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RESUMO 

 

 

BATISTA, R. Patrick. Efeito da ligação de hidrogênio intramolecular na estabilidade 

conformacional de amino álcoois acíclicos 1,3-dissubstituídos por cálculos DFT, RMN e IV. 

2017. 81 f. Dissertação – Área de concentração: Química Orgânica - Programa de Pós-

Graduação em Química, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2017. 

 

A análise conformacional abrange os aspectos da determinação de estruturas geométricas 

moleculares, energias relativas de confôrmeros e das interações que controlam as estabilidades 

estruturais. Neste sentido, as preferências conformacionais dos compostos 3-aminopropanol 

(1), 3-N-metilaminopropanol (2), 3-N,N-dimetilaminopropanol (3), 3-aminobutanol (4), 3-N-

metilaminobutanol (5) e 3-N,N-dimetilaminobutanol (6) foram avaliadas experimentalmente 

através de espectroscopias de Infravermelho (IV) e Ressonância Magnética Nuclear (RMN), e 

teoricamente por cálculos usando a Teoria do Funcional de Densidade (DFT). O estudo destes 

compostos foi importante porque irá melhorar a compreensão das interações que ocorrem nestas 

moléculas em diferentes ambientes químicos, uma vez que existe uma ampla gama de amino 

álcoois com aplicações biológicas e sintéticas. Diante disso, os cálculos teóricos mostraram que 

a ligação de hidrogênio intramolecular (LHI) O-H...N governa a estabilidade e a preferência 

conformacional dos compostos 1-6. A LHI favorece uma conformação do tipo pseudo-cadeira 

de seis membros com substituintes em posições pseudo-equatoriais e pseudo-axiais, os quais 

apresentam interações repulsivas que também contribuem expressivamente para a estabilidade 

conformacional, principalmente dos compostos 4-6. Os resultados experimentais obtidos 

através do IV mostraram que os deslocamentos para o vermelho da banda da ligação OH foram 

de 193, 225 e 256 cm-1 para os compostos 1, 2 e 3, respectivamente. Estes resultados foram 

surpreendentes e indicaram que a força da LHI aumenta nesta ordem apesar do efeito estérico 

também aumentar.  Uma primeira metodologia, para calcular a fração molar experimental de 

confôrmeros com LHI (XLHI) para compostos acíclicos 1,3-dissubstituídos por RMN de 1H, foi 

proposta neste trabalho. Os resultados de XLHI foram muito interessantes e mostraram que em 

solventes apolares tais como CCl4 os confôrmeros com LHI são predominantes no equilíbrio 

conformacional (XLHI = 0,70, 0,69 e 0,78 para os compostos 1-3). Já em solventes polares como 

DMSO-d6, os valores de XLHI foram bem menores (0,10, 0,08 e 0,08 para os compostos 1-3), 

indicando uma mudança no equilíbrio conformacional de confôrmeros que faziam LHI para 

confôrmeros que não tinham este tipo de interação. As análises por Teoria Quântica de Átomos 

em Moléculas e Interações Não Covalentes evidenciaram, caracterizaram e quantificaram a 

intensidade da LHI nos compostos 1-6. Estes resultados foram concordantes com os dados 

experimentais e indicaram que tanto as LHI quanto as interações estéricas influenciam de forma 

significativa na estabilidade conformacional de todos os compostos estudados. 

 

 

Palavras-chave: Análise Conformacional. Amino álcoois. Ligação de Hidrogênio. 

Ressonância Magnética Nuclear. Teoria Quântica de Átomos em Moléculas. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

BATISTA, R. Patrick. Effect of intramolecular hydrogen bonding on the conformational 

stability of acyclic amino alcohols 1,3-disubstituted by DFT calculations, NMR and IR. 2017. 

81 f. Dissertação – Área de concentração: Química Orgânica - Programa de Pós-Graduação em 

Química, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2017. 

 

The conformational analysis covers aspects of the determination of molecular geometric 

structures, relative energies of conformers and interactions that control structural stabilities. In 

this sense, the conformational preferences of the compounds (1), 3-N-methylaminopropanol 

(2), 3-N,N-dimethylaminopropanol (3), 3-aminobutanol (4), 3-N-methylaminobutanol (5) and 

3-N,N-dimethylaminobutanol (6) are evaluated experimentally through Infrared (IR) and 

Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopies and theoretically by calculations using the 

Density Functional Theory (DFT). The study of these compounds was important because it will 

improve the understanding of the interactions that occur in these molecules in different 

chemical environments, since there is a wide range of amino alcohols with biological and 

synthetic applications. In view of this, theoretical calculations showed that the O-H···N 

intramolecular hydrogen bonding (IHB) governs the stability and the conformational preference 

of compounds 1-6. The IHB favors the formation of a chair like six member ring with 

substituents at pseudo-equatorial-axial positions, which exhibit repulsive interactions that also 

contribute significantly to the conformational stability, especially of compounds 4-6. The  IR 

experimental results showed a OH band red shift of 193, 225, and 256 cm-1 for compounds 1, 2 

and 3, respectively. These results were surprising and indicated that the strength of IHB 

increases in this order although the steric effect also increases. A first methodology for 

calculating the experimental molar fraction of hydrogen-bonded conformers (XIHB), in any 

solvent by 1H NMR, was proposed to attend 1,3-disubstituted acyclic compounds. The XIHB 

results showed that in non-polar solvents, such as CCl4 solvent, the hydrogen-bonded 

conformers predominate in the conformational equilibria (XIHB = 0.70, 0.69 and 0.78 for 

compounds 1-3). In polar solvents, such as DMSO-d6, the XIHB values decrease (0.10, 0.08 and 

0.08 in compounds 1-3) indicating a change in conformational equilibria from hydrogen-

bonded conformers to non-hydrogen-bonded conformers. Quantum Theory of Atoms in 

Molecules and Non-Covalent Interactions analysis evidences, characterizes and quantifies the 

strength of IHB in compounds 1-6. These results agreed with the experimental data and 

indicated that both IHB and steric interactions significantly influence the conformational 

stability of all compounds studied. 

 

 

 

Keywords: Conformational Analysis. Amino alcohols. Hydrogen Bond. Nuclear Magnetic 

Resonance. Quantum Theory of Atoms In Molecules. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A análise conformacional tem como objetivos determinar os estados de estabilidade 

termodinâmica de uma molécula, representados por seus diferentes arranjos espaciais chamados 

confôrmeros, e caracterizar suas interações inter- e intramoleculares1; 2; 3. Estrutura molecular, 

reatividade química e características espectroscópicas de diferentes compostos, são 

influenciadas pela conformação2; 4; 5. Uma interação que exerce grande influência na preferência 

conformacional em sistemas moleculares, é a ligação de hidrogênio (LH)6.  

Um sistema molecular interessante para o estudo do efeito de LHs sobre equilíbrios 

conformacionais são os dos amino álcoois, devido à presença de dois grupos (-NR1R2 e -OH) 

que podem fazer ligações de hidrogênio. Além disso, os amino álcoois encontram-se numa 

grande variedade de compostos biologicamente importantes, como produtos naturais e 

peptídeos, bem como em um número crescente de ligantes e auxiliares quirais para síntese 

assimétrica. Os amino álcoois são divididos principalmente em três grupos gerais: 1) naturais, 

2) sintéticos, farmacologicamente ativos, 3) catalisadores quirais e auxiliares7. Alguns 

exemplos importantes são os 1,3-aminoalcoois e seus derivados, biologicamente ativos, tais 

como (-)-sedamina, usada para o tratamento de distúrbios cognitivos8, (+)-negamicina, usada 

como um tratamento para a distrofia muscular,9 e a fluoxetina,10 que é um medicamento 

antidepressivo. 

Muitos amino álcoois tem sido estudados por diferentes técnicas como Infravermelho 

(IV), Ressonância Magnética Nuclear (RMN), Microondas e Cálculos Teóricos.11; 12; 13 Estes 

estudos são realizados para investigar as LHs e as interações estereoeletrônicas envolvidas 

nestes sistemas, obtendo resultados que poderão ser empregados em sistemas moleculares 

semelhantes. No entanto, em amino álcoois acíclicos, os estudos conformacionais são 

normalmente realizados em fase gasosa ou em algum solvente específico. Há uma dificuldade 

de observar as mudanças conformacionais em diferentes solventes através da variação de 

constantes de acoplamento vicinais 3JHH em RMN de 1H e, pela sobreposição que ocorre entre 

as bandas de N-H e O-H no IV, por exemplo14.  

Portanto, estudos conformacionais de amino álcoois acíclicos em diferentes ambientes 

químicos podem contribuir para uma melhor compreensão das suas interações, haja visto as 

inúmeras aplicações destes compostos com objetivos biológicos e sintéticos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

 Nas próximas seções serão apresentadas as fundamentações teóricas dos conceitos, 

abordagens e ferramentas utilizadas no desenvolvimento do presente trabalho. 

 

2.1 ANÁLISE CONFORMACIONAL 

 

A análise conformacional teve origem na descoberta de duas conformações para o 

ciclohexano, conhecidas como cadeira e bote, realizada por Sachse (1890)15. Mas foi com o 

trabalho de Barton (1950), sobre as consequências físicas e químicas da conformação cadeira 

nas propriedades dos esteroides, que se originou o “Estudo dos Equilíbrios Conformacionais 

de Compostos Alicíclicos”16.  

A estereoquímica de moléculas tem papel fundamental para espectroscopia, ciência de 

materiais, síntese orgânica e bioquímica. Para compreender a estereoquímica de uma molécula 

é necessária uma análise conformacional, que é o estudo de isômeros conformacionais que são 

diferenciados pelas orientações espaciais e variações dos ângulos diedros entre os átomos 

devido às rotações em torno das ligações simples1; 2. A existência de mais de um confôrmero 

deve-se às interações atrativas e repulsivas entre os átomos da molécula ou formação de 

interações fracas, onde todas contribuem para a existência de mínimos energéticos. 

Normalmente, a interconversão entre isômeros conformacionais estáveis é muito rápida e se os 

isômeros individuais são ou não observados depende da escala de tempo da medição 

espectroscópica utilizada17. Quando a escala de tempo experimental da técnica espectroscópica 

utilizada é mais lenta do que a da alteração conformacional, os confôrmeros individuais não são 

detectados e os parâmetros espectroscópicos medidos (por exemplo, as frequências) são médias 

em relação a todos os confôrmeros estáveis presentes17. Em diferentes temperaturas existirão 

conformações mais estáveis em maiores proporções e conformações menos estáveis em 

menores proporções18. Portanto, numa análise conformacional, deve-se realizar um estudo 

termodinâmico estatístico considerando uma conformação, em maior ou menor proporção, 

como uma fração de moléculas em relação ao conjunto total de moléculas, onde a conformação 

de maior estabilidade mantém sua proporção constante. Podendo assim, prever as propriedades 

físicas e químicas de um sistema molecular, tendo como base a conformação mais abundante, 

ou seja, mais estável18. 
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2.2 CÁLCULOS TEÓRICOS 

 

A química teórica é uma das subáreas da química que vem crescendo muito nos 

últimos anos, ela incorpora métodos matemáticos e leis fundamentais da física para estudos de 

sistemas químicos. Atuando como ferramenta de apoio à química experimental, a química 

teórica pode prever resultados e até mesmo gerar dados que ainda não foram obtidos 

experimentalmente 19; 20. 

A química teórica utiliza a química computacional para a obtenção de resultados, 

simulando estruturas e reações, permitindo o estudo de fenômenos químicos como estabilidade 

molecular, estados de transição, intermediários, determinação de propriedades estruturais na 

físico-química, estabelecimento e entendimento de mecanismos de reações na química 

orgânica, diferenças energéticas e de barreiras rotacionais, através de cálculos19; 20. Diversos 

métodos são utilizados na química computacional, entre eles a Mecânica Molecular, Métodos 

de Estrutura Eletrônica, Métodos de Ligação de Valência e outros19.  

 

2.2.1 Teoria do Funcional da Densidade 

 

O método da Teoria do Funcional da Densidade (DFT) é um dos principais métodos 

para estudos de moléculas, antes tratados por métodos Hartree-Fock e pós Hartree-Fock. O DFT 

se tornou um método muito utilizado porque nele é levada em consideração a correlação 

eletrônica, a menor demanda por recursos e tempos computacionais, boa precisão e por 

possibilitar o cálculo de moléculas com mais de 100 átomos, gerando dados com boa 

concordância com os resultados experimentais 20; 21. 

O método DFT não utiliza a função de onda do sistema, mas parte do princípio de 

representar a energia de um sistema em função da densidade eletrônica, que é dependente das 

coordenadas espaciais (r), denominando-se a energia do sistema de funcional da densidade 

eletrônica,22 conforme representado pela Equação (1). 

E = E[ρ(r)]                                                                      (1) 

Na Equação (1), E representa a energia do sistema, ρ é a densidade eletrônica e r as 

coordenadas espaciais. 

Os métodos DFT são representados por acrônimos que indicam o funcional de troca e 

o funcional de correlação, sendo o primeiro, originário da anti-simetria das funções de onda 
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para os elétrons e o segundo, da influência de um elétron sobre os movimentos dos outros 

elétrons. Dentre os métodos mais utilizados estão o B3LYP e o B3PW91,23 sendo o método 

B3LYP um funcional híbrido, que utiliza métodos DFT e Hartree-Fock. Outro funcional 

híbrido, desenvolvido em 2008, é o M06-2X,24 que apresentou um bom desempenho para o 

estudo de interações não covalentes, bem como para ligações de hidrogênio25. 

 

2.2.2 Conjunto de Funções de Base 

 

Nos cálculos teóricos, os orbitais moleculares são representados por funções atômicas 

combinadas e o conjunto de tais combinações é chamado de conjunto de funções de bases. Estas 

bases delimitam o espaço ocupado pelos elétrons e são fundamentais na precisão das 

propriedades físicas e químicas do sistema molecular em estudo26. 

Há dois tipos de funções de bases normalmente utilizadas nos cálculos teóricos: 

Orbitais do Tipo Slater (STO) e Orbitais do Tipo Gaussianos (GTO). As funções do primeiro 

tipo não são muito utilizadas atualmente, devido às dificuldades de integração de tais funções. 

Já nas funções do segundo tipo isto não acontece, pois suas integrais são multicêntricas, 

tornando os cálculos mais fáceis19. Devido às facilidades apresentadas pelas funções de base do 

tipo GTOs, estas se tornaram grandes substitutas das STOs, porém, as GTOs devem ser 

combinadas linearmente para uma melhor representação das STOs e quanto maior o número de 

GTOs melhor se torna a descrição da STO. A representação que se utiliza é STO-NG, onde N 

é o número de GTOs utilizadas para descrever a STO19; 22. 

As bases STO-NG, são as mais simples para representar orbitais atômicos de tamanhos 

fixos, gerando imprecisões nos cálculos. Devido a isto, outras bases foram desenvolvidas para 

melhor descrever os orbitais moleculares, como as bases de valência, valência dividida, 

polarizadas, difusas e outras19; 26.  

As bases de valência (que incluem apenas funções necessárias para descrever os 

orbitais) são formadas somente pelos orbitais mais externos e as de valência dividida (que 

incluem o dobro ou mais funções do que as necessárias para a descrição dos orbitais), separam 

as GTOs utilizadas em grupos que podem ser otimizadas e combinadas, gerando orbitais de 

tamanhos ajustáveis. As bases polarizadas adicionam orbitais com momentos angulares em 

excesso a fim de descrever os átomos nos seus estados fundamentais, permitindo a mudança de 

forma dos orbitais para que sejam consideradas as deformações sofridas pelos orbitais atômicos, 

quando uma ligação química é formada. As bases difusas permitem que os orbitais ocupem uma 

região do espaço maior, melhorando a descrição das regiões mais afastadas do núcleo19. 
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Os elétrons 1s representam a maior parte da energia total de um sistema e devido a 

isto, os conjuntos de bases tendem a ser otimizados para os elétrons próximos do núcleo, a fim 

de minimizar a energia e, são menos otimizados para os elétrons de valência, os quais estão 

mais distantes do núcleo. No entanto, em química, os elétrons de valência têm muita 

importância, pois estão relacionados a várias propriedades como por exemplo, a 

polarizabilidade e também à reações químicas. O fato de muitos conjuntos de bases atentarem 

para a descrição de elétrons do núcleo, os quais são energeticamente importantes, mas 

quimicamente sem importância, é a base para os conjuntos de bases contraídas.  Considerando, 

por exemplo, um conjunto de bases consistindo de dez funções do tipo s para o átomo de 

carbono, seis funções serão utilizadas para descrever o orbital 1s e duas funções descreverão o 

orbital 2s. Das dez funções, apenas duas são realmente usadas para descrever os fenômenos 

quimicamente interessantes. Considerando que o custo computacional aumenta à quarta 

potência (ou superior) do número de funções de base, isso é ineficiente. Como os orbitais do 

núcleo mudam pouco dependendo da situação da ligação química, os coeficientes de expansão 

das funções de base internas também mudam pouco. A maior parte do esforço computacional 

é, portanto, gasto descrevendo a parte quimicamente desinteressante da função de onda, que 

além disso, é quase constante19.  

Para resolver o problema da descrição dos orbitais de valência, o método de contração 

de bases faz os coeficientes dos orbitais mais internos constantes, descrevendo assim o orbital 

1s do exemplo citado acima, como uma combinação linear fixa de seis funções de bases e as 

quatro demais funções como uma combinação linear fixa de duas funções de bases. Desta 

forma, o número de funções a serem tratadas reduz-se a apenas três. Portanto, a combinação de 

um conjunto completo de funções de bases, conhecidas como GTOs primitivas (PGTOs), em 

um conjunto menor de funções pela formação de combinações lineares fixas, é chamado de 

contração de conjunto de bases, e as funções resultantes são chamadas de contraídas (CGTOs). 

O grau de contração é o número de PGTOs que faz parte da CGTO, normalmente de uma a dez. 

A notação para a descrição de uma contração é (10s4p1d/4s1p) → [3s2p1d/2s1p], sendo a base 

em parênteses o número de primitivas para átomos pesados antes da barra e para o hidrogênio 

depois da barra. A base nos colchetes é o número de funções contraídas19. 

Conjuntos de base que são amplamente utilizados são os chamados de conjuntos de 

bases de Dunning-Huzinaga (DH)27. Destes conjuntos, um dos mais utilizados são as bases do 

tipo TZ de valência triplamente dividida, que consiste de uma contração de (10s6p) para [5s3p] 

no seguinte esquema: 6,2,1,1,1 para funções do tipo s e 4,1,1 para funções do tipo p. Esta base 

ainda apresenta variações com correlação eletrônica para os elétrons de valência e com funções 
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difusas e de polarização. Como exemplo tem-se a base aug-cc-pVTZ,28 a qual consiste em uma 

base polarizada de valência triplamente dividida com [3s2p1d] funções contraídas e 5s 

primitivas para o hidrogênio e com [4s3p2d1f] funções contraídas e 10s5p primitivas para 

átomos pesados. Além disso, ela conta com 1s1p1d1f funções difusas para os átomos pesados 

representadas pelo acrônimo “aug” e inclui funções para a correlação eletrônica representado 

pelo acrônimo “cc”19. 

  

2.2.3 Teoria Quântica de Átomos em Moléculas 

 

Desenvolvida nas décadas de setenta e oitenta por Richard F. W. Bader e 

colaboradores, a Teoria Quântica de Átomos em Moléculas (QTAIM) apresenta sua base na 

abordagem variacional quântica e tem como princípio fundamental, o papel da densidade 

eletrônica, ρ(r), na explicação e compreensão de observações experimentais da química como, 

estruturas e ligações químicas, transferência de grupos funcionais e reatividade química. Assim, 

a QTAIM prevê propriedades moleculares a partir de funções escalares definidas em cada ponto 

do espaço tridimensional, ou seja, densidades eletrônicas29; 30. 

 A aplicação da QTAIM consiste em evidenciar propriedades topológicas de ρ(r), 

obtidas pela análise do seu gradiente ∇𝜌(𝑟). Estas propriedades resumem-se em números e tipos 

de pontos críticos, ou do inglês critical points (CP), os quais são pontos da distribuição da 

densidade eletrônica, em que as derivadas primeiras de ρ(r) se tornam nulas e estão associadas 

a pontos de máximo, mínimo ou de sela. Na Figura 1 é apresentado um gráfico molecular com 

os respectivos CPs para uma molécula de Cubano.  

 

 

Figura 1 – Critical Points na molécula de Cubano 

               Fonte: Adaptado de Matta, Boyd (2007) p. 6. 
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Os CPs são classificados em: ponto crítico nuclear, do inglês nuclear critical point 

(NCP), ponto crítico de ligação, do inglês bond critical point (BCP), ponto crítico de anel, do 

inglês ring critical point (RCP) e um ponto crítico de gaiola, do inglês cage critical point (CCP), 

indicando a existência de um núcleo, uma região internuclear de máxima densidade eletrônica, 

anéis de átomos quimicamente ligados e quando dois ou mais anéis são conectados de modo a 

abranger um espaço intersticial, respectivamente29. Além dos pontos críticos, quando há a 

interação entre dois núcleos surge um caminho de ligação, do inglês bond path (BP).  

Oito critérios foram estipulados por Koch e Popelier para confirmar a presença das 

ligações de hidrogênio (LH)31. Estes critérios fornecem uma base para distinção de LH de 

interações de van der Waals. Os critérios são: 

1. BCP – entre os átomos de hidrogênio e o aceptor deve existir um BP ligando 

estes dois átomos;  

2. Densidade eletrônica no BCP, 𝜌(𝑟)BCP entre 0,002 u.a. e 0,035 u.a.;  

3. Laplaciano da densidade eletrônica no BCP, ∇2𝜌(𝑟)BCP, no intervalo de 

0,024 u.a. até 0,139 u.a.; 

4. Penetração mútua entre H e o átomo aceptor. Compara-se o raio atômico não 

ligado (r0
atomo) e o raio atômico ligado (ratomo), sendo ∆rátomo > 0;  

5. Aumento na carga líquida, q(Ω), no H. O átomo de hidrogênio sofre uma perda 

de densidade eletrônica na formação da LH, ou seja, o H fica mais positivo quando há a 

formação da LH; 

6. Desestabilização energética de H. O átomo de hidrogênio é energeticamente 

desestabilizado na formação da LH (aumento na energia total do átomo, 𝐸 (𝐻)); 

7. Decréscimo na polarização dipolar do H. O átomo de hidrogênio sofre um 

decréscimo na magnitude de seu momento dipolo (𝑀1(H)) na formação da LH; 

8. Decréscimo no volume atômico de H. O átomo de hidrogênio sofre um 

decréscimo no volume atômico na formação da LH.  

 Nos critérios 4, 5, 6, 7 e 8 observa-se uma complicação extra em relação a sua aplicação 

às ligações de hidrogênio intramoleculares, pois não há existência de um monômero onde não 

há ligação, no qual os valores relativos aos sistemas possam ser obtidos diretamente. Portanto, 

os parâmetros mais utilizados para o estudo de interações intramoleculares são os três 

primeiros31.  

Uma avaliação do Laplaciano da densidade eletrônica pode ser utilizada para 

caracterizar as ligações de hidrogênio, relacionando-a com a energia de interação de ligação 

através da expressão do teorema do virial, Equação (2)30. 
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(ℏ/4m)∇2ρ(r) = 2G(r) + V(r)                                           (2) 

Na Equação (2) G(r) representa a densidade de energia cinética, a qual possui valores 

sempre positivos. V(r) é a densidade de energia potencial, a qual pode ser negativa32. O valor 

de ℏ é o quociente da constante de Planck por 2π, m é a massa do elétron e ∇2ρ(r)BCP é o 

Laplaciano da densidade eletrônica no ponto crítico de ligação, o qual caracteriza a natureza da 

ligação de acordo com o seu sinal. Quando o Laplaciano apresenta um sinal negativo, significa 

que há um excesso de energia potencial no BCP, o que implica uma interação compartilhada 

como as ligações covalentes. Entretanto, um sinal positivo do Laplaciano representa uma maior 

contribuição da energia cinética, implicando uma interação de camada fechada32. 

A densidade de energia eletrônica H(r) no BCP é definida matematicamente pela 

Equação (3)29; 30. 

        H(r)BCP = G(r)BCP + V(r)BCP                                                  (3) 

Um H(r)BCP negativo reflete o domínio da V(r)BCP que pode ser visto como 

consequência do acúmulo de carga no BCP. Portanto, em ligações com algum grau de 

covalência a seguinte condição será satisfeita: |V(r)BCP| > G(r)BCP e H(r)BCP < 0. Todavia, 

ligações em que esta condição é satisfeita mas, |V(r)BCP| < 2G(r)BCP, será caracterizada por 

∇2𝜌(𝑟)𝐵𝐶𝑃 > 0, levando a uma interação de camada fechada, enquanto que H(r)BCP < 0, 

implicando em uma interação compartilhada. Este tipo de interação é caracterizado como sendo 

parcialmente eletrostática e parcialmente covalente33; 34; 35. Sendo assim, no caso de ligações de 

hidrogênio, é possível atribuir um aumento ou diminuição na intensidade da interação, ou seja, 

quanto maior ou menor for o caráter covalente, maior ou menor será a intensidade da interação.     

Pode-se ainda utilizar a densidade de energia potencial no BCP da ligação de 

hidrogênio, para calcular o valor da energia de dissociação desta ligação. Para isto pode-se 

utilizar a relação estabelecida por Espinosa et al. (2001)36 apresentada na Equação (4). 

ELHI = 0,5|V(r)BCP|                                                            (4) 

Na Equação (4), ELHI é a energia de dissociação da ligação de hidrogênio, que é obtida 

através da densidade de energia potencial no BCP desta ligação, V(r)BCP.  
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2.2.4 Interações Não Covalentes 

 

Recentemente uma nova abordagem foi introduzida para o estudo de interações não 

covalentes37. Fundamentada na densidade de elétrons e em seus gradientes reduzidos, s( r

), esta 

nova abordagem tem a capacidade de revelar interações muito fracas, de baixa densidade de 

elétrons, utilizando para isto apenas informações de geometria molecular, complementando 

assim os métodos existentes para interações covalentes e eletrostáticas. Abreviado com a sigla 

NCI, do inglês Non Covalents Interactions, este método fornece a visualização e representação 

através de superfícies geradas por sua implementação no programa NCIPLOT, de interações de 

van der Waals, ligações de hidrogênio e repulsão estérica de pequenas moléculas, complexos 

moleculares e sólidos38. A análise de NCI fornece uma representação 2D (Figura 2) baseada em 

um índice denominado gradiente de densidade reduzida, s(ρ( r

)), e na densidade eletrônica, ρ.  

 

 

Figura 2 - a) Representação do comportamento das densidades atômicas; b) Aparecimento de um s(ρ( r


)) 

na densidade eletrônica entre dois átomos; c e d) Comparação entre o comportamento de s em valores de 

baixa densidade para o benzeno monômero e seu dímero; e) Monômero do benzeno; f) Aspecto de uma 

superfície de interação não covalente intermolecular no dímero de benzeno. A isosuperfície foi gerada com 

s = 0,7 u.a. e ρ < 0,01 u.a. Fonte: Johnson et al. (2010). 
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O gradiente de densidade reduzida, s(ρ), é calculado através da Equação (5). 

𝑠 = (1|∇ρ|)/(2(3π2)1/3ρ4/3                                                 (5) 

Quando há a presença de uma interação inter- ou intramolecular, o gradiente reduzido 

sofre uma grande mudança entre os átomos que interagem, produzindo assim pontos críticos de 

densidade entre tais átomos. Quando um gráfico do gradiente reduzido, s(ρ), em função da 

densidade eletrônica, ρ, é representado (Figura 2c e 2d), observam-se picos em s(ρ) associados 

a cada ponto crítico37; 38. 

De acordo com a Equação (5), o comportamento de s(ρ) em densidades baixas é 

determinado por ρ, assim s tende a divergir aproximando-se de zero. Isto pode ser observado 

na Figura 2c e 2d, que mostra que a principal diferença nos gráficos de s(ρ) de um monômero 

e um dímero é o pico em baixa densidade. Ao analisar os pontos no espaço real, uma região não 

covalente aparece dando origem ao pico (Figura 2e e 2f)37; 38.  

Para determinar a intensidade das interações e se as origens dos picos são 

correspondentes a repulsões estéricas, ligações de hidrogênio etc., é necessária uma análise da 

densidade eletrônica nestes picos. Porém, interações atrativas e repulsivas aparecem na mesma 

região do gradiente reduzido, tornando-se necessário uma avaliação das segundas derivadas da 

densidade eletrônica37. 

Baseado no teorema da divergência, o sinal do Laplaciano (∇2ρ) da densidade 

eletrônica determina quando a densidade está concentrada (interação atrativa) ou esgotada 

(interação repulsiva), no ponto desejado. Como o sinal do Laplaciano é determinado por 

contribuições dos sinais dos autovalores, 𝜆𝑖, da matriz Hessiana elétron-densidade, de modo 

que ∇2ρ =  𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆3, (𝜆1 <  𝜆2 < 𝜆3), tais contribuições devem ser analisadas37; 38. 

Quando uma ligação entre átomos existe, os autovalores serão 𝜆1 < 0,  𝜆2 < 0, 𝜆3 > 0, por isto 

em interações covalentes, o sinal do Laplaciano será negativo devido a maior contribuição 

negativa dos autovalores. Para interações não covalentes fracas, o auto valor 𝜆2 terá seu sinal 

determinado pelo tipo de interação, atrativa ou repulsiva, que está presente. Portanto quando 𝜆2 

apresentar um sinal negativo haverá uma interação atrativa, como uma ligação de hidrogênio, 

por exemplo, e quando 𝜆2 apresentar um sinal positivo é resultado da presença de uma interação 

repulsiva37. Para interações de van der Waals o sinal de 𝜆2 será igual à zero ou levemente 

negativo. Em resumo, a análise do sinal de 𝜆2 permite distinguir os diferentes tipos de interações 

fracas, enquanto que a densidade permite avaliar a intensidade das interações37; 38. 
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2.2.5 Orbitais Naturais de Ligação  

 

O objetivo geral do método de orbitais naturais de ligação, da sigla em inglês NBO 

Natural Bond Orbitals, é traduzir cálculos precisos em conhecimentos químicos, formulados 

em termos de conceitos de ligação comumente compreendidos, tais como: carga atômica, 

estrutura de Lewis, tipos de ligação, hibridização, ordem de ligação, transferência de carga, 

efeitos estéricos39. As análises de NBO correspondem a uma análise de funções de onda inicias 

na linguagem de ligações química do tipo Lewis, expressando propriedades moleculares em 

termos de uma estrutura natural de Lewis. Os NBOs são orbitais de ligação calculados com a 

máxima ocupação eletrônica, consistindo em uma sequência de transformações de uma função 

de onda inicial para vários tipos de funções de onda: orbitais naturais atômicos (NAOs), orbitais 

naturais híbridos (NHOs), orbitais naturais de ligação (NBOs) e orbitais moleculares naturais 

localizados (NLMOs). Estes orbitais moleculares naturais localizados são intermediários entre 

os orbitais atômicos (AO) e os orbitais moleculares (MO)39; 40. 

A transformação da função de onda em sua forma localizada, gera orbitais 

esparsamente ocupados, orbitais antiligantes e orbitais de Rydberg, os quais atuam como 

depósitos de transferências de cargas eletrônicas inter- e intramoleculares, de acordo com a 

conformação molecular40; 41. As deslocalizações eletrônicas podem ser quantitativamente 

analisadas pela deleção dos orbitais antiligantes e de Rydberg, resultando em uma estrutura 

idealizada de Lewis, na qual só efeitos clássicos estão presentes. Pode-se obter portanto, a 

contribuição dos efeitos estérico e hiperconjugativo, estimar a energia e a força das interações 

de transferência de carga pela análise de perturbação de segunda ordem41; 42. 

As ligações de hidrogênio (X-H···A) são interpretadas como sendo formadas, devido 

a uma transferência de carga do par de elétrons livre (n) do átomo aceptor de próton (A) para o 

orbital antiligante do grupo doador (*X-H)40. Portanto, isto permite utilizar a análise de NBOs 

para caracterização e identificação de ligações de hidrogênio6; 43. 

   

2.3 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR E CONSTANTES DE ACOPLAMENTO 

 

A Ressonância Magnética Nuclear (RMN) é a técnica espectroscópica de maior 

importância para a química orgânica. A RMN fornece informações sobre o número de átomos 

magneticamente distintos do sistema estudado, podendo-se determinar o número de cada tipo 

de núcleos de hidrogênios, bem como a natureza do ambiente químico em que se encontram 

tais hidrogênios. As mesmas informações podem ser extraídas para diferentes núcleos, sendo 
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hidrogênio e carbono os mais estudados. Uma vez que a técnica de infravermelho (IV) fornece 

informações sobre grupos funcionais presentes em uma molécula e, portanto, combinando-a 

com dados de RMN, torna-se fácil a determinação da estrutura completa de uma molécula 

desconhecida44.  

A RMN fornece informações sobre um sistema molecular a partir de uma propriedade 

chamada de spin. Núcleos com diferentes números de prótons e nêutrons possuem um momento 

angular de spin quantizado e um momento magnético. Na ausência de um campo magnético 

externo, os estados de spin possuem a mesma energia, porém, não são equivalentes em energia 

quando na presença de um campo magnético externo, passando à uma magnetização total 

inversa ou paralela ao campo externo. O fenômeno da RMN ocorre quando um spin nuclear 

alinhado ao campo externo é induzido a absorção de energia e muda sua orientação de rotação 

em relação ao campo aplicado, onde a energia de absorção é equivalente a diferença entre os 

dois estados envolvidos. Para cada núcleo com spin, o número de estados de spin é determinado 

por seu número quântico de spin I, o qual é uma constante física de cada núcleo, através da 

relação 2I + 1. Para o hidrogênio, cujo número de spin I é ½, duas orientações são possíveis em 

relação ao campo magnético externo. Então, cada núcleo de hidrogênio produzirá uma absorção 

e estas estarão separadas, sendo que o spin de cada hidrogênio é ligeiramente afetado pelas duas 

orientações dos spins do outro hidrogênio. A distância entre os picos que compõem um sinal 

no espectro é chamada de constante de acoplamento J44. 

A magnitude da constante de acoplamento depende do número de ligações entre dois 

átomos ou grupos de átomos que interagem. Em um hidrocarboneto, o spin de um hidrogênio 

na ligação C-H acopla com o spin do outro hidrogênio adjacente ligado ao carbono vizinho, tal 

acoplamento é conhecido como vicinal e designado com o símbolo 3JHH. A transferência de 

informações entre spins nucleares ocorre via uma pequena sobreposição entre os orbitais das 

ligações C-H adjacentes e que é diretamente dependente do ângulo diedro (α) entre as ligações. 

O valor de 3JHH é maior quando as sobreposições dos orbitais ligantes ou antiligantes são 

máximas, ou seja, ângulos diedros de α = 0º ou 180º com as ligações paralelas, e menor quando 

os orbitais são ortogonais, α = 90º com as ligações perpendiculares44 (integral de overlap, S, é 

zero). A Figura 3 ilustra as sobreposições dos orbitais em relação aos ângulos diedros. 
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Figura 3 - Sobreposição dos orbitais em relação ao ângulo diedro entre as ligações C-H adjacentes. 

Fonte: Pavia (2010). 

 

A relação entre ângulo diedro e a variação de 3JHH foi estudada por Martin Karplus 

(1959)45 que, através de dados experimentais forneceu o gráfico apresentado na Figura 4, o qual 

mostra que além do ângulo diedro, os valores das constantes de acoplamento são dependentes 

de outros fatores como o comprimento da ligação, ângulos de valência e a eletronegatividade 

de substituintes ligado ao carbono. Estes fatores são representados pela faixa cinza da curva de 

Karplus46. 

 

Figura 4 - Curva de Karplus que relaciona o ângulo diedro com a variação dos valores das constantes de 

acoplamento 3JHH. 

Fonte: Pavia (2010). 
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2.4 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO 

 

Qualquer composto que contenha ligações covalentes, absorve frequências de radiação 

eletromagnética no infravermelho (IV). A região do IV encontra-se em comprimentos de onda 

que variam de 2,5 a 25 µm, ou em termos de números de ondas de 4000 a 400 cm-1. O processo 

de absorção da radiação IV é quantizado e uma molécula absorve apenas frequências (energias) 

selecionadas. Tal absorção gera mudanças de energia na ordem de 8 a 40 kJ mol-1, o que 

compreende frequências de estiramento das ligações covalentes na maioria das moléculas. 

Deste modo, as frequências de radiação IV que correspondem às frequências naturais de 

vibração das ligações químicas são absorvidas, fazendo com que as amplitudes dos movimentos 

vibracionais das ligações aumentem. No entanto, somente as ligações químicas que possuem 

momento dipolo que muda em função do tempo são capazes de absorverem a radiação IV. O 

momento dipolo acopla com o campo eletromagnético da radiação e então, a energia é 

transferida para a ligação química44. 

Cada ligação química apresenta uma frequência vibracional diferente, no entanto, 

independente da estrutura da molécula em que tal ligação se encontra, ela apresenta o mesmo 

padrão de absorção de IV. Além disso, as absorções de cada tipo de ligação química encontram-

se em regiões específicas da faixa de IV. Por exemplo, a ligação O-H absorve na faixa de 3650-

3584 cm-1, mas a mesma ligação O-H estabelecendo uma ligação de hidrogênio intermolecular 

absorve na faixa de 3550-3200 cm-1. Ainda quase na mesma faixa de radiação, de 3300-

3400 cm-1, aparecem as bandas de absorção da ligação N-H44. Portanto, análise do espectro de 

IV pode ser utilizada para identificar e determinar informações sobre estruturas moleculares. 

  

2.5 EFEITOS DA LIGAÇÃO DE HIDROGÊNIO  

 

As ligações de hidrogênio (LH), tanto inter- quanto intramoleculares, são interações 

muito importantes, pois influenciam nas propriedades químicas de diversas moléculas. Estas 

ligações são representadas por X-H∙∙∙Y, onde os átomos X e Y são eletronegativos e possuem 

pelo menos um par de elétrons livres. Para que ocorra esta interação, a distância entre H e Y 

deve ser menor que a soma correspondente aos raios de van der Waals destes átomos42. As LHs 

muitas vezes têm papel fundamental na estabilização de moléculas orgânicas influenciando no 

seu equilíbrio conformacional, o que interfere muitas vezes em reações químicas e biológicas47.  

A LH manifesta-se em um deslocamento da frequência de estiramento da ligação O-H 

para o vermelho48. Para o grupo hidroxila, o aumento da intensidade da banda de absorção no 
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infravermelho e o deslocamento para o vermelho da frequência de estiramento da ligação O-H, 

são assinaturas espectroscópicas da formação da ligação de hidrogênio. A magnitude da 

intensidade e do deslocamento da frequência aumenta, com o aumento da intensidade da ligação 

de hidrogênio48; 49. Este deslocamento ocorre quando há a formação da LH, devido às mudanças 

nas distâncias interatômicas e ao rearranjo da densidade eletrônica dos átomos envolvidos50. 

Sendo assim, a formação da LH provoca um enfraquecimento da ligação X-H do átomo doador 

de prótons, o que gera um alongamento desta ligação, diminuição na sua frequência vibracional 

(deslocamento para o vermelho ou batocrômico), aumento da intensidade e alargamento de 

banda. Podem haver LHs que provocam deslocamentos para o azul (hipsocrômicos), porém 

estas são mais raras51. 

A partir de parâmetros geométricos e espectroscópicos, as LHs podem ser classificadas 

em relação as suas intensidades52. Um resumo destes parâmetros é mostrado na Tabela 1. No 

entanto, as relações apresentadas não devem ser seguidas de forma tão rigorosa48. 

 

Tabela 1 - Relação entre parâmetros geométricos e intensidade das LHs. 

Parâmetro LH Forte LH média LH fraca 

Comprimento H···Y (Å) 1,2 a 1,5 1,6 a 2,2 2,3 a 3,2 

Alongamento de X-H (Å) 0,08 a 0,25 0,02 a 0,08 < 0,02 

Comprimento X-H vs H···Y X-H ≈ H···A X-H < H···A X-H <<< H···A 

Comprimento X···Y (Å) 2,2 a 2,5 2,6 a 3,2 3,3 a 4,0 

Ângulo entre X-H···Y 170° a 180° > 130° > 90° 

Deslocamento da frequência 

de estiramento X-H (cm-1) 
25 % 10 a 25% < 10% 

Fonte: Steiner (2002). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo do presente trabalho foi realizar o estudo dos efeitos das ligações de 

hidrogênio intramoleculares (O-H...N e N-H...O) e das interações estereoeletrônicas nos 

equilíbrios conformacionais dos compostos 3-(R)-propanol [R = NH2, NHCH3 e N(CH3)2] e 3-

(R)-butanol [R = NH2, NHCH3 e N(CH3)2], através de espectroscopias de RMN, Infravermelho 

e por Cálculos Teóricos. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar o estudo conformacional teórico e experimental dos compostos  

3-aminopropanol (1), 3-N-metilaminopropanol (2), 3-N,N-dimetilaminopropanol (3),  

3-aminobutanol (4), 3-N-metilaminobutanol (5) e 3-N,N-dimetilaminobutanol (6); 

• Realizar análises por espectroscopia no infravermelho para obter informações sobre o 

deslocamento da banda de estiramento da ligação O-H; 

• Analisar o comportamento conformacional e as interações inter- e intramoleculares dos 

compostos, sob a influência de diferentes solventes por espectroscopia de RMN de 1H e 13C; 

• Realizar a busca conformacional de todos os compostos; 

• Obter as geometrias otimizadas, a energia eletrônica do estado fundamental com a correção 

de energia vibracional do ponto zero e a energia eletrônica do estado fundamental com a 

correção térmica para a energia de Gibbs de todos os confôrmeros;  

• Verificar quais confôrmeros contribuem com maior população térmica para a distribuição 

conformacional e para a estabilização de cada composto; 

• Obter frequências vibracionais harmônicas e cargas atômicas; 

• Identificar e caracterizar as ligações de hidrogênio intramoleculares por QTAIM e NCI; 

• Determinar a intensidade das possíveis ligações de hidrogênio intramoleculares (O-H···N e 

N-H···O) e a influência destas na estabilização dos confôrmeros; 

• Realizar a análise dos orbitais naturais de ligação para as conformações mais estáveis; 

• Observar a influência do efeito estérico syn-1,3, com o aumento do volume dos substituintes 

R na estabilização das ligações de hidrogênio intramoleculares e consequentemente dos 

confôrmeros; 
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• Analisar o efeito do grupo metila ligado diretamente ao carbono que contém o grupo amino, 

nos compostos 3-(R)-butanol. 
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4 METODOLOGIA 

 

A seguir, serão detalhadas as etapas da metodologia empregada no desenvolvimento 

do trabalho, afim de alcançar os objetivos propostos. 

 

4.1 ESTUDO EXPERIMENTAL 

 

 Os compostos 1, 2 e 3 foram adquiridos da Sigma-Aldrich Brasil Ltda e foram utilizados 

sem nenhuma purificação visto que a pureza mínima foi de 96%. Os estudos por IV e RMN 

foram realizados somente para os compostos 1-3, uma vez que não foi possível sintetizar os 

compostos 4-6, devido as dificuldades metodológicas e reacionais. Mas como os compostos 

possuem estruturas semelhantes, a utilização de cálculos teóricos com grande acurácia, permitiu 

obter dados que garantiram uma boa previsão dos resultados experimentais. 

 

4.1.1 Espectroscopia no Infravermelho em fase gasosa  

 

Os espectros de IV foram adquiridos com o equipamento em modo externo, onde a 

fonte de luz foi direcionada através de uma célula gasosa de 10 cm, equipada com duas janelas 

de CaF2 em um espectrômetro Varian 640-IR com transformada de Fourier. A amostra líquida 

foi aquecida a 60 ºC para aumentar a pressão de vapor, e a amostra gasosa foi arrastada por um 

fluxo de Argônio e introduzida dentro da célula em fluxo. A célula foi mantida em temperatura 

ambiente em todos os experimentos. Os espectros foram adquiridos com 128 varreduras e 

resolução de 4 cm-1. 

 

4.1.2 Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio 

 

Os experimentos de RMN de 1H foram realizados em um espectrômetro Bruker 

Avance-III, localizado no Instituto de Química da UNICAMP, com sonda na temperatura de 

25 ºC operando a 600,17 MHz para 1H. Os espectros foram obtidos empregando soluções de 

0,05 mol L-1, afim de minimizar a interferência de interações intermoleculares, utilizando 

diferentes solventes deuterados (CCl4/C6D6 9:1, CDCl3, CD2Cl2, CD3CN, Acetona-d6, Piridina-

d5, DMSO-d6). Em todos os casos foi utilizado Tetrametilsilano (TMS) como referência interna. 

Medidas foram realizadas em sonda TBI de 5 mm. As condições típicas para os espectros de 
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1H foram 16 transientes, largura espectral de 5,1 kHz e 64 k de pontos dados, gerando um tempo 

de aquisição de 5,2 s. 

 

4.2 ESTUDO TEÓRICO E DETALHES COMPUTACIONAIS 

 

Os confôrmeros iniciais, candidatos à mínimos energéticos, foram encontrados através 

de uma busca conformacional utilizando o programa TINKER53, com o método de mecânica 

molecular MM354. Os arquivos de entrada para os cálculos (inputs) contendo as coordenadas 

de cada estrutura molecular inicial foram criados com o programa Molden55. 

Para obtenção da energia eletrônica molecular do estado fundamental (ε0) e da 

estrutura otimizada dos confôrmeros, realizaram-se otimizações das conformações encontradas 

utilizando o programa Gaussian0956. Para isto, foi utilizada a teoria do funcional de densidade 

(DFT) com o híbrido funcional M06-2X24 e com a função de base aug-cc-pVDZ28. Em seguida, 

os confôrmeros de mais baixa energia foram reotimizados, utilizando o nível teórico DFT M06-

2X/aug-cc-pVTZ24; 28, o qual apresentou resultados semelhantes ao nível CCSD(T)-F12a/cc-

pVDZ-F12a11 para o estudo de ligações de hidrogênio. 

Após a otimização dos confôrmeros, estes foram submetidos ao cálculo de frequência 

para obtenção das frequências vibracionais harmônicas, a correção térmica da energia de Gibbs 

(Gcorr) e a carga atômica APT.  O cálculo foi realizado com o programa Gaussian09, utilizando 

o nível teórico DFT M06-2X/aug-cc-pVTZ na temperatura de 298,15 K e pressão de 1 atm. 

A partir das geometrias otimizadas dos confôrmeros, foram obtidas as estruturas mais 

estáveis que compõe a distribuição conformacional dos compostos, de acordo com suas 

populações térmicas. Para facilitar a análise da estabilidade dos confôrmeros, foram utilizadas 

energias relativas de Gibbs (G), definidas pela Equação (6), onde ∆Gi corresponde à energia 

relativa de Gibbs do confôrmero de interesse, Gi corresponde ao valor da energia de Gibbs deste 

confôrmero e Gmenor energia é o valor da energia para o confôrmero de menor energia dentro dos 

analisados. 

∆𝐺𝑖 = 𝐺𝑖 − 𝐺𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎                                                     (6) 

Cada confôrmero tem uma contribuição para a energia de Gibbs de –RT ln ω, onde ω 

é a degenerescência estrutural de confôrmeros para cada composto.  Assim, a população 

térmica, Pi, de cada confôrmero i foi calculada de acordo com a distribuição de Boltzmann, 

Equação (7)49; 57. 
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𝑃𝑖 = (
𝑒−∆𝐺𝑖/𝑅𝑇

∑ 𝑒−∆𝐺𝑖/𝑅𝑇
𝑖

) × 100                                                         (7) 

 

Na Equação (7), i representa todos os confôrmeros de cada composto, ∆Gi é a energia 

relativa de Gibbs de cada confôrmero, R é a constante dos gases (0,001987 kcal K-1 mol-1) e T 

a temperatura em que os cálculos foram realizados, 298,15 K. Os confôrmeros gerados após as 

otimizações de geometrias, que tiveram populações térmicas abaixo de 1% foram excluídos, 

pois eles não têm representatividade significativa para a distribuição conformacional.  

Após determinar os confôrmeros mais estáveis e que compõem os equilíbrios 

conformacionais de cada composto, realizou-se a análise dos orbitais naturais ligantes (NBO) 

no nível de teoria DFT/M06-2X/aug-cc-pVTZ com o programa Gaussian09. 

Para a identificação e caracterização das ligações de hidrogênio intramoleculares, 

propriedades de ligação e propriedades atômicas, foi aplicada a Teoria Quântica de Átomos em 

Moléculas (QTAIM) com sua implementação computacional no programa AIMALL58. Todas 

as funções de onda dos confôrmeros que compõem os equilíbrios conformacionais foram 

obtidas no nível de teoria DFT/M06-2X/aug-cc-pVTZ, utilizando o programa Gaussian09. Para 

complementar a identificação e caracterização das ligações de hidrogênio e das possíveis 

interações de van der Waals, estéricas repulsivas e atrativas, também foi realizada a análise de 

Interações Não Covalentes (NCI) através da sua implementação no programa NCIPLOT. 

Através dos resultados do NCIPLOT, foram obtidas as isosuperfícies de interações e os gráficos 

de gradiente de densidade reduzida, utilizando o programa de Visualização Molecular 

Dinâmica (VMD)59. 

Utilizando o nível teórico BHandH/EPR-III23; 60; 61, as constantes de acoplamento 

vicinais, 3JHH, foram obtidas para cada confôrmero em fase isolada.    

Os cálculos foram realizados nos computadores do Laboratório de Análise 

Conformacional e Recursos Renováveis (LACORR) da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR) e do Laboratório de Físico Química Orgânica (LFQO) da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A seguir serão apresentados os resultados e as discussões para os compostos 1-6 

(Figura 5), iniciando pelos resultados de busca e estabilidade conformacional, seguidos pelos 

resultados experimentais de IV e RMN de 1H e posteriormente, os resultados obtidos através 

de cálculos teóricos com aplicação da QTAIM, NCI e NBO. 

 

 

Figura 5 - Representação estrutural dos compostos 3-aminopropanol (1), 3-N-metilaminopropanol (2),  

3-N,N-dimetilaminopropanol (3),  3-aminobutanol (4), 3-N-metilaminobutanol (5) e  

3-N,N-dimetilaminobutanol (6). 

  

 

5.1 ANÁLISE CONFORMACIONAL POR CÁLCULOS TEÓRICOS 

 

As buscas conformacionais utilizando o programa TINKER forneceram 41 

confôrmeros para 1, 79 confôrmeros para 2 e 43 confôrmeros para 3. Após a otimização destes 

confôrmeros utilizando o nível teórico M06-2X/aug-cc-pVTZ, juntamente com o cálculo de 

frequência vibracional harmônica, foram obtidos 4 confôrmeros para o composto 1, 5 para o 2 

e 3 para o 3 (confôrmeros com população térmica acima de 1%). As geometrias dos 

confôrmeros estáveis envolvidos no equilíbrio conformacional estão apresentadas na Figura 6.  
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Figura 6 - Representação espacial dos confôrmeros mais estáveis dos compostos 1-3, obtidos com o nível 

teórico M06-2X/aug-cc-pVTZ.  

 

 

Os confôrmeros 1a, 2a e 3a mostraram geometrias favoráveis a formação de uma 

ligação de hidrogênio intramolecular (LHI) O-H···N, com populações térmicas de 88%, 67% e 

87%, respectivamente (Tabela 2). Os confôrmeros 1b, 2b, 2c e 3b também apresentaram 

condições geométricas para estabelecer uma LHI O-H···N, mas foram menos estáveis 

provavelmente devido as questões geométricas. Para os confôrmeros 1c e 2d, a possibilidade 

de uma LHI do tipo N-H···O foi observada. Os confôrmeros 1d, 2d e 3c que não fazem nenhum 

tipo de ligação de hidrogênio foram os menos estáveis, indicando que a formação de LHI 

favorece a estabilidade conformacional.  
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Além dos resultados da Tabela 2, foi observado que os valores da carga atômica do 

nitrogênio (qN) dos confôrmeros mais estáveis de cada composto, obtidas dos tensores polares 

atômicos generalizados (GAPT), diminuiu com o aumento do grau de substituição por grupos 

metilas (qN = - 0,506, -0,577 e -0,687 e para os confôrmeros 1a, 2a e 3a, respectivamente). Isto 

pode ser explicado pela característica elétron-doador dos grupos metilas tanto por efeito 

indutivo quanto por efeito hiperconjugativo. 

 

Tabela 2 – Energia relativa de Gibbs (∆G)a, população térmicab e momento de dipoloc para os confôrmeros 

mais estáveis dos compostos 1-3. 

Composto Confôrmero ∆G P 𝜇 

1 

1a 0,00 88 3,36 

1b 1,58 6 3,03 

1c 1,97 3 1,42 

1d 1,98 3 1,12 

2 

2a 0,00 67 3,06 

2b 0,59 25 3,12 

2c 1,66 4 2,85 

2d 2,11 2 2,39 

2e 2,18 2 1,25 

3 

3a 0,00 87 2,78 

3b 1,30 10 2,54 

3c 1,94 3 1,20 

a Em kcal mol-1, calculado com o nível de teoria M06-2X/aug-cc-pVTZ a 298,15 K e 1 atm. b (%). c Em Debye 

 

Para os compostos 4-6, as buscas conformacionais forneceram 75 confôrmeros para o 

composto 4, 156 confôrmeros para o composto 5 e 84 confôrmeros para o composto 6. Após a 

otimização destes confôrmeros com o nível teórico M062X/aug-cc-pVTZ, juntamente com o 

cálculo de frequência vibracional harmônica, foram obtidos 6 confôrmeros para os compostos 

4 e 5, e 4 confôrmeros para o composto 6. As geometrias dos confôrmeros estáveis envolvidos 

no equilíbrio conformacional dos compostos 4-6 estão apresentadas na Figura 7.    



39 

 

Figura 7 - Representação espacial dos confôrmeros mais estáveis dos compostos 4-6, obtidos com o nível 

teórico M06-2X/aug-cc-pVTZ. 
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Os confôrmeros 4a, 5a e 6a mostraram geometrias com populações térmicas de 68%, 

38% e 78%, respectivamente (Tabela 3), indicando que as conformações mais estáveis para os 

compostos 4-6 também são aquelas favoráveis à formação de uma LHI O-H···N. Os 

confôrmeros 4b, 4c, 4d, 5b, 5c, 5d, 5f, 6b e 6c também apresentaram uma LHI O-H···N, mas 

foram menos estáveis porque suas geometrias favorecem menos à formação da LHI, quando 

comparados aos confôrmeros 4a, 5a e 6a. O confôrmero 4f apresentou geometria favorável à 

uma LHI do tipo N-H···O. Já o composto 5 não forneceu confôrmero estável com este tipo de 

LHI. Os confôrmeros 4e, 5e e 6d que não formam nenhum tipo de LHI também foram menos 

estáveis para estes compostos como aconteceu no caso dos compostos 1-3.  

 

 

Tabela 3 - Energia relativa de Gibbs (∆G)a, população térmicab e momento de dipoloc para os confôrmeros 

mais estáveis dos compostos 4-6. 

Composto Confôrmero ∆G P 𝜇 

4 

4a 0,00 68 3,42 

4b 0,70 21 3,44 

4c 1,66 4 3,02 

4d 1,86 3 3,23 

4e 2,00 2 1,01 

4f 2,05 2 1,34 

5 

5a 0,00 38 3,26 

5b 0,12 31 3,18 

5c 0,53 16 3,12 

5d 0,77 10 3,22 

5e 1,72 2 1,10 

5f 1,77 2 2,89 

6 

6a 0,00 78 2,99 

6b 1,19 11 2,62 

6c 1,23 10 2,81 

6d 2,49 1 1,45 

a Em kcal mol-1, calculado com o nível de teoria M06-2X/aug-cc-pVTZ a 298,15 K e 1 atm. b (%). c Em Debye. 

 

Os valores de carga (GAPT) do átomo de nitrogênio para os confôrmeros 4a, 5a e 6a 

foram de -0,513, -0,577 e -0,677 e, respectivamente. Isto mostrou que os grupos metilas 

provocam um efeito indutivo que aumenta a densidade eletrônica sobre o átomo de nitrogênio, 

bem como observado nos compostos 1-3. No entanto, tais valores de cargas não apresentaram 

diferenças significativas, quando comparados aos valores apresentados pelos confôrmeros 1a, 
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2a e 3a, mostrando que o grupo metila adicional na cadeia carbônica principal dos compostos 

4-6, não contribui consideravelmente para a carga atômica do nitrogênio. 

Outra característica observada nas geometrias dos confôrmeros, está relacionada à 

posição dos grupos substituintes R1 = R2 = R3 = H ou CH3, como mostrados na Figura 8.  

 

 

Figura 8 - Equilíbrio entre as conformações do tipo pseudo-cadeiras de seis membros adotadas pelos 

confôrmeros com LHI O-H···N dispondo os grupos R1, R2 e R3 em posições pseudo axiais e pseudo-

equatoriais. 

 

Os confôrmeros que apresentaram a possibilidade de estabelecer uma LHI formam 

anéis de seis membros e adquirem conformações do tipo pseudo-cadeira de seis membros e, os 

grupos R1, R2 e R3 por sua vez, adotam posições pseudo-axiais e pseudo-equatoriais, lembrando 

os anéis de ciclohexanos. Quando os confôrmeros adotaram a conformação mostrada na Figura 

8B, houve a presença do efeito estérico 1,3-diaxial entre o grupo R1 e o átomo de hidrogênio e 

também do efeito estérico relacionado as posições gauche entre os grupos R2 e R3.  

Portanto, os confôrmeros com menores energias e consequentemente mais estáveis 

(1a, 2a, 3a, 4a, 5a e 6a), apresentaram seus grupos R1, R2 e R3 sempre em posições do tipo 

pseudo-equatoriais, para evitar os efeitos estéricos, assim como nos ciclohexanos17. Isto é o que 

explica as diferenças de energia entre os confôrmeros mais estáveis para outros confôrmeros 

que também podem estabelecer uma LHI O-H···N, mas que apresentam maiores energias de 

Gibbs. Olhando para os seguintes confôrmeros (Figuras 6 e 7), suas energias relativas aos 

confôrmeros mais estáveis de cada composto (Tabelas 2 e 3), relacionadas com as posições dos 

grupos R1, R2 e R3, ficaram claras: 2b (G = 0,59 kcal mol-1), 4b (G = 0,70 kcal mol-1), 

5b (G = 0,12 kcal mol-1), 5c (G = 0,57 kcal mol-1), 5d (G = 0,77 kcal mol-1) e 

6c (G = 1,23 kcal mol-1). 
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5.2 ESTUDO DA LIGAÇÃO DE HIDROGÊNIO POR ESPECTROSCOPIA NO 

INFRAVERMELHO EM FASE GASOSA  

 

De acordo com os resultados obtidos através da busca e estabilidade conformacional, 

foi observado que LHI O-H···N foi uma das principais interações responsáveis pela 

estabilização dos confôrmeros. Por isto, a primeira análise experimental realizada foi a de IV, 

pois ela pode evidenciar claramente a existência ou não de LHI através da banda de estiramento 

da ligação O-H. As análises de IV foram realizadas em fase gasosa porque é conhecido que as 

bandas de estiramentos das ligações N-H e O-H aparecem na mesma região do espectro 

(3000 – 4000 cm-1), gerando sobreposição das bandas e interferindo na análise da banda de O-

H 14; 62. A região da banda de O-H dos espectros de infravermelho em fase gasosa dos compostos 

1-3, é mostrada na Figura 9.  

 

Figura 9 - Região da banda de O-H dos espectros de infravermelho em fase gasosa dos compostos 1 (A), 2 

(B) e 3 (C), e sobreposição dos espectros dos compostos 1-3 (com ajuste de escala do eixo y, apenas para 

melhor visualização do deslocamento da banda de OH) (D). 

 

A banda de maior frequência em 3675 cm-1, para os três compostos, corresponde à 

vibração da ligação O-H quando não está estabelecendo uma LHI (O-Hlivre). Uma segunda 

OHlivre  

OHlivre  
NH  NH  

OHlivre  

OHligado  

OHligado  
OHligado  
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banda foi observada em 3482 cm-1 (Figura 9A), 3450 cm-1 (Figura 9B) e 3419 cm-1 (Figura 9C) 

para os compostos 1, 2 e 3, respectivamente, a qual é atribuída à vibração da ligação O-H 

quando está estabelecendo uma LHI (O-Hligado). Uma vez que, a ligação O-H é enfraquecida 

pela formação da LHI, ocorre a redução nos valores de frequência de estiramento, devido ao 

enfraquecimento da ligação O-H, provocando o deslocando da banda O-H para o vermelho. 

Os deslocamentos experimentais para o vermelho (ΔνO-H = νO-Hlivre - νO-H ligado) de 

193, 225 e 256 cm-1 para os compostos 1, 2 e 3, respectivamente podem ser evidenciados 

através da Figura 9D. Estes valores indicaram que a força da LHI foi maior na seguinte ordem 

de compostos 3 > 2 > 1 devido ao maior caráter aceptor de hidrogênio que o átomo de nitrogênio 

assume com o aumento na adição de grupos metila. Estes resultados também mostraram que a 

força da LHI O-H···N é maior do que a O-H···O, que ocorre em sistemas similares como em 3-

alcoxiciclohexanóis63 e butanodióis49, o que pode ser explicado pela maior basicidade do átomo 

de nitrogênio quando comparado ao átomo de oxigênio.  

Outras bandas também foram observadas nos espectros de infravermelho dos 

compostos 1 e 2. Uma banda em 3363 cm-1 e outra em 3290 cm-1, no espectro do composto 1 

que correspondem as deformações axias assimétricas e simétricas da ligação N-H, e uma banda 

em 3351 cm-1 no espectro do composto 2, devido a deformação axial assimétrica da ligação N-

H. O espectro do composto 3 se apresentou um pouco diferente na região de 3100 a 3700 cm-1, 

isto porque a banda de OH acopla com vibrações de frequências mais baixas (≈ 70 cm-1) e seus 

overtones64. 

Foram obtidos os espectros de infravermelho teóricos em fase gasosa para os 

compostos 1-6. Eles estão apresentados na Figura 10. Através destes espectros foi possível 

determinar teoricamente e calcular os deslocamentos para o vermelho das frequências de 

estiramento da ligação O-H, fornecendo informações sobre a força da LHI. A sobreposição das 

regiões da banda de O-H dos espectros de infravermelho teóricos para os compostos 1-3, pode 

ser visualizada na Figura 10A e para os compostos 4-6 na Figura 10B.  
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Figura 10 - Sobreposição da região da banda de estiramento da ligação O-H dos espectros teóricos de 

infravermelho em fase gasosa: A) compostos 1-3; B) compostos 4-6. 

 

Os espectros foram obtidos com frequências vibracionais harmônicas calculadas com 

o nível teórico M06-2X/aug-cc-pVTZ, considerando o fator de escala 0,9574 65 para a correção 

entre as frequências vibracionais harmônicas e as frequências experimentais, com um 

percentual de erro menor do que 3%. A frequência de estiramento da banda de O-Hlivre foi 

atribuída em 3745 cm-1, e as frequências de estiramento da banda de O-Hligado foram atribuídas 

em 3576, 3557 e 3550 cm-1 para os compostos 1-3, respectivamente (Figura 10A). Os valores 

de deslocamentos para o vermelho da banda de O-H foram, portanto, de 169, 188 e 196 cm-1, 

em concordância com a tendência observada experimentalmente. As demais bandas entre as 

OHlivre  

OHligado  

OHlivre 

OHligado  
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bandas de O-Hlivre e O-Hligado são atribuídas aos confôrmeros menos estáveis e que estabelecem 

uma LHI mais fraca. 

Os compostos 4-6 apresentaram a banda de O-Hlivre com frequência em 3737 cm-1 e a 

banda de O-Hligado dos confôrmeros mais estáveis com frequências em 3565, 3519 e 3527 cm-

1, respectivamente (Figura 10B). Portanto, os deslocamentos para o vermelho da banda de O-H 

foram 172, 218 e 210 cm-1. O composto 4 apresentou uma banda com menor frequência em 

3542 cm-1 atribuída ao confôrmero 4b, indicando que sua LHI é mais forte do que do 

confôrmero mais estável, 4a. No entanto, devido ao efeito estérico do grupo R3 na posição 

pseudo-axial, sua estabilidade é reduzida. Assim como para os compostos 1-3, as demais bandas 

entre as bandas de O-Hlivre e O-Hligado são atribuídas aos confôrmeros menos estáveis e que 

estabelecem uma LHI mais fraca. 

Analisando os resultados dos deslocamentos para o vermelho da banda de O-H, foi 

observado que a intensidade da LHI aumenta nos compostos 4-6 em relação aos compostos 1-

3. No entanto, comparando os compostos 1 e 4, que possuem estruturas químicas semelhantes, 

tendo como diferença um grupo CH3 a mais na cadeia carbônica principal, o aumento na 

intensidade da LHI não foi tão significativo quanto o aumento entre os compostos 2 e 5 e entre 

o 3 e 6 que também possuem estruturas semelhantes. Isto mostrou que, os grupos metilas 

ligados ao átomo de nitrogênio provocam um efeito indutivo/hiperconjugativo sobre os 

compostos, que favorece o aumento da força da LHI. O grupo metila a mais na cadeia carbônica 

mostrou exercer um efeito de menor proporção no composto 4, mas um efeito relevante nos 

compostos 5 e 6. Tal fato foi melhor avaliado com cálculos teóricos utilizando análises 

topológicas através da QTAIM, NCI e NBO, e tais resultados serão apresentados e discutidos 

na seção 5.4 e nas suas subseções. 

No caso dos compostos 1-3 foi observado que o deslocamento para o vermelho 

aumenta das aminas primárias (169 cm-1), para as secundárias (188 cm-1) até chegar nas aminas 

terciárias (196 cm-1).  Já para os compostos 4-6 esta ordem não foi observada. O aumento do 

deslocamento para o vermelho acontece das aminas primárias (172 cm-1) para as terciárias (210 

cm-1) e depois para as secundárias (218 cm-1) indicando que a metila a mais na cadeia principal 

impede que o composto 6 faça a LHI mais forte. 

Quando comparamos os compostos 2 e 4 podemos avaliar a influência da metila na 

força da LHI quando ela está diretamente ligada ao átomo de nitrogênio e quando está ligada 

ao carbono α ao átomo de nitrogênio. Pelos valores de Δν ficou claro que a metila ligada 

diretamente ao nitrogênio (Δν=188 cm-1) favorece mais a formação da LHI O-H...N do que 

ligada ao carbono α (Δν=172 cm-1).  



46 

5.3 EFEITO DO SOLVENTE POR ESPECTROSCOPIA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

NUCLEAR 

 

Para avaliar o efeito de diferentes ambientes químicos sobre o equilíbrio 

conformacional, foram realizadas análises de RMN de 1H em solventes de diferentes constantes 

dielétricas e basicidades. 

O efeito do solvente sobre o equilíbrio conformacional dos compostos 1-3, foi 

analisado utilizando os valores das constantes de acoplamento vicinais (3JHH) obtidas 

experimentalmente em diferentes solventes utilizando a RMN de 1H. Em paralelo a esta análise 

foram realizados cálculos teóricos de 3JHH em nível BHandH/EPR-III, o qual tem apresentado 

resultados muito satisfatórios em trabalhos publicados recentente66; 67. Os resultados das 

constantes de acoplamento entre os hidrogênios H-1 e H-2 são apresentados na Tabela 4 (No 

Apêndice A são mostrados os demais valores das constantes de acoplamento experimentais 

3JH2H1 e 3JH3H2/
3JH2H3). Analisando os resultados apresentados na Tabela 4 pode-se observar que 

os valores de 3JH1H2 são próximos de 5,3 Hz em CCl4 para os três compostos. No entanto, em 

DMSO-d6 os valores são maiores, em torno de 6,3 Hz. Estes resultados indicaram uma alteração 

conformacional em consequência do aumento da basicidade do solvente. 

  

Tabela 4 - Constantes de acoplamento vicinais experimentais (3JH1H2)a e frações molares experimentais dos 

confôrmeros com LHI (XLHI)b em solventesc de diferentes constantes dielétricas ()d e basicidades (SB)d, para 

os compostos 1-3. 

 

 

 

 

 

Solvente SB  
1 2 3 

3JH1H2 XHB 
3JH1H2 XHB

 3JH1H2 XHB 

CCl4
e 0,04 2,24 5,31 0,70 5,36 0,69 5,30 0,78 

CDCl3 0,07 4,81 5,50 0,59 5,38 0,68 5,30 0,78 

CD2Cl2 --- 8,50 5,48 0,60 5,40 0,67 5,32 0,77 

CD3CN 0,29 37,50 5,88 0,36 5,79 0,43 5,81 0,45 

Acetona-d6 0,48 20,70 5,86 0,37 5,62 0,53 5,93 0,37 

Piridina-d5 0,58 12,40 6,10 0,23 6,08 0,25 6,14 0,23 

DMSO-d6 0,65 46,70 6,32 0,10 6,37 0,08 6,38 0,08 
a Em Hz. b Valores obtidos através da Equação (9). c Concentração: 0,05 mol L-1. d Wypych (2001).e Para uma 

mistura de CCl4/C6D12 (9:1). 
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Para avaliar como o solvente estava afetando a estrutura dos confôrmeros mais estáveis 

dos compostos 1-3 foi feito um estudo para a determinação da fração molar experimental (XLHI) 

dos confôrmeros com ligação de hidrogênio. Para isto, foi necessário avaliar as metodologias 

presentes na literatura visto que na revisão feita sobre o assunto não foram encontradas 

metodologias para determinação da fração molar de confôrmeros em sistemas acíclicos 1,3-

dissubstituídos. 

É bem conhecido que a constante de acoplamento 3JHH apresenta uma dependência do 

ângulo diedro e, portanto, permite analisar as preferências conformacionais de diferentes 

compostos. Tal relação foi estudada por Karplus (1959)45 que mostrou que quanto maior a 

sobreposição entre os orbitais dos átomos acoplados, maior será os valores das constantes de 

acoplamento (seção 2.3). A Equação (8) é baseada na relação de Karplus, na qual aplicando os 

valores de 3JHH experimentais e teóricos, é possível calcular as frações molares experimentais 

de um dos confôrmeros dos ciclohexanos cis-1,3-dissubstituídos13; 63; 68; 69; 70. 

 

𝑋𝑒𝑒 =
𝐽𝑂𝐵𝑆 − 𝐽𝐻1𝑒𝐻2𝑒

33

𝐽𝐻1𝑎𝐻2𝑎
3 − 𝐽𝐻1𝑒𝐻2𝑒

3                                                    (8) 

 

Na Equação (8) Xee é a fração molar do confôrmero com os substituintes nas posições 

equatoriais (Figura 11A), 3JOBS é a constante de acoplamento experimental e 3JH1eH2e; 
3JH1aH2a, 

são as constantes de acoplamento calculadas para o confôrmero com os grupos R1 e R2 diaxiais 

(Figura 11B) e para o confôrmero com grupos R1 e R2 diequatoriais (Figura 11A). A fração 

molar Xee pode ser determinada pela Equação (8) porque os ciclohexanos possuem uma rigidez 

rotacional devido ao anel de seis membros, o que faz com que os valores de 3JHH sejam 

diferentes, quando seus grupos substituintes estão nas posições equatoriais ou axiais. 

 

 

Figura 11 - Equilíbrio conformacional de cis-1,3-ciclohexanos com os grupos R1 e R2 em posições 

diequatoriais (A) e em posições diaxiais (B), destacando-se os hidrogênios utilizados na Equação (8) para o 

cálculo da fração molar experimental dos confôrmeros diequatorial (Xee). 
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Dias, Ferreira e Tormena (2008)71 mostraram que álcoois acíclicos α-metil 

substituídos, formam um tipo de anel de seis membros quando seus confôrmeros estão 

envolvidos em uma LHI. O tempo de duração da conformação em anel foi suficiente para tornar 

os hidrogênios magneticamente diferentes, como se houvessem posições pseudo-axiais e 

pseudo-equatoriais. Esta situação permitiu predizer a orientação dos substituintes e evidenciar 

a formação da LHI através de RMN de 1H. No entanto, os compostos estudados neste trabalho 

não apresentaram hidrogênios magneticamente distintos, mesmo com seus confôrmeros 

formando um anel de seis membros por causa da LHI. Portanto, a Equação (8) não pode ser 

utilizada diretamente para os compostos 1-3.  

Entretanto, foi observado através dos cálculos teóricos que o ângulo diedro formado 

pelos átomos O-C1-C2-C3, apresentou um movimento restrito no espaço em consequência da 

formação da LHI (Figura 12A). Foi observado também que os valores 3JH1H2 experimentais 

aumentavam gradativamente à medida que se usava solventes cada vez mais básicos. Esta 

variação nos valores de 3JH1H2 indicava que a LHI se tornava cada vez menos presente até deixar 

de existir (Figura 12B). Esta observação foi a chave para calcular a fração molar dos 

confôrmeros com LHI no equilíbrio conformacional (XLHI), em diferentes solventes, para os 

compostos 1-3. Para os confôrmeros sem LHI, as ligações carbono-carbono apresentaram livre 

rotação (FR), como mostra a Figura 12B e os valores de 3JHH eram valores médios (3JFR). 

 

  

Figura 12 - Representação do equilíbrio conformacional de amino álcoois 1,3-dissubstituídos: A) 

Confôrmero com LHI e B) Confôrmero sem LHI e com rotação livre, para os compostos 1-3. 

 

Os valores médios típicos das constantes de acoplamento para compostos acíclicos são 

de 6 a 8 Hz45. Assim sendo, foi considerado o valor de 3JFR = 3JH1H2 dos compostos 1-3 obtido 

dos espectros de RMN de 1H usando o solvente deuterado D2O, uma vez que a população dos 

confôrmeros com LHI neste meio é praticamente nula. Portanto, para a determinação dos 

valores de XLHI foi proposta neste trabalho a Equação (9). 
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𝑋𝐿𝐻𝐼 =
𝐽𝑜𝑏𝑠 −3 𝐽𝐹𝑅

3

𝐽𝐿𝐻𝐼 − 𝐽𝐹𝑅
33                                                              (9) 

 

Na Equação (9), 3Jobs é a constante de acoplamento experimental 3JH1H2 determinada 

em diferentes solventes. Os valores de 3JFR são 6,48, 6,50 e 6,50 Hz para os compostos 1-3, 

respectivamente, determinados através dos espectros de RMN de 1H usando D2O como 

solvente. 3JLHI é a constante de acoplamento calculada para os confôrmeros mais estáveis com 

LHI. Os valores de 3JLHI foram obtidos por cálculos teóricos, para todos os confôrmeros com 

LHI de cada composto, de acordo com a seguinte distribuição de Boltzmann: 

 

𝐽𝐿𝐻𝐼 = ∑ 𝑃𝑖𝐽𝑖

𝑛

𝑖=1
                                                             (10) 

 

onde Pi é a população térmica de cada confôrmero, definida pela Equação (7) e Ji é a 3JH1H2 do 

confôrmero “i” que faz LHI. Os valores de 3JLHI foram 4,81, 4,85 e 4,85 Hz para os compostos 

1-3, respectivamente.  

Os resultados de XLHI apresentados na Tabela 4 mostraram que os confôrmeros com LHI 

são predominantes no equilíbrio conformacional em solventes apolares, tais como o CCl4  

(XLHI = 0,70, 0,69 e 0,78 para os compostos 1-3, respectivamente). Estes confôrmeros são 

favorecidos nestes solventes porque os grupos hidroxila e amino, parte polar das moléculas dos 

compostos, interagem pouco com as moléculas do solvente e se aproximam para estabelecer a 

LHI, deixando a parte menos polar em contato como o solvente. Em solventes polares, tais 

como DMSO-d6, os valores de XLHI diminuem para 0,10, 0,08 e 0,08 nos compostos 1-3, 

respectivamente. Em solventes mais polares os confôrmeros que fazem LHI são desfavorecidos 

porque os grupos hidroxila e amino tendem a fazer ligações de hidrogênio intermoleculares 

com o solvente, dificultado a formação da LHI. Consequentemente, os equilíbrios 

conformacionais são alterados para confôrmeros que não formam LHI e que mostram ligações 

carbono-carbono com livre rotação (Figura 12B). 

Estes resultados são surpreendentes e mostram que apesar dos confôrmeros que fazem 

LHI apresentarem valores maiores de momento de dipolo (Tabelas 2 e 3) do que os confôrmeros 

que não fazem LHI, eles são menos estáveis em solventes polares. 

As análises do efeito do solvente também indicaram que, os valores de 3JHH 

aumentaram e os valores de XLHI diminuíram com o aumento da basicidade do solvente (SB)72 

e não com o aumento da constante dielétrica (Ɛ). Por exemplo, os valores de XLHI para 1 em 
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Piridina-d5 (Ɛ = 12,40, SB = 0,58) foi de 0,23, enquanto que em CD3CN (Ɛ = 37.50, SB = 0.29) 

este valor foi de 0,36. 

Os cálculos teóricos foram realizados somente em fase gasosa, uma que os modelos 

de solvatação implícitos falham na predição da estabilidade geométrica para compostos 

contendo LHI. Os métodos utilizados mostraram que os confôrmeros com LHI são mais 

estáveis em solventes polares e que os confôrmeros sem LHI são mais estáveis em solventes 

apolares. Isto ocorre porque os confôrmeros com LHI apresentam um grande momento de 

dipolo comparados aos confôrmeros sem LHI. No entanto, o comportamento experimental 

observado é oposto, ou seja, os confôrmeros com LHI são mais favorecidos em solventes 

apolares e os confôrmeros sem LHI são mais favorecidos em solventes polares devido a 

solvatação. 

 

5.4 LIGAÇÃO DE HIDROGÊNIO INTRAMOLECULAR E EFEITOS DOS 

SUBSTITUINTES 

 

Nas subseções seguintes serão apresentados os resultados obtidos pelas análises 

topológicas realizadas, utilizando a QTAIM e a NCI para identificação e caracterização das 

LHIs O-H···N e N-H···O. Apesar das duas abordagens fornecerem parâmetros semelhantes, 

elas podem ser utilizadas como complementares uma da outra. A QTAIM mostrou resultados 

pontuais da LHI, ou seja, no BCP desta interação, permitindo assim o cálculo da energia de 

ligação e da densidade de energia eletrônica total, bem como a caraterização das LHIs. A NCI 

além de identificar a LHI, permitiu avaliar uma região espacial de interações atrativas e 

repulsivas e também quantificar os efeitos estéricos em cada confôrmero. Serão apresentados 

também os resultados do efeito da ligação de hidrogênio e os fatores estereoeletrônicos 

responsáveis pelas preferências conformacionais nos compostos 1-6. Para isto foram utilizados 

parâmetros geométricos e as análises de NBO. 

 

5.4.1 Teoria Quântica de Átomos em Moléculas (QTAIM) 

 

As análises topológicas dos confôrmeros que apresentaram geometrias favoráveis à 

formação de uma LHI, dos compostos 1-6, utilizando a QTAIM (Figura 13 e 14), indicaram 

que as interações O-H···N e N-H···O podem ser identificadas e caracterizadas como LHIs. Isto 

porque os cálculos mostraram a presença de um BP, BCP e RCP que, de acordo com Bader 

(1991), são parâmetros necessários e suficientes para dois átomos serem considerados 
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quimicamente ligados. Além disso, os compostos também atenderam aos demais critérios 

topológicos propostos por Koch e Popelier (1995), os quais foram apresentados na seção 2.2.3 

(Apêndice B para os confôrmeros dos compostos 1-3 e Apêndice C para os confôrmeros dos 

compostos 4-6).  

 

Figura 13 - Gráficos moleculares obtidos através do QTAIM para os confôrmeros dos compostos 1-3 com 

LHI obtidos com o nível teórico M06-2X/aug-cc-pVTZ.  
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Figura 14 - Gráficos moleculares obtidos através do QTAIM para os confôrmeros dos compostos 4-6 com 

LHI obtidos com o nível teórico M06-2X/aug-cc-pVTZ.  
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A intensidade da LHI nos confôrmeros 1a, 2a, 3a, 4a, 5a e 6a foi analisada por 

parâmetros no BCP, fornecidos pela análise de QTAIM, e parâmetros geométricos obtidos dos 

confôrmeros pela otimização de geometria. Os valores foram dispostos na Tabela 5 (Para os 

demais confôrmeros com LHI dos compostos 1-3 ver Apêndice D e dos compostos 4-6 ver 

Apêndice E).  

A partir da Equação (4), proposta por Espinosa et al. (2001), a qual foi definida na 

seção 2.2.3, e da densidade de energia potencial no BCP [V(r)BCP], foram calculadas as energias 

de ligação da LHI (ELHI). Os valores de ELHI para os confôrmeros 1a-6a foram, portanto, 6,24, 

6,27, 6,42, 6,66, 7,11 e 7,11 kcal mol-1, respectivamente (Tabela 5), o que mostrou um aumento 

na força da LHI nos compostos mais substituídos. 

 

Tabela 5 - Parâmetros do BCPa: Densidade eletrônica [ρ(r)BCP], laplaciano da densidade eletrônica 

[𝛁2ρ(r)BCP], densidade de energia potencial [V(r)], densidade de energia cinética [G(r)], densidade de energia 

eletrônica total [H(r)], energia da LHI (ELHI)b; Parâmetros geométricos da LHIc: Comprimento cO5-H6, 

O5-H6,d  ângulo O-H···N, e distância dO-N; calculados para os confôrmeros mais estáveis dos compostos 

1-6.  

Parâmetros 
Confôrmero 

1a 2a 3a 4a 5a 6a 

ρ(r)BCP 0,025 0,026 0,026 0,027 0,028 0,029 

∇2ρ(r)BCP 0,081 0,080 0,081 0,084 0,083 0,083 

H(r)BCP 0,0002 0,0000 -0,0001 -0,0001 -0,0010 -0,0011 

V(r)BCP -0,0199 -0,0200 -0,0204 -0,0212 -0,0227 -0,0228 

G(r)BCP 0,0201 0,0200 0,0203 0,0211 0,0217 0,0217 

ELHI 6,24 6,27 6,42 6,66 7,11 7,11 

cO-H 0,96738 0,96799 0,96834 0,96788 0,96885 0,96892 

cO-H 0,00900 0,00920 0,00988 0,00929 0,01033 0,01011 

O-H···N 139,374 139,372 139,154 139,083 141,130 140,756 

dO-N 2,84528 2,84817 2,84373 2,82227 2,82564 2,82829 

aEm unidades atômicas. bEm kcal mol-1. cComprimentos de ligação em ångström e ângulos em graus.  
d ΔcO-H = rO-Hligado – rO-Hlivre.  

  

Para os confôrmeros 1b, 2c e 3b, os valores de ELHI foram 3,07, 3,07 e  

2,98 kcal mol-1, respectivamente (Apêndice D). Estes resultados mostraram que a LHI foi mais 

fraca, uma vez que as geometrias apresentadas por esses confôrmeros não favoreceram a 

interação O-H···N. O confôrmero 2b apresentou uma ELHI de 6,59 kcal mol-1, no entanto, sua 

geometria também foi desfavorável à formação da LHI, devido ao efeito estérico 1,3-diaxial do 

grupo R1, apresentado na Figura 8 da seção 5.1, que tornou o confôrmero menos estável do que 

o 2a, apesar de sua LHI mais forte. As ELHI para os confôrmeros 1c e 2e foram 3,11 e 
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3,36 kcal mol-1, respectivamente, indicando uma menor força da LHI N-H···O em comparação 

com a O-H···N, também devido aos parâmetros geométricos (Apêndice D) que pouco 

favoreceram a LHI. Outros fatores que contribuiram para a menor intensidade da LHI N-H···O 

são, a maior eletronegatividade e a menor basicidade do átomo de oxigênio comparado ao 

átomo de nitrogênio. 

Para os compostos 4-6, os efeitos estéricos relacionados à conformação do tipo 

pseudo-cadeira (Figura 8), foram mais efetivos na determinação da estabilidade dos demais 

confôrmeros otimizados, pois nestes compostos o grupo R3 é um grupo mais volumoso (CH3) 

do que nos compostos 1-3 (H). Os resultados dispostos no Apêndice E mostraram que, alguns 

confôrmeros tiveram parâmetros geométricos que favoreceram mais a LHI e valores de ELHI 

maiores do que nos confôrmeros mais estáveis 4a, 5a e 6a. Porém, os efeitos estéricos 1,3-

diaxial e gauche foram predominantes nestes casos. Além disso, outros confôrmeros foram 

menos estáveis, devido aos próprios parâmetros geométricos. O confôrmero 4b apresentou uma 

ELHI de 6,90 kcal mol-1, no entanto, sua geometria foi desfavorável à formação da LHI, devido 

ao efeito estérico 1,3-diaxial do grupo R3, apresentado na Figura 8 da seção 5.1, que tornou o 

confôrmero menos estável do que o 4a, apesar de sua LHI mais forte. Este resultado está em 

concordância com o resultado observado na análise de IV do composto 4 (seção 5.2), em que o 

conformero 4b também apresentou uma LHI mais forte do que o conformero mais estável 4a. 

Através da densidade de energia eletrônica total no BCP [H(r)BCP], definida pela 

Equação (3) na seção 2.3.3, observou-se que os confôrmeros 3a, 4a, 5a e 6a apresentaram LHIs 

com características covalente/eletrostática, pois seus valores de H(r)BCP foram negativos e de 

∇2ρ(r)BCP foram positivos (Tabela 5). Além disso, os valores de H(r)BCP decresceram 

gradativamente para valores negativos, indicando que a característica covalente das LHIs 

aumentou do confôrmero 1a ao 6a33; 34; 35. 

Os parâmetros geométricos dos confôrmeros 1a ao 6a na Tabela 5, mostraram que os 

valores do ângulo da LHI (O-H···N) diminuíram, provocando uma menor interação de LH. 

A distância entre os átomos de oxigênio e nitrogênio (dO-N) também aumentou, resultando em 

um afastamento dos grupos hidroxila e –NR1R2. No entanto, houve um aumento no 

comprimento da ligação O-H (cO-H) e na diferença (cO-H) do comprimento da ligação O-H 

do confôrmero que faz a LHI em comparação a um confôrmero que não faz esta ligação. Estes 

resultados mostraram que o átomo de H fica em uma posição favorável para fazer uma LHI.  

Portanto, como os confôrmeros mais estáveis dos compostos 4-6 apresentaram 

geometrias muito semelhantes ao dos compostos 1-3, os resultados da QTAIM e dos parâmetros 

geométricos mostraram que, a inserção de um grupo alquila adjacente ao átomo de nitrogênio, 
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favoreceu a intensificação da LHI. Este efeito foi avaliado através dos cálculos de NBO, os 

quais serão discutidos na seção 5.4.3. 

 

5.4.2 Interações Não Covalentes (NCI) 

 

A aplicação da análise topológica NCI forneceu a isosuperfície NCI e o gráfico do 

gradiente de densidade reduzida, s(), e sinal(λ2).ρ(r). O gradiente de cores vermelho-verde-

azul na isosuperfície NCI é obtido de acordo com os valores correspondentes ao sinal de 

(λ2).ρ(r), e pode ser utilizado para avaliar as forças das interações. 

Os gráficos de s() e sinal(2)×ρ(r), juntamente com as isosuperfícies NCI para os 

confôrmeros 1a, 2a e 3a estão apresentados na Figura 15 e para os confôrmeros 4a, 5a e 6a 

estão na Figura 16 (para os demais confôrmeros com LHI dos compostos 1-3 ver Apêndice F e 

dos compostos 4-6  ver Apêndice G). Foram identificados picos negativos de (2)×ρ(r) com 

valores de -0,025, -0,026 e -0,026 u.a. e positivos com valores de 0,014, 0,014 e 0,015 u.a., para 

os confôrmeros 1a, 2a e 3a (Figura 15A), que indicaram a presença da interação atrativa da 

LHI e das interações estéricas relacionadas a formação de um anel de seis membros e da 

proximidade espacial dos átomos, respectivamente. Nas isosuperfícies NCI (Figura 15b e 16b) 

podem ser observadas as interações atrativas, representadas em azul e repulsivas em 

verde/vermelho.  

As isosuperfícies (Figura 15B), evidenciaram o aumento das interações 

intramoleculares, principalmente no confôrmero 3a, o qual apresentou uma superfície de 

interação muito maior relacionada ao efeito estérico do grupo metil, ligado ao nitrogênio, com 

o oxigênio e o hidrogênio ligado ao carbono C3.  
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Figura 15 - A) Gráfico de s() e sinal(λ2)×ρ(r); B) Isosuperfícies NCI geradas com s = 0,5 u.a. e com escala 

de cores vermelho-verde-azul de -0,2 < sinal (λ2)×ρ(r) <0,2 u.a. para os confôrmeros 1a, 2a e 3a. 
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Figura 16 - A) GDR versus sinal (λ2)×ρ(r); B) Isosuperfícies NCI geradas com s = 0,5 u.a. e com escala de 

cores vermelho-verde-azul de -0,2 < sinal (λ2)×ρ(r) <0,2 u.a. para os confôrmeros 4a, 5a e 6a. 

  

Para os confôrmeros 4a-6a, os picos negativos -0,027, -0,028 e -0,029 u.a. foram 

atribuídos às LHIs e os picos positivos 0,015, 0,015 e 0,015 u.a. aos efeitos estéricos, 

respectivamente (Figura 16A). No entanto, outros picos surgiram devido às interações de van 

der Waals com valores negativos e positivos de -0,014; 0,010 u.a. e -0,010; 0,011 u.a. para os 

confôrmeros 5a e 6a, respectivamente. As interações descritas podem ser observadas nas 

isosuperfícies da Figura 16B, sendo estas relacionadas à formação da LHI e à proximidade dos 

grupos CH3. 
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Através das isosuperfícies NCI foi possível evidenciar e quantificar as interações 

intramoleculares repulsivas, relacionadas com os efeitos estéricos 1,3-diaxial e gauche, em 

consequência da conformação do tipo pseudo-cadeira (seção 5.1, Figura 8), adotada por alguns 

dos confôrmeros com LHI O-H···N. Para melhor visualização destas interações, as 

isosuperfícies dos confôrmeros 2b, 4b, 5b, 5c, 5d e 6c, foram dispostas nas conformações do 

tipo pseudo-cadeira na Figura 17.  

 

 

Figura 17 - Isosuperfícies NCI nas conformações do tipo pseudo-cadeira, geradas com s = 0,5 u.a. e com 

escala de cores vermelho-verde-azul de -0,2 < sinal (λ2)×ρ(r) <0,2 u.a. para os confôrmeros 2b, 4b, 5b, 5c, 5d 

e 6c. 
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Os confôrmeros 2b, 4b e 5b apresentaram o efeito estérico 1,3-diaxial entre os grupos 

R1 e R2, os quais estão em posições do tipo pseudo-axiais, com os hidrogênios ligados aos 

carbonos C1 e C2. Além destas interações, os confôrmeros 5c, 5d e 6c exibiram um efeito 

estérico referente às posições gauche entre os grupos R1, R2 e R3.  

A soma dos valores das interações repulsivas foram 0,024, 0,026, 0,025, 0,026, 0,025 

e 0,045 u.a. para os confôrmeros 2b, 4b, 5b, 5c, 5d e 6c. Isto mostrou que, o efeito estérico é 

maior do que o apresentado pelos confôrmeros mais estáveis, 1a-6a, e também que o aumento 

foi mais significativo no confôrmero 6c, em razão dos seus substituintes mais volumosos. 

 

 

Figura 18 - Isosuperfícies NCI nas conformações do tipo pseudo-cadeira, geradas com s = 0,5 u.a. e com 

escala de cores vermelho-verde-azul de -0,2 < sinal (λ2)×ρ(r) <0,2 u.a. para os confôrmeros 2a, 4a, 5a e 6a. 
 

Na Figura 18 são mostradas as isosuperfícies NCI dos confôrmeros mais estáveis dos 

compostos 2, 4, 5 e 6 nas posições pseudo-cadeira. Como mencionado na seção 5.1, estes 

confôrmeros apresentaram seus substituintes em posições pseudo-equatoriais, o que favoreceu 

suas estabilidades frente aos demais confôrmeros. Como pode ser observado na Figura 18, os 

confôrmeros apresentaram menos interações repulsivas do que os confôrmeros 2b, 4b, 5b, 5c, 

5d e 6c (Figura 17), os quais apresentaram os seus substituintes em posições pseudo-axiais. No 

entanto, o confôrmero 6a apresentou mais interações repulsivas do que os confôrmeros 2a, 4a 

e 5a, devido ao maior volume dos substituintes. Isto explica os resultados obtidos pelo 

deslocamento da banda de OH no IV e pelo cálculo da ELHI, os quais mostraram que o composto 

6 não tem um aumento significativo na força da LHI quando comparado ao composto 5.      
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5.4.3 Orbitais Naturais de Ligação (NBO) 

 

A influência dos efeitos estérico e hiperconjugativo na energia de cada confôrmero, 

foi estudada por análises de NBO. O papel da deslocalização eletrônica pode ser avaliado 

quantitativamente, excluindo todos os orbitais de ligação do tipo não-Lewis (NL). A função de 

onda resultante da estrutura natural de Lewis é perfeitamente localizada, com todos os orbitais 

naturais de ligação duplamente ocupados. Pelo princípio variacional, a função de onda do tipo 

Lewis (L), que é correlacionada a energia eletrônica estérica/eletrostática E(L), tem uma maior 

energia do que a energia eletrônica total, E(Total). A diferença de energia E(NL) = E(Total) - 

E(L) fornece o efeito de estabilização por deslocalização eletrônica (non-Lewis) de um dado 

confôrmero66. Os valores de energias relativas ΔE(Total), ΔE(L) e ΔE(NL) para os confôrmeros 

mais estáveis com LHI (1a, 2a, 3a, 4a, 5a e 6a) e sem LHI (1d, 2d, 3c, 4e, 5e e 6d) são 

mostrados na Tabela 6. Os valores de ΔE(Total), ΔE(L) e ΔE(NL) para os demais confôrmeros 

dos compostos 1-6, encontram-se no Apêndice H. 

 

Tabela 6 - Energia eletrônica total relativa [ΔE(Total)]a, energia eletrônica estérica relativa [ΔE(L)]a
  e 

energia eletrônica hiperconjugativa relativa [ΔE(NL)]a para os confôrmeros mais estáveis com e sem LHI, 

dos compostos 1-6. 

Energias 

Confôrmeros 

1a 1d 2a 2d 3a 3c 4a 4e 5a 5e 6a 6d 

ΔE(Total) 0,00 3,03 0,00 3,72 0,00 3,44 0,00 3,23 0,22 3,47 0,00 3,72 

ΔE(L) 8,36 0,00 7,38 0,69 5,89 0,86 8,92 0,00 9,08 0,00 6,29 0,00 

ΔE(NL) -11,39 0,00 -10,41 0,00 -8,47 0,00 -12,15 0,00 -12,33 0,00 -10,00 0,00 

      a Em kcal mol-1, calculado com o nível de teoria M06-2X/aug-cc-pVTZ. 

 

Os resultados de ΔE(Total) mostraram que os confôrmeros 1a, 2a, 3a, 4a, 5a e 6a, 

com LHI, são mais estáveis do que os confôrmeros 1d, 2d, 3c, 4e, 5e e 6d, sem LHI, porque 

apresentaram a maior contribuição hiperconjugativa [ΔE(NL)]. Os confôrmeros com LHI, 

também apresentaram os maiores valores de energia estérica [ΔE(L)]. Estes valores sugerem 

que o efeito estérico é maior para os confôrmeros 1a, 2a, 3a, 4a, 5a e 6a do que para 1d, 2d, 

3c, 4e, 5e e 6d. A explicação do maior efeito estérico nos confôrmeros que fazem LHI está 

relacionada à necessidade dos grupos -OH e –NR1R2 se arranjarem no espaço de tal forma a 

permitirem a formação da LHI O-H···N. Consequentemente vai existir a estabilização causada 

pela LHI mas também vai existir a repulsão entre estes grupos devido à proximidade entre eles. 

Os resultados da Tabela 6 também indicam que, a maior estabilidade relativa para os 
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confôrmeros isolados 1a, 2a, 3a, 4a, 5a e 6a vem das suas maiores estabilizações 

hiperconjugativas, induzidas pela formação da LHI. 

As principais interações hiperconjugativas, presentes nos compostos 1-6, estão 

resumidas na Tabela 7.  

 

Tabela 7 - Principais interaçõesa hiperconjugativas presentes nos confôrmeros estáveis com LHI (1a-6a) e 

sem LHI (1d, 2d, 3c, 4e, 5e e 6d) dos compostos 1-6. 

Interações 

Confôrmeros 

1a 1d 2a 2d 3a 3c 4a 4e 5a 5e 6a 6d 

nN → σ*O–H 7,42 ---- 7,08 ---- 6,09 ---- 8,25 ---- 8,64 ---- 7,20 ---- 

σC8-H8a → σ*C3-N ---- ---- 4,04 3,96 4,32 3,84 ---- ---- 4,29 4,19 4,05 4,53 

σC7-H7a → σ*C3-N ---- ---- ---- ---- 3,96 4,19 ---- ---- ---- ---- 3,73 4,14 

σC4-H4a → σ*C3-N ---- ---- ---- ---- ---- ---- 4,85 4,92 5,06 4,87 5,13 5,15 

a Em kcal mol-1. 

 

As interações na Tabela 7 são referentes as correções de deslocalização eletrônica para 

a estrutura natural de Lewis e são estimadas de acordo com a Equação (11) 

 

𝐸 = 𝑞𝑖

𝐹(𝑖, 𝑗)2

𝜀𝑗 − 𝜀𝑖
                                                                       (11) 

 

Onde qi é a ocupância do orbital doador 𝜀𝑗 , 𝜀𝑖 são as energias dos orbitais e 𝐹(𝑖, 𝑗)  é 

o elemento da matriz de Fock de NBO fora da diagonal. 

A estabilização hiperconjugativa para os confôrmeros com LHI é devida, 

principalmente, à transferência de carga na interação nN → σ*O-H (Figura 19), a qual 

representa a formação da LHI, com valores de energias de 7,42 7,08, 6,09, 7,95, 8,64 e 

7,20 kcal mol-1 para os confôrmeros 1a-6a, respectivamente (Tabela 7). Para os confôrmeros 

1c e 2d e 4f, os valores de energia da interação n(2)O  → σ*N – H foram 0,82, 1,29 e 1,14 kcal 

mol-1, respectivamente, confirmando que a LHI N-H···O é menos favorecida do que a O-H···N 

e contribui pouco para a estabilização conformacional, em concordância com os resultados 

obtidos pela QTAIM. 
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Figura 19 - a) Sobreposição de orbitais da interação nN4 → σ*O5-H6 que estabilizam os confôrmeros 1a-6a. 

 

Foram analisadas também as interações hiperconjungativas σC8-H8a → σ*C3-N,  

σC7-H7a → σ*C3-N e σC4-H4a → σ*C3-N, relacionadas com os grupos alquilas substituintes. 

Estas interações apresentaram valores de energia acima de 3 kcal mol-1 (Tabela 7), sendo muito 

significativos para a estabilização dos confôrmeros com LHI, evidenciando também a 

característica elétron-doador dos grupos alquilas.  
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As ocupâncias (e), calculadas para n do nitrogênio, n(2) do oxigênio, * da ligação O-

H e * da ligação N-H para os confôrmeros mais estáveis com LHI O-H···N e para os 

confôrmeros com LHI N-H···O, foram dispostas na Tabela 8.  

 

Tabela 8 – Ocupânciasa obtidas para o n do átomo de nitrogênio, n(2) do átomo de oxigênio, * da ligação 

O-H e * da ligação N-H. 

Confôrmeros Ocupância nN Ocupância n(2)O Ocupância *O-H Ocupância *N-H 

1a 1,950 ----- 0,0216 ----- 

1c ----- 1,961 ----- 0,0094 

2a 1,914 ----- 0,0227 ----- 

2e ----- 1,983 ----- 0,0175 

3a 1,881 ----- 0,0223 ----- 

4a 1,980 ----- 0,0224 ----- 

4f ----- 1,960 ----- 0,089 

5a 1,912 ----- 0,0251 ----- 

6a 1,878 ----- 0,0237 ----- 

a Em elétrons (e) 

Os resultados mostraram que as ocupâncias do *O-H aumentaram, e que as 

ocupâncias do nN diminuíram com o aumento do volume do grupo –NR1R2 nos compostos 1-

3 e 4-6. Isto evidenciou que os grupos -CH3 também favoreceram a transferência de elétrons do 

nN para o *O-H, o que tornou a LHI O-H···N relativamente mais forte no composto 3 em 

relação aos compostos 1 e 2, e 6 em relação aos compostos 4 e 5. Além disso, os resultados das 

ocupâncias do n(2)O e do *N-H não apresentaram mudanças significativas, indicando que a 

LHI N-H···O é mais fraca do que a O-H···N 73. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A combinação de dados teóricos e experimentais permitiram a previsão das 

preferências conformacionais dos compostos 3-aminopropanol (1), 3-N-metilaminopropanol 

(2), 3-N,N-dimetilaminopropanol (3), 3-aminobutanol (4), 3-N-metilaminobutanol (5) e 3-N,N-

dimetilaminobutanol (6) em fase gasosa e em diferentes solventes. Dentre muitas possibilidades 

de confôrmeros identificados na busca conformacional, apenas 4, 5, 3, 6 e 4 confôrmeros 

contribuem significativamente nos equilíbrios conformacionais dos compostos 1-6, 

respectivamente. O deslocamento para o vermelho da banda da ligação O-H, obtido por IV e 

por cálculos das frequências harmônicas, mostrou a formação de uma LHI muito intensa e que 

determina as estruturas predominantes e a estabilidade conformacional dos compostos 

estudados em fase gasosa. 

  Através dos estudos teóricos e experimentais dos compostos 1, 2 e 3 foi observado 

que as constantes de acoplamento 3JH1H2 possuem uma variação com o solvente em 

consequência da formação das LHIs O-H···N e N-H···O. Com base nesta variação foi possível 

então, propor pela primeira vez uma equação semi-empírica para o cálculo da fração molar 

experimental de confôrmeros com LHI (XLHI) nos equilíbrios conformacionais de compostos 

acíclicos 1,3-dissubstituídos, a qual poderá ser aplicada para outros compostos acíclicos que 

puderem fazer LHIs. A variação de 3JH1H2 e consequentemente da preferência conformacional 

foi dependente da basicidade (SB) do solvente empregado, resultando em uma diminuição dos 

valores de XLHI com o aumento dos valores de SB. A variação nos valores de 3JHH foram por 

causa da redução das possibilidades de confôrmeros com LHI e o aumento da possibilidade de 

ligações de hidrogênio intermoleculares dos compostos com os solventes. 

As análises aplicando a QTAIM, NCI e NBO permitiram identificar e caracterizar as 

LHIs presentes nos confôrmeros mais estáveis, revelando a grande intensidade desta interação, 

que apresentou características covalentes e eletrostáticas. Estas análises também permitiram 

avaliar as interações estéricas e hiperconjugativas onde foi observado uma notável importância 

sobre as preferências conformacionais. Com o cálculo da energia de ligação, juntamente com 

parâmetros calculados no BCP, da interação de LHI e geométricos, foi possível concluir que a 

intensidade da LHI aumenta ligeiramente do composto 1 ao 6, mesmo com o aumento do 

volume dos substituintes e do efeito estérico. 

O estudo realizado permitiu compreender como os compostos 1,3-aminoalcoois 

acíclicos comportam-se, em diferentes ambientes químicos e quais interações determinam suas 

preferências conformacionais. Portanto, os resultados obtidos podem ser empregados a outros 
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sistemas, uma vez que existe uma vasta gama de compostos com diferentes aplicações 

biológicas e como blocos construtores com características semelhantes aos compostos 

estudados neste trabalho. 
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38 CONTRERAS-GARCÍA, J.  et al. NCIPLOT: A Program for Plotting Noncovalent 

Interaction Regions. Journal of Chemical Theory and Computation, v. 7, n. 3, p. 625-

632, 2011.  

 

 

39 GLENDENING, E. D.; LANDIS, C. R.; WEINHOLD, F. Natural bond orbital methods. 

Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science, v. 2, n. 1, p. 1-

42,  2012. 

 

 

40 REED, A. E.; CURTISS, L. A.; WEINHOLD, F. Intermolecular interactions from a 

natural bond orbital, donor-acceptor viewpoint. Chemical Reviews, v. 88, n. 6, p. 899-

926, 1988. 

 

 

41 VOROBYOV, I.; YAPPERT, M. C.; DUPRÉ, D. B. Hydrogen Bonding in Monomers 

and Dimers of 2-Aminoethanol. The Journal of Physical Chemistry A, v. 106, n. 4, p. 

668-679, 2002. 

 

 



70 

42 RAISSI, H. et al. Intramolecular hydrogen bonding in structural conformers of 2-amino 

methylene malonaldehyde: AIM and NBO studies. International Journal of Quantum 

Chemistry, v. 110, n. 4, p. 821-830,  2010. 

 

 

43 HUANG, Z. et al. Microsolvation of aminoethanol: a study using DFT combined with 

QTAIM. Journal of Molecular Modeling, v. 17, n. 11, p. 2781-2796, 2011. 

 

 

44 PAVIA, D. L.  et al. Introduction to spectroscopy. Cengage Learning, 2008.  

 

 

45 KARPLUS, M. Contact electron-spin coupling of nuclear magnetic moments. Journal 

of Chemical Physics, v. 30, n. 1, p. 11-15, 1959. 

 

 

46 HAASNOOT, C. A. G.; DE LEEUW, F. A. A. M.; ALTONA, C. The relationship 

between proton-proton NMR coupling constants and substituent electronegativities—I 

: An empirical generalization of the karplus equation. Tetrahedron, v. 36, n. 19, p. 

2783-2792, 1980.  

 

 

47 SOLOMONOV, B. N.  et al. New thermochemical parameter for describing solvent 

effects on IR stretching vibration frequencies: Communication 1. Assessment of van der 

Waals interactions. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular 

Spectroscopy, v. 64, n. 2, p. 397-404,  2006.   

 

 

48 STEINER, T. The Hydrogen Bond in the Solid State. Angewandte Chemie 

International Edition, v. 41, n. 1, p. 48-76,  2002.  

 

 

49 DAS, P.; DAS, P. K.; ARUNAN, E. Conformational Stability and Intramolecular 

Hydrogen Bonding in 1,2-Ethanediol and 1,4-Butanediol. The Journal of Physical 

Chemistry A, v. 119, n. 16, p. 3710-3720, 2015. 

 

 

50 GOROBETS, N. Y.  et al. Difference between 1H NMR signals of primary amide 

protons as a simple spectral index of the amide intramolecular hydrogen bond strength. 

Journal of Physical Organic Chemistry, v. 25, n. 4, p. 287-295,  2012.   

 

 

51 CAO, L. J.  et al. A computational study on the ring stretching modes of halogen‐

substituted pyridine involved in H‐bonding. International Journal of Quantum 

Chemistry, v. 112, n. 2, p. 498-508,  2012.   

 

 

52 JEFFREY, G. A. An introduction to hydrogen bonding.   Oxford university press 

New York, 1997.     

 



71 

 

53  PONDER, J. W. TINKER–Software Tools for Molecular Design, version 7.1, 

Washington University School of Medicine, Saint Louis, MO, 2015. There is no 

corresponding record for this reference,      

 

54 ALLINGER, N. L.; YUH, Y. H.; LII, J. H. Molecular mechanics. The MM3 force field 

for hydrocarbons. 1. Journal of the American Chemical Society, v. 111, n. 23, p. 

8551-8566, 1989. 

 

 

55 SCHAFTENAAR, G.; NOORDIK, J. H. Molden: a pre- and post-processing program 

for molecular and electronic structures. Journal of Computer-Aided Molecular 

Design, v. 14, n. 2, p. 123-134, 2000. 

 

 

56 FRISCH, M. J.  et al. Gaussian 09, revision D. 01: Gaussian, Inc., Wallingford CT 

2009. 

 

 

 57 MCQUARRIE, D. A. Quantum chemistry.   University Science Books, 2008. 

 

 

58 KEITH, T. A. AIMAll (Version 13.05. 06). TK Gristmill Software, Overland Park 

KS, USA,  2013. 

 

 

59 HUMPHREY, W.; DALKE, A.; SCHULTEN, K. VMD: visual molecular dynamics. 

Journal of molecular graphics, v. 14, n. 1, p. 33-38,  1996.   

 

 

60 BARONE, V. Inclusion of hartree-fock exchange in density-functional methods - 

hyperfine-structure of 2nd row atoms and hydrides. Journal of Chemical Physics, v. 

101, n. 8, p. 6834-6838, 1994. 

 

 

61 CHONG, D. P. Recent Advances in Density Functional Methods:(Part I).   World 

Scientific, 1995. 

 

 

62 THOMSEN, D. L.  et al. Intramolecular Interactions in 2-Aminoethanol and 3-

Aminopropanol. The Journal of Physical Chemistry A, v. 117, n. 40, p. 10260-10273, 

2013.  

 

 

63 OLIVEIRA, P. R. D.; RITTNER, R. The subtle electronic effects of alkyl groups on the 

conformational equilibria and intramolecular hydrogen-bond strength in cis-3-

alkoxycyclohexanols. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular 

Spectroscopy, v. 70, n. 5, p. 1079-1086, 2008. 

 



72 

64 PRZESŁAWSKA, M.  et al. Gas phase FT-IR spectra and structure of aminoalcohols 

with intramolecular hydrogen bonds: I. The shape of the ν(OH) vibrational bands in 

R2NC3H6OH (R=H, CH3). Vibrational Spectroscopy, v. 20, n. 1, p. 69-83, 1999. 

 

 

65 LAURY, M. L.  et al. Harmonic vibrational frequencies: Scale factors for pure, hybrid, 

hybrid meta, and double-hybrid functionals in conjunction with correlation consistent 

basis sets. Journal of Computational Chemistry, v. 32, n. 11, p. 2339-2347,  2011.  

 

66 CORMANICH, R. A.; RITTNER, R.; BUHL, M. Conformational preferences of Ac-

Gly-NHMe in solution. RSC Advances, v. 5, n. 17, p. 13052-13060,  2015. 

 

 

67 SUARDÍAZ, R.  et al. Influence of Density Functionals and Basis Sets on One-Bond 

Carbon− Carbon NMR Spin− Spin Coupling Constants. Journal of chemical theory 

and computation, v. 4, n. 3, p. 448-456,  2008.   

 

 

68 OLIVEIRA, P. R. D.; RITTNER, R. Conformer dipole moment and syn-1,3-diaxial 

steric effect on the conformational equilibrium of the cis isomer of some 1,3-

disubstituted cyclohexanes. Journal of Molecular Structure, v. 743, n. 1–3, p. 69-72, 

2005. 

 

 

69 OLIVEIRA, P. R. D.; ORTIZ, D. S.; RITTNER, R. Concentration and solvent effects 

on the conformational equilibrium of cis-3-ethoxycyclohexanol by 1H NMR and IR 

spectroscopy. Journal of Molecular Structure, v. 788, n. 1–3, p. 16-21, 2006. 

 

 

70 OLIVEIRA, P. R. D.; RITTNER, R. The relevant effect of an intramolecular hydrogen 

bond on the conformational equilibrium of cis-3-methoxycyclohexanol compared to 

trans-3-methoxycyclohexanol and cis-1,3-dimethoxycyclohexane. Spectrochimica 

Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, v. 61, n. 8, p. 1737-1745, 

2005. 

 

 

71 DIAS, L. C.; FERREIRA, M. A. B.; TORMENA, C. F. Intra- and Intermolecular 

Hydrogen Bonds in Alkyl and Silyl Ethers:  Experimental and Theoretical Analysis. 

The Journal of Physical Chemistry A, v. 112, n. 2, p. 232-237, 2008.  

 

 

72 WYPYCH, George. Handbook of solvents. ChemTec Publishing, 2001.     

 

 

73 ZAHEDI-TABRIZI, M.; BADALKHANI-KHAMSEH, F. Effect of methyl groups 

substitution on the strength of intramolecular hydrogen bonding of naphthazarin: DFT 

and NBO studies. Journal of the Iranian Chemical Society, v. 10, n. 4, p. 685-694,  

2013. 

 

 



73 

 

APÊNDICE A - Valores de constantes de acoplamento experimentais (3JH3H2 e 3JH2H1 ou 3JH2H3)a para os compostos 1-3 em solventes de 

diferentes constantes dielétricas (ɛ) e basicidades (SB)b 

Solvente SB  
1 2 3 

3JH3H2 
3JH2H1 / 3JH2H3 

3JH3H2 
3JH2H1 / 

3JH2H3 
3JH3H2 

3JH2H1 / 
3JH2H3 

CCl4 0,04 2,24 6,34 6,14 5,73 5,56 5,84 5,58 

CDCl3 0,07 4,81 6,00 5,76 5,78 5,54 5,78 5,52 

CD2Cl2 --- 8,90 5,88 5,63 5,79 5,52 5,78 5,58 

CD3CN 0,29 37,50 6,34 6,14 6,20 6,00 6,40 6,13 

Acetone-d6 0,48 20,70 6,52 6,15 5,80 5,71 6,55 6,26 

Pyridine-d5 0,58 12,40 6,52 6,31 6,52 6,30 6,84 6,49 

DMSO-d6 0,65 46,70 6,74 6,47 6,82 6,58 7,20 6,76 

a Em Hz. b Wypych (2001). 
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APÊNDICE B - Parâmetros do BCPa da LHI propostos por Koch e Popelier para a caracterização de ligações de hidrogênio nos 

confôrmeros dos compostos 1-3.    

Composto Confôrmero ρ(r)BCP  2ρ(r)BCP q(H6/H7)b,d E(H6/H7)b,d µ(H6/H7)b,d r(H6/H7)b,d c∆r(H6/H7)b,d r(N4/O5)b,d c∆r(N4/O5)b,d V(H6/H7)b,d 

1   O-H···N 

1a 0,027 0,081 0,620 -0,3469 0,141 1,40 0,88 2,51 1,00 15,78 

1b 0,015 0,055 0,596 -0,3604 0,156 1,82 0,46 2,77 0,74 19,17 

1de -------- -------- 0,578 -0,3738 0,168 2,28 ----- 3,51 ----- 22,13 

1   N-H···O 
1c 0,014 0,062 0,370 -0,4828 0,180 1,91 0,51 2,63 0,71 28,78 

1de -------- -------- 0,335 -0,4965 0,198 2,42 ----- 3,36 ----- 33,72 

2   O-H···N 

2a 0,026 0,080 0,615 -0,3480 0,142 1,40 0,88 2,52 1,10 15,85 

2b 0,027 0,083 0,614 -0,3491 0,141 1,39 0,89 2,50 1,12 15,60 

2c 0,015 0,054 0,595 -0,3608 0,156 1,80 0,48 2,78 0,84 19,17 

2de -------- -------- 0,576 -0,3746 0,168 2,28 ----- 3,62 ----- 22,26 

2   N-H···O 
2e 0,015 0,067 0,377 -0,4845 0,168 1,69 0,73 2,54 0,80 27,06 

2de -------- -------- 0,332 -0,5020 0,196 2,42 ----- 3,34 ----- 33,38 

3 

3a 0,026 0,081 0,612 -0,3502 0,142 1,40 0,88 2,52 1,21 15,72 

3b 0,014 0,052 0,592 -0,3626 0,158 1,84 0,44 2,81 0,92 19,52 

3ce -------- -------- 0,579 -0,3732 0,167 2,28 ----- 3,73 ----- 22,11 

a Em unidades atômicas. b Átomos numerados na Figura 6. c Δr(H,N,O) = r(H,N,O)Ligado – r(H,N,O)Livre.  
d H7 e O5 para confôrmeros com LHI N-H···O. e Confôrmeros utilizados 

como referências para a avaliação dos parâmetros da QTAIM para caracterização de uma ligação de hidrogênio. 
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APÊNDICE C - Parâmetros do BCPa da LHI propostos por Koch e Popelier para a caracterização de ligações de hidrogênio nos 

confôrmeros dos compostos 4-6.    

Composto Confôrmero ρ(r)BCP  2ρ(r)BCP q(H6/H7)b,d E(H6/H7)b,d µ(H6/H7)b,d r(H6/H7)b,d c∆r(H6/H7)b,d r(N4/O5)b,d c∆r(N4/O5)b,d V(H6/H7)b,d 

4   O-H···N 

4a 0,026 0,084 0,618 -0,3463 0,140 1,37 0,91 2,48 1,03 15,59 

4b 0,027 0,083 0,621 -0,3442 0,138 1,35 0,93 2,48 1,03 15,13 

4c 0,015 0,055 0,596 -0,3602 0,156 1,70 0,58 2,76 0,75 19,18 

4d 0,022 0,079 0,611 -0,3516 0,145 1,46 0,82 2,54 0,97 16,64 

4ee ----- ----- 0,578 -0,3738 0,168 2,28 ----- 3,51 ----- 22,18 

4   N-H···O 
4f 0,016 0,067 0,375 -0,4802 0,177 1,69 0,82 2,59 0,77 28,04 

4ee ----- ----- 0,340 -0,4940 0,197 2,42 ----- 3,36 ----- 33,45 

5   O-H···N 

5a 0,028 0,083 0,617 -0,3465 0,140 1,35 0,93 2,48 1,14 15,34 

5b 0,028 0,084 0,616 -0,3473 0,139 1,35 0,93 2,48 1,14 15,22 

5c 0,027 0,082 0,617 -0,3458 0,140 1,36 0,92 2,48 1,14 15,31 

5d 0,028 0,084 0,615 -0,3483 0,140 1,35 0,93 2,47 1,15 15,27 

5ee ----- ----- 0,577 -0,3741 0,168 2,28 ----- 3,62 ----- 22,21 

5f 0,016 0,058 0,596 -0,3610 0,156 1,65 0,77 2,74 0,88 18,89 

6 

6a 0,028 0,083 0,613 -0,3497 0,140 1,35 0,93 2,49 1,24 15,33 

6b 0,016 0,058 0,593 -0,3626 0,157 1,66 0,76 2,75 0,98 19,13 

6c 0,026 0,081 0,612 -0,3494 0,142 1,38 1,04 2,50 1,23 15,65 

6de ----- ----- 0,575 -0,3753 0,169 2,28 ----- 3,73 ----- 22,34 

a Em unidades atômicas. b Átomos numerados na Figura 6. c Δr(H,N,O) = r(H,N,O)Ligado – r(H,N,O)Livre. 
d H7 e O5 para confôrmeros com LHI N-H···O. e Confôrmeros utilizados 

como referências para a avaliação dos parâmetros da QTAIM para caracterização de uma ligação de hidrogênio. 
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APÊNDICE D - Parâmetros do BCPa: Densidade eletrônica [ρ(r)BCP], laplaciano da densidade eletrônica [𝛁2ρ(r)BCP], densidade de energia 

potencial [V(r)], densidade de energia cinética [G(r)], densidade de energia eletrônica total [H(r)], energia da LHI (ELHI)b; Parâmetros 

geométricos da LHIc: Comprimento rO-H, rN-H, O-Hd,  N-Hd, ângulo O-H···N,  ângulo N-H···O, e distância dO-N; calculados para 

os confôrmeros otimizados dos compostos 1-3.  

Parâmetros 
Confôrmero 

1b 1c 2b 2c 2e 3b 

ρ(r)BCP 0,015 0,014 0,027 0,015 0,015 0,014 

∇2ρ(r)BCP 0,055 0,062 0,083 0,054 0,067 0,052 

H(r)BCP 0,0020 0,0028 -0,0001 0,0019 0,0030 0,0017 

V(r)BCP -0,0098 -0,0099 -0,0210 -0,0098 -0,0107 -0,0095 

G(r)BCP 0,0118 0,0127 0,0209 0,0117 0,0137 0,0112 

ELHI 3,07 3,11 6,59 3,07 3,36 2,98 

rO-H 0,96419 ---- 0,96802 0,96431 ----- 0,96378 

rN-H ----- 1,01189 ----- ----- 1,01191 ----- 

O-H 0,00581 ----- 0,00923 0,00552 ----- 0,00532 

N-H ----- -0,00076 ----- ----- -0,00111 ----- 

O-H···N 124,563 ----- 138,849 125,156 ----- 125,153 

N-H···O ----- 116,373 ----- ----- 129,083 ----- 

dO-N 2,99280 2,89899 2,83018 3,00317 2,94368 3,02509 

aEm unidades atômicas. bEm kcal mol-1. cComprimentos de ligação em ångström e ângulos em graus. dΔO-H = O-Hligado – O-Hlivre. e ΔN-H = N-Hligado – N-Hlivre. 
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APÊNDICE E - Parâmetros do BCPa: Densidade eletrônica [ρ(r)BCP], laplaciano da densidade eletrônica [𝛁2ρ(r)BCP], densidade de energia 

potencial [V(r)], densidade de energia cinética [G(r)], densidade de energia eletrônica total [H(r)], energia da LHI (ELHI)b; Parâmetros 

geométricos da LHIc: Comprimento rO-H, rN-H, O-Hd,  N-Hd, ângulo O-H···N,  ângulo N-H···O, e distância dO-N; calculados para 

os confôrmeros otimizados dos compostos 4-6. 

Parâmetros 
Confôrmero 

4b 4c 4d 4f 5b 5c 5d 5f 6b 6c  

ρ(r)BCP 0,027 0,015 0,022 0,016 0,028 0,027 0,028 0,016 0,016 0,026  

∇2ρ(r)BCP 0,083 0,055 0,079 0,067 0,084 0,082 0,058 0,058 0,058 0,081  

H(r)BCP -0,0010 0,0020 0,0015 0,0030 -0,0009 -0,0006 -0,0008 0,0019 0,0019 -0,0002  

V(r)BCP -0,0219 -0,0098 -0,0167 -0,0108 -0,0227 -0,0217 -0,0228 -0,0108 -0,0107 -0,0207  

G(r)BCP 0,0213 0,0118 0,0182 0,0138 0,0218 0,0211 0,0220 0,0127 0,0126 0,0205  

ELHI 6,90 3,07 5,24 4,33 7,12 6,81 7,15 3,39 3,36 6,49  

rO-H 0,96821 0,96417 0,96492 ----- 0,96897 0,96871 0,96896 0,96473 0,96416 0,96873  

rN-H ----- ----- ----- 1,01215 ----- ----- ----- ----- ----- -----  

O-H 0,00962 0,00558 0,00623 ----- 0,01045 0,01019 0,01044 0,00621 0,00534 0,00991  

N-H ----- ----- ----- -0,00021 ----- ----- ----- ----- ----- -----  

O-H···N 142,716 124,264 133,532 ----- 140,908 141,760 139,687 125,726 126,140 139,841  

N-H···O ----- ----- ----- 120,670 ----- ----- ----- ----- ----- -----  

dO-N 2,83898 2,98774 2,85234 2,89740 2,82204 2,83986 2,81271 2,97007 2,98094 2,84409  

aEm unidades atômicas. bEm kcal mol-1. cComprimentos de ligação em ångström e ângulos em graus. dΔO-H = O-Hligado – O-Hlivre. e ΔN-H = N-Hligado – N-Hlivre. 
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APÊNDICE F - a, c) Gráfico de s() e sinal(λ2)×ρ(r); b, d) Isosuperfícies NCI geradas com 

s = 0,5 u.a. e com escala de cores vermelho-verde-azul de -0,2 < sinal (λ2)×ρ(r) <0,2 u.a. 

para os confôrmeros 1b, 1c, 2b, 2c, 2e e 3b. 
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APÊNDICE G - a, c) Gráfico de s() e sinal(λ2)×ρ(r); b, d) Isosuperfícies NCI geradas com s = 0,5 u.a. e com escala de cores vermelho-

verde-azul de -0,2 < sinal (λ2)×ρ(r) <0,2 u.a. para os confôrmeros 4b, 4c, 4d, 4f, 5b, 5c, 5d, 5f, 6b e 6c. 
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APÊNDICE H – Energia eletrônica total relativa [ΔE(Total)]a, energia eletrônica estérica 

relativa [ΔE(L)]a
  e energia eletrônica hiperconjugativa relativa [ΔE(NL)]a para os todos 

os confôrmeros otimizados e estáveis dos compostos 1-6. 
Composto Confôrmero ∆E(Total) ∆E(L) ∆E(NL) 

1 

1a 0,00 8,36 -11,39 

1b 1,52 0,54 2,05 

1c 2,56 4,42 4,89 

1d 3,03 0,00 0,00 

2 

2a 0,00 7,38 -10,41 

2b 0,17 4,34 7,20 

2c 1,65 0,00 1,38 

2d 3,72 0,69 0,00 

2e 3,30 4,31 4,05 

3 

3a 0,00 5,89 -8,47 

3b 1,45 0,00 1,13 

3c 3,44 0,86 0,00 

4 

4a 0.00 8.92 -12.15 

4b 0.53 7.38 -10.07 

4c 1.58 1.76 -3.41 

4d 2.19 2.66 -3.69 

4e 3.23 0.00 0.00 

4f 2.45 2.22 -2.99 

5 

5a 0.22 9.08 -12.33 

5b 0.00 4.26 -7.73 

5c 0.38 5.81 -8.90 

5d 0.72 5.54 -8.29 

5e 3.47 0.00 0.00 

5f 1.85 1.77 -3.39 

6 

6a 0.00 6.29 -10.00 

6b 1.28 0.74 -3.18 

6c 0.80 1.47 -4.38 

6d 3.72 0.00 0.00 

      a Em kcal mol-1, calculado com o nível de teoria M06-2X/aug-cc-pVTZ. 

 

 

 

 

 


