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Introdução 

A adequação de diferentes métodos teóricos para 

prever a geometria e parâmetros básicos como 

comprimentos de ligação, ângulos de ligação e torção 

requer a disponibilidade de estruturas em fase 

gasosa, determinadas por difração eletrônica (GED) 

ou por microscopia de micro-ondas (MWS), a partir 

das quais são deduzidas as respectivas estruturas de 

equilíbrio, Re(exp). 

Nos últimos anos têm aparecido estudos de 

Benchmark com estruturas Re que usam dados 

experimentais ou estudos teóricos ao nível do estado 

da arte, e que têm contribuído para a valorização de 

métodos mais adequados para a determinação da 

estrutura ou propriedades específicas,
1
 mas o número 

de compostos com centros metálicos presentes 

nesses estudos é diminuto e restrito a compostos 

simples e de elevada simetria. 

Neste trabalho foi efetuado o levantamento das 

estruturas Re(exp) de reconhecida qualidade com 

sais metálicos, compostos de coordenação e ou 

organometálicos da primeira série de transição e 

minimizadas as respectivas estruturas com 

metodologias recomendadas nos Benchmarking já 

indicados: GGA (B97-D3, PB86-D3, BPBE-D3), 

meta-GGA (TPSS), híbrido (PW6B95), range-

separated (ωB97X-D) e duplo-híbrido (PWPB95). 

Foram anda testados os métodos compostos de 

Grimme (HF-3c, PBEh-3c, B97D-3c).
2
 Os cálculos 

foram efetuados com o programa Orca 4.1.1. Foi 

utilizada a base def2-TZVP ou suas modificações em 

métodos compostos, comparados os resultados em 

função do grid e testados os resultados sem e com 

as várias aproximações de resolução de identidade 

(RI) disponíveis. 

  

Resultados e Discussão 

A principal dificuldade encontrada para encontrar 

uma metodologia comum e eficiente foi a falta de 

convergência do HF-SCF. Mesmo em sistemas 

diamagnéticos não foi possível a aceleração 

SOSCF, tendo sido necessário utilizar a variante de 

Kollmar da extrapolação de Pulay (KDIIS) para a 

sua estabilização. A diminuição do ruído numérico 

foi feita com o cálculo completo da matriz de Fock 

de 5 em 5 iterações. O método que mostrou mais 

instabilidade e dificuldade na convergência de 

sistemas paramagnéticos simples foi PW6B95. 

Embora com grupo de ponto atribuído (Chemcraft) o 

programa Orca tem a sua simetria limitada a grupos 

abelianos (até D2h) e em certos cálculos, em 

particular na aproximação RI-JCOSX, ocorre 

sistematicamente perda de simetria e variação no 

comprimento de ligações que deveriam ser 

idênticas. Os valores obtidos são, por isso, médias. 

Esta aproximação deve ser evitada em sistemas de 

elevada simetria. Os métodos compostos 

apresentam o mesmo comportamento, e de forma 

mais acentuada B97-3c (até ≈0,01Å).  

1 - Apesar do número limitado de estruturas Re(exp) 

analisadas pode-se concluir que com o duplo 

híbrido PWPB95/def2-TZVP não há melhoria dos 

resultados (espera-se um aumento do custo desse 

cálculo, mas por ter de se usar o gradiente numérico 

não é possível a comparação direta). 

2 – Dos três métodos compostos de Grimme 

apenas B97-3c pode ser considerado razoável para 

a obtenção de estruturas com centros metálicos. 

3 - Métodos com resolução de identidade (RI) são já 

vantajosos em compostos com 10 átomos pesados 

e sem perda de qualidade nas medidas (<0,001Å) 

devendo ser utilizados sempre que disponíveis. 

4 – Por ordem decrescente, os três melhores 

métodos foram ωB97X-D > BP86-D3 > B97-D3. 

Conclusões 

As estruturas de equilíbrio de compostos com 

centros metálicos determinadas a partir de dados 

GED ou de MWS são raras e cruciais para a 

avaliação da panóplia de metodologias atualmente 

disponíveis, em particular ao nível DFT/híbridos, e a 

obtenção de novas estruturas deve ser considerada 

uma área prioritária para a melhoria da qualidade 

dos resultados teóricos ao nível da química de 

coordenação/organometálica/bioinorgânica. 

De entre os métodos estudados neste trabalho o 

que apresentou melhores resultados foi ωB97X-D. 
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