grupo dos macrocíclicos e mais três di-európios, totalizando quinze estruturas no 

conjunto de treinamento (ver figura 3.3). 

 Neste trabalho, todas as estruturas utilizadas nas parametrizações do modelo sparkle

estão identificadas por seus respectivos códigos do Cambridge Structural Database1,3 (ver 

figura 3.3). 

ACPNEU BAPXAR CEXKUL 

DOPCEQ FOCQOD HILVED 
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JUGBUI KAFDOK KIFKOZ02 

NOHLUR NUXHIX QECGOU 

TEBHOX TMUNEU XICHIA 

Figura 3.3. Representação das estruturas de európio utilizadas no conjunto de treinamento. 
As estruturas estão identificadas por seus respectivos códigos do Cambridge 
Structural Database1,3.
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3.2.2- Resultados:

O conjunto de parâmetros que define esta nova versão do modelo sparkle para o íon

európio(III) está apresentado na tabela 3.2.

Tabela 3.2.Parâmetros ajustados para o modelo SMLC/AM1 parametrizado para o íon
Eu(III).

Valores dos parâmetros 
SMLC/AM1

GSS 55.605912
ALP 2.124719
a1 0.569512
b1 7.468021
c1 1.731973
a2 0.328662
b2 7.800978
c2 2.964129

Na comparação desta nova versão do modelo com a versão anterior utilizamos um

conjunto teste composto por 72 estruturas contendo um íon európio(III) e 24 estruturas

contendo dois íons európio (III) (di-európios). As mesmas foram obtidas no banco de dados 

Cambridge Structural Database 20031-3. O erro médio absoluto foi calculado como sendo o 

valor médio absoluto da soma das diferenças entre todas as distâncias experimentais (Ri
exp)

e calculadas (Ri
calc), expressas em angstrons, como mostrado na equação 3.6.

∑
=

=
N

i

calc
i

exp
i |R-R|

N
Erro

1

1
(3.6)

onde N é o número total de distâncias envolvendo o íon európio(III) e os átomos ligantes.

Na tabela 3.3, podem ser observados o número de coordenação e os valores para o 

erro médio absoluto, para cada uma das 96 estruturas que compõem o nosso conjunto de 

teste. Para que pudéssemos fazer uma análise mais clara desses dados, utilizamos os grupos 

descritos na figura 3.2 para construir gráficos contendo os erros médios absolutos e assim

podermos comparar o poder preditivo de cada uma das versões.
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Tabela 3.3.Erro médio absoluto calculado considerando todas as distâncias entre os átomos 
que compõem o poliedro de coordenação, para todas as 96 estruturas do
conjunto teste10-95. As estruturas estão identificadas por seus respectivos códigos 
do Cambridge Structural Database1,3.

Erro Médio Absoluto (Å) Erro Médio Absoluto (Å)
Estrutura NC SMLC II4 SMLC/AM1 Estrutura NC SMLC II4 SMLC/AM1

ACPNEU10 8 0,1507 0,1714 MUHROW53 9 0,5903 0,1414
BAFZEO11 9 0,4878 0,1317 MUHRUC53 9 0,3247 0,2396
BAPXAR12 9 0,9073 0,0933 NIGWUV54 9 0,7653 0,1563
BEKWUJ13 11 0,7474 0,2341 NOHLOL55 9 0.0541 0.0493
BUVXAR1114 9 0,2622 0,2419 NOHLUR56 9 0,2199 0,1448
CEXKUL15 9 0,1814 0,2213 NUXHIX57 7 0,2447 0,2248
CEXKUL0116 9 0,1397 0,1038 PHASEU58 10 1,2294 0,1986
CEYRON17 10 0,4942 0,2249 PUHYEW0158 10 0,3653 0,2449
CIRKET18 8 0,1843 0,2673 PIEUAC0160 8 0,0842 0,1444
COZLEI1019 8 0,2700 0,2118 PITCUQ61 8 0,4332 0,1740
DIWNOM20 10 0,3082 0,3412 QAKWUU62 8 0,1252 0,1447
DOFXIF21 9 0,9078 0,0991 QALFEO63 9 0,8453 0,2756
DOPCEQ22 9 0,3275 0,2241 QALFOY63 8 0,3977 0,2082
DUCNAQ23 9 0,4063 0,2097 QECGOU64 6 0,3733 0,2114
ECABOZ24 10 0,8096 0,2045 QHDOEU65 7 0,0933 0,1524
EGOBEH25 9 0,1120 0,1243 QIGJAR66 9 0,0874 0,2150
FETGUG26 8 0,4417 0,2479 QIMREJ67 10 0,7830 0,2021
FOCQOD27 9 0,3479 0,1893 QIQHAZ68 9 0,4639 0,3500
FOCQUJ27 9 0,1877 0,1288 QUBWUF69 10 0,6114 0,2048
FOCREU27 9 0,3896 0,3040 SOPFUY70 9 0,1119 0,1016
FUXPOD28 9 0,3612 0,2548 SUXXIS71 12 1,3148 0,3129
FUZZOP29 8 0,2332 0,2123 TMHPEU10 72 8 0,0931 0,1273
GACJOJ30 10 0,8638 0,1881 TOKMUB73 8 0,2437 0,1418
GAPRUK31 8 0,0845 0,0874 TUQTOO74 9 0,3662 0,2743
GEBYAN32 9 0,7237 0,1750 VUSGOF75 9 0,4497 0,3072
GINPIC33 9 0,1666 0,1975 WAVNUC76 9 0,5936 0,0944
HANBIH34 9 0,2186 0,2038 WELBUK77 11 1,0702 0,2739
HAZGAQ35 8 0,1841 0,0770 WOMCIK78 9 0,2672 0,1334
JAXXOV36 8 0,0991 0,1348 XECLEW79 9 0,3845 0,2260
JUCZIQ37 9 0,3017 0,2183 XECLIA79 8 0,4182 0,2086
JUDBOZ37 9 1,5463 0,2650 XICHIA80 8 0,1188 0,0982
JUGBUI38 10 0,8143 0,1754 XICHOG80 8 0,0944 0,0847
KAFDOK39 9 0,1725 0,1659 XICHUM80 8 0,0868 0,0770
KAKPAN40 8 0,4770 0,3452 XIHQIO81 9 0,9283 0,1710
KELNOE41 8 0,5966 0,1969 XILGII82 9 0,1149 0,1234
KIFKOZ0242 9 0,2436 0,1152 XIWTAY83 9 0,4095 0,1994
KIHSEZ43 10 0,1123 0,1636 XIWTUS84 8 0,0737 0,1197
LAPJAN44 10 0,1397 0,1678 YEZFAK85 8 0,1675 0,1864
LEJTAV45 8 0,3374 0,2344 YICSEI86 8 0,2515 0,1221
LELRUP46 8 0,1487 0,1338 YODYIZ87 8 0,2416 0,1486
LOWBEE47 10 0,4132 0,1505 YOJDIK88 8 0.0970 0.1305
LUHFUP48 9 0,5047 0,1529 YUXREO89 9 0,4281 0,2446
LUHGAW48 9 0,3175 0,1423 ZAMHOK90 9 0,3086 0,2911
MASKAS49 8 0,1008 0,1940 ZACXAC91 9 0,1276 0,1323
MEBDUS50 9 0,3002 0,1951 ZESSUL92 8 0,1822 0,1585
MIHNOG51 8 0,1608 0,1322 ZEXJUH93 8 0,2599 0,1613
MIHPOI51 9 0,1352 0,1570 ZIDCUK94 8 0,2140 0,1840
MOYJUF52 9 0,3125 0,1402 ZUCCIJ95 8 0,1143 0,1327
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Na figura 3.4, podemos notar claramente que esta nova versão consegue predizer a 

geometria do estado fundamental dos mais variados tipos de complexos de európio (III)

com exatidão semelhante à que o modelo anterior (SMLC II) apresentava para calcular

estruturas com β-dicetonas, para as quais este havia sido parametrizado. Sendo assim,

podemos afirmar que houve uma generalização do modelo.

Alguns problemas encontrados na versão II foram resolvidos nesta nova versão.

Podemos citar, como exemplo, o caso das estruturas que compõem o grupo 2, ou seja, 

estruturas contendo grupos nitratos. No SMLC II os nitratos coordenavam-se ao európio de 

forma monodentada e isto causava um elevado erro na geometria predita. Por esse motivo, 

à medida que aumenta o número de grupos nitratos no complexo, aumenta também o erro 

médio absoluto gerando a grande dispersão observada nas estruturas do grupo 2 (figura

3.4a). Nesta nova versão, SMLC/AM1, o nitrato passou a se coordenar de maneira correta: 

como um ligante bidentado. Por isso, podemos verificar na figura 3.4b que as estruturas no 

grupo 2 quase não apresentam dispersões. Além disso, notamos também que os erros

médios absolutos para estas estruturas são baixos.

Figura 3.4. Erro médio absoluto calculado como sendo o valor médio absoluto da soma 
das diferenças entre todas as distâncias experimentais (Ri

exp) e calculadas
(Ri

calc) considerando todas as distâncias entre os átomos que compõem o
poliedro de coordenação, para todas as 96 estruturas do conjunto teste.
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Outro exemplo é o das estruturas macrocíclicas (grupo 6). Neste caso o

espalhamento ocorre porque a presença no complexo de ligantes monodentados ou

bidentados, além do macrocíclico, gera um aumento no erro médio absoluto. Se o ligante

bidentado for um nitrato, então o erro é maior ainda. No SMLC/AM1, este problema

também foi solucionado e podemos observar na figura 3.4b que as estruturas presentes no 

grupo 6 apresentam um erro médio absoluto menor do que 0.3 Å.

Figura 3.5. Erro médio absoluto calculado como sendo o valor médio absoluto da soma 
das diferenças entre todas as distâncias experimentais (Ri

exp) e calculadas
(Ri

calc) considerando todas as distâncias Eu-L (L= átomo ligante), para todas as 
96 estruturas do conjunto teste.

Na figura 3.5, temos o valor do erro médio absoluto encontrado para todas as

distâncias Eu-L (L= átomo ligante). Neste caso também notamos uma considerável

evolução do modelo - inclusive se compararmos a figura 3.4b com a figura 3.5b, podemos 

notar que os erros médios absolutos para as distâncias Eu-L são aproximadamente 50%

menores do que os erros para as distâncias do poliedro de coordenação.

Outra inovação desta nova versão, SMLC/AM1, é a parametrização da distância

entre dois íons európio (III) quando estes se encontram frente-a-frente em uma estrutura.

Podemos observar a representação de algumas dessas estruturas calculadas na figura 3.6.

Os valores para o erro médio absoluto dessas estruturas podem ser encontrados nas figuras 

3.4 e 3.5 (grupo 7). No entanto, é interessante analisarmos isoladamente os di-európios do 

conjunto teste. 
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LUHFUP NIGWUV 

TOKMUB XECLEW 

Figura 3.6. Representação das estruturas de alguns di-európios utilizados no conjunto 
teste. As estruturas estão identificadas por seus respectivos códigos do 
Cambridge Structural Database1,3.

Na figura 3.7 podemos comparar facilmente a capacidade de predição das duas 

versões, SMLC II e SMLC/AM1, para esse tipo de estrutura. Podemos verificar que o 

SMLC/AM1 é muito mais poderoso do que o SMLC II para o cálculo de di-európios. Se 

observarmos os valores para os erros médios absolutos, veremos que estes se encontram na 

faixa dos erros médios absolutos observados para estruturas contendo apenas um íon 

európio, ou seja, menores do que aproximadamente 0.3 Å. 
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Figura 3.7. Erro médio absoluto calculado como sendo o valor médio absoluto da soma
das diferenças entre todas as distâncias experimentais (Ri

exp) e calculadas
(Ri

calc) considerando todas as distâncias entre os átomos que compõem o
poliedro de coordenação, para as 24 estruturas de di-európios do conjunto
teste. As estruturas estão identificadas por seus respectivos códigos do
Cambridge Structural Database1,3.

Para que fosse possível ter uma medida mais precisa do real poder preditivo do

modelo SMLC/AM1 resolvemos realizar o cálculo ab initio de algumas das estruturas do 

conjunto teste ( ver figura 3.8). Para isso, utilizamos o potencial efetivo de caroço (ECP) 

desenvolvido por Dolg e col.96, onde considera-se 46 + 4fn elétrons no caroço e 11 elétrons 

são tratados explicitamente. Para representar o restante dos átomos da estrutura, pensamos 

em utilizar funções de base do tipo STO-3G, 3-21G, 6-31G e 6-31G*.

Para analisar a possibilidade de utilizar as bases propostas, resolvemos testar tempo 

computacional gasto nos cálculos. Na figura 3.8 temos a representação das sete estruturas 

que participaram da análise SMLC/AM1 x ab initio. Entretanto, na análise preliminar de

tempo de CPU foram utilizadas apenas as estruturas BAFZEO e XICHUM.
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YOJDIK BAFZEO                  KELNOE 

QAKWUU NOHLOL HAZGAQ 

XICHUM

Figura 3.8. Representação das estruturas dos complexos de európio utilizados na 
comparação do modelo SMLC/AM1 com cálculos ab initio utilizando o 
potencial efetivo de caroço (ECP) para representar o íon lantanídeo (III) e a 
base STO-3G para o restante dos átomos. As estruturas estão identificadas por 
seus respectivos códigos do Cambridge Structural Database1,3.
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A eficiência computacional foi medida das seguintes formas: (i) cálculo single point

usando o modelo SMLC/AM1 e usando ECPs com as bases STO-3G, 3-21G, 6-31G e 6-

31G* e (ii) cálculo de otimização da geometria do estado fundamental usando o modelo

SMLC/AM1 e usando ECPs com as bases STO-3G, 3-21G.

Apesar de considerarmos que a primeira metodologia seria a mais indicada, pois

nela os diferentes tipos de algoritmos de otimização de geometrias implementados nos

programas utilizados (MOPAC93r297 no caso do SMLC/AM1 e Gaussian 98 98 no caso dos 

cálculos ab initio) não iriam influenciar nosso resultado, realizamos também a medida

completa do tempo de otimização apenas para uma das estruturas selecionadas para esta

análise.

Observando a figura 3.9, onde consideramos o cálculo single point das estruturas 

BAFZEO e XICHUM, podemos verificar que o modelo SMLC/AM1 é muito mais eficiente 

computacionalmente do que cálculos utilizando ECPs. Para a estrutura XICHUM, o cálculo 

usando o modelo SMLC/AM1 mostrou-se 355, 958, 1.249 e 3.436 vezes mais veloz do que 

os cálculos executados utilizando ECPs com as bases STO-3G, 3-21G, 6-31G e 6-31G*,

respectivamente.

Figura 3.9. Gráfico comparativo do tempo de CPU (segundos) gasto no cálculo single
point utilizando o modelo SMLC/AM1 e as metodologias RHF/STO-3G/ECP,
RHF/3-21G/ECP, RHF/6-31G/ECP e RHF/6-31G*/ECP dos complexos
BAFZEO e XICHUM realizados em um computador Atlhon MP 1800, 1 GB 
de memória DDR/266MHz. As estruturas utilizadas nesta análise estão
identificadas por seus respectivos códigos do Cambridge Structural
Database1,3.
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No caso do complexo BAFZEO a diferença é ainda maior, o cálculo SMLC/AM1 

foi 627, 1.379, 2460 e 7.178 vezes mais veloz do que os cálculos executados utilizando 

ECPs com as bases STO-3G, 3-21G, 6-31G e 6-31G*, respectivamente.

Na tabela 3.4, onde podemos encontrar o tempo de CPU gasto na otimização da 

geometria do estado fundamental do complexo NOHLOL, podemos confirmar a eficiência

computacional do modelo SMLC/AM1. A otimização, utilizando o modelo sparkle,

mostrou-se 40 vezes mais rápida do que a metodologia RHF/STO-3G/ECP e mais de 100 

vezes mais veloz que a metodologia RHF/3-21G/ECP.

Isso talvez já fosse esperado. Porém, a questão é: comparativamente, os resultados 

obtidos utilizando o modelo SMLC/AM1 são mais ou menos exatos do que os obtidos

utilizando uma metodologia ab initio?

Tabela 3.4.Comparação entre o tempo de CPU gasto no cálculo de otimização da
geometria do estado fundamental do complexo NOHLOL, utilizando o modelo
SMLC/AM1 e as metodologias RHF/STO-3G/ECP, RHF/3-21G/ECP realizados 
em um computador Atlhon MP 1800, 1 GB de memória DDR/266MHz. A
estrutura utilizada nesta análise está identificada por seu código do Cambridge
Structural Database1,3.

Descrição Tempo de CPU
(horas)

Erro Médio Absoluto
(Å)

NOHLOL – SMLC/AM1 1.4 0.0493
NOHLOL– RHF/STO-3G 47.5 0.0727
NOHLOL – RHF/3-21G 151.0 0.0836

Para a determinação do erro médio absoluto para o conjunto das sete estruturas

escolhidas, realizamos cálculos ab initio utilizando apenas a base STO-3G. O principal

fator que corroborou para isso foi o elevado tempo de CPU necessário para o cálculo destas 

estruturas, utilizando bases maiores, do tipo 6-31G ou 6-31G*. Num trabalho recentemente 

submetido a publicação pelo nosso grupo99, observamos também que cálculos da geometria 

do estado fundamental de complexos de európio utilizando a metodologia RHF/STO-

3G/ECP apresentavam erros médios absolutos menores do que os erros observados quando 

utilizamos a metodologia RHF/3-21G/ECP.

Observando a figura 3.10 podemos analisar o poder preditivo dos métodos

SMLC/AM1 e RHF/STO-3G/ECP para um representante de cada grupo (grupos definidos 

na figura 3.2). Analisando cuidadosamente, verificamos que quando consideramos todas as 
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distâncias presentes no poliedro de coordenação, o modelo SMLC/AM1 reproduz muito

bem as geometrias do estado fundamental das estruturas BAFZEO, QAKWUU, NOHLOL, 

XICHUM que representam os grupos nitratos, bidentados, tridentados e di-európios,

respectivamente. É importante ressaltar também que as estruturas que representam o

restante dos grupos também são bem resolvidas pelo modelo SMLC/AM1. 
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Figura 3.10. Erro médio absoluto calculado como sendo o valor médio absoluto da soma
das diferenças entre todas as distâncias experimentais (Ri

exp) e calculadas
(Ri

calc) considerando todas as distâncias entre os átomos que compõem o
poliedro de coordenação, para as 7 estruturas utilizadas na comparação do
modelo SMLC/AM1 com cálculos ab initio utilizando a metodologia
RHF/STO-3G/ECP. As estruturas estão identificadas por seus respectivos
códigos do Cambridge Structural Database1,3.

 Na figura 3.11 consideramos apenas as distâncias do tipo Eu-L, onde L representa

os átomos diretamente ligados ao íon lantanídeo. De uma forma geral esta distância ainda é 

mais bem reproduzida pelo modelo SMLC/AM1 do que as distâncias do tipo L-L, pois os 

parâmetros estão sendo ajustados apenas para o íon Eu(III). Neste caso, apenas as estruturas 

representantes dos grupos dos nitratos (BAFZEO) e macrocíclicos (HAZGAQ) é que são

mais bem reproduzidas pela metodologia RHF/STO-3G/ECP.
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   Diante destas análises, verificamos dois pontos de grande importância: (i)

complexos contendo ligantes macrocíclicos apesar de parecer que não são satisfatoriamente 

resolvidos pelo SMLC/AM1 apresentam, geralmente, baixos valores para o erro médio

absoluto obtido na análise dos comprimentos de ligação (ver tabela 3.3). (ii) O segundo

ponto é que as análises realizadas sugerem que as distâncias do tipo Eu(III)-Eu(III) podem 

também não ser bem descritas pela metodologia RHF/STO-3G/ECP, uma vez que, para a 

estrutura XICHUM80, o erro absoluto para essa distância foi de 1,2086Å.
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Figura 3.11. Erro médio absoluto calculado como sendo o valor médio absoluto da soma
das diferenças entre todas as distâncias experimentais (Ri

exp) e calculadas
(Ri

calc), considerando todas as distâncias Eu-L, onde L são os átomos
diretamente ligados ao íon Eu(III), para as 7 estruturas utilizadas na
comparação do modelo SMLC/AM1 com cálculos ab initio utilizando a
metodologia RHF/STO-3G/ECP. As estruturas estão identificadas por seus
respectivos códigos do Cambridge Structural Database1,3.

Com base nos resultados apresentados para o íon Eu(III) podemos sugerir a grande 

utilidade do modelo SMLC/AM1, uma vez que este possui uma exatidão comparável com 

resultados obtidos a partir de metodologias ab initio (RHF/STO-3G) e apresenta um custo 

computacional muito inferior. 
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3.3 - Modelo SMLC/AM1 para o íon Gd(III).

3.3.1- Processo de parametrização:

Para o íon Gd(III), existem no CSD1-3 70 estruturas que podem ser usadas no

desenvolvimento do nosso modelo. Destas, doze são estruturas de di-gadolínios. Na escolha 

do conjunto de parametrização utilizamos o procedimento já descrito no item 2.1, ou seja, 

escolhemos as 15 estruturas mais semelhantes às estruturas utilizadas na parametrização do 

íon Eu(III). Em seguida, submetemos a parametrização gerando um ponto preliminar que

foi utilizado no cálculo das 70 estruturas para que fosse realizada uma análise de

agrupamento.

Observando a figura 3.12 podemos notar a formação de sete grupos de estruturas:

grupo 1, com ligantes do tipo β-dicetonas  (5 estruturas), grupo 2 com ligantes do tipo

nitratos  (8 estruturas), grupo 3 com ligantes monodentados (10 estruturas), grupo 4 com

ligantes bidentados (3 estruturas), grupo 5 formado por complexos com ligantes do tipo

tridentado (2 estruturas), grupo 6 com ligantes do tipo macrocíclico (30 estruturas) e um

sétimo grupo formado por di-gadolínios (12 estruturas)9. Podemos notar claramente que

tivemos um agrupamento semelhante ao obtido para o íon európio (III).

Figura 3.12. Análise de agrupamentos hierárquicos para as 70 estruturas coletadas no
Cambridge Structural Database (CSD) usando parâmetros preliminares para o 
íon gadolínio (III).
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 Fazendo um estudo dos resultados prévios obtidos para a parametrização do íon 

gadolínio(III), observamos que os grupos 1, 5 e 7, que são formados por complexos com 

ligantes do tipo -dicetonas, tridentados e complexos de di-gadolínios, respectivamente, 

foram muito bem representados por duas estruturas no conjunto de treinamento. Já os 

grupos, com ligantes mono e bidentados, puderam ser muito bem representados por apenas 

uma estrutura. Os grupos 2 (nitratos), devido aos problemas apresentados na descrição de 

suas estruturas e 6 (macrocíclicos), devido à sua grande diversidade, precisaram de  mais 

representantes no conjunto de treinamento. 

Dessa forma, nosso conjunto final de treinamento para a parametrização do íon 

gadolínio(III) foi composto por dois representantes com ligantes -dicetonas, três 

representantes com nitratos, um do grupo dos monodentados, um representante com 

ligantes bidentados, dois do grupo dos tridentados, quatro representantes com ligantes 

macrocíclicos e mais duas estruturas de di-gadolínios, totalizando quinze estruturas no 

conjunto de treinamento (ver figura 3.13). 

BAFZIS CEXPIE CULNIG10 

DIQROK JOPJIH JOVZUP 
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JUJPUZ JUVZIJ KERKUN 

NAOAGD NAVWIQ VEDSEC 

YAVSUJ YUWZOF ZENGUU 

Figura 3.13. Representação das estruturas de gadolínio utilizadas no conjunto de 
treinamento. As estruturas estão identificadas por seus respectivos códigos do 
Cambridge Structural Database1,3.
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3.3.2- Resultados:

O conjunto de parâmetros que define esta versão do modelo sparkle para o íon

gadolínio(III) está apresentado na tabela 3.5.

Tabela 3.5.Parâmetros ajustados para o modelo SMLC/AM1 parametrizado para o íon
Gd(III).

SMLC/AM1 - Gd(III)

GSS  55.7083247618 
ALP 3.6525484576
a1 0.7013512059
b1   7.5454482544
c1   1.7761952674
a2   0.1293093577
b2   8.3437991465
c2   3.0110319715

Nesta versão do modelo sparkle para o cálculo da geometria do estado fundamental 

de complexos de gadolínio, utilizamos um conjunto teste composto por 70 estruturas. As

mesmas foram obtidas no banco de dados Cambridge Structural Database 2003. O erro 

médio absoluto foi calculado da mesma forma que para o íon európio(III), ou seja, como 

mostrado na equação 3.6.

Observamos na tabela 3.6 o número de coordenação e os valores para o erro médio 

absoluto desta versão do modelo sparkle para o íon Gd(III), para cada uma das 70

estruturas que compõem o conjunto teste. Assim como fizemos para o íon európio(III),

utilizamos os grupos mostrados na figura 3.12 para gerar um gráfico, contendo os erros

médios absolutos, que nos permitisse analisar mais claramente o poder preditivo desta

parametrização.
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Tabela 3.6.Erro médio absoluto calculado considerando todas as distâncias entre os átomos 
que compõem o poliedro de coordenação, para todas as 70 estruturas de
gadolínio do conjunto teste 100-167. As estruturas estão identificadas por seus
respectivos códigos do Cambridge Structural Database1,3.

Erro Médio Absoluto (Å) Erro Médio Absoluto (Å)Estrutura NC
SMLC/AM1

Estrutura NC
SMLC/AM1

ACAQGD100 9 0,1558 NIVQEO134 8 0,1413
ADUPEU101 7 0,0877 OBUJIE135 8 0,0849
BIFZEV102 9 0,2901 PADEGA10136 10 0,1203
BUVVOD103 9 0,2828 PALHAL137 8 0,1259
BUVVOD01104 9 0,2768 PEBDOP138 9 0,2294
COSTAF105 9 0,4616 PROPGD139 8 0,1974
CULNIG10106 7 0,2359 PUZHUN140 10 0,1335
DIQBIO107 10 0,1864 SERYOD141 8 0,3005
DIYNEE108 8 0,2297 TUFLUB142 9 0,2405
DUFBEL109 8 0,1555 UDOMIJ143 9 0,0971
EHAXEQ110 8 0,0992 UDOMOP143 9 0,0956
FONMEA111 8 0,1537 VEDSEC144 10 0,0888
FUHQUU112 9 0,0961 VETDON145 9 0,0938
FUXPUJ113 9 0,2577 VIGBOC146 9 0,0856
GAKYAS114 8 0,2270 WALQAB147 9 0,0925
GAWBEL115 8 0,0971 WAVPAK148 9 0,1399
GEGCIE116 9 0,0655 WAXCIH149 9 0,1554
GIDQUF117 8 0,0656 WEWNOB150 6 0,0505
GINPOI118 9 0,2852 WIRTUM151 5 0,1272
GIRKUN119 9 0,3518 WUCCOM152 9 0,1580
GODMER120 10 0,2359 XIVFOX153 8 0,0182
HEDMIM121 9 0,1978 XUBGUW154 10 0,0963
JARBUZ122 9 0,1531 YAVSUJ155 9 0,3444
JOPJIH123 9 0,1418 YEGTOT156 8 0,0929
JOPJIH01124 9 0,0903 YEWGEM157 8 0,1357
LANITB125 9 0,3101 YIYLAT158 9 0,1222
LASZOU126 9 0,0938 YOVFIY01159 9 0,1092
LASZIO126 9 0,4633 YUWZOF160 6 0,1850
LEJVEB127 8 0,2540 ZAXQAQ161 8 0,2242
LOKNEE128 9 0,1345 ZAZQEW162 8 0,0863
LOQKEH129 9 0,0921 ZENGUU163 6 0,1568
MIPTOU130 7 0,0625 ZIPJIR164 9 0,1462
NAVWIQ131 9 0,1847 ZIZNUR165 8 0,1504
NIGHEQ132 10 0,0606 ZUNCAM166 8 0,1103
NIGXAC133 9 0,1047 ZZZARA01167 9 0,2646

Na figura 3.14, temos o valor do erro médio absoluto encontrado para todas as

distâncias do poliedro de coordenação. Podemos notar claramente que o modelo sparkle

para o íon gadolínio (III) consegue predizer a geometria do estado fundamental dos mais
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variados tipos de complexos com precisão semelhante ao o modelo sparkle para o íon

európio (III), ou seja, observamos que o erro médio absoluto encontra-se abaixo de 0.3 Å 

para a maioria dos complexos.

Figura 3.14. Erro médio absoluto calculado como sendo o valor médio absoluto da soma
das diferenças entre todas as distâncias experimentais (Ri

exp) e calculadas
(Ri

calc) considerando todas as distâncias entre os átomos que compõem o
poliedro de coordenação, para todas as 70 estruturas do conjunto teste.

Analisando o erro médio absoluto para cada um dos grupos, de forma independente, 

podemos observar que o grupo 7, onde temos estruturas com dois íons gadolínio(III),

apresenta dois componentes com erro médio absoluto acima de 0.4Å. Trata-se das

estruturas COSTAF e LASZIO. No caso da primeira delas o aumento no erro médio

absoluto deve-se principalmente à problemas com a determinação da distância entre os dois 

íons Gd(III). Neste caso, o valor do erro absoluto para esta distância é de 0.6401Å. Já no 

caso da segunda estrutura, o problema é causado pela existência de dois átomos de

nitrogênio, cada um coordenado a um dos íons Gd(III), a uma distância atípica de 2.9162Å. 

A parametrização do modelo considera valores para a ligação Gd(III) – N na faixa de 2.2Å 

a 2.7Å, como no caso em questão estamos considerando valores fora dessa faixa, então
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nosso modelo expulsa o átomo de nitrogênio. Neste caso, o erro absoluto é de 1.8785Å, 

para cada uma das duas distâncias Gd(III) – N.

No procedimento de validação deste modelo, foram também realizados cálculos ab

initio de algumas das estruturas do conjunto teste (ver figura 3.15) com a finalidade de 

medir mais precisamente o real poder preditivo do modelo SMLC/AM1 parametrizado para 

o íon Gd(III). Para isso, utilizamos o potencial efetivo de caroço (ECP) desenvolvido por 

Dolg e col.96, para o íon Gd(III) e funções de base do tipo STO-3G para o restante dos 

átomos.  

               NIVQEO PADEGA10             WIRTUN 

                WEWNOB                  FUHQUU            GEGCIE

NIGXAC
Figura 3.15. Representação das estruturas dos complexos de gadolínio utilizados na 

comparação do modelo SMLC/AM1 com cálculos ab initio utilizando o 
potencial efetivo de caroço (ECP) para representar o íon lantanídeo (III) e a 
base STO-3G para o restante dos átomos. As estruturas estão identificadas por 
seus respectivos códigos do Cambridge Structural Database1,3.
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Não realizamos, neste caso, uma análise de tempo de CPU, pois o estudo feito para 

o íon európio (III) já demonstra a grande vantagem que o modelo SMLC tem sobre cálculos 

utilizando metodologias ab initio neste requisito. As estruturas utilizadas nessa análise

comparativa foram escolhidas de forma a considerar uma estrutura representativa de cada

um dos grupos observados na figura 3.12 - estas podem ser observadas na figura 3.15.

Observando a figura 3.16, podemos perceber que, para as estruturas utilizadas nesta 

análise, o modelo SMLC/AM1 mostrou-se bastante eficiente. Apenas as estruturas que

representam os grupos contendo complexos com ligantes monodentados e bidentados foram

mais bem reproduzidas pela metodologia ab initio, onde a maior diferença para o erro

médio absoluto calculado pelas duas metodologias foi de 54% (WIRTUM). 
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Figura 3.16. Erro médio absoluto calculado como sendo o valor médio absoluto da soma 
das diferenças entre todas as distâncias experimentais (Ri

exp) e calculadas
(Ri

calc) considerando todas as distâncias entre os átomos que compõem o
poliedro de coordenação, para as 7 estruturas utilizadas na comparação do
modelo SMLC/AM1 com cálculos ab initio utilizando a metodologia
RHF/STO-3G/ECP. As estruturas estão identificadas por seus respectivos
códigos do Cambridge Structural Database1,3.

Contudo, se considerarmos todas as estruturas envolvidas na análise, ou seja, se

considerarmos também as estruturas que foram mais bem reproduzidas pelo SMLC/AM1, a 

maior diferença para o erro médio absoluto calculado pelas duas metodologias passa a ser 

de 57% (PADEGA10).



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Cap.3. 71

Outro ponto que deve ser ressaltado é o fato de que as estruturas que foram mais 

bem reproduzidas pela metodologia ab initio apresentam pequenos valores para o erro

médio absoluto obtido com o SMLC/AM1.

Figura 3.17. Erro médio absoluto calculado como sendo o valor médio absoluto da soma 
das diferenças entre todas as distâncias experimentais (Ri

exp) e calculadas
(Ri

calc) considerando todas as distâncias Gd-L, onde L são os átomos
diretamente ligados ao íon Gd(III), para as 7 estruturas utilizadas na
comparação do modelo SMLC/AM1 com cálculos ab initio utilizando a
metodologia RHF/STO-3G/ECP. As estruturas estão identificadas por seus
respectivos códigos do Cambridge Structural Database1,3.

A análise das distâncias do tipo Gd(III)-L (ver figura 3.17) também sugere a grande 

capacidade de predição do modelo SMLC/AM1.  Neste caso, podemos notar que algumas 

observações feitas na análise da figura 3.16 se repetem, como é o caso da diferença para o 

erro médio absoluto, calculado utilizando as duas metodologias em questão para a estrutura 

WIRTUM (44%). Já para as estruturas PADEGA10 (complexos com nitratos) e WEWNOB 

(complexos com ligantes bidentados), os erros médios absolutos para as distâncias Gd-L,

mostraram-se equivalentes.

Os resultados obtidos através dessas análises comprovam a grande capacidade

preditiva do modelo SMLC/AM1 para o cálculo da geometria do estado fundamental de

complexos de gadolínio.
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3.4 - Modelo SMLC/AM1 para o íon Tb(III).

3.4.1- Processo de parametrização:

Para o íon térbio(III), existem no CSD1-3 42 estruturas que podem ser usadas no 

desenvolvimento do nosso modelo. Destas, nove são estruturas de di-térbios.

No caso do térbio(III), a obtenção de parâmetros preliminares, que nos permitisse

realizar uma análise de agrupamentos, seguiu o mesmo procedimento utilizado para o caso 

do íon Gd(III).  No dendrograma obtido (ver figura 3.18) podemos o notar a formação de 

sete grupos de complexos: grupo 1, com ligantes do tipo β-dicetona  (4 estruturas), grupo 2, 

com ligantes do tipo nitrato  (4 estruturas), grupo 3, com ligantes monodentados (12

estruturas), grupo 4, com ligantes bidentados (2 estruturas), grupo 5, formado por

complexos com ligantes do tipo tridentado (3 estruturas), grupo 6, com ligantes do tipo

macrocíclico (8 estruturas) e um sétimo grupo formado por di-térbios (9 estruturas).

Figura 3.18. Análise de agrupamentos hierárquicos para as 42 estruturas coletadas no
Cambridge Structural Database (CSD) usando parâmetros preliminares para o 
íon térbio (III).

A análise deste ponto preliminar indicou que a escolha das 15 estruturas para

compor o conjunto de treinamento desta primeira fase foi bem sucedida. No entanto,

verificamos que algumas modificações seriam interessantes, como por exemplo, a

substituição de uma estrutura contendo ligantes monodentados por outra contendo ligantes

tridentados e também a substituição de uma estrutura contendo ligantes bidentados por

outra contendo um ligante macrocíclico. 
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 Como suspeitávamos, estas modificações tornaram o nosso conjunto de treinamento 

mais eficiente em termos de representar o conjunto de estruturas disponíveis. Em suma, o 

nosso conjunto de treinamento final para a parametrização do térbio foi composto por dois 

representantes do grupo contendo -dicetonas, dois do grupo dos nitratos, um do grupo dos 

monodentados, um do grupo dos bidentados, três do grupo dos tridentados, quatro contendo 

ligantes macrocíclicos e mais duas estruturas de di-térbios, totalizando quinze estruturas no 

conjunto de treinamento (ver figura 3.19). 

BAFWUB BAFZOY DUCQEX 

EFUMAT GOTCOH HANBUT 
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JEXWOY KERLAU MIWTAN 

NIGYUX QAWHIF QQQDQG01 

RUMCOR SAFQAR ZUNCEQ 

Figura 3.19. Representação das estruturas de térbio utilizadas no conjunto de treinamento. 
As estruturas estão identificadas por seus respectivos códigos do Cambridge 
Structural Database1,3.
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3.4.2- Resultados:

O conjunto de parâmetros que define esta versão do modelo sparkle para o íon

térbio(III) está apresentado na tabela 3.7.

Tabela 3.7. Parâmetros ajustados para o modelo SMLC/AM1 parametrizado para o íon
Tb(III).

SMLC/AM1 - Tb(III)

GSS 55.7245956904
ALP 2.3418889095
a1 0.7734457986
b1 7.6510525768
c1 1.7033463955
a2 0.3936233430
b2 7.9261456602
c2 3.0132951345

O conjunto teste para a parametrização do modelo SMLC/AM1 para o íon

térbio(III) contou com 33 estruturas contendo um íon térbio(III) e 9 estruturas contendo

dois íons térbio(III) (di-térbios). Todas as estruturas foram obtidas no banco de dados

Cambridge Structural Database 2003 1-3 e o erro médio absoluto foi calculado conforme 

mostrado na equação 3.6.

Na tabela 3.8, podemos observar o número de coordenação e os valores para o erro 

médio absoluto desta versão do modelo sparkle para o íon Tb(III), para cada uma das 42 

estruturas que compõem o conjunto teste. Nesta análise utilizamos os grupos mostrados na 

figura 3.18 para gerar um gráfico contendo os erros médios absolutos que nos permitisse

analisar mais claramente o poder preditivo desta parametrização, assim como foi feito para 

os íons Eu(III) e Gd(III). 
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Tabela 3.8.Erro médio absoluto calculado considerando todas as distâncias entre os átomos 
que compõem o poliedro de coordenação, para todas as 42 estruturas de térbio 
do conjunto teste168-208. As estruturas estão identificadas por seus respectivos
códigos do Cambridge Structural Database1,3.

Erro Médio Absoluto (Å) Erro Médio Absoluto (Å)Estrutura NC

SMLC/AM1
Estrutura NC

SMLC/AM1
BACBUC168 9 0,2339 MIHPIC188 8 0,1367
BAFWUB169 9 0,1379 MIWTAN189 10 0,1499
BAFZOY170 9 0,1270 NASTUW190 10 0,1353
BUVXEV01171 9 0,2055 NAXRAF191 10 0,1434
COSVOV172 9 0,3697 NIGYUX192 9 0,1357
CULSEH173 8 0,1179 PAGBOO193 4 0,0548
DIFHEF174 8 0,0922 PEJZAF194 8 0,1630
DUCQEX175 9 0,1659 QALFUE195 8 0,1622
FAGZAP176 8 0,2499 QAWHIF196 8 0,0792
FOPPUV177 9 0,1551 SEGVEF197 8 0,0578
HANBUT178 9 0,1799 TOKVIY198 9 0,1733
IDOZEG179 9 0,1387 VAPTEL199 6 0,1805
JAXWOU180 8 0,2414 VAPTEL01200 6 0,1660
JAXWOU01181 9 0,2455 XARXET201 8 0,2284
JEXWOY182 9 0,1165 XAXXUP202 7 0,1759
KITGAV183 9 0,2188 XEXJIT203 7 0,1030
KUYBEL184 9 0,2450 XOCDIC204 8 0,2024
LEJTEZ185 8 0,1802 XORGAM205 8 0,2918
LEYHOM186 9 0,2437 XUGBUW206 7 0,1825
LIFJEP187 10 0,1470 ZUNCEQ207 8 0,1242
MIHNUM188 8 0.1366 ZZZARD01208 9 0,2435

Observando a figura 3.20 mais uma vez constatamos uma homogeneidade das

parametrizações do modelo SMLC/AM1 para os íons Eu(III), Gd(III) e Tb(III). Os erros 

médios absolutos encontram-se mais uma vez abaixo de 0,3Å para a maioria dos

complexos.

Uma análise mais detalhada nos mostra que, de forma semelhante à que ocorreu

com os valores encontrados para o íon Gd(III), o grupo 7 (di-térbios) apresenta uma

estrutura que se destaca em relação aos outros componentes de seu grupo. Trata-se da 

estrutura denominada de COSVOV. Entretanto, neste caso o problema é suavizado uma vez 

que o valor de 0,3697Å para o erro médio absoluto não é considerado muito alto. Um

estudo dos erros absolutos individuais para essa estrutura mostrou que a distância Tb(III) –

Tb(III) e as distâncias envolvendo apenas os átomos que compõem o poliedro de

coordenação, L – L, é que são as responsáveis pelo elevado erro. 
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Figura 3.20. Erro médio absoluto calculado como sendo o valor médio absoluto da soma
das diferenças entre todas as distâncias experimentais (Ri

exp) e calculadas
(Ri

calc) considerando todas as distâncias entre os átomos que compõem o
poliedro de coordenação, para todas as 42 estruturas do conjunto teste.

Assim como foi feito para os íons Eu(III) e Gd(III), realizamos também o cálculo ab

initio de algumas das estruturas do conjunto teste. Foi utilizado o potencial efetivo de

caroço (ECP) desenvolvido por Dolg e col.96, para o íon Tb(III) e usamos funções de base 

do tipo STO-3G para o restante dos átomos. 

As estruturas utilizadas nessa análise comparativa foram escolhidas de forma a

considerar uma estrutura representativa de cada um dos grupos observados na figura 3.18 e 

podem ser observadas na figura 3.21. 
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              BAFWUB BAFZOY             SEGVEF  

                PEJZAF                  QAWHIF            DIFHEF

ZUNCEQ

Figura 3.21. Representação das estruturas dos complexos de térbio utilizados na 
comparação do modelo SMLC/AM1 com cálculos ab initio utilizando o 
potencial efetivo de caroço (ECP) para representar o íon lantanídeo (III) e a 
base STO-3G para o restante dos átomos. As estruturas utilizadas nesta análise 
estão identificadas por seus respectivos códigos do Cambridge Structural 
Database1,3.
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Nas figuras 3.22 e 3.23 podemos analisar o poder preditivo dos métodos

SMLC/AM1 e RHF/STO-3G/ECP para um representante de cada grupo de complexos de 

térbio (grupos definidos na figura 3.18).

Figura 3.22. Erro médio absoluto calculado como sendo o valor médio absoluto da soma
das diferenças entre todas as distâncias experimentais (Ri

exp) e calculadas
(Ri

calc) considerando todas as distâncias entre os átomos que compõem o
poliedro de coordenação, para as 7 estruturas utilizadas na comparação do
modelo SMLC/AM1 com cálculos ab initio utilizando a metodologia
RHF/STO-3G/ECP. As estruturas estão identificadas por seus respectivos
códigos do Cambridge Structural Database1,3.

Para as estruturas escolhidas, podemos verificar observando a figura 3.22 que

complexos de térbio são mais bem reproduzidos pelo modelo SMLC/AM1 do que pela

metodologia ab initio RHF/STO-3G/ECP. Esta metodologia mostrou-se mais precisa

apenas para as estruturas retiradas do grupo contendo complexos com ligantes bidentados

(PEJZAF). De forma geral, para as estruturas BAFWUB, BAFZOY, DIFHEF e ZUNCEQ 

o modelo SMLC/AM1 mostra-se sempre mais preciso. Contudo para os representantes dos 

grupos contendo ligantes mono e tridentados, o erro médio absoluto predito pelo nosso

modelo foi consideravelmente menor.
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BAFWUB BAFZOY SEGVEF PEJZAF QAWHIF DIFHEF ZUNCEQ
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Figura 3.23. Erro médio absoluto calculado como sendo o valor médio absoluto da soma 
das diferenças entre todas as distâncias experimentais (Ri

exp) e calculadas
(Ri

calc) considerando todas as distâncias Tb-L, onde L são os átomos
diretamente ligados ao íon Tb(III), para as 7 estruturas utilizadas na
comparação do modelo SMLC/AM1 com cálculos ab initio utilizando a
metodologia RHF/STO-3G/ECP. As estruturas estão identificadas por seus
respectivos códigos do Cambridge Structural Database1,3.

A análise feita considerando apenas as distâncias Tb(III)-L (figura 2.23), onde L

representa o átomo do ligante que está ligado diretamente ao íon central, mostra que mesmo 

apresentando erros maiores para os grupos nitratos, tridentados, macrocíclicos e di-térbios o 

modelo SMLC/AM1 pode ser comparado à metodologia ab initio uma vez as diferenças 

entre os erros são pequenas e de uma forma geral todos os erros obtidos são muito baixos.

Com estas análises podemos sugerir que, para os grupos analisados, a metodologia

ab initio RHF/STO-3G/ECP possui uma exatidão comparável a resultados obtidos

utilizando o modelo SMLC/AM1. 
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4.1 – Análise evolutiva do modelo SMLC

A evolução do modelo SMLC é um ponto importante que deve ser ressaltado.

Este ano está completando uma década de existência do modelo SMLC e podemos

afirmar, baseados nas análises mostradas nas figuras 4.1 e 4.2, que a evolução do modelo 

SMLC foi satisfatória. Os erros médios absolutos preditos, para todas as distâncias do

poliedro de coordenação, para a versão SMLC/AM1, mostram-se 64%, 51%, 50%

menores do que os erros obtidos para as versões SMLC1, SMLC III2 e SMLCII3,

respectivamente.

Analisando mais cuidadosamente, podemos perceber que a maioria das estruturas 

é mais bem predita pelo SMLC/AM1. Entretanto, algumas estruturas, como é o caso do 

complexo GAPRUK, já eram preditas com alto grau de exatidão pelas versões anteriores. 

Há também casos em que as versões II e III possuem erros médios absolutos menores, 

isto acontece para algumas estruturas contendo ligantes do tipo β-dicetona, YOJDIK, e a 

razão para isso é que estas duas versões foram parametrizadas contendo apenas estruturas 

com ligantes β-dicetona no conjunto de parametrização. No entanto, é importante

observar nestes casos que apesar de os modelos SMLC II e SMLC III possuírem erros 

menores, a atual versão SMLC/AM1 apresenta erros muito baixos.
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Figura 4.1. Estudo evolutivo do modelo SMLC para vinte estruturas do conjunto teste,
considerando, para o cálculo do erro médio absoluto, todas as distâncias do
poliedro de coordenação. As estruturas estão identificadas por seus respectivos 
códigos do Cambridge Structural Database.
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Quando realizamos esta mesma análise considerando apenas as distâncias do tipo 

Eu-L (ver figura 4.2), observamos que os erros médios absolutos preditos por esta última 

versão, SMLC/AM1, mostram-se 80%, 65%, 63% menores do que os erros obtidos para 

as versões SMLC, SMLC III e SMLC II, respectivamente, ou seja, para as distâncias do 

tipo Eu-L a evolução do modelo SMLC/AM1 foi ainda maior.
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Figura 4.2. Estudo evolutivo do modelo SMLC para vinte estruturas do conjunto teste
considerando para o cálculo do erro médio absoluto todas as distâncias Eu-L,
onde L são os átomos diretamente ligados ao íon Eu(III). As estruturas estão 
identificadas por seus respectivos códigos do Cambridge Structural Database.

4.2 – Aperfeiçoamento do modelo sparkle para o cálculo de estruturas 

contendo nitratos.

A predição de estruturas contendo ligantes do tipo nitrato era um problema a ser 

superado. Nas versões anteriores os nitratos coordenavam-se como ligantes

monodentados como pode ser observado na figura 4.3 a,b e c. Para este caso analisado, 

BEKWUJ4, o SMLC III calculou corretamente o nitrato (figura 4.3c). Contudo, o mais

comum é que estes ligantes sejam preditos pelo SMLC III também de forma errada, ou

seja, como se fosse um ligante monodentado.
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Na figura 4.3d temos o arranjo geométrico obtido quando utilizamos esta nova

versão, SMLC/AM1. Podemos observar que esta nova metodologia consegue predizer

corretamente estruturas contendo ligantes do tipo nitrato.

(a)  BEKWUJ – SMLC (b)  BEKWUJ – SMLC II

(c)  BEKWUJ – SMLC III (d)  BEKWUJ – SMLC/AM1

Figura 4.3. Evolução do modelo sparkle para o cálculo de estruturas contendo ligantes do 
tipo nitrato e macrocíclicos. As estruturas estão identificadas por seus
respectivos códigos do Cambridge Structural Database.

Outra observação interessante está relacionada com o comprimento da ligação Eu-

O do ligante macrocíclico observado na figura 4.3. Notamos claramente que nos modelos 

SMLC e SMLC III a distância Eu-O é superestimada, a tal ponto que os oxigênios em

questão passam a não mais se encontrarem coordenados ao íon Eu(III) (distâncias acima 

de 3,0 Å).

Na segunda versão do modelo SMLC à distância Eu-O é pouco superestimada - as 

distâncias que experimentalmente são 2.6 Å, são calculadas como sendo iguais a 2.8 Å, 

aproximadamente. A nova versão do modelo calcula estas distâncias com um erro menor, 

apesar de as mesmas serem subestimadas.

3.07Å3.2Å 2.82Å2.8Å

3.26Å 3.36Å 2.51Å
2.49Å
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 4.3 – Aperfeiçoamento do modelo sparkle para o cálculo de estruturas 

contendo ligantes pouco volumosos.

Sabendo que as versões anteriores não eram capazes de predizer satisfatoriamente 

complexos de íons lantanídeos contendo ligantes pequenos, procuramos analisar o poder

de predição desta nova versão do modelo, buscando sempre comparar nossos resultados 

com os de metodologias ab initio utilizadas na literatura para tratar complexos de

pequeno porte.

BUVXAR115 - Experimental SMLC/AM1

RHF/STO-3G/ECP RHF/3-21G/ECP

RHF/6-31G/ECP RHF/6-31G*/ECP

Figura 4.4. Geometria cristalográfica e geometrias preditas utilizando o modelo
SMLC/AM1 e as metodologias ab initio que utilizam as bases STO-3G,
3-21G, 6-31G e 6-31G* para o complexo BUVXAR115. As estruturas estão 
identificadas por seus respectivos códigos do Cambridge Structural Database.
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Podemos observar na figura 4.4 que, de uma forma geral, as metodologias ab

initio predizem muito bem a geometria do complexo BUVXAR115, enquanto a geometria 

predita utilizando o modelo SMLC/AM1 apresenta problemas na descrição de alguns

ângulos de ligação e de alguns diedros. Entretanto, uma análise mais cuidadosa (ver

tabela 4.1) mostra que a parcela referente aos ângulos é a responsável pela maior parte do 

erro. Podemos notar que houve uma pequena evolução desta nova parametrização neste 

sentido.

Tabela 4.1.Erro médio absoluto obtido para a estrutura BUVXAR115 utilizando o
modelo SMLC/AM1 e as metodologias ab initio RHF/STO-3G/ECP;
RHF/3-21G/ECP; RHF/6-31G/ECP e RHF/6-31G*/ECP. A estrutura está
identificada por seu código do Cambridge Structural Database.

Metodologia

Erro médio absoluto 

considerando todas as 

distâncias do poliedro (Å)

Erro médio absoluto 

considerando todas as 

distâncias do tipo Eu-O (Å).
SMLC II 0,2622 0,049

SMLC/AM1 0,2419 0,049

RHF/STO-3G 0,0641 0,045

RHF/3-21G 0,0747 0,062

RHF/6-31G 0,1198 0,088

RHF/6-31G* 0,1428 0,105

Um fato importante que deve ser observado é a capacidade que ambas as versões do 

modelo sparkle têm em predizer as distâncias que envolvem o íon európio (III). Os erros

médios absolutos, obtidos com o SMLC/AM1 referentes a estas distâncias, são 21%, 44% e 

53% menores do que os erros obtidos com as metodologias RHF/3-21G/ECP, RHF/6-

31G/ECP e RHF/6-31G*/ECP, respectivamente. Comparando o modelo SMLC/AM1 com a 

metodologia RHF/STO-3G/ECP, observamos que ambas possuem a mesma capacidade de

predizer as distâncias envolvendo o íon európio(III). 

Um ponto fundamental que deve ser destacado nesta análise é que em complexos

contendo ligantes volumosos (ver figura 4.5), as moléculas de água são bem descritas pelo

modelo SMLC/AM1, uma vez que o impedimento estérico nestas estruturas quase não

permite erros elevados na descrição dos ângulos envolvendo as moléculas de água. 
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XILGII6

Figura 4.5. Representação de uma estrutura com um ligante volumoso onde temos 
moléculas de água na primeira esfera de coordenação. A estrutura está 
identificada por seu código do Cambridge Structural Database.

Na tabela 4.2 podemos observar os valores cristalográficos para cada uma das 

distâncias Eu – L, onde L representa o átomo diretamente ligado ao íon Eu(III), da estrutura 

XILGII6. Encontramos também os valores preditos pelo modelo SMLC/AM1 para cada uma 

das distâncias e os respectivos desvios. Notamos claramente que, de forma geral, os desvios 

obtidos para as distâncias Eu – L são baixos. No caso dos oxigênios das águas, O4 e O6, 

podemos verificar que estes desvios são de 0,0644 Å e 0,0063 Å. 

Tabela 4.2.  Erros obtidos para as distâncias Eu(III) – L do complexo XILGII 6 utilizando 
o modelo SMLC/AM1. A estrutura está identificada por seu código do 
Cambridge Structural Database.

    XILGII 

  Distâncias 

Valores 

Experimentais (Å) 

Valores Preditos 

SMLC/AM1 (Å) Desvio (Å) 

Eu(III) – O2 2,3771 2,4042 -0,0272 
Eu(III) – O3 2,3810 2,4016 -0,0206 
Eu(III) – O4 2,4598 2,3954 0,0644 
Eu(III) – O5 2,4596 2,3175 0,1421 
Eu(III) – O6 2,4367 2,4430 -0,0063 
Eu(III) – N7 2,7067 2,6079 0,0988 
Eu(III) – N8 2,6343 2,6020 0,0323 
Eu(III) – N9 2,5794 2,4672 0,1122 
Eu(III) – N10 2,6550 2,4716 0,1834 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)(9)

(10)
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Se fizermos uma análise mais detalhada dos erros encontrados para os ângulos do 

tipo L – Eu(III) – L (ver tabela 4.3) vamos perceber que os ângulos L – Eu(III) – O4 e

L – Eu(III) – O6, são bem descritos pelo modelo SMLC/AM1, uma vez que o erro médio 

absoluto obtido envolvendo todos os oxigênios 4 e 6, que foram de 3,37° e 2,49°

respectivamente, estão abaixo do erro médio apresentado pelo modelo AM1 que é de

5,41° para um total de 749 ângulos contendo os átomos: C, H, O, N, P e S.

Tabela 4.3.Erros obtidos para os ângulos L – Eu(III) – L do complexo XILGII6 utilizando
o modelo SMLC/AM1. A estrutura está identificada por seu código do
Cambridge Structural Database.

           XILGII
          Ângulos

Valores Experimentais 
(Å)

Valores Preditos
SMLC/AM1 (Å) Desvio (°)

O 3 - Eu(III) - O 2  82,0983  86,8060 - 4,7077
O 4 - Eu(III) - O 2 139,9733 138,9324  1,0409
O 5 - Eu(III) - O 2  86,7391  94,5375 - 7,7984
O 6 - Eu(III) - O 2  71,7222  73,3711 - 1,6490
N 7 - Eu(III) - O 2  65,9279  62,5617  3,3662
N 8 - Eu(III) - O 2 129,9738 126,0986  3,8752
N 9 - Eu(III) - O 2 140,6088 143,9733 - 3,3645
N10 - Eu(III) - O 2  75,1302  77,3777 - 2,2475
O 4 - Eu(III) - O 3  82,4955  69,2425 13,2531
O 5 - Eu(III) - O 3 143,7043 132,3870 11,3173
O 6 - Eu(III) - O 3  69,7902  69,3995  0,3907
N 7 - Eu(III) - O 3  72,3965  81,2539 - 8,8575
N 8 - Eu(III) - O 3  65,7343  63,5525  2,1818
N 9 - Eu(III) - O 3 132,6324 125,4214  7,2110
N10 - Eu(III) - O 3 138,1253 148,8802 -10,7549
O 5 - Eu(III) - O 4  84,2796  79,6713  4,6083
O 6 - Eu(III) - O 4  68,3021  67,2073  1,0948
N 7 - Eu(III) - O 4 141,0738 139,1934  1,8804
N 8 - Eu(III) - O 4  74,5064  72,9167  1,5897
N 9 - Eu(III) - O 4  72,7804  74,3538 - 1,5734
N10 - Eu(III) - O 4 135,9631 137,8807 - 1,9176
O 6 - Eu(III) - O 5  73,9140  65,5874  8,3266
N 7 - Eu(III) - O 5 132,8011 140,2774 - 7,4763
N 8 - Eu(III) - O 5 141,0873 138,9853  2,1020
N 9 - Eu(III) - O 5  73,7846  75,9092 - 2,1246
N10 - Eu(III) - O 5  69,9078  76,1411 - 6,2334
N 7 - Eu(III) - O 6 125,8781 127,8546 - 1,9765
N 8 - Eu(III) - O 6 124,5154 126,2501 - 1,7348
N 9 - Eu(III) - O 6 131,0603 129,0558  2,0046
N10 - Eu(III) - O 6 131,5950 128,8470  2,7481
N 8 - Eu(III) - N 7  68,2584  68,8519 - 0,5935
N 9 - Eu(III) - N 7 103,0380 103,0889 - 0,0509
N10 - Eu(III) - N 7  66,3417  67,6950 - 1,3533
N 9 - Eu(III) - N 8  68,9617  67,7536  1,2081
N10 - Eu(III) - N 8 103,7801 104,9002 - 1,1201
N10 - Eu(III) - N 9  66,1536  66,6301 - 0,4765
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Esta análise, feita para a estrutura XILGII6, sugere uma melhor descrição das

variáveis geométricas de moléculas de água quando temos um maior impedimento

estérico, principalmente os ângulos de ligação L – Eu(III) – OH2 . Isto pode ser

facilmente percebido comparando o erro médio absoluto obtido para os ângulos do tipo

L – Eu(III) – L no complexo XILGII6 que foi de 3,73° com o valor obtido para o

complexo BUVXAR115, que foi de 10,86°.
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Recentemente, apresentamos uma extensão da versão anterior do modelo sparkle para 

actinídeos, SMAC1. Esta foi proposta utilizando o AM1 como método de cálculo e contou com 

duas estruturas no conjunto de treinamento. A função resposta também foi definida como

sendo a soma dos quadrados das diferenças entre as distâncias calculadas e experimentais dos 

átomos do poliedro de coordenação de complexos de Th(IV), dividida pela distância

experimental.

5.1- Processo de parametrização:

Para o tório, o CSD2,4 contém 37 estruturas que podem ser utilizadas no nosso conjunto 

de parametrização. Dessas, quatro estruturas contém dois íons tório (di-tórios). Para a escolha 

do nosso conjunto de treinamento, tivemos também que realizar uma análise de agrupamento

hierárquico utilizando a nossa versão anterior do SMAC1.

Observando a figura 5.1 podemos notar, neste caso, a formação de seis grupos de

complexos bem definidos. São eles: grupo 1, com ligantes do tipo β-dicetona  (5 estruturas), 

grupo 2 com ligantes do tipo nitrato  (8 estruturas), grupo 3 com ligantes monodentados (7 

estruturas) , grupo 4 formado por ligantes bidentados variados (6 estruturas), grupo 5 formado 

por complexos com ligantes do tipo tridentado (3 estruturas) e grupo 6 formado por ligantes do 

tipo macrocíclico (4 estruturas). Um sétimo grupo pode ser formado por estruturas contendo

dois íons Th(IV) (4 estruturas). 

Figura 5.1. Análise de agrupamentos hierárquicos para as 33 estruturas coletadas no
Cambridge Structural Database (CSD) contendo um íon Th(IV), usando o
modelo SMAC.
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O processo de seleção das estruturas de cada grupo para compor o conjunto de 

treinamento desta nova versão do modelo SMAC foi realizado de forma semelhante à utilizada 

para o íon európio(III), ou seja, inicialmente escolhemos duas estruturas para representar cada 

grupo no conjunto de treinamento. Para completar o total de 15 estruturas, colocamos mais um 

representante do grupo 2: complexos de tório contendo nitratos, pois na primeira versão do 

SMAC este tipo de ligante coordenava-se de forma monodentada ao íon tório (IV), assim como 

acontecia no caso do SMLC II5.

Após a obtenção de um parâmetro preliminar, realizamos uma nova análise e 

observamos que seria necessário a substituição de um representante do grupo 1, complexos 

com ligantes do tipo -dicetona, por um representante do grupo 3, complexos com ligantes do 

tipo monodentado. 

Por fim, o nosso conjunto de treinamento final contou com um representante do grupo 

1, três do grupo 2, três do grupo 3, dois do grupo 4, dois do grupo 5, dois do grupo 6 e mais 

duas estruturas do grupo 7, totalizando quinze estruturas no conjunto de treinamento (ver 

figura 5.2). 

BEQVAU CELWEV COHSEX 

COHSIB DITNUP FAPZTH10 
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FOWJIK MOZTUQ SODFAS 

VIJSAI WONKUF YACJAN 

YIYXOT YOMLIV ZARNAH 

Figura 5.2. Representação das estruturas de tório utilizadas no conjunto de treinamento. As 
estruturas estão identificadas por seus códigos do Cambridge Structural 
Database.
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5.2- Resultados:

O conjunto de parâmetros que define esta versão do SMAC para o íon tório(IV) está 

apresentado na tabela 5.1.

Tabela 5.1.Parâmetros ajustados para o modelo SMAC/AM1 parametrizado para o íon
Th(IV).

SMAC/AM1 - Th(IV)

GSS 56.4748294019
ALP 2.7339417100
a1 0.6882957846
b1 6.8869444769
c1 1.8456438120
a2 0.0481926549
b2 5.7915329060
c2 2.9362002155

O conjunto teste para a parametrização do modelo SMLC/AM1 para o íon

térbio(III) contou com 33 estruturas contendo um íon tório(IV) e 4 estruturas contendo dois 

íons tório(IV) (di-tórios). Todas as estruturas foram obtidas no banco de dados Cambridge

Structural Database 2000 2,4 e o erro médio absoluto foi calculado conforme mostrado na 

equação 3.6.

Na tabela 5.2, podemos observar o número de coordenação e os valores para o erro 

médio absoluto desta versão do modelo SMAC/AM1 para o íon Th(IV), para cada uma das 

37 estruturas que estavam presentes no conjunto teste. Nesta análise utilizamos os grupos

mostrados na figura 5.1 para gerar um gráfico contendo os erros médios absolutos que nos 

permitisse analisar mais claramente o poder preditivo desta parametrização, assim como foi

feito para os íons lantanídeos (III) parametrizados neste trabalho. 
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Tabela 5.2.Erro médio absoluto calculado considerando todas as distâncias entre os átomos 
que compõem o poliedro de coordenação, para todas as 37 estruturas de tório do 
conjunto teste6-39. As estruturas estão identificadas por seus códigos do
Cambridge Structural Database.

Erro Médio Absoluto (Å) Erro Médio Absoluto (Å)Estrutura NC

SMAC/AM1
Estrutura NC

SMAC/AM1
BEFRIN6 12 0,1491 JOZLEP24 8 0,1382
BEQVAU7 12 0,0465 MOZTUQ25 10 0,1441
CATETH8 8 0,1160 SALHTH26 8 0,1679
CELWEV9 9 0,1864 SODFAS27 9 0,1957
CNURTH10 8 0,2060 SULBIK28 6 0,2313
COCYOI11 12 0,1069 TACTHB29 8 0,1405
COHSEX12 10 0,2434 TROPTH30 9 0,0858
COHSIB12 9 0,0758 VIJSAI31 12 0,0686
DITNUP13 10 0,1430 WEDZAG32 12 0,1410
FAPZTH1014 8 0,1601 WONKUF33 8 0,2167
FASSIB15 8 0,0559 WONLEQ33 8 0,1741
FICPUC16 10 0,0935 WONLIU33 8 0,1613
FIXLUT17 11 0,3156 YACJAN34 9 0,2799
FOWJIK18 10 0,2578 YIYXOT35 6 0,1303
GALYOH19 8 0,1483 YOMLIV36 4 0,1120
IPHTHA20 8 0,1439 ZADWAC37 8 0,0902
JEZDAT21 10 0,2128 ZARNAH38 9 0,3182
JOLFUL22 5 0,2376 ZIDPOR39 5 0,2691
JOLFUL1023 5 0,2625

Observando a figura 5.3 podemos comparar os erros médios absolutos encontrados 

para esta nova versão e para a versão anterior do modelo SMAC. Verificamos facilmente 

que o nosso objetivo em estender o modelo sparkle para o cálculo da geometria do estado 

fundamental de complexos contendo o íon Th(IV) foi muito bem sucedida. Notamos

também que para a grande maioria das estruturas que compõem o nosso conjunto teste, o 

erro médio absoluto encontrado utilizando o modelo SMAC/AM1 foi abaixo de 0,3Å,

assim como no caso dos íons Eu(III), Gd(III), Tb(III). 

Analisando cuidadosamente cada uma das distâncias existentes em todos os

complexos mostrados na tabela 5.2, verificamos que de forma geral, as distâncias do tipo

Th(IV) – L são melhor reproduzidas do que as distâncias do tipo L-L. Observamos também 

que quando o poliedro de coordenação é composto por distâncias do tipo Th(IV) – O e 

Th(IV) – N os erros médios absolutos encontrados são de 0,078Å e 0,096Å

respectivamente.
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Figura 5.3. Erro médio absoluto calculado como sendo o valor médio absoluto da soma das 
diferenças entre todas as distâncias experimentais (Ri

exp) e calculadas (Ri
calc)

considerando todas as distâncias entre os átomos que compõem o poliedro de
coordenação, para todas as 37 estruturas do conjunto teste.

Encontramos apenas duas estruturas que possuem erro médio absoluto para todas as 

distâncias do poliedro de coordenação acima de 0,3Å, são elas: FIXLUT e ZARNAH. Com 

uma análise mais detalhada foi possível comprovar que os erros encontrados para as

distâncias do tipo L – L é que causam este elevado erro no poliedro, os erros médios 

encontrados para as distâncias do tipo Th(IV) – L são 0,05Å e 0,06Å enquanto que o erro 

médio para as distâncias do tipo L – L são 0,34Å e 0,35Å respectivamente.

Assim como foi feito para os outros íons lantanídeos (III), realizamos também o

cálculo ab initio de algumas das estruturas do conjunto teste. Foi utilizado o potencial

efetivo de caroço (ECP) CRENBL40, para o íon Th(IV) e funções de base do tipo STO-3G

para o restante dos átomos. 

As estruturas utilizadas nessa análise comparativa foram escolhidas de forma a

considerar uma estrutura representativa de cada um dos grupos observados na figura 5.1 e 

podem ser observadas na figura 5.4. 
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TACTHB   BEQVAU             JEZDAT  

               CATETH                  JOZLEP            FASSIB

ZUNCEQ 

Figura 5.4. Representação das estruturas dos complexos de tório utilizados na comparação 
do modelo SMLC/AM1 com cálculos ab initio utilizando o potencial efetivo de 
caroço (ECP) para representar o íon actinídeo (IV) e a base STO-3G para o 
restante dos átomos. As estruturas utilizadas nesta análise estão identificadas por 
seus códigos do Cambridge Structural Database.
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A análise dos erros médios absolutos obtidos com o uso da metodologia ab initio

utilizada (CRENBL40 - RHF/STO-3G) mostra que para o íon Th(IV) o modelo

SMAC/AM1 possui um elevado poder preditivo. Se observarmos a figura 5.5, onde

consideramos todas as distâncias presentes no poliedro de coordenação,  perceberemos que 

para alguns grupos (nitratos, tridentados e macrocíclicos) o modelo SMAC/AM1

apresentou erros menores do que os obtidos com a metodologia ab initio. Para os

representantes dos grupos β-dicetonas e monodentados o nosso modelo apresentou erros 

maiores. Contudo, é importante observar que, para estes casos, as diferenças entre os erros 

obtidos com as duas metodologias foram de 0,0266Å (TACTHB) e 0,0830Å (JEZDAT).

Figura 5.5. Erro médio absoluto calculado como sendo o valor médio absoluto da soma das 
diferenças entre todas as distâncias experimentais (Ri

exp) e calculadas (Ri
calc)

considerando todas as distâncias entre os átomos que compõem o poliedro de
coordenação, para as 7 estruturas utilizadas na comparação do modelo
SMAC/AM1 com cálculos ab initio utilizando a metodologia RHF/STO-
3G/ECP. As estruturas utilizadas nesta análise estão identificadas por seus
códigos do Cambridge Structural Database.
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Se passarmos a considerar apenas as distâncias Eu-L, onde L representa o átomo do 

ligante que está ligado diretamente ao íon central, (ver figura 5.6) percebemos que os erros 

obtidos de cálculos com a metodologia ab initio são, na maioria dos casos, inferiores aos 

obtidos com o modelo SMAC/AM1. Geralmente a diferença entre os erros obtidos com as 

duas metodologias, com exceção da estrutura que representa o grupo dos tridentados

(JOZLEP), é de no máximo 0,05Å. 

O modelo SMAC/AM1 consegue reproduzir muito bem distâncias do tipo Th – O 

na faixa de 2,30Å a 2,55Å e distâncias do tipo Th – N na faixa de 2,35Å a 2,60Å. No caso 

do composto JOZLEP e  JOLFUL, o problema é que esta estrutura apresenta distâncias de 

ligação Th – O da ordem de 2,15Å e (no caso do JOZLEP) distâncias de ligação Th – N da 

ordem de 2,65Å - por isso o elevado erro médio obtido para as distâncias Th – L. 
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Figura 5.6. Erro médio absoluto calculado como sendo o valor médio absoluto da soma das 
diferenças entre todas as distâncias experimentais (Ri

exp) e calculadas (Ri
calc)

considerando todas as distâncias Th-L, onde L são os átomos diretamente ligados 
ao íon Th(IV), para as 7 estruturas utilizadas na comparação do modelo
SMLC/AM1 com cálculos ab initio utilizando a metodologia RHF/STO-
3G/ECP. As estruturas utilizadas nesta análise estão identificadas por seus
códigos do Cambridge Structural Database.
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Os nosso resultados, de forma geral, indicam que o nosso modelo SMAC/AM1

possui uma capacidade de predizer a geometria do estado fundamental de complexos de

tório (IV) com um nível de exatidão comparável ao da metodologia ab initio utilizada.

Com esta análise foi possível observar também que o modelo SMAC/AM1, ao

contrário das versões do modelo SMLC/AM1 para os íons Eu(III), Gd(III) e Tb(III), parece 

predizer melhor as distâncias do tipo L – L que do tipo íon metálico – átomo ligante. Isso

provavelmente se deve ao fato de que o caráter covalente da ligação envolvendo os íons

lantanídeos ser menor que o caráter covalente das ligações que envolvem os íons

actinídeos.
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6.1 – Conclusões

Com este trabalho foi possível o desenvolvimento de modelos semi-empíricos

capazes de calcular, com alto grau de exatidão, as geometrias do estado fundamental de

complexos de íons Eu(III); Gd(III); Tb(III) e Th(IV), mantendo sempre o baixo custo

computacional envolvido na execução destes cálculos. Os modelos desenvolvidos,

SMLC/AM1 e SMAC/AM1, também demonstraram ter um poder preditivo comparado ao 

de metodologias ab initio, RHF/STO-3G/ECP, na determinação da geometria de complexos 

de Eu(III); Gd(III); Tb(III) e Th(IV).

Também foi possível verificar que a metodologia utilizada na concepção destes

modelos pode ser estendida, com o mesmo poder de predição, para o restante dos íons

lantanídeos. Para o caso dos actinídeos isto ainda precisa ser investigado.

Mas um ponto importante que deve ser destacado é o fato de, mesmo tendo se

mostrado altamente capaz de predizer a geometria do estado fundamental de complexos de 

lantanídeos e actinídeos, o modelo ainda apresenta dificuldades em reproduzir

satisfatoriamente ligações químicas de caráter covalente mais pronunciado.

A inclusão dos ângulos L – íon central – L (onde L representa os átomos

coordenados ao íon central) na função resposta utilizada para a parametrização destes

modelos foi capaz de melhorar consideravelmente a descrição das distâncias L – L.

Entretanto, acreditamos que os erros obtidos na reprodução deste tipo de ligação ainda

podem ser bastante reduzidos através de modificações nos pesos wi e wj.

O aumento no conjunto de treinamento, bem como a sua escolha utilizando métodos 

estatísticos (agrupamentos hierárquicos) nos permitiu generalizar os modelos desenvolvidos

neste trabalho para os mais diversos tipos de estruturas, ou seja, os modelos SMLC/AM1 e 

SMAC/AM1 mantêm o elevado poder preditivo independente do tipo de ligante presente no 

complexo.

Um outro ponto interessante diz respeito à inclusão de di-lantanídeos e de di-

actinídeos no conjunto de treinamento desta nova versão dos modelos SMLC e SMAC. 

Podemos afirmar que apesar de ter sido bem sucedida neste primeiro momento,

acreditamos que uma escolha mais cuidadosa das estruturas que irão compor o conjunto de 
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treinamento de versões futuras, com o objetivo de garantir uma maior dissimilaridade

desses complexos, deverá garantir que a distância entre dois íons, lantanídeos e/ou

actinídeos, possa ser ainda melhor reproduzida.

Percebemos também, que agora que conseguimos desenvolver uma poderosa

ferramenta para o estudo de lantanídeos e actinídeos, precisamos divulgá-la para que seja 

utilizada pelos grupos de pesquisa interessados.

O reconhecimento internacional alcançado, com o recente convite do Prof. James

Stewart para incorporar os modelos SMLC e SMAC no pacote MOPAC2005, pode dar 

uma idéia do impacto que este modelo poderá ter na comunidade científica interessada no 

estudo envolvendo compostos contendo íons lantanídeos e actinídeos.

Entretanto, há dois outros pontos neste processo de divulgação que devem ser

ressaltados. O primeiro deles é a necessidade de desenvolver pacotes químico–quânticos

para a inclusão destes modelos (pacotes gratuitos). E o segundo é o desenvolvimento de

uma home page para a disseminação dos modelos na comunidade científica.
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6.2 – Perspectivas

Podemos afirmar que a conclusão deste trabalho possibilitará um avanço no estudo 

de compostos envolvendo íons lantanídeos e actinídeos. Sabemos que na literatura

encontram-se muitos trabalhos sobre este tema, onde seus autores utilizaram metodologias

ab initio. Entretanto, não estamos falando do estudo de pequenos sistemas, mas sim de

sistemas realmente complexos como, por exemplo, estudos conformacionais de proteínas

marcadas com complexos de lantanídeos para o design de novos complexos deste tipo.

Contudo, não pretendemos parar por aqui. Este projeto continuará sendo

desenvolvido na busca por métodos ainda mais robustos. 

Uma vez que o modelo sparkle alcançou reconhecimento internacional, o próximo

passo será a parametrização do modelo SMLC/AM1 para todos os íon Ln(III) e a

parametrização do modelo SMAC/AM1 para os principais íons actinídeos.

Sabendo que o modelo SMLC ainda é muito pouco utilizado pela comunidade

científica que trabalha com lantanídeos e actinídeos, buscaremos realizar um intenso

trabalho de divulgação. O primeiro passo já foi dado com a incorporação do modelo no

MOPAC2005. O passo seguinte será a implementação dos nossos modelos em pacotes

químico–quânticos, que estão sendo desenvolvidos pelo nosso grupo para que a

comunidade científica interessada possa ter acesso gratuito a eles.

Buscaremos também complementar este processo de divulgação com o

desenvolvimento de uma home page bastante detalhada, onde poderão ser encontradas

todas as informações necessárias sobre os modelos SMLC/AM1 e SMAC/AM1. Esta

página também trará informações sobre novidades dos modelos e links para download

(gratuito) dos softwares desenvolvidos pelo nosso grupo.

Com relação ao desenvolvimento de futuras versões, nós chegamos à conclusão que 

precisaremos de metodologias semi-empíricas mais exatas para serem utilizadas como base 

para o desenvolvimento de modelos para complexos de lantanídeos e actinídeos.

Deveremos, portanto, utilizar o método RM1 (Recife Model 1) para substituir o AM1.

Em versões futuras também tentaremos reproduzir melhor as distâncias do tipo L –

L. Para isso deveremos proceder com modificações na forma da função resposta a ser

utilizada. Buscaremos também reproduzir, com maior precisão, as distâncias do tipo íon
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central – íon central em complexos contendo mais de um íon lantanídeo e/ou actinídeo. Isso 

será feito através de uma rigorosa seleção do novo conjunto de treinamento.

Outro ponto que deve ser abordado nas versões futuras é o problema que os

modelos SMLC e SMAC têm em descrever ligações com um caráter covalente mais

pronunciado como, por exemplo, Ln(III) – C. Isto está intimamente ligado ao fato de que os 

modelos SMLC e SMAC baseiam-se no modelo de campo ligante de cargas pontuais

(ligações puramente eletrostáticas). Então, para superar o problema da covalência

deveremos seguir duas estratégias distintas: (i) A primeira delas consiste em basear o

SMLC/RM1 no modelo de campo ligante SOM (Simple Overlap Model). Para isso as

futuras parametrizações terão, em suas funções respostas, dados geométricos e dados

espectroscópicos como, por exemplo, as energias dos níveis Stark. (ii) A segunda estratégia 

seria a inclusão de orbitais atômicos dos tipos s, p e d no nosso sparkle.

Particularmente, acreditamos que a primeira estratégia seja mais interessante, pois,

com ela, além de solucionarmos o problema da covalência, estaremos também concebendo 

um modelo parametrizado para espectroscopia.
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1997 - 2002 Graduação em Bacharelado em Química.
Universidade Federal de Sergipe, UFS, Sergipe, Brasil.
Título: Design de Um Complexo de Lantanídeo Altamente Luminescente: Um Estudo Teórico.
Orientador: Prof Dr. Nivan Bezerra da Costa Jr..

1998 - 2001 Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq,
Brasil.

3 FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

2001 - 2001 "Materiais Cerâmicos e Compósitos". (Carga horária: 8h)
Universidade Federal de Sergipe, UFS, Sergipe, Brasil.

2001 - 2001 "Produção de Fármacos Usando Química Teórica". (Carga horária: 8h)
Universidade Federal de Sergipe, UFS, Sergipe, Brasil.

2001 - 2001 Quimiometria Uma Abordagem a Problemas Químicos. (Carga horária: 4h)
Universidade Federal de Sergipe, UFS, Sergipe, Brasil.

1999 - 1999 "Desenvolvimento de Novos Empreendimentos". (Carga horária: 6h)
22° Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, SBQ, Sergipe, Brasil.

4 ATUAÇÃO PROFISSIONAL

Desenvolvimento de Aplicações Treinamento e Assessoria em Informática - SYSDATA

Vínculo institucional
1997 - 1998 Vínculo: Outro        Enquadramento funcional: Programador         Carga horária: 40.

Atividades
9/1997 - 3/1998 Treinamentos ministrados.

Treinamentos ministrados
1. Monitoria em alguns cursos de informática oferecidos pela empresa.

3/1997 - 3/1998 Serviços técnicos especializados.

Serviços realizados
1. Programação Comercial em Clipper.
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5 ÁREAS DE ATUAÇÃO

1 Química Teórica.
2 Compostos Organo-Metálicos.
3 Espectroscopia.

6 IDIOMAS

Compreende: Espanhol (Razoavelmente), Inglês (Razoavelmente).
Fala: Espanhol (Pouco), Inglês (Pouco).
Lê: Espanhol (Bem), Inglês (Razoavelmente).
Escreve: Espanhol (Pouco), Inglês (Razoavelmente).

7 PRÊMIOS E TÍTULOS

2003 Melhor painel, XII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, Simpósio Brasileiro de Química
Teórica - SBQT.

8 PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E ARTÍSTICA/CULTURAL

8.1 PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA

8.1.1 Artigos completos publicados em periódicos

1 FREIRE, R.O.; ALBUQUERQUE, R.Q.; MALTA O.L., Semiempirical determination of the number 
of coordinated water molecules in Eu3+ complexes. Theoretical Chemistry Accounts, Submetido à 
publicação, 2004.

2 FREIRE, R. O.; ROCHA, G. B.; ALBUQUERQUE, R. Q.; SIMAS, A. M. Efficacy of the semiempirical
sparkle model as compared to ECP ab-initio calculations for the prediction of ligand field parameters of
europium (III) complexes. Journal of Luminescence, Submetido à publicação, 2004.

3 FREIRE, R. O.; ROCHA, G. B.; COSTA JR, N. B.; SÁ, G. F.; SIMAS, A. M. Sparkle model for the AM1
calculation of lanthanide complexes: improved parameters for Europium. Inorganic Chemistry, ACS USA,
2004, 43, 2346.

4 FREIRE, R. O.; ALVES JÚNIOR, S.; MESQUITA, M. E.; SILVA, F. R. G. E.; COSTA JR, N. B.; SANTOS,
M. A. C.; SÁ, G. F. Synthesis, Sparkle Model and Spectroscopic Studies of the Eu(Hfc)3.Bipyo2 Complex.
Journal of Alloys and Compounds, Elsevier, Holanda, in press, v. , n. , 2004.

5 FREIRE, R. O.; CONCEIÇÃO, E. C. da; SILVA, F. R. G. E.; SILVA, J. E. C. da; ALBUQUERQUE, R. Q.;
MESQUITA, M. E.; COSTA JR, N. B.; SÁ, G. F. Eu (III) And Gd (III) Complexes With
Pirazyne-2-Carboxylic Acid: Luminescence, Modelling of The Structure and Energy Transfer Process.
Journal of Alloys and Compounds, Elsevier, Holanda, v. 366, p. 124-131, 2004.

6 FREIRE, R. O.; SILVA, F. R. G. E.; MESQUITA, M. E.; COSTA JR, N. B.; ALVES JÚNIOR, S.; SÁ, G. F.
Synthesis, Sparkle Model, Intensity Parameters and Spectroscopic Studies of the New Eu(fod)3phen-NO
Complex. Journal of Solid State Chemistry, USA, v. 171, p. 183-188, 2003.

7 FREIRE, R. O.; MESQUITA, M. E.; COSTA Jr, N. B.; ALVES JÚNIOR, S.; OLIVEIRA, F. C.; SÁ, G. F.
Synthesis, Spectroscopic Studies and Structure Prediction of The New Tb(3-NH2PIC)3.3H2O Complex.
Inorganic Chemistry Communications, USA, v. 5, p. 292-295, 2002.

8 FREIRE, R. O.; COSTA JR, N. B.; SANTOS, M. A. C.; MESQUITA, M. E. Sparkle model and intensity
parameters of the Eu(3-amino-2-carboxypyridine-N-oxide)33H2O complex. Journal of Molecular Structure,

     Elsevier Science BV, Amsterdam, v. 545, p. 131-135, 2001.
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8.1.2 Trabalhos resumidos em eventos

1 FREIRE, R. O.; ROCHA, G. B.; SÁ, G. F.; SIMAS, A. M. Sparkle Model for the Calculation of Lanthanide
Complexes - Version IV. In: XII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUÍMICA TEÓRICA, 2003, Caxambú - MG.
Livro de Resumos. 2003. v. único.

2 FREIRE, R. O.; ALBUQUERQUE, R. Q. Determinação Semi-empírica de Água Coordenada em
Complexos de Európio (III). In: XII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUÍMICA TEÓRICA, 2003, Caxambú -
MG. Livro de Resumos. 2003. v. único.

3 FREIRE, R. O.; ALBUQUERQUE, R. Q.; ROCHA, G. B.; SIMAS, A. M. Predective Powerof Semiempirical
Sparkle Model. In: WORKSHOP SIMULAÇÃO E MODELAGEM DE NANOESTRUTURAS, 2003, Brasília -
DF. Livro de Resumos. 2003. v. único.

4 FREIRE, R. O.; ROCHA, G. B.; ALVES JÚNIOR, S.; OLIVEIRA, C. K.; SIMAS, A. M. Predição de
Propriedades Espectroscópicas de Dímeros de Complexos de Európio Utilizando a Nova Versão do
Modelo Sparkle – SMLC IV. In: I WORKSHOP EM FÍSICA MOLECULAR E ESPECTROSCOPIA, 2003,
Niteroi. Livro de Resumos. 2003. v. único.

5 FREIRE, R. O.; MESQUITA, M. E.; ALVES JÚNIOR, S.; SILVA, F. R. G. E.; SANTOS, M. A. C.; COSTA
JR, N. B.; SÁ, G. F. Eu(hfc)3 Complex with Bipyridinedioxide: Synthesis, Spectroscopic Studies, Modeling
of the Structure, Intensities Parameters and Quantum Efficiency. In: 5TH INTERNATIONAL
CONFERENCE ON F-ELEMENTS - ICFE'5, 2003, Geneva. Abstract Book. 2003. v. único.

6 FREIRE, R. O.; CONCEIÇÃO, Eumar C da; MESQUITA, M. E.; SANTOS, Marcelo Leite dos; SILVA,
Mônica M; BARRETO, Ledjane Silva Sintese, Estudos Cinéticos, Espectroscópicos e Predição Teórica
dos Complexos dos Íons La+3 e Nd+3 com o ácido 3-hidroxipicolínico. In: 26A. REUNIÃO ANUAL DA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA, 2003, Poços de Caldas-MG. Livro de Resumos. 2003. v. único.

7 FREIRE, R. O.; LOUREIRO, J. A.; ROCHA, G. B.; FRERY, A. C.; SIMAS, A. M. Análise de Agrupamentos
em Complexos de Lantanídeos e Actnídeos. In: 36° REUNIÃO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE ESTATÍSTICA, 2003, João Pessoa - PB. Livro de Resumos. 2003. v. único.

8 FREIRE, R. O.; ROCHA, G. B.; SIMAS, A. M.; LOUREIRO, J.; FRERY, A. Análise de Agrupamentos
Visando a Parametrização de Méodos para o Cálculo Químico Quântico de Complexos de Európio (III). In:
CONGRESSO ALAGOANO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CATI'03, 2003, Maceio - AL. 2003.

9 FREIRE, R. O.; MESQUITA, M. E.; ALVES JÚNIOR, S.; COSTA Jr, N. B.; SÁ, G. F.; SILVA, F. R. G. E.
Synthesis, Sparkle Model, Intensity Parameters and Spectroscopic Studies of the New Eu(fod)3phen-NO
complex. In: 23ND RARE EARTH RESEARCH CONFERENCE, 2002, DAVIS – CALIFÓRNIA. Livro de
Resumos. 2002. v. único.

10 FREIRE, R. O.; COSTA Jr, N. B.; MESQUITA, M. E.; ALBUQUERQUE, R. Q.; SÁ, G. F. Europium (III)
Mixed Complexes with Pirazine-2-Carboxylic Acid as Promising Molecular Light Converter. In: XV
CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS - CBECIMAT, 2002, Natal -
RN. 2002.
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11 FREIRE, R. O.; MESQUITA, M. E.; ALBUQUERQUE, R. Q.; SÁ, G. F.; COSTA Jr, N. B.; ALVES JÚNIOR,
S. Preparation, Spectroscopic Properties and Structure Prediction of the New Eu(Fod)3-TerpyO3 Complex.
In: XV CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS - CBECIMAT, 2002,
Natal - RN. 2002.

12 FREIRE, R. O.; MESQUITA, M. E.; ROMA, A. C.; COSTA Jr, N. B.; ALVES JÚNIOR, S.; SÁ, G. F.
Complexo De Eu(fod)3 com a Terpiridinatrióxido: Uma Proposta como Dispositivo Molecular Conversor de
Luz. In: 25A. REUNIÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA, 2002, Poços de Caldas - MG. Livro
de Resumos. 2002. v. único.

13 FREIRE, R. O.; MESQUITA, M. E.; COSTA Jr, N. B.; ALVES JÚNIOR, S.; SÁ, G. F. Síntese e Predição
Teórica da Estrutura de Novos Complexos de Lantânio com Derivados Piridínicos. In: 25A. REUNIÃO DA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA, 2002, Poços de Caldas - MG. Livro de Resumos. 2002. v. único.

14 FREIRE, R. O.; BARRETO, Ledjane Silva; BELTRÃO, Marcelo Augusto Neves; COSTA JR, N. B.;
ALMEIDA, Luis Eduardo; MESQUITA, M. E. Incorporação de Organometálicos e Compostos Orgânicos
com Atividades Biológicas em Vidros de Acetato de Lítio e Sódio. In: IV CONGRESSO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA, 2002, Aracaju - SE. 2002. v. único, p. 97-98.

15 FREIRE, R. O.; COSTA JR, N. B.; ROMA, A. C.; MESQUITA, M. E. Sparkle Model Used to Theoretical
Prediction of the Structure and Electronic Spectra of Complexes of Eu3+ and Tb3+ With Pyridinics
Derivated. In: XI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUÍMICA TEÓRICA, 2001, Caxambu - MG. Livro de
Resumos. 2001. v. único, p. 288.

16 FREIRE, R. O.; ROMA, A. C.; COSTA JR, N. B.; SILVA, F. R. G. E.; MESQUITA, M. E. Theoretical Study
of New Complexes of Lanthanide Ions With High Quantum Efficiency. In: XI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE
QUÍMICA TEÓRICA, 2001, Caxambu - MG. Livro de Resumos. 2001. v. único, p. 28.

17 FREIRE, R. O.; COSTA JR, N. B. Design de Um Complexo de Lantanídeo Altamente Luminescente: Um
Estudo Teórico. In: III CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 2001, São Cristovão - SE. Livro de
Resumos. 2001. v. único, p. 71-72.

18 FREIRE, R. O.; COSTA JR, N. B.; OLIVEIRA, F. C.; MESQUITA, M. E. Aplicação do Modelo Sparkle para
o planejamento de novos complexos de Lantanídeos. In: XL CONGRESSO BRASILEIRO DE QUÍMICA,
2000, Recife - PE. Livro de Resumos - Química: ontem, hoje e amanhã. 2000. v. único, p. 285-286.

19 FREIRE, R. O.; MESQUITA, M. E. Avaliação Teórica e Experimental da Intensidade de Absorção na
Região UV/Visível de Alguns Derivados Piridínicos Carboxilados. In: 52A. REUNIÃO ANUAL DA
SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA, 2000, Brasília - DF. 2000.

20 FREIRE, R. O.; MESQUITA, M. E.; COSTA JR, N. B. Previsão das Geometrias de Novos Complexos de
Lantanídeos Através do Modelo Sparkle. In: II CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 2000, São
Cristovão - SE. Livro de Resumos. 2000. v. único, p. 104.

21 FREIRE, R. O.; MESQUITA, M. E.; ALVES JÚNIOR, S.; OLIVEIRA, F. C.; COSTA JR, N. B.; SÁ, G. F.
Synthesis, Theoretical prediction of the structure and spectroscopic studies of the new complex Tb
(3-NH2pic) 3.3H2O. In: X BRAZILIAN MEETING ON INORGANIC CHEMISTRY, 2000, Florianópolis - SC.
Livro de Resumos. 2000. v. único, p. 211-212.



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire Anexo I.128

22 FREIRE, R. O.; COSTA JR, N. B.; SANTOS, M. A. C.; MESQUITA, M. E. Theoretical prediction of the
structure, electronic spectra and intensity parameters of 4f-4f transitions of the complex Eu (3-NH2pic-NO)
3.3H2O. In: X BRAZILIAN MEETING ON INORGANIC CHEMISTRY, 2000, Florianópolis - SC. Livro de
Resumos. 2000. v. único, p. 213-214.

23 FREIRE, R. O.; MESQUITA, M. E.; COSTA Jr, N. B. Avaliação Teórica e Experimental da Intensidade de
Absorção na Região do UV/Visível de Alguns Derivados Piridínicos Carboxílados. In: I CONGRESSO DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 1999, São Critovão - SE. Livro de Resumos. 1999. v. único, p. 89-89.

24 FREIRE, R. O.; MESQUITA, M. E.; OLIVEIRA, F. C.; COSTA JR, N. B.; SIMAS, A. M.; SÁ, G. F.
Parâmetros de Intensidade das Transições 4F-4F no Complexo de Eu3+, com o ácido 3 - Aminopicolínico
e 2,2'Bipiridina. In: XXXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE QUÍMICA, 1999, Goiânia - GO. Livro de
Resumos - Química para o Desenvolvimento Sustentável. 1999. v. único, p. 232.

25 FREIRE, R. O.; COSTA JR, N. B.; MESQUITA, M. E.; SIMAS, A. M.; SÁ, G. F. Um Estudo
Espectroscópico dos Derivados Piridínicos: Uma Abordagem Semi-Empírica. In: XXXIX CONGRESSO
BRASILEIRO DE QUÍMICA, 1999, Goiânia - GO. Livro de Resumos - Química para o Desenvolvimento
Sustentado. 1999. v. único, p. 353-353.

8.2 PRODUÇÃO TÉCNICA

8.2.1 Softwares sem registro ou patente

1 FREIRE, R. O.; ROCHA, G. B.; COSTA JR, N. B.; SIMAS, A. M. Implementação dos modelos SMLC
 no programa MOPAC2004. 2004.

9 DADOS COMPLEMENTARES

9.1 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

1 I WORKSHOP EM FÍSICA MOLECULAR E ESPECTROSCOPIA. 2003. (Participações em
eventos/Encontro).

2 XII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUÍMICA TEÓRICA. 2003. (Participações em eventos/Simpósio).

3 I SEMANA ACADÊMICA DE QUÍMICA. 2001. (Participações em eventos/Encontro).

4 III CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 2001. (Participações em eventos/Congresso).

5 VIII SEMANA DE QUÍMICA FUNDAMENTAL E TECNOLÓGICA. 2001. (Participações em
eventos/Encontro).

6 52A. REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA. 2000.
(Participações em eventos/Congresso).

7 II CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 2000. (Participações em eventos/Congresso).

8 XL CONGRESSO BRASILEIRO DE QUÍMICA. 2000. (Participações em eventos/Congresso).

9 22a. REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA. 1999. (Participações em
eventos/Congresso).

10 I CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 1999. (Participações em eventos/Congresso).

11 XXXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE QUÍMICA. 1999. (Participações em eventos/Congresso).
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10 INDICADORES DE PRODUÇÃO

Produção bibliográfica – 32

Artigos publicados em periódicos - 7
Completos - 7

Trabalhos em eventos - 25
Resumos - 25

Produção técnica - 1

Softwares - 1
Softwares sem registro ou patente - 1

Dados complementares - 11

Participações em eventos - 11





Artigos Publicados
(2001 – 2004)

Anexo II



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II.131



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos. 

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II. 132



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos. 

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II. 133



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos. 

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II. 134



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos. 

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II. 135



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos. 

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II. 136



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II.137



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II. 138



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos. 

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II. 139



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II. 140



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II.141



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II. 142



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos. 

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II. 143



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II. 144



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II.145



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II. 146



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos. 

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II. 147



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II. 148



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II.149



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II. 150



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos. 

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II. 151



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II. 152



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II.153



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II. 154



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II.155



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II. 156



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II.157



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II. 158



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II.159



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II. 160



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II.161



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II. 162



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II.163



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II. 164



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos. 

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II. 165



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II. 166



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo II.167



Artigos Submetidos à 
Publicação

Anexo III



Desenvolvimento de Modelos Químico - Quânticos para o Estudo de Complexos com Íons Lantanídeos e Actinídeos.

Ricardo Oliveira Freire – Anexo III169

Efficacy of the semiempirical sparkle model as 
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ABSTRACT:

The second version of the Sparkle Model for the Calculation of Lanthanide Complexes

(SMLC II) as well as ab-initio calculations (HF/STO-3G and HF/3-21G) have been used to 

calculate the geometries of a series of europium (III) complexes with different coordination

numbers (CN = 7, 8 and 9), ligating atoms (O and N) and ligands (mono, bi and

polydentate). The so-called ligand field parameters, k
qB 's, have been calculated from both

SMLC II and ab initio optimized structures and compared to the crystallographic ones,

through a percent deviation, σ. The results show that the SMLC II model represents a

significant improvement over the previous version (SMLC) and has given good results

when compared to ab initio methods, which demand a much higher computational effort.

Indeed, ab-initio methods take around a hundred times more computing time than SMLC.

As such, our results indicate that our sparkle model can be a very useful and fast tool when 

applied to the prediction of both ground state geometries and ligand field parameters of

europium (III) complexes.

Keywords: Sparkle model, semiempirical methods, ab initio methods, europium (III)

complexes.
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1. Introduction

Lanthanide chemistry has become an important theme in several scientific research

groups since lanthanide compounds have been used in technological applications such as

efficient phosphors, fluoroimmunoassays, photosensitive bioinorganic compounds and high

technology optical devices [1-4]. In special, considering biological applications, there is an

intensive search for the design and synthesis of new efficient and highly protein specific

complexes in physiological environments that could act as fluorescent labels in clinical

diagnostics of many diseases [5].

The “a priori” theoretical design of new and efficient light conversion molecular

devices (LCMDs) that is, of highly luminescent coordination compounds [6], would require 

the calculation of the theoretical emission quantum yields, q. For such calculation, we

would need the total radiative decay rate of the emitting level, which, in turn, depends on

the Stark levels. These Stark levels can be calculated by diagonalization of the ligand field 

matrix whose elements depend directly on the ligand field parameters, k
qB . And, finally,

these k
qB  parameters depend on the symmetry and on the number of ligating atoms around 

the central ion of the coordination compounds [7]. 

Accordingly, the first step in the theoretical prediction of such luminescent properties 

is the calculation of the ground state geometries. The usage of ab initio methods with

effective core potentials (ECPs) for lanthanide atoms is one choice. However, it is not

practical to apply these methods to larger interesting biological systems with lanthanide

complexes. A practical solution to address some properties of supramolecular lanthanide

complexes can be found by using semiempirical methods. 
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Two semiempirical models for the calculation of the ground state properties of

lanthanide and actinide complexes have been developed by our group [8]. These models, 

named Sparkle Model for the Calculation of Lanthanide Complexes, SMLC, and Sparkle

Model for the Calculation of Actinide Complexes, SMAC, consist in modeling the

lanthanide or actinide ions by a sparkle of charge +3e (for the lanthanides) [8a] or +4e (for 

the actinides)[8b]. SMLC has been applied to some europium (III) complexes and good

results have been obtained for the prediction of their electronic and optical properties [9].

Recently, we have proposed a new version of our SMLC model, SMLC II, [10]. In

this new version, we sought to improve the SMLC, in various ways: (i) by including the 

europium atomic mass, (ii) by reparameterizing the model within the AM1 for a new

response function, including all distances of the coordination polyhedron for

tris(acetylacetonate)(1,10-phenanthroline) europium (III), (iii) by implementing the model

in the software package MOPAC93r2 and (iv) by including spherical Gaussian functions in 

the expression which computes the core-core repulsion energy. All these modifications

have improved considerably the SMLC model as will be shown later.

The purpose of the present work is to investigate the predictive power of the SMLC II 

[10], associated with its computational efficiency for the treatment of larger systems.

Accordingly, we have calculated the ground state geometries of seven europium (III)

complexes using the SMLC II and ab initio methods (HF/STO-3G and HF/3-21G) and

compared them with crystallographic data through the calculation of the ligand field

parameters, k
qB .
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2. Methodology

The crystallographic structures of the complexes have been obtained from the

Cambridge Structural Database 2003 (CSD) [11-13]. Seven Europium (III) complexes

containing mono, bi and polydentate ligands (e.g. water, β-diketonates and macrocycles),

different ligating atoms (oxygens and nitrogens) and with coordination numbers varying

from 7 to 9, have been chosen. The 2D structures of these complexes are shown in Figure 

1.

INSERT FIGURE 1

The semiempirical calculations have been carried out using the SMLC II model

implemented in the MOPAC93 package [14]. The MOPAC keywords used in all SMLC II 

calculations were: GNORM = 0.25 (in order to guarantee the energy minimum), SCFCRT

= 1.D-10 (in order to increase the SCF convergence criterion) and XYZ (the geometry

optimizations were performed in Cartesian coordinates).

The ab initio calculations have been performed using the Hartree-Fock method with

STO-3G and 3-21G basis sets for all atoms, except for the europium (III) ion, in which case 

we used the quasi-relativistic effective core potential (ECP) of Dolg et al [15] and the

related [5s4p3d] - GTO valence basis sets. This ECP includes 46 + 4fn electrons in the core, 

leaving the outermost 11 electrons to be treated explicitly.

All calculations have been accomplished in an Athlon 1.53 GHz with 1 GB RAM

memory (DDR).

Comparisons between the ab initio and semiempirical methods for the calculated

ground state geometries have been carried out through the calculation of the ligand field
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parameters, k
qB (k  = 2, 4 and 6 and q = -k, ... , k) [16]. These parameters have been 

calculated from the spherical coordinates of the ligating atoms of the complexes and using

the ligand field model named SOM [17] (Simple Overlap Model). It has been attributed for 

the charge factors g appearing in SOM the values of 0.8 (for oxygen atoms) and 1.2 (for 

nitrogen atoms), which are typical values [7]. According to the SOM the k
qB  is given by

∑ +
+ ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

+
=

j
k
j

jj
*k

qk
jjj

kk
q R

),(Y
k

)(greB
1

2
1

12

12
42

ΦΘπβρ

(1)

where e is the charge of the electron, kr are the radial integrals for the 4f electrons of the 

lanthanide ion, g, ρ and β  are SOM parameters, R, Θ and Φ are the spherical coordinates of 

the ligating atoms and *k
qY  is the complex conjugate of the spherical harmonic k

qY . In

Eq.(1), the summation runs over the j ligating atoms. For each europium (III) complex, the 

differences between crystallographic and theoretical k
qB 's arise exclusively from variations

in the spherical coordinates of the ligating atoms.

The comparison between the predicted and crystallographic ground state geometries

has been carried out through the calculation of the parameter norm, which is a rotational

invariant for each complex and is given by:
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In Eq.(2) the summation runs over the real and complex parts of the k
qB 's. For

complexes belonging to the C1 symmetry group there are 27 k
qB 's. The Eq.(2) is very close 

to the crystal field strength parameter, Nv, which is also a rotational invariant of

coordination compounds [18]. Norm has been calculated for both crystallographic,

NORMexp and theoretical, NORMtheor structures and the error has been expressed by

%100.
exp

exp

NORM
NORMNORM theor−

=σ                                               (3)

Results and Discussion

The comparison between the methods used in the geometry optimizations of the

europium (III) complexes is shown in Figure 2 and the corresponding σ values are shown 

in Table 1. The dotted lines shown in Figure 2 represent the mean σ calculated for all

europium (III) complexes for each method used and has given the values of 33.15%

(SMLC), 15.63% (SMLC II), 5.67% (HF/STO-3G) and 3.88% (HF/3-21G). The geometry 

optimizations using the SMLC II have produced good results when compared to the ab

initio ones. The improvement in the SMLC model, when the number of internal adjusted

parameters increased from 2 (SMLC) to 8 (SMLC II) has resulted in more accurate results, 

although both versions have been parameterized with only one europium (III) complex. 

INSERT FIGURE 2

INSERT TABLE 1
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Comparisons of the computational times between the SMLC II with the ab initio

methods for two representative europium (III) complexes are shown in Table 2. As

expected, the semiempirical calculations were much faster than the ab initio ones, but if one 

considers the good results of the SMLC II model obtained for the geometry optimizations, 

the greater importance of this model in the modeling of lanthanide complexes becomes

evident.

The results obtained from the methods HF/3-21G and HF/STO-3G were very close to 

each other, suggesting that the geometry optimizations of these complexes at the ab initio

level could be carried out preferably by the method HF/STO-3G, since it demands a lower 

computational effort than the method HF/3-21G (see Table 2).

INSERT TABLE 2

The same tendencies shown in Figure 2 are obtained if one compares the unsigned

mean error, UME, as can be seen from Figure 3. The UME was calculated by the absolute

mean differences between all the experimental (Rexp) and calculated (Rcalc) interatomic

distances in the coordination polyhedron, as is shown in Eq.(4):

∑
=

=
N

i
calcexp |(i)R-(i)R|

N
UME

1

1

(4)

where the distances are given in Å and N is the total number of distances involving the

europium (III) ion and the ligating atoms. 
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INSERT FIGURE 3

The advantage of comparing k
qB 's instead of UME’s is that in the former case the 

variance is very high, which permits to distinguish and classify the predictive power of

many optimizations that exhibit similar UME’s. Besides, the use of k
qB 's permits taking

simultaneously into account distances and angles of all ligating atoms. Finally, k
qB 's

represent important spectroscopic parameters used in the modeling of efficient LCMD.

According to Figures 2 and 3, the prediction of the geometries of the complexes

AFTBEU and VEQFAY have presented high σ and UME values, mainly for the

semiempirical methods. For the complex AFTBEU this can be attributed to a higher

uncertainty in the experimental determination of its crystallographic structure, which was

11.1%, while for the other complexes this uncertainty was, in average, 3.8% [11-13]. In the 

case of the complex VEQFAY, the results reveal the difficulty to predict structures of

macrocycles using our model. Since the parameterizations of both SMLC and SMLC II

models have considered a β-diketonate complex, future parameterizations of this model

should include macrocycles in order to give better results. 

The results also show that SMLC II could be used as a fast pre-optimization method 

for the calculation of properties of europium (III) complexes at the ab initio level. This

would greatly decrease the computational time of the geometry optimization for these

calculations.

Another important point to be considered here is the potential use of the SMLC

model in molecular biology, where systems with a very large number of atoms are treated.

According to the higher computer performances available today, it is already possible to
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run a complete semiempirical quantum chemical calculation of a protein with

approximately 119,000 atoms [19] or calculate properties of large biological systems [20]

in a relatively short period of time. These systems could be investigated using the SMLC if

future improvements are carried out on this model.

Conclusions

In this paper we have discussed the predictive power of the second version of the 

SMLC model. The results show that the calculation of the ground state geometries of

europium (III) complexes can be carried out using this model with satisfactory accuracy

and a low CPU time. Besides, the proposed semiempirical method has given results

showing predictive power comparable to the ab initio ones. The SMLC II could also be

used alternatively as a fast pre-optimization method in ab initio calculations of europium

(III) complexes.

The good resuls obtained from the SMLC II associated with its computational

efficiency also show that this model could be a potentially useful tool in the field of

molecular biology where biotechnological applications of very large systems are addressed.
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Figure Captions:

Figure 1. 2D representation of the europium (III) complexes obtained from the Cambridge 

Crystallographic Database.

Figure 2. Comparison between the percent deviation σ of the variable norm calculated

from Eq.(3) from the geometries obtained from the semiempirical (SMLC II and SMLC) 

and from ab initio (HF/STO-3G and HF/3-21G) calculations for the ground state

geometries of some europium (III) complexes, as compared to their crystallographic

geometries.

Figure 3. Unsigned mean errors, UME (in Å), obtained from the semiempirical (SMLC II 

and SMLC) and ab initio (HF/STO-3G and HF/3-21G) calculations of the ground state

geometries of the europium (III) complexes.

Table Captions

Table 1. Values of percent deviation σ of the variable norm calculated from Eq.(3) from

the quantum chemical predictions of the ground state geometries of some europium (III)

complexes, as compared to their crystallographic geometries.

Table 2. Computational time (in hours) spent in the geometry optimizations of the

complexes NOHLOL and XAWWIB for each quantum chemical method considered.
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Table 1.

                                           

COMPLEXESMETHODS

AFTBEU NOHLOL QHDOEU XAWWIB YOJDIK XICHOG VEQFAY

STO-3G 8.34 9.33 1.09 3.95 9.28 2.96 10.46
3-21G 3.18 2.55 11.46 1.89 8.63 2.96 0.38
SMLC II 24.92 8.15 13.73 4.07 1.61 26.37 46.21
SMLC 78.34 3.03 55.70 6.98 30.85 30.14 60.19
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Table 2.

                                                                                
Complex - Method CPU Time  

(hours)

NOHLOL – SMLC II  1.4 

NOHLOL – RHF/STO-3G 47.5 

NOHLOL – RHF/3-21G 151.0 

XAWWIB – SMLC II 0.2 

XAWWIB – RHF/STO-3G 42.5 

XAWWIB – RHF/3-21G 64.0 
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Figure 1 

                 AFTBEU NOHLOL                  QHDOEU 

                YOJDIK                  VEQFAY                  XAWWIB 

XICHOG
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Figure 2 
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Figure 3. 
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Semiempirical determination of the number of 

coordinated water molecules in Eu3+ complexes 
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ABSTRACT

A new methodology is proposed by which the number of coordinated water

molecules, n, can be estimated in Eu3+ complexes. It is based on a comparison between

theoretical and experimental Stark levels, the former being calculated by assuming n

varying from 0 to 4. The methodology, initially developed in the study of the

Eu(pya)3·nH2O complex, has been successfully applied to β-diketonate complexes of Eu3+,

for which crystallographic and luminescence data are available. 

Keywords: coordinated water, Stark levels, lanthanide complexes
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1 Introduction

Lanthanide coordination compounds play a very important role in the design of new

luminescent systems, such as UV dosimeters [1], thin films for optical devices [2] and

luminescent labels in fluoroimmunoassays [3]. In these systems it is desirable to use

lanthanide complexes which exhibit high emission quantum yields.  The luminescence of

such complexes can be usually improved by the use of organic ligands, which strongly

absorb UV radiation and transfer energy to the lanthanide ion. In this process, the emitting 

level of the lanthanide ion is usually more efficiently populated, in comparison with the

direct excitation of excited 4f levels [4]. On the other hand, luminescence can also be

quenched if the first coordination sphere of the lanthanide ions contains water molecules. In

this case the emitting level can be strongly depopulated through a coupling with the excited 

vibrational levels of the OH oscillator of the water molecules [5]. Because of this

quenching, the knowledge of the number of coordinated water molecules becomes crucial if

one is interested in the design of new luminescent compounds. 

Horrocks and Sudnick [6] have proposed an experimental procedure through which

the number of coordinated water molecules can be determined by comparing the

luminescence decay time of a given lanthanide complex in solutions of H2O and D2O. In

this procedure the luminescence lifetimes of the complex must be measured in both

solvents and special care must be taken to avoid the contamination of the D2O solution by 

H2O.

In this paper we propose a semiempirical methodology to determine the number of

coordinated water molecules in Eu3+ complexes. We have applied this new methodology

initially to the Eu(pya)3 complex [7] which contains 3 bidentate pyrazine ligands. This
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methodology is based on a comparison between experimental Stark levels, obtained from

the emission spectrum, and the theoretical Stark levels obtained from ligand field

calculations. These calculations involve the optimization of the geometry of the Eu3+

complex using the sparkle model [8], the calculation of the ligand field parameters using

the simple overlap model (SOM) [9] and the prediction of Stark levels by diagonalizing the 

ligand field hamiltonian within the ground 7F term [10]. In each calculation a different

number of water molecules, n, is adopted (n = 0 to 4). Comparison between theoretical and 

experimental Stark levels is then used to find the best n. The methodology has been also 

applied to the β-diketonate complexes Eu(acac)3 [11], Eu(tta)3 [12] and Eu(btfa)3 [13].

2 The semiempirical methodology

For the complexes studied n has been varied from 0 to 4, which is a range

chemically acceptable for Eu3+ complexes. For each value of n the geometry was optimized 

using the semiempirical sparkle model implemented on the MOPAC program [8]. In these

calculations the spherical coordinates of the ligating atoms and the force constants between

them and the Eu3+ ion were obtained. In a second step the ligand field parameters k
qB have

been calculated using the SOM [9], with the charge factors, g, being given by the ionic

specific valence (ISV) as defined in ref. [14]. These k
qB 's have been used to predict the 

energy of the Stark levels [10], which were then compared to the experimental Stark levels 

in order to find the best n for each complex.
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2.1. Geometry optimization

The geometries of the complexes have been optimized using the following MOPAC

keywords: GNORM = 0.25 (in order to guarantee the energy minimum), SCFCRT = 1.D-

10 (in order to increase the SCF convergence criterion) and XYZ (the geometry

optimizations were performed in cartesian coordinates).

After each optimization another calculation was carried out in order to obtain force 

constants, which have been calculated using the FORCE keyword in the MOPAC input

line.

2.2. Ligand field calculations

The R, Θ and Φ spherical coordinates of the ligating atoms, obtained from the

optimized geometries, were used in the expression of the ligand field parameters as given

by the SOM [9]:

∑ +
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⎜
⎝
⎛

+
=

j
k
j

jj
k

qk
jjj

kk
q R

Y
k

greB 1

*2
1

12 ),(
12

4)2(
ΦΘπβρ

(1)

where the summation runs over the ligating atoms and k = 2, 4 and 6. In Eq. (1) e is the 

electron charge, kr  is a 4f radial integral, k
qY  is a spherical harmonic of rank k, ρj is the 

overlap between the lanthanide ion and the jth ligating atom valence shells, β  is given by (1 

+ ρ)-1 and g is a charge factor. The following expression for the charge factors was used 

[15]:
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RISVg

Δ2
=≡ ,

(2)

where Kj is the force constant of the jth bond (lanthanide ion - ligating atom). In Eq. (2) ΔE

is the energy difference between the valence orbitals of the ligating atoms and the

lanthanide 4f orbitals, given by [15]:

)/exp(. 0 jj RRE εΔ = .

(3)

In Eq. (3) R0 is the smallest among the distances Rj and ε is a constant for each ligating

atom considered, being interpreted as the energy difference between the valence shells of

the isolated ligand atoms and the isolated Eu3+ ion. The ε values of 0.6281 a.u. and 0.69153 

a.u. for the nitrogen and oxygen ligating atoms, respectively, have been adopted.

The k
qB 's obtained from the above equations were then used to predict the energy of 

the Stark levels through the diagonalization of the ligand field hamiltonian with matrix

elements 'ΨΨ ∑ k
q

k
q BC , where k

qC  is a Racah tensor operator of rank k and Ψ and Ψ'

constitute the 49 basis functions (in the intermediate coupling scheme) of the 7FJ multiplets 

of the Eu3+ ion. The theoretical Stark levels obtained have been compared to the

experimental ones through the expression:
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where EXP
iE  and CALC

iE  are the experimental and theoretical energies of the Stark levels,

respectively, and l is the total number of experimental Stark levels. The σ parameter was 

calculated for each number n of water molecules.

Finally σ has been plotted versus n in order to determine the minimum in the curve 

which should correspond to the most probable number of coordinated water molecules. 

3 Results and discussion 

The optimized geometries of the Eu3+ complexes which gave the smallest σ are

shown in Fig. 1. In all geometries the symmetry point group achieved was C1 and the

coordination number (CN) varied from 6 to 10. For the Eu(pya)3 complex, each pyrazine 

was found to be coordinated to the Eu3+ through one carboxylic oxygen and one nitrogen

from the ring, in agreement with previous studies [7].

INSERT FIGURE 1

The real part of the ligand field parameters and the mean charge factors calculated 

from Eqs. (1) and (2), respectively, are shown in Table 1 for the best n value for each

complex.
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The values of 2
qB  have been used to predict the ligand field strength parameter, Nv,

which is a measure of the ligand field strength around the lanthanide ion [16]. The values of 

the Nv are also shown in Table 1. The results show the existence of a strong ligand field in 

the case of the Eu(pya)3·3H2O complex and a weak one for the Eu(tta)3·2H2O complex.

In average, the mean charge factors of the oxygens of the water molecules for all the 

complexes were 0.90 while those for the other ligating atoms were slightly smaller (0.84).

The larger distance commonly found between the water molecules and the Eu3+ ion is the 

main reason why their charge factor values are higher (Eq. (2)). For the Eu(pya)3·3H2O

complex the value of gL shown in Table 1 is the average between the values for the oxygens 

and nitrogens of the pyrazine: 0.86 and 0.73, respectively.

INSERT TABLE 1

The theoretical and experimental Stark levels for the Eu(pya)3·nH2O complex are

presented in Fig. 2. The experimental Stark levels (full gray lines) have been obtained from 

the emission spectrum found in ref. [7]. The plot σ versus n for this complex is shown in

Fig. 3. The curve presents a smooth behavior with a global minimum at n = 3. This result is 

in agreement with a previous determination of n [7].

INSERT FIGURE 2

INSERT FIGURE 3
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The calculated σ values for the four complexes used in the present work are shown 

in Table 2 and are plotted (except for Eu(pya)3) against n in Fig. 4. For the Eu(acac)3

complex [11] (Fig. 4, circles) the best σ value was obtained for n = 3, which is in

agreement with crystallographic data [17]. In the solid state this complex shows 3 water

molecules around the Eu3+ ion, one of which being at a rather large distance (R = 5.61 Å). 

For the Eu(tta)3 complex [12] (Fig. 4, squares) there is only one minimum located at n = 2, 

in agreement with the crystallographic data [18]. 

The σ versus n curve for the Eu(btfa)3 complex [13] also shows a smooth behavior 

(Fig. 4, triangles) with a minimum at n = 3. Although this is not corroborated by the

crystallographic data [19], from which n = 2, it is interesting that, in this case, the value of 

n determined from experimental measurements of luminescence lifetimes and intensities, in

solutions of H2O and D2O, lies between 2 and 3 [20]. Since our theoretical calculations 

refer to the isolated complex unit, the result is expected to be closer to that obtained in

solution, particularly for complexes with larger ligands, as the btfa one, where steric effects 

might be more pronounced in the solid state.

INSERT TABLE 2

                                                 INSERT FIGURE 4
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4 Summary and conclusions

A semiempirical procedure has been proposed by which the number n of

coordinated water molecules in Eu3+ complexes can be determined. This procedure is based 

on a comparison between theoretical and experimental Stark levels by assuming different n

values for the complexes. The values of n for the β-diketonate complexes have shown an

overall satisfactory agreement with the crystallographic data. The result obtained for the

Eu(btfa)3 complex suggests that, in solution, there are 3 coordinated water molecules.

The proposed methodology has the advantage of needing only one experimental

measurement, that is, the ligand field Stark levels from emission or absorption spectra, and 

may be extended to other complexes with different lanthanide ions. Besides, since it

involves a direct comparison between theory and experiment, it constitutes a further test for 

the reliability of ligand field models. In this sense, the SOM, with the charge factor values 

given by the analytical expression in Eq. (2), has shown to provide a satisfactory

description of the ligand field in these Eu3+ compounds.
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Figure captions

Fig. 1. Optimized geometries of the Eu(pya)3·3H2O, Eu(acac)3·3H2O, Eu(tta)3·2H2O and 
Eu(btfa)3·3H2O complexes using the Sparkle model.

Fig. 2. Comparison between theoretical (black lines) and experimental (full gray lines) and 
Stark levels for the Eu(pya)3·nH2O complex.

Fig. 3. Plot of the error in the prediction of the Stark levels, σ (in %), versus the number of 
coordinated water molecules, n, for the Eu(pya)3·nH2O complex.

Fig. 4. Plot of the error in the prediction of the Stark levels, σ (in %), versus the number of 
coordinated water molecules, n, for the Eu(acac)3·nH2O, Eu(tta)3·nH2O and Eu(btfa)3·nH2O
complexes.

Table 1. Values of the real part of the ligand field parameters ( 2
0B , 2

1B  and 2
2B , in cm-1),

the ligand field strength parameter (Nv, in cm-1) and mean charge factors for the oxygens of 
the water  (gO-water) and for the other ligating atoms (gL) predicted for the complexes 
Eu(L)3·nH2O, L = pya, acac, tta and btfa.

Complex 2
0B 2

1B 2
2B Nv gL gO-water

Eu(pya)3·3H2O -175.89 -249.29   577.59 1474.10 0.80 0.91
Eu(acac)3·3H2O      0.80  164.83 -357.86 1057.80 0.85 0.90
Eu(tta)3·2H2O 110.57 -116.58  107.15   730.75 0.84 0.89
Eu(btfa)3·3H2O 203.65 -76.14  261.99   969.60 0.85 0.91
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Table 2. Calculated values of σ for the complexes Eu(pya)3·nH2O, Eu(acac)3·nH2O,
Eu(btfa)3·nH2O and Eu(tta)3·nH2O.

σ  (%)

Complex
n = 0 n = 1 n = 2 n = 3 n = 4

Eu(pya)3·nH2O 13.77 10.53 8.40 7.01 7.66
Eu(ACAC)3·nH2O  5.84  5.01 6.65 3.08 4.52
Eu(btfa)3·nH2O  5.73  5.96 5.54 4.41 5.55
Eu(TTA)3·nH2O  7.49  3.84 3.22 4.21 3.15
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Eu(pya)3·3H2O Eu(acac)3·3H2O

Eu(tta)3·2H2O Eu(btfa)3·3H2O

Figure 1
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Figure 2
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                                                                              Figure 3
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Figure 4
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