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Introdução 

Os complexos de estanho-II (Sn(II)) associados à 

platina-II (Pt(II)), são conhecidos como excelentes 

catalisadores homogêneos e têm sido muito 

utilizados, tendo vantagem sobre os catalisadores 

industriais, como na produção de etanol, em que sua 

formação é feita de maneira mais direta e com alta 

seletividade. Embora as estruturas de estado sólido 

para muitos complexos sejam conhecidas, a 

identificação destes complexos em solução continua 

sendo um desafio devido ao solvente e a temperatura 

possuírem a capacidade de afetar seu deslocamento 

químico1. Nesse sentido, a espectroscopia de 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN) se apresenta 

como uma excelente alternativa para a 

caracterização destes complexos em solução2. Do 

ponto de vista da Química Computacional, a previsão 

teórica dos parâmetros de RMN para Pt-195 e Sn-

119 não é uma técnica trivial devido a presença dos 

metais pesados, o que implica na necessidade de se 

incluir os efeitos relativísticos na resolução da 

equação de Schrödinger. Desta forma, o presente 

trabalho visa estudar a caracterização estrutural de 

complexos de Pt(II)-Sn(II) e validar o protocolo 

computacional desenvolvido anteriormente por 

Paschoal e colaboradores3 para a previsão do 

deslocamento químico de Pt-195 (δ195Pt). 

Resultados e Discussão 

Foram selecionados 100 complexos de Pt(II)-Sn(II) 

que possuem dados experimentais de RMN 

disponíveis na literatura. As estruturas foram 

otimizadas no nível DFT-B3LYP/LANL2DZ(Pt)/def2-

SVP(Ligantes)/IEFPCM(UFF) e caracterizadas como 

ponto de mínimo na superfície de energia potencial. 

Para se obter o δ 195Pt, a constante de blindagem (σ) 

para o núcleo de Pt-195 foi calculada no nível GIAO-

B3LYP/NMR-DKH/IEFPCM(UFF) e, posteriormente, 

o δ será calculado através da equação δ195Ptcalc = − 

0,9250 x σ195Ptcalc + 2065,7558. Todos os cálculos 

foram realizados no programa GAUSSIAN 09 Rev. 

D.01.  

Até o momento 64 complexos foram estudados, 

Figura 1. O δ195Pt calculado para os mesmos 

apresentaram um desvio relativo médio (DRM) de 

3,3% e desvio absoluto médio (DAM) de 147 ppm em 

relação ao valor experimental. 

 

 
Figura 1. Valores calculados para o δ195Pt (ppm) de 
64 complexos de Pt(II)-Sn(II). 
 
O modelo proposto apresentou boa concordância 
com os valores experimentais. Alguns complexos 
que apresentaram maiores desvios estão sendo 
analisados em relação a seus dados estruturais. 
Posteriormente, o δ119Sn também será avaliado. 

Conclusões 

O trabalho apresentou a aplicação de um protocolo 

computacional para a previsão do δ195Pt em 

complexos de Pt(II)-Sn(II). A partir dos resultados 

calculados, pode ser observado um desvio relativo 

médio (DRM) de apenas 3,3% em relação ao valor 

experimental, mostrando que o modelo proposto tem 

apresentado um bom desempenho mesmo no estudo 

de complexos com núcleos pesados ligados ao 

átomo de Pt, validando, assim, o protocolo 

desenvolvido anteriormente. 
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