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1 INTRODUÇÃO

O cálculo de propriedades termodinâmicas de misturas é de fundamental importância

para a análise e projeto de unidades de processamento na indústria química. Um exemplo

importante é o cálculo de coeficientes de atividade, e o desenvolvimento de modelos baseados

nessas quantidades (KONTOGEORGIS; FOLAS, 2010).

Devido a sua importância, diversos procedimentos para o cálculo de coeficientes de

atividade foram desenvolvidos. Correlações empíricas são apenas um exemplo das estratégias

utilizadas no cálculo de propriedades de líquidos: com o desenvolvimento de computadores

de  alta  capacidade  e  baixo  custo,  modelos  mais  sofisticados passaram a  ser  empregados,

baseados  na  natureza  molecular  da  matéria.  Exemplos  importantes  são  os  modelos  de

contribuição  de  grupos  (KEHIAIAN,  1983),  como  o  UNIFAC  (FREDENSLUND  et  al.,

1986). Tais modelos costumam gerar resultados acurados nas situações para as quais foram

ajustados, mas possuem limitações importantes.  O número de parâmetros necessários para

simulações de interesse (e.g. misturas) é grande. Estes são ajustados a conjuntos de dados

experimentais, e são utilizados para descrever a interação entre cada par de grupos funcionais

do  modelo.  Dessa  forma,  é  necessário  um  número  grande  de  dados  experimentais  de

propriedades variadas, como pressão de vapor e coeficientes de atividade. Além disso, esses

métodos não são capazes de diferenciar entre isômeros, e a polarização de um grupo funcional

pela presença de outro, na mesma molécula, não é permitida.

Há métodos alternativos aos de contribuição de grupos para a simulação de soluções

(TOMASI; PERSICO, 1994; TOMASI et al., 2005), dentre os quais aqueles conhecidos como

“self-consistent reaction field” são de particular interesse. Nesses métodos, cada molécula é

tratada separadamente, sendo inserida em uma cavidade vazia em um meio dielétrico clássico

e contínuo. O processo de solvatação é considerado, então, a soma dessa etapa de inserção,

com  a  etapa  seguinte  de  polarização,  tanto  do  meio,  quanto  da  partícula,  sendo  o

comportamento do dielétrico descrito pelas leis do eletromagnetismo clássico. Com isso, a

caracterização do meio exige apenas a definição da sua constante dielétrica.

Dentre  tais  métodos,  o  abordado  aqui  será  o  “conductor-like  screening  model”,

COSMO (KLAMT; SCHÜÜRMANN, 1993). Nesse método, o meio contínuo é tratado como

um condutor  perfeito.  Dessa  forma,  a  constante  dielétrica  é  infinita,  o  que  simplifica  as

condições de contorno do problema, enquanto as moléculas de interesse são descritas com
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métodos de mecânica quântica. Em particular, o método DFT, “Density Functional Theory”, é

o mais comumente utilizado devido ao seu relativamente baixo custo computacional. Embora

uma série de escolhas de ordem metodológica devam ser feitas para a utilização do método

DFT (conjunto  de  funções  de base  e  funcionais),  o  uso  do COSMO para  a  obtenção de

propriedades termodinâmicas costuma se valer sempre de um mesmo protocolo (MULLINS

et al, 2006): otimização da geometria da molécula no vácuo, seguida do cálculo COSMO para

produção do perfil sigma, sendo utilizados um funcional com convergência eficiente e uma

base com funções de polarização, em ambas as etapas.

No  método  COSMO,  a  interação  do  contínuo  com  uma  molécula  gera  uma

distribuição de cargas no condutor perfeito. Essa informação é expressa sob a forma de uma

densidade de probabilidade denominada de perfil sigma. O perfil sigma é uma informação de

grande importância no método COSMO e vários dos resultados do método são obtidos a partir

dele. No entanto, muito pouco é relatado na literatura sobre a relação entre o nível do cálculo

quanto-mecânico utilizado e o perfil sigma gerado.

O objetivo do presente trabalho é avaliar a dependência do perfil sigma calculado com

o nível de cálculo quanto-mecânico utilizado para a descrição de moléculas. Para esse fim,

cálculos de propriedades com vários funcionais DFT e diferentes conjuntos de funções de

base  foram conduzidos,  e  critérios  de  comparação  foram propostos  e  testados.  Todos  os

cálculos  foram conduzidos  usando  o  pacote  GAMESS:  “General  Atomic  and  Molecular

Eletronic  Structure  System”  (SCHMIDT  et  al.,  1993).  Entretanto,  foi  necessário  alterar

subrotinas  do  arquivo  “cosmo.src”  de  modo  que  os  perfis  sigma  sejam  efetivamente

disponibilizados para o usuário. Além disso, foi necessária a criação de diversos programas

menores,  utilizando  as  linguagens  Octave  e  bash,  para  uma gama de  cálculos  auxiliares.

Vários  desses  programas  estão  disponibilizados  no  Apêndice  C.  Por  fim,  foi  necessária

também a  implementação do pacote  GAMESS, com o arquivo alterado,  em dois  clusters

(laboratórios ATOMS e LQTMM).

O presente trabalho seguirá a  seguinte estrutura:  no Capítulo 2 será apresentado o

método COSMO, e a definição formal do perfil  sigma será discutida; no Capítulo 3 será

apresentado o método COSMO-SAC, extensão do método COSMO, através do qual pode-se

calcular propriedades termodinâmicas de misturas; no Capítulo 4 será apresentada a teoria

DFT,  utilizada para reescrever um problema quântico geral, incluindo o desenvolvido pelo

método COSMO, em termos  de variáveis  mais  simples;  no  Capítulo  5 os  cálculos  serão
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descritos, sendo explicitados parâmetros envolvidos nos métodos, geometrias e aproximações

de cálculo;  no Capítulo 6 serão apresentados os esquemas de comparação utilizados para

analisar os perfis sigma calculados, e serão discutidos os resultados obtidos; no Capítulo 7

serão  apresentadas  as  conclusões  do  trabalho;  e  no  Capítulo  8  serão  apresentadas  as

perspectivas para futuros trabalhos.

O fluxograma da Figura (1.1) apresenta um resumo do trabalho, em forma gráfica.

Figura 1.1: Resumo do presente trabalho.
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2 MODELO COSMO

2.1 Introdução do problema

O modelo COSMO (KLAMT; SCHÜÜRMANN, 1993) é um modelo quântico no qual

a molécula é inserida em uma cavidade de um meio cujo comportamento é o de um condutor

perfeito clássico (permissividade infinita). Esse procedimento tem como objetivo simular o

efeito do solvente por meio das modificações induzidas pelo condutor na densidade eletrônica

da molécula. Métodos similares, como o “polarizable continuum method” (PCM), permitem o

uso de constantes dielétricas para a caracterização dos diferentes meios (TOMASI; PERSICO,

1994).

Um resultado de grande importância do método COSMO é o perfil sigma, o qual será

detalhado na Seção (2.7). Dessa forma, em vários casos, o cálculo dessa variável é o objetivo

do emprego desse método. A Figura (2.1.1) resume as etapas do cálculo, para esse caso.

Figura (2.1.1): fluxograma demonstrando as etapas de um cálculo COSMO cujo objetivo é a obtenção de um

perfil sigma.
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Os modelos que tratam o solvente como um meio contínuo se valem da separação do

hamiltoniano total do sistema em um termo que descreve a molécula isolada (Ĥisolada) e um

termo potencial externo que descreve a interação da molécula com o meio contínuo (Ûinteração)

(TOMASI et al., 2005):

Ĥ solução=Ĥ isolado+Û interação   (2.1.1)

A construção do hamiltoniano molecular nas implementações do COSMO pressupõe a

aproximação de Born-Oppenheimer, BO, o que permite o tratamento do problema eletrônico

desacoplado  do  problema  nuclear  e  que  os  cálculos  sejam  conduzidos  para  geometrias

moleculares fixas.

Na  Equação  (2.1.1)  o  hamiltoniano  eletrônico  da  molécula  isolada  é  (SZABO;

OSTLUND, 1996): 

Ĥisolado=∑
i

N

(−1/2 ∇̂ i
2+∑

j>i

N

1/rij −∑
k

M

Zk /rik) (2.1.2)

Na Equação (2.1.2), i e j designam elétrons, N é o número de elétrons, M é o número

de núcleos e  Zk é a carga de um núcleo  k. O primeiro termo do lado direito corresponde à

energia cinética de cada elétron; o segundo, corresponde à repulsão de Coulomb entre os

elétrons;  e  o  último,  refere-se  à  atração  de  Coulomb entre  cada  par  elétron/núcleo.  Essa

equação e todas as outras nos Capítulos 2 e 4 estão escritas em unidades atômicas.

O segundo termo da Equação (2.1.1) corresponde à interação com o solvente. Embora

tal  formulação  se  assemelhe  àquela  encontrada  no  método  perturbativo  (COHEN-

TANNOUDJI et al., 1978), o fato do efeito em estudo não ser pequeno torna a aplicação do

método perturbativo inviável.

2.2 O problema eletrostático

Em métodos de contínuo, como o PCM e o COSMO, o comportamento do solvente é

governado pelo eletromagnetismo clássico (TOMASI et al., 2005). Quando uma molécula é

inserida  em uma  cavidade  de  um dielétrico  clássico,  o  seu  campo elétrico  provoca  uma

polarização do dielétrico. Caso as partículas que compõem a molécula estejam confinadas

apenas  na  cavidade  em  questão,  a  resposta  do  dielétrico  ao  campo  molecular  será  o

surgimento de uma densidade de carga na superfície da cavidade que, por sua vez, provoca

uma polarização da densidade de carga molecular, gerando um ciclo. A interação entre essas
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duas densidades de carga,  a molecular  e a superficial,  pelos métodos mencionados,  se dá

exclusivamente via forças de Coulomb. Campos elétricos transientes e campos magnéticos

não são tratados nos métodos citados.

Em um dielétrico qualquer, o problema quântico é acoplado ao eletrostático, mediante

o ciclo de polarização. É necessário, pois, um esquema de cálculo da densidade superficial de

carga, dada a densidade de carga molecular. Tal esquema baseia-se nas condições de contorno

normalmente aplicadas aos campos eletrostáticos1. A primeira dessas condições de contorno é

a exigência de continuidade do potencial elétrico na passagem pela superfície da cavidade

(TOMASI et al., 2005):

U dentro (r )=U fora (r )  (2.2.1)

Na Equação (2.2.1),  ambos os  potenciais  são limites  laterais  do potencial  elétrico,

avaliados no ponto  r sobre a superfície da cavidade. Os termos “dentro” e “fora” indicam,

respectivamente, que tais limites foram avaliados nas partes interna e externa da cavidade.

A segunda condição refere-se à continuidade da componente normal à superfície da

cavidade do vetor deslocamento elétrico (TOMASI et al., 2005):

Dn ,dentro(r )=Dn ,fora (r )   (2.2.2)

Na Equação (2.2.2), r é um ponto qualquer da superfície da cavidade e o subscrito “n”

indica a componente normal. O vetor D é definido por:

D=E+4 πP   (2.2.3)

Na Equação (2.2.3),  E é o campo elétrico externo, aplicado ao dielétrico.  O vetor

polarização (P)  é  o campo elétrico gerado pelo dielétrico,  em resposta ao campo externo

aplicado a este.  Na teoria eletrostática clássica,  o vetor polarização pode ser obtido,  para

meios isotrópicos e com comportamento linear (TOMASI  et al., 2005), a partir do campo

elétrico externo:

P(r )=
ε−1
4 π

E(r )   (2.2.4)

Na Equação (2.2.4), ε é a permissividade elétrica relativa (ou constante dielétrica) do

meio contínuo.

A aplicação da condição definida pela Equação (2.2.2) para o problema em questão

pode ser reescrita em uma forma mais conveniente para o cálculo da densidade superficial de

1  No método COSMO e no PCM não são consideradas interações eletrodinâmicas de caráter geral, como forças 
elétricas variantes no tempo e campos magnéticos. Para considerá-las, seria necessária a introdução do vetor 
potencial, e não apenas um operador de Coulomb. Por essa razão “eletrostáticos”, e não eletrodinâmicos.
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carga:

4 π εσ (r )= (ε−1 )nT ( r )Edentro (r )  (2.2.5)

Na Equação (2.2.5), r é um vetor posição de um ponto da superfície da cavidade; σ(r)

é a densidade superficial de carga no ponto r; n(r) é o vetor normal à superfície no ponto r; e

E(r)  é o campo elétrico,  no ponto  r,  calculado na parte de dentro da cavidade.  O campo

elétrico, utilizado em (2.2.5), é o total, tendo contribuição tanto das cargas internas quanto das

superficiais.

2.3 O método COSMO

No método COSMO, o problema torna-se mais simples, devido ao uso de um condutor

perfeito. Uma visão geral do sistema, ao se utilizar o método COSMO, está representada na

Figura (2.3.1). Do eletromagnetismo clássico, sabe-se que o potencial (e o campo) no interior

do condutor e na superfície da cavidade são nulos. Com isso, obtém-se a densidade superficial

de carga em termos das cargas contidas na cavidade (núcleos e elétrons), eliminando-se um

dos ciclos iterativos.

A representação da densidade de carga em algoritmos computacionais é discreta. Por

essa razão, faz-se uma partição da superfície da cavidade em seções menores, as quais são

tratadas como cargas pontuais, tornando a integração sobre a superfície um somatório sobre

pontos.  Essas  cargas  pontuais  são  obtidas  pela  condição  descrita  no  parágrafo  anterior

(KLAMT; SCHÜÜRMANN, 1993):

q=− A−1 BT Q  (2.3.1)



22

Figura  2.3.1:  representação  do  sistema  (molécula  de  água  +  solvente)  ao  adotar  o  modelo  COSMO.  A

polarização do condutor é representada por uma densidade de carga na superfície da cavidade.

Na Equação (2.3.1):  q é  o vetor  contendo as  N cargas  da superfície;  Q é  o vetor

contendo as M cargas da molécula;  B e  A são matrizes MxN e NxN, respectivamente. Tais

matrizes  estão  associadas  à  interação  entre  as  cargas,  e  são  definidas  por  (KLAMT;

SCHÜÜRMANN, 1993):

A ij=(∫Si

∫
S j

|r − r '|
−1

d2r d2 r ') /(S i S j )  (2.3.2)

B ij=(∫S j

|r − r '|
− 1

d2 r )/(S j )  (2.3.3)

Nas Equações (2.3.2) e (2.3.3), as integrais são calculadas sobre as superfícies dos

segmentos (i e j), sendo S a área do respectivo segmento, e r e r', vetores posição. A matriz A

é utilizada na interação entre dois segmentos superficiais, i e j. A matriz B, na interação entre

o segmento j e a partícula i, cuja posição é dada pelo vetor posição r'. Ambas as integrais são

simplificadas ao tratar-se os segmentos como cargas pontuais. Formalmente, considera-se que

eles são pequenos o suficiente para que os vetores posição associados aos segmentos nas

integrais praticamente não variem. Seus valores são, então, considerados constantes, e iguais

aos vetores posição dos centros de cada segmento. Então, com o integrando constante, cada

integral de superfície resulta na área do respectivo segmento e, assim:

A ij=|t − t '|−1  (2.3.4)

B ij=|t −r '|−1  (2.3.5)
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Na Equação (2.3.4), t e t' são os vetores posição dos centros dos segmentos i e j; e, na

Equação (2.3.5),  t é o vetor  posição do segmento  j,  e  r' é o vetor  posição da carga  i.  A

Equação (2.3.4) não é válida para o caso em que i e j são iguais. Klamt e Schüürmann (1993)

obtiveram a seguinte fórmula para este caso:

A ii≈3,8 Si
− 1/2 (2.3.6)

Nas equações anteriores, as cargas que constituem as moléculas foram tratadas como

partículas clássicas. Os núcleos das moléculas estão posicionados de acordo com a geometria

escolhida dentro da aproximação BO. No entanto, os elétrons estão deslocalizados por toda a

cavidade (e fora dela). Por essa razão, a matriz B tem de ser alterada, para refletir a natureza

deslocalizada  da  descrição  do estado  eletrônico  através  de  funções  de  base  e  orbitais.  À

integral superficial, deve ser superposta uma integral volumétrica, cujo domínio é a cavidade

(V):

B ij=∫
V
∫
S j

M i|r− r '|−1 d2 r d3 r ' /S j  (2.3.7)

M i=[ψaψb]i  (2.3.8)

Na Equação (2.3.8), ψa e ψb representam funções de base, e o índice i enumera todos

os pares possíveis (a,b) de funções de base. A “carga” conjugada ao par i é dada pela entrada

de índices (a,b) da matriz de densidade eletrônica, ρ, definida por:

ρ(r )=∑
a
∑

b

ρabψa(r )ψb(r )  (2.3.9)

Na Equação (2.3.9), ρ(r) é a densidade eletrônica no ponto r.

A energia  potencial  clássica  do  sistema  é  dada  por  (KLAMT;  SCHÜÜRMANN,

1993):

E (q )=
QT CQ

2
+QT Bq+

qT Aq
2

 (2.3.10)

Cij=|r i−r j|
−1  (2.3.11)

Na Equação (2.3.10), o primeiro termo é a interação de Coulomb entre as partículas

que  compõem  a  molécula.  O  segundo  e  o  terceiro  termos  têm  origem  na  metodologia

COSMO e  referem-se  à  interação  entre  partículas  e  segmentos,  e  à  interação  entre  dois

segmentos da superfície, respectivamente. Na Equação (2.3.11),  i e  j correspondem a duas

partículas carregadas da molécula.

Inserindo a Equação (2.3.1) na Equação (2.3.10), obtém-se a energia do sistema, em

termos apenas das cargas que compõem a molécula:
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E (q )=
QT (C− B A−1 BT )Q

2
=

QT (C−D )Q
2

 (2.3.12)

Faz-se, então, a transição do problema clássico para o quântico. As cargas superficiais

são consideradas fixas, tornando-se, então, parâmetros que variam ao longo da simulação. Os

núcleos são tratados como cargas pontuais, fixas e invariantes ao longo da simulação. Os

elétrons são descritos por uma função de onda (ou densidade), que deve obedecer à equação

de Schrödinger, com um novo potencial. Os estados estacionários são dados, então, por:

Ĥ eletrônicoψ=E eletrônicaψ  (2.3.13)

Sendo: 

Ĥ eletrônico=Ĥ eletrônico
vácuo

+D̂  (2.3.14)

Dado  que  a  interação  entre  os  segmentos  e  as  cargas  da  molécula  é  puramente

coulombiana, o operador associado a ela é análogo ao operador da interação elétron-núcleo:

D̂=∑
i ,a

ea

|ri−ra|
 (2.3.15)

Na Equação (2.3.15), o termo a direita da equação corresponde à interação elétron-

segmento. O índice a refere-se às cargas superficiais, sendo ea a sua carga, e  i refere-se aos

elétrons.  A carga  é  calculada  mediante  a  Equação  (2.3.1),  sendo  incluídos,  em  Q,  tanto

núcleos quanto elétrons. O hamiltoniano total do sistema é:

Ĥ total=Ĥ eletrônico+∑
k ,m

Zk Zm

|rk−rm|
+∑

b , a

ea eb

|rb−r a|
+∑

k, a

ea Zk

|r k−ra|
  (2.3.16)

Na Equação (2.3.16),  o  segundo termo corresponde à  interação núcleo-núcleo.  Os

índices k e m correspondem aos núcleos da molécula, e os índices a e b referem-se às cargas

superficiais,  sendo  ea e  eb suas  cargas.  O  terceiro  e  o  quarto  termos  correspondem,

respectivamente, às interações segmento-segmento e segmento-núcleo.

Por fim, toda a energia potencial de interação com o meio é englobada no problema

eletrônico e no nuclear, de modo que a energia total do sistema (molécula e meio) é dada por:

Etotal=Eeletrônica+Enuclear   (2.3.17)

A densidade eletrônica pode ser obtida a partir de qualquer um dos diversos métodos

de cálculo de estrutura eletrônica disponíveis: DFT; Hartree-Fock (HF); etc.
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2.4 Definição da cavidade

A construção da cavidade delimita as regiões interna (a molécula) e externa (o meio)

do problema e é uma etapa crucial para métodos de contínuo como o COSMO. A cavidade

não pode ser muito grande, ou não representará adequadamente o espaço de que a molécula

efetivamente dispõe em um fluido, em especial no estado líquido. Em uma cavidade grande, a

distância entre a molécula de soluto e as de solvente seria maior do que a real, e alterações

provocadas pelo solvente seriam amortecidas. Em contrapartida, não pode ser muito pequena,

fato que resultaria na exclusão de uma parcela significativa da densidade eletrônica do soluto

e num aumento artificial da interação entre as moléculas de soluto e as do solvente (TOMASI;

PERSICO, 1994).

A cavidade utilizada no COSMO é formada pela sobreposição de esferas, centradas

nos núcleos atômicos (KLAMT; SCHÜÜRMANN, 1993), cujos raios dependem do número

atômico do átomo em questão. Na Figura (2.3.1), pode ser vista a cavidade de uma molécula

de água. Como não há uma definição teórica geral, o raio é obtido empiricamente pelo ajuste

a dados experimentais. Com o intuito de admitir o afastamento entre as moléculas de soluto e

de solvente, resultante de vibrações daquelas e do tamanho finito destas, algumas esferas a

mais são posicionadas entre átomos, ou no interior de moléculas cíclicas, de modo a evitar

artefatos gerados pelo uso de cargas pontuais para representar o solvente.

O procedimento ocorre em algumas etapas. Primeiro, esferas são posicionadas sobre

os centros atômicos e nas regiões entre os núcleos. Essas esferas apresentam valor maior para

o raio (Rα+Rsolv) que o que será utilizado (Rα), e são segmentadas em pontos, cujo número total

é o mesmo para todas (NPPA). Este é definido no início do cálculo. Esses pontos são, em cada

caso,  projetados  em uma nova  esfera,  concêntrica  com a  primeira,  e  de  raio  Rα,  o  qual

corresponde ao raio de van der Waals de cada átomo, multiplicado por um fator de correção,

determinado mediante ajuste a dados experimentais. A cada um desses pontos é associado um

valor  constante  da  área  da  esfera,  definido  pelo  quociente  da  divisão  da  área  total  da

superfície da esfera pelo número de pontos:

A ponto=
4π Rα

2

NPPA
  (2.4.1)

A segunda etapa consiste no descarte de pontos. Pontos que estejam no interior de

esferas vizinhas corresponderiam a cargas parciais  do solvente no interior da cavidade do

soluto. Esses pontos introduzem interações inexistentes e são, portanto, eliminados.
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Formam-se  segmentos  com os  pontos  remanescentes,  sendo  suas  áreas  calculadas

somando  as  áreas  associadas  aos  pontos  contidos  em  cada  um daqueles.  Mediante  este

esquema de cálculo, pode-se controlar o tamanho dos segmentos pelo número de pontos que

cada um contém. O número de segmentos por esfera é delimitado no início da simulação

(NSPA), e, com este, pode-se encontrar o número de pontos por segmento:

N pontos/ segmentos=
NPPA
NSPA

  (2.4.2)

O código  implementado  no  pacote  GAMESS apresenta  mais  alguns  processos  de

eliminação. Dentre eles, são eliminados segmentos com áreas muito pequenas, menores do

que 1% do que é considerada a área padrão de um segmento.

2.5 Correção para dielétrico

Uma vez obtida a densidade superficial de carga no condutor, é possível obter uma

estimativa para a mesma em um dielétrico, mediante um fator de correção  f(ε) (KLAMT;

SCHÜÜRMANN, 1993):

f (ε)=(ε− 1) /(ε+x)  (2.5.1)

σdielétrico(r )=f (ε)σ condutor (r )   (2.5.2)

A  correção  pelo  fator  f()  é  empírica  e  depende  de  constantes  dielétricas

experimentais. Além disso, a variável  x é muito dependente da geometria do problema e da

própria distribuição de carga dentro da cavidade, e não há uma forma de obtê-la dos próprios

cálculos.  Klamt  e  Schüürmann (1993) supuseram um valor  de 0,5,  sem uma justificativa

formal.

2.6 “Outlying charge”

A densidade eletrônica, de uma molécula no vácuo, estende-se formalmente por todo o

volume disponível. Em um modelo de contínuo como o COSMO, isso leva à presença de

carga da molécula no interior do condutor.  Como consequência,  a resposta do condutor à

presença da molécula é modificada: em vez da presença de cargas apenas na superfície da

cavidade, surgem cargas por todo o volume do condutor perfeito. As integrais que compõem

as matrizes A e B são, portanto, volumétricas e não superficiais. Com uma escolha correta da
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cavidade, a importância dessa parcela da densidade fora da cavidade pode ser reduzida, porém

não  desprezada.  É  necessário,  portanto,  a  utilização  de  algum  método  para  tratar  desse

problema. O método adotado no presente trabalho utiliza-se da construção de uma segunda

superfície, de geometria igual à primeira, porém com raio igual a Rα+Rout (KLAMT; JONAS,

1996), para cada uma das esferas. O sistema tratado está representado na Figura (2.6.1). Essa

superfície é segmentada de forma idêntica à menor, de modo que haja uma relação unívoca

entre  os  segmentos  das  duas  superfícies.  Calculam-se,  então,  as  cargas  superficiais  da

superfície mais externa, formadas no campo elétrico total gerado pela densidade eletrônica

interna a ela e pelas cargas superficiais da superfície interna. É importante ressaltar que esse

cálculo não é iterativo, e a fórmula é a mesma para as cargas da superfície interna, Equação

(2.3.1), alterando-se apenas as matrizes A e B.

Figura  2.6.1:  Esquema do  método  da  segunda  cavidade,  para  tratar  do  problema  conhecido  por  “outlying

charge”. A molécula retratada na figura é a de monóxido de carbono.

Na premissa original do COSMO, o potencial elétrico total gerado pelos segmentos da

superfície interna e pelas partículas internas é nulo. Dessa forma, o potencial total utilizado no

cálculo  das  cargas  da  superfície  externa  é  o  gerado  por  elas  próprias  e  pela  densidade

eletrônica entre as duas superfícies. As cargas superficiais calculadas aqui são então somadas

às  cargas  da  superfície  interna,  obtendo-se  novos  valores  para  estas.  Esses  valores  são
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utilizados  como  estimativas  para  as  cargas  superficiais  caso  toda  a  densidade  eletrônica

estivesse efetivamente contida na superfície interna. 

Em um solvente real, as forças de repulsão entre as densidades eletrônicas tornariam a

densidade  eletrônica  do  soluto  externa  à  superfície  interna  desprezível.  A aproximação

consiste  do  reposicionamento  da  densidade  eletrônica  entre  as  duas  superfícies  para  a

superfície interna. Esse método é capaz de reduzir significativamente o efeito da carga externa

(KLAMT; JONAS, 1996).

2.7 Resultados do método COSMO

Ao  final  do  cálculo,  obtém-se  a  distribuição  de  cargas,  tanto  eletrônica,  quanto

superficial. Esta, pela hipótese do condutor perfeito, produz campo e potencial eletrostáticos,

no meio externo à cavidade, de módulo igual e sinal oposto aos gerados pela molécula. Com

isso,  as  interações  eletrostáticas  de  uma  molécula  podem  ser  replicadas,  mediante  uma

densidade  de  carga  bidimensional,  de  armazenamento  mais  simples  do  que  a  densidade

eletrônica  (tridimensional).  Uma  forma  de  armazenar  essa  informação  é  o  perfil  sigma,

característico de cada molécula:

pi(σ)=A i(σ)/A i   (2.7.1)

Na Equação (2.7.1), Ai é a área total da superfície da cavidade da molécula; e Ai(σ) é a

área total dos segmentos com densidade superficial de carga σ. O perfil sigma corresponde,

pois, a uma densidade de probabilidade: a probabilidade de um determinado segmento da

molécula ter um certo valor de  σ. É importante ressaltar que o cálculo do perfil sigma não

utiliza informações referentes à geometria  da cavidade.  Não é possível,  então,  reproduzir,

apenas com o perfil sigma, as interações eletrostáticas da molécula de uma forma completa;

isto seria possível apenas com a densidade superficial completa.

O perfil sigma pode se tornar mais útil caso seja utilizado um procedimento (LIN;

SANDLER, 2002) que consiste em recalcular os valores das densidades superficiais de carga

dos segmentos, partindo dos obtidos pelo método COSMO, mediante a seguinte média:

σm
novo=

∑
n

σn
COSMO r n

2 reff
2

rn
2
+reff

2 exp(
−dmn

2

rn
2
+reff

2 )

∑
n

rn
2r eff

2

rn
2
+reff

2 exp(
−dmn

2

rn
2
+r eff

2 )

  (2.7.2)
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Na Equação (2.7.2): n e m correspondem aos segmentos da molécula; rn e σn
COSMO são,

respectivamente, o raio e a densidade superficial originais do segmento n;  σm
novo é o “novo”

valor  da  densidade  superficial  do  segmento  m;  reff pode  ser  tratado  como um parâmetro

ajustável; e dmn é a distância entre os centros dos segmentos enumerados por m e n. 

É argumentado que esse procedimento cumpre dois objetivos. Primeiro, gerar novos

segmentos  que  não interajam com os  segmentos  vizinhos.  Segundo,  ajustar  as  áreas  dos

segmentos, de modo que todos os “novos” segmentos apresentem áreas iguais a Aeff = πreff 
2.

Na Figura (2.7.1), são apresentados dois perfis sigma. No gráfico, o eixo horizontal

corresponde à densidade superficial de carga do segmento, na unidade e/Å², sendo “e” a carga

elétrica do elétron (1,60217657x10-19 C). O eixo vertical corresponde à probabilidade de um

segmento  qualquer  da  superfície  da  cavidade  referente  à  molécula  em questão  possuir  a

densidade de carga demarcada no eixo horizontal.

Figura 2.7.1: Exemplos de perfis sigma, para as moléculas de tolueno e benzeno. Estes perfis foram obtidos do
banco de dados de perfis sigma VT2005.
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3 O MODELO COSMO-SAC

O  modelo  COSMO-SAC  (LIN;  SANDLER,  2002),  “COSMO  Segment  Activity

Coefficient model”, assim como o “COSMO for Real Solvent” (KLAMT, 1995), COSMO-

RS,  é  uma  extensão  do  modelo  COSMO,  cujo  objetivo  é  o  cálculo  de  propriedades

termodinâmicas de misturas. Sua suposição básica é de que todas as interações podem ser

adequadamente representadas pelos perfis sigma das moléculas envolvidas na mistura. Dessa

forma, o método COSMO-SAC visa a obtenção de propriedades termodinâmicas da mistura

real, utilizando apenas os resultados obtidos de cálculos COSMO. Para tanto, é utilizado um

caminho  termodinâmico,  composto  por  quatro  etapas  fictícias.  Nos  dois  fluxogramas

seguintes,  estão  resumidos  o  cálculo  de  propriedades  via  COSMO-SAC,  e  o  caminho

termodinâmico utilizado por este, respectivamente.

Figura 3.1: Fluxograma demonstrando o procedimento utilizado para realizar um cálculo via COSMO-SAC.
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Figura 3.2: Fluxograma demonstrando o caminho termodinâmico utilizado pelo método COSMO-SAC.

A primeira etapa consiste na inserção da molécula no meio, sendo a carga associada às

partículas que a compõem anulada. Entretanto, em vez de apenas uma, são criadas diversas

cavidades, e é inserida uma molécula em cada uma delas. A proporção de moléculas de cada

substância  obedece  à  composição  da  mistura  em  estudo.  Lin  e  Sandler  propuseram  um

modelo,  “Group  Contribution  Solvation  model”  (LIN e  SANDLER,  1999),  GCS,  para  o

cálculo da energia livre associada a esta etapa. Esse modelo inclui o modelo de Staverman-

Guggenheim, SG. Como as cargas da molécula são momentaneamente “desligadas”, não há

polarização nessa etapa.

A segunda etapa consiste na atribuição das cargas corretas às partículas que compõem

cada  molécula  da  mistura.  Isso  resulta  na  polarização  do  condutor  e  das  moléculas,  e
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corresponde  ao  cálculo  COSMO  para  cada  uma  destas.  Cada  molécula  é  perfeitamente

blindada pelas cargas superficiais de sua respectiva cavidade. Nessa etapa, há uma variação de

energia livre devido à polarização.

A terceira etapa consiste na translação das moléculas, de modo a aproximá-las entre si.

Essa etapa tem por objetivo a reprodução de densidades moleculares compatíveis com as de

um fluido denso. Por estarem todas blindadas, esse movimento ocorre em potencial elétrico

nulo e não possui trabalho associado a ele; a variação de energia livre é, então, nula. Nesta

etapa, faz-se a suposição de que, ao aproximar as moléculas entre si, sejam formados pares de

segmentos.

A quarta  etapa,  denominada  restauração,  consiste  na  neutralização  dos  pares  de

segmentos, formados na etapa anterior, mediante a inserção, sobre cada par de segmentos, de

outro par idêntico ao primeiro, porém com os sinais das cargas opostos. Dessa forma, um par

anula  o campo e  o potencial  eletrostáticos  gerados  pelo  outro  o que permite  eliminar  os

campos  e  potenciais  gerados  pelo  condutor.  Esse  último  procedimento  é  conduzido  sem

permitir a repolarização das moléculas, o que significa que a mistura real não é efetivamente

recuperada, sendo o resultado final uma aproximação para ela. Nessa quarta etapa, a variação

de energia livre é obtida pelo trabalho de inserção dos novos pares sobre os anteriores. Supõe-

se que os pares de segmentos inseridos nesta etapa não interajam entre si e, portanto, a energia

de interação entre eles é nula. Com essa suposição, o novo par, suposto inicialmente no vácuo,

é  inserido  em uma  zona  de  potencial  e  campo totais  nulos,  visto  que  as  moléculas  e  o

condutor se blindam mutuamente. Dessa forma, não há trabalho associado à energia potencial.

Entretanto, o novo par inserido possui uma energia de auto-interação, que compõe a variação

de energia livre dessa etapa.

A energia de auto-interação de cada par é dada por:

Epair (σm ,σn)=(α/2)(σm+σn)
2
+chb max[0,σacc−σhb]min[0,σdon+σhb ]+cne   (3.1)

O primeiro termo, chamado de “misfit”,  representa a energia eletrostática de auto-

interação de um segmento com densidade superficial de carga uniforme e igual a soma entre

σm e σn. A fórmula aqui utilizada é extraída do eletromagnetismo clássico, e é válida apenas

para o caso de segmentos com as mesmas geometria e área. O parâmetro α é calculado pela

seguinte fórmula:

α=
fpol∗0,3∗Aeff

1,5

ε0
  (3.2)
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Na Equação (3.2),  fpol é uma constante associada à polarização dos segmentos uma

vez que estes entrem em contato, na formação de cada par isolado. Klamt (1995) utilizou um

valor constante de 0,64 para tal parâmetro, deduzido com base em um valor aproximado para

a polarizabilidade eletrônica de solventes orgânicos e na correção explicitada na Seção (2.5).

Esse  valor  também será  utilizado  no  presente  trabalho.  A variável  ε0 é  a  permissividade

elétrica  do  vácuo  (2,395  x  10-4 e²  mol  Kcal-1 Å-1).  Tal  equação  é  válida  se  a  área  dos

segmentos for Aeff.

O segundo termo busca descrever os efeitos da formação de ligações de hidrogênio.

Assume-se  que  esta  só  ocorre  se  ambos  os  segmentos  envolvidos  no  par  forem

suficientemente  polares:  densidades  de  carga  superiores,  em  módulo,  a  σhb,  e  de  sinais

opostos,  quando pareados,  geram uma ligação de hidrogênio.  Os parâmetros  σhb e  chb são

empíricos. σacc é o maior valor (incluindo sinal) entre σm e σn, e σdon é o menor. 

O último termo representa termos dispersivos,  representados por uma constante.  A

descrição das interações de dispersão pode ser mais sofisticada, porém a um grande custo em

termos do número de parâmetros necessários (WANG; SANDLER, 2007).

Com a etapa anterior, termina o caminho termodinâmico. O método COSMO-SAC

relaciona  a  variação de  energia  livre  de  Gibbs  molar  total  do  ciclo  (Δg),  para  a  mistura

desejada e para a substância pura, com os coeficientes de atividade para cada substância, na

mistura, partindo da seguinte equação (LIN; SANDLER, 2002):

ln γi /S=
Δ gi /S

sol
−Δ gi / i

sol

RT
+ln

cS

c i

 (3.3)

Na Equação (3.3), R é a constante dos gases perfeitos e T é a temperatura, em escala

absoluta;  o sobrescrito “sol” indica o processo de solvatação da molécula de soluto,  com

posição no espaço fixa, e, no método COSMO-SAC, corresponde à soma das quatro etapas

descritas  anteriormente;  o  subscrito  “i/S”  indica  que  a  molécula  em  questão  pertence  à

substância  i, e o meio é a mistura  S, enquanto que “i/i” indica que o meio é  i puro;  ci é a

concentração molar de i.

Aplicando o modelo GCS, a Equação (3.3) adquire a forma:

ln γi /S=
Δ gi /S

chg
−Δ gi /i

chg

RT
+ln γi / S

SG   (3.4)

Com:
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ln γi /S
SG
= ln

φi

x i

+
z
2

q i ln
θi

φi
+ I i−

φi

x i
∑

j

x j I j   (3.5)

θi=
x i qi

∑
j

x j q j

  (3.6)

φi=
x ir i

∑
j

x j r j

  (3.7)

Ii=
z
2
((r i−q i)−(ri−1))   (3.8)

ri=
V i

rnorm

  (3.9)

q i=
A i

qnorm

  (3.10)

Nas Equações (3.5) e (3.8),  z é o número de coordenação, e é geralmente utilizado

como 10. Os termos rnorm e qnorm são parâmetros dentro do modelo SG. Os termos Ai e Vi são a

área e o volume totais da cavidade para uma molécula da substância i.

O sobrescrito “chg” refere-se a “charging”, e indica que as etapas consideradas são a

2ª, a 3ª e a 4ª. Os termos referentes à 2ª etapa se cancelam: tanto em i puro, quanto na mistura

S,  essa  etapa  do  ciclo  ocorre  no  condutor  perfeito,  sendo  o  Δg o  mesmo  para  as  duas

situações. Como a 3ª etapa também apresenta Δg nulo:

ln γi / S=
Δ gi /S

res
−Δ gi / i

res

RT
+ ln γi /S

SG   (3.11)

O  sobrescrito  “res”  indica  que  apenas  a  última  etapa  (restauração)  está  sendo

considerada.

Ao  final  de  tal  processo,  o  fluido  é  apenas  um  conjunto  estatístico  de  pares  de

segmentos. Aplicando a mecânica estatística sobre esse conjunto, obtém-se a Equação (3.12),

dependente apenas do perfil sigma da mistura S, e da temperatura (T). Essa equação pode ser

resolvida por um cálculo iterativo, sendo ΓS(σn) o coeficiente de atividade de um segmento,

com densidade superficial de carga σn, na mistura S:

lnΓs(σm)=−ln(∑
σ n

ps(σn)Γs(σn)exp [
−ΔW (σm ,σn)

k BT
])   (3.12)

Na Equação (3.12), m e n correspondem aos segmentos da mistura; kB é a constante de

Boltzmann; T é a temperatura, em escala absoluta; pS(σn) é o perfil sigma da mistura S; e:
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ΔW (σm ,σn)=E pair(σm ,σn)−Epair (0 , 0)   (3.13)

É interessante notar que o único termo não nulo da última parcela do lado direto, na

Equação (3.13), é o termo dispersivo, que cancela com o mesmo termo da primeira parcela.

Dessa forma, neste nível de aproximação, tanto o COSMO-SAC, quanto o COSMO-RS não

incluem efeitos dispersivos no cálculo das propriedades termodinâmicas.

O perfil sigma da mistura é calculado facilmente a partir dos perfis sigma de cada

molécula:

ps(σ )=

∑
i

xi A i p i(σ)

∑
i

xi A i

  (3.14)

Na Equação (3.14), i delimita as substâncias presentes na mistura S; xi é a fração molar

de cada substância, e  Ai é a área da cavidade de uma molécula daquela; por fim,  pi(σ) é o

perfil sigma de cada molécula.

A Equação (3.14) pode ser obtida da própria interpretação probabilística de  xi e de

pi(σ).  Por  definição,  Amédiops(σ)  é  o  número de segmentos  com densidade  de carga  σ,  na

mistura S, sendo Amédio a média das áreas das moléculas na mistura. Analogamente, Aipi(σ) é o

número de segmentos com densidade de carga σ, dado que a molécula é da substância i. Por

fim,  xi é probabilidade de a molécula em questão ser da substância  i. O número médio de

segmentos (N) com densidade de carga σ, na mistura, é, portanto:

N=∑
i

x i A i p i(σ)   (3.15)

Entretanto, pela definição de ps(σ):

N=ps(σ)Amédia=ps(σ)∑
i

x i A i   (3.16)

Como N deve ser o mesmo, para ambas as equações, obtém-se a Equação (3.14).

Com o coeficiente de atividade dos segmentos, é possível, então, calcular o coeficiente

de atividade de cada substância, utilizando a Equação (3.17):

ln γi /S=n i∑
σm

p i(σm)[ lnΓS(σm)−lnΓ i(σm)]+ln γi /S
SG   (3.17)

Na Equação (3.17), ni é o número de segmentos de uma molécula da substância i.

A  partir  dessa  equação,  pode-se  obter  as  propriedades  de  qualquer  mistura  de

substâncias,  sendo necessários apenas os perfis  sigma, e as áreas e os volumes totais das

cavidades para cada substância. Estas são informações simples de serem armazenadas, e a

Equação (3.17) exige poucos ciclos para convergência.
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É importante ressaltar que o formalismo aqui tratado não é válido para íons, pois as

forças  de  longo  alcance  presentes  nas  interações  entre  eles  não  podem ser  corretamente

incluídas nos termos de “misfit” e de ponte de hidrogênio, dado o caráter local destes. Não

obstante, é possível estender o método, através de certas alterações no formalismo (WANG et

al., 2011).
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4 MÉTODO DFT

4.1 Fundamentos da teoria

A discussão  do  método  DFT nesta  seção,  e  nas  Seções  (4.2)  e  (4.3),  podem ser

encontrados em Koch e Holthausen (2001) e em Engel e Dreizler (2011). 

O método DFT consiste em utilizar a densidade numérica de partículas como variável

fundamental para o cálculo de propriedades, sendo uma alternativa aos métodos baseados em

funções de onda.

Formalmente, a densidade de partículas é dada pela integral:

ρ(r )=N∫∫⋯∫|Ψ|
2 ds1 dx2⋯dxN   (4.1.1)

Com:

∫ρ(r )d3r=N   (4.1.2)

Na Equação (4.1.1), Ψ é a função de onda normalizada do sistema em questão, e N é o

número  de  partículas.  A integração  é  feita  sobre  as  coordenadas  espaciais  e  de  spin

(coletivamente  chamadas  de  xi)  de  todas  as  partículas  exceto  uma,  na  qual  apenas  a

coordenada de spin é integrada (si), o que torna a densidade independente das coordenadas de

spin. O método DFT representa formalmente uma enorme simplificação para problemas de

simulação,  uma vez que  a  função utilizada para  obtenção das  propriedades  (a  densidade)

possui apenas 3 coordenadas, ao passo que a função de onda de um sistema qualquer possui

3N coordenadas.

A integral  múltipla  na  Equação  (4.1.1)  representa  a  probabilidade  de  encontrar  o

elétron 1, com qualquer spin, em um volume infinitesimal centrado no vetor posição  r. Por

serem indistinguíveis,  a  probabilidade  de  encontrar  qualquer  dos  N elétrons  é  apenas  N

multiplicado pela probabilidade de encontrar o elétron 1 no volume considerado.

O método DFT tem por  base dois  teoremas demonstrados por Hohenberg e  Kohn

(HOHENBERG; KOHN, 1964). O primeiro afirma que, para um sistema fechado, o potencial

externo e o número de elétrons são funcionais da densidade numérica de elétrons do estado

fundamental,  no  caso  não  degenerado.  Como  essas  duas  propriedades  determinam  o

hamiltoniano eletrônico, e este, por sua vez, determina as funções de onda e as energias de

todos os estados estacionários, segue que a energia é um funcional da densidade. Isto significa

que não é necessário calcular a função de onda para descrever diversas propriedades de um



38

sistema, apenas a densidade de partículas.

O segundo teorema afirma que é possível escrever o teorema variacional em termos da

densidade, ou seja, a densidade exata do sistema é aquela que minimiza a energia total do

sistema, sujeita à condição de normalização da densidade. O segundo teorema, pode, em uma

formulação mais simples, porém limitada (ENGEL; DREIZLER, 2011), ser escrito como:

δ
δρ(r )

[E[ρ]−μ(∫ρ(r )d3r−N )]
ρ(r )=ρ0 (r)

=0   (4.1.3)

Sendo:

E[ρ(r )]=T [ρ(r)]+U ee [ρ(r)]+∫uext (r )ρ(r )d
3 r   (4.1.4)

Na  Equação  (4.1.3),  o  lado  esquerdo  da  igualdade  é  a  derivada  funcional  do

lagrangeano, utilizado para a minimização com restrição. O multiplicador de Lagrange μ pode

ser associado ao potencial químico do sistema.

Um problema vigente  na  teoria  DFT é o  fato  do funcional  completo  que  conecta

energia  e  densidade  eletrônica  não  ser  conhecido.  Uma  aproximação  para  tratar  de  tal

problema é a abordagem Kohn-Sham.

4.2 O método Kohn-Sham

Para viabilizar o uso da teoria DFT, Kohn e Sham (1965) desenvolveram um esquema

aproximado  no  qual,  dado  o  sistema  real  de  interesse,  constrói-se  um  sistema  análogo

formado por partículas não-interagentes.  Este sistema fictício é submetido a um potencial

externo escolhido de modo que a sua densidade eletrônica seja igual a do sistema real. Esse

potencial contempla o potencial gerado pelos núcleos atômicos, qualquer potencial externo ao

sistema real, e o potencial gerado pelos próprios elétrons.

Para o sistema Kohn-Sham, por ser constituído de partículas independentes, a função

de onda para o estado fundamental é um determinante de Slater, indicado pelo índice SD:

ΨSD=det (M )/√N!   (4.2.1)

Na  Equação  (4.2.1),  M é  a  matriz  formada  pelos  spin-orbitais  (χi):  cada  linha

corresponde  a  um elétron  (1,2,...),  e  cada  coluna  é  formada  pelo  spin-orbital  de  mesmo

número. O denominador é apenas um fator de normalização. Spin-orbital é o produto entre

uma função espacial (orbital) com uma autofunção de spin:

χ i=ϕi(r )α(σ) ou χ i=ϕi(r )β(σ)  (4.2.2)
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A densidade independente do spin desse sistema complementar pode ser obtida pela

inserção da Equação (4.2.1) na Equação (4.1.1). O resultado é:

ρ (r )=∑
i

N

|χi (r , s )|
2

 (4.2.3)

A soma se estende por todos os spin-orbitais (χi) ocupados. Para encontrar a equação

que rege tais orbitais, procede-se como no método HF, com uma diferença: o potencial do

novo sistema é tal que a sua densidade é igual à do sistema real. O hamiltoniano desse sistema

é dado por:

Ĥ s=∑
i

N

(−1/2 ∇̂ i
2+U s (ri ))   (4.2.4)

Com ele, o valor esperado para o estado fundamental é:

E= ⟨Ψ SD|Ĥ S|Ψ SD ⟩   (4.2.5)

A energia obtida pela Equação (4.2.5), para o sistema KS, é, por advento do primeiro

teorema de HK, igual  à energia  do sistema real,  visto  que os dois sistemas apresentam a

mesma densidade numérica. Para o sistema real, a energia pode ser separada em:

E[ρ]=T [ρ]+E ee [ρ]+Een [ρ]   (4.2.6)

Na Equação (4.2.6),  T[ρ] é a parcela referente à energia cinética,  Een[ρ] refere-se à

interação elétron-núcleo e a potenciais externos, e Eee[ρ] refere-se à interação entre elétrons. É

possível separar Eee[ρ] em dois termos:

E[ρ]=T [ρ]+J H [ρ]+Een [ρ]+E xc
qq
[ρ]   (4.2.7)

Sendo a energia de Hartree dada por:

J H=∫∫ (ρ ( r1 )ρ (r2 ) /r 12)d
3 r1 d3r2/2  (4.2.8)

A integral  de Hartree,  definida  na Equação (4.2.8),  é  a  energia  potencial  de  auto-

interação clássica de uma densidade de carga. O termo Exc
qq[ρ], denominado energia de troca e

correlação, é definido pela própria Equação (4.2.7), e é responsável pela parcela não clássica

da interação eletrônica.

Neste momento,  torna-se explícita a vantagem do uso do sistema KS. Na Equação

(4.2.7),  tanto  o termo  Exc
qq[ρ],  quanto  T[ρ],  não  são  conhecidos  para  o  sistema real.  Em

contrapartida, para o sistema KS, o funcional para a energia cinética é conhecido, ainda que

de forma implícita:
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T S[ρ]=−1 /2∑
i

N

⟨χ i[ρ]|∇̂
2
|χ i[ρ]⟩  (4.2.9)

Com isso, a energia do sistema real pode ser calculada via:

E[ρ]=T s[ρ]+J H [ρ]+E en[ρ]+Exc [ρ] (4.2.10)

Exc [ρ]=(T [ρ]−T s [ρ])+E xc
qq
[ρ] (4.2.11)

Na Equação (4.2.10), todas as parcelas desconhecidas foram agrupadas no termo de

troca  e  correlação.  Este  contém  todos  os  efeitos  quânticos  não  conhecidos:  tanto  os  de

interação,  quanto  os  associados  à  energia  cinética.  A vantagem  desta  forma  é:  os  três

primeiros  termos,  os  quais  representam  grande  parte  da  energia,  podem  ser  calculados

rigorosamente, utilizando os resultados do sistema KS:

E=−1/2∑
i

N

⟨χi|∇̂
2
|χ i⟩+1 /2∫∫ (ρ ( r1 )ρ (r 2 )/r12) d

3r1 d3r 2+Exc−∑
j

M

Z j∫(ρ(r) /r j)d
3 r

(4.2.12)

Na Equação (4.2.12), o limite de integração corresponde à todo o espaço em que os

elétrons  podem ser encontrados.  Zj corresponde à carga do núcleo  j (e também às cargas

superficiais, no COSMO). r12 é a distância entre os dois pontos do espaço demarcados por r1 e

r2, e rj é a distância entre o vetor posição r e o núcleo (ou carga superficial).

O cálculo dos orbitais associados ao sistema KS, é resolvido utilizando o segundo

teorema de HK. A equação que rege os orbitais pode ser obtida através da minimização da

energia dada pela Equação (4.2.5), sujeita à restrição sobre o número total de partículas. O

resultado é: 

ŜKS
χi=εiχ i  (4.2.13)

ŜKS=−1/2 ∇̂2+νS ( r1 )   (4.2.14)

Para encontrar o potencial externo νS,(r1) capaz de produzir orbitais que reproduzam a

densidade numérica do sistema real, e o operador KS,  ŜKS, utiliza-se o fato da energia do

sistema real e, portanto, do sistema KS, ser um mínimo em relação a variações da densidade

(ENGEL; DREIZLER, 2011). Seguindo tal procedimento, o operador KS é dado por:

ŜKS=−1/2 ∇̂2+∫ (ρ ( r2 )/r12 )d
3r2+νxc (r1 )−∑

j

M

Z j /r1 j   (4.2.15)

Na Equação (4.2.15),  j refere-se aos núcleos, e “1” refere-se a um elétron qualquer.

Com esse problema de autovalor,  obtêm-se os valores possíveis para os orbitais. Como o

potencial de troca e correlação não é conhecido, é necessário formular aproximações para esse
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termo. Existe um número grande de funcionais construídos a partir de diferentes pressupostos.

Muitos desses funcionais se utilizam de parametrizações baseadas em dados experimentais. A

escolha do funcional a ser utilizado depende do tipo de propriedade que se deseja calcular, do

sistema a ser estudado, e da precisão desejada.

A solução da Equação (4.2.15) costuma ser obtida por meio da expansão dos orbitais

em um conjunto de funções denominado base (Seção (4.4)), em um cálculo computacional.

Como essa expansão só é exata no caso em que o conjunto de funções constitui um conjunto

completo (que é infinito, nesse caso), existe um erro associado à base, que pode ser reduzido

pela escolha judiciosa desses conjuntos.

4.3 Funcionais de troca e correlação

Há  vários  tipos  de  funcionais  de  troca  e  correlação,  em  geral  construídos  pela

combinação de uma parte de correlação e a outra de troca. Tanto expressões empíricas, quanto

propriedades conhecidas, tais como limites teóricos, são utilizados para construir funcionais.

Existem diversas classes de funcionais, baseadas em diferentes aproximações. Uma

das aproximações mais simples é a “local density aproximation”,  LDA. Nesta, o funcional

utilizado para  conectar  a  energia  de troca  e  a  de  correlação com a densidade  é  igual  ao

funcional para um sistema físico conhecido como gás uniforme de elétrons. Nesse sistema, a

densidade  eletrônica  é  uniforme,  por  toda  a  extensão  do sistema,  e  está  inserida  em um

“background” de cargas positivas cuja única participação é manter a carga total nula. Além

disso, é um sistema sem limites, de modo que efeitos de superfície não estão presentes. Esse

sistema é bastante distinto de um sistema molecular, apesar de dar resultados consistentes com

experimentos em alguns casos. O cálculo é, então, baseado na seguinte expressão:

E xc=Ex+Ec=∫εx
LDA

(r)d3 r+∫ εc
LDA

(r )d3r   (4.3.1)

Na Equação (4.3.1), a primeira parte refere-se à troca, e a segunda, à correlação. A

integração é feita sobre todo o espaço disponível aos elétrons (r é o vetor posição de um ponto

qualquer). O funcional de troca – a fórmula que determina  εx em termos da densidade – é

conhecido, sendo utilizado para cada ponto o valor local desta. Para εc, a fórmula analítica não

é conhecida por teoria, mas cálculos numéricos e interpolações sobre os dados gerados por

aqueles foram criadas.

O  funcional  LDA falha  em descrever  um número  grande  de  sistemas,  e  algumas
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generalizações desse funcional foram construídas. 

Expandindo  o  funcional  em termos  da  densidade  e  do  gradiente  da  densidade,  e

impondo algumas restrições físicas necessárias, obtém-se os funcionais do tipo “generalized

gradient approximation”, GGA, os quais possuem a seguinte forma:

Exc
GGA

=E xc
LDA

−∑
σ
∫F (sσ)ρσ

4 /3 d3r   (4.3.3)

Na Equação (4.3.3), o índice σ refere-se ao spin, o qual pode ser α ou β, e a variável

sσ(r) é definida por:

sσ(r )=|∇ ρσ(r )|/(ρσ
4 /3
(r ))   (4.3.4)

Cada parcela do lado direito da Equação (4.3.3) pode ser separada em um termo de

correlação e um termo de troca.

 Existe também uma classe de funcionais denominados híbridos, nos quais parte da

energia de troca é obtida da energia de troca do tipo HF, calculada utilizando os orbitais KS.

De forma geral, a energia de troca, na abordagem HF é dada por:

E x=1/2 ∑
i , j

ocupados

∫∫χi(r1 ,σ1) χ j(r1 ,σ1)
1
r12

χ j(r2 ,σ2)χ i(r2 ,σ2)dσ1 dσ2d3 r1 d3r2   (4.3.5)

Deve-se notar que:

r12=|r1−r2|   (4.3.6)

Finalmente,  a  classe  dos  funcionais  tipo  meta-GGA são  caracterizados  por

envolverem, além dos gradientes das densidades eletrônicas, os seus laplacianos, obtidos pela

expressão:

τσ=
1
2∑i

|∇̂ χi
σ|

2

  (4.3.7)

Por fim, vale ressaltar que os funcionais híbridos e meta-GGA's são também repartidos

em somas de parcelas: uma referente à troca e outra à correlação.

4.3.1 Série M11

O funcional  M11 (PEVERATI; TRUHLAR, 2011) é classificado como um funcional

de troca e correlação meta-GGA híbrido, com separação de potencial. O funcional de troca

baseia-se nos funcionais de troca  PBE (PERDEW et al., 1996) e  RPBE (HAMMER  et al.,

1999). O funcional de correlação segue o mesmo modelo do funcional de correlação M08

(ZHAO et al., 2008).
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O funcional  de  troca  M11 utiliza  a  separação  de  potencial  (“range-separated”):  o

potencial de Coulomb é separado em duas parcelas aditivas. A primeira, de curta distância,

(“short range”, SR) é utilizada no cálculo da energia de troca pelo funcional M11. A segunda,

de longa distância (“long range”,  LR), é utilizada para o cálculo da energia de troca do tipo

HF. Essas são somadas para o cálculo da energia de troca DFT.

A energia total de troca e correlação é dada por:

Exc
M 11=(a/100)Ex

HF+(1−a/100)(E x
SR−M 11+Ex

LR−HF)+E c
M 11   (4.3.1.1)

O funcional M11 apresenta um total de 44 parâmetros, os quais foram ajustados a uma

extensa base de dados (PEVERATI; TRUHLAR, 2011). No artigo em que foi proposto, foi

demonstrado que o funcional M11 apresenta resultados quantitativamente melhores que vários

outros funcionais, no cálculo de diversas propriedades, incluindo  M06 e  B3LYP, para uma

série de moléculas teste desenvolvidas para benchmarking.

4.3.2 Série M06

O funcional de troca e correlação M06 (ZHAO; TRUHLAR, 2008) é um meta-GGA

híbrido, sem a separação do potencial como no caso do M11. A fórmula geral é:

E xc
M 06

=
a

100
E x

HF
+(1−

a
100

)E x
DFT

+E c
DFT   (4.3.2.1)

O  termo  de  troca  foi  construído  com base  nos  funcionais  de  troca  PBE e  LDA,

incluindo uma correção dependente de τσ. O termo de correlação é um meta-GGA baseado no

funcional de correlação LDA. O funcional  M06 apresenta um total de 35 parâmetros, vários

dos quais foram ajustados a uma extensa base de dados. Os outros foram ajustados de modo

que o funcional obedeça a certas restrições teóricas.

4.3.3 B3LYP

O funcional  B3LYP consiste  em uma combinação  do  primeiro  funcional  de  troca

híbrido GGA, desenvolvido por Becke (BECKE, 1993), com o funcional de correlação GGA

conhecido por LYP (LEE et al., 1988).

O  funcional  de  troca  foi  desenvolvido  através  da  conexão  adiabática  e  uma

interpolação linear:
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E xc
B 3LYP

=aE xc
HF
+bE xc

DFT   (4.3.3.1)

O primeiro termo à direita é a energia de troca do sistema KS, cuja forma é idêntica à

forma  do  método  HF,  substituindo  os  orbitais  HF  pelos  orbitais  KS,  e  cuja  energia  de

correlação é nula. O segundo termo é o funcional de troca e correlação DFT. Os parâmetros

“a” e “b” são empíricos. O termo da esquerda é a energia de troca e correlação do sistema

real.

O funcional  LYP (MIEHLICH  et al, 1989) é classificado como um  GGA. Como os

funcionais de correlação em geral, as equações envolvidas são mais complexas do que as dos

funcionais  de  troca.  Esse  funcional  baseia-se  em  uma  aproximação  para  a  energia  de

correlação utilizada no método HF. Ao substituir os orbitais HF pelos KS, e reescrever as

fórmulas em função da densidade, obtém-se o funcional LYP.

Para aplicações práticas, a forma do funcional  B3LYP mais utilizada é (HERTWIG;

KOCH, 1997):

Exc
B 3LYP

=(1−a0)Ex
LDA

+a0 E x
HF
+axδ E x

B88
+(1−ac)Ec

VWN
+acδ Ec

LYP  (4.3.3.2)

O segundo termo é  a  energia  de  troca  HF.  O primeiro  e  o  quarto  termos  são  os

funcionais LDA. O terceiro termo representa a correção para a energia de troca originada no

funcional B88. Por fim, o último termo é a correção à energia de troca originada no funcional

LYP.

4.3.4 BP86

O funcional de troca e correlação BP86 consiste em um GGA não híbrido. O funcional

de troca é o B88 (BECKE, 1988). Este baseia-se no funcional B86 (BECKE, 1986): funcional

de troca LDA com uma correção dependente do gradiente da densidade eletrônica, originada

de análise dimensional. O funcional  B88 é o funcional  B86 alterado de modo a obedecer a

certas restrições teóricas. O funcional de correlação utilizado é o P86 (PERDEW, 1986).

4.3.5 VWN

Apesar do problema do gás uniforme de elétrons ser bastante antigo, não é conhecida

uma forma analítica para a energia de correlação, em função da densidade eletrônica. Não

obstante, tal sistema já foi alvo de outros tipos de cálculos quânticos numéricos. No artigo
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original  do  funcional  VWN (VOSKO  et  al,  1980),  são  expostos  alguns  esquemas  de

interpolações possíveis. Dessa forma, os funcionais VWN são aproximações para o funcional

LDA de correlação.

4.4 Bases utilizadas

Para resolução da equação que descreve os orbitais KS, o procedimento consiste em

expandir  cada orbital  em uma base,  e  reorganizar  o  sistema em forma matricial  (KOCH;

HOLTHAUSEN,  2001).  Com  esse  formato,  o  problema  pode  ser  resolvido  a  um  custo

computacional menor.

As  bases  mais  comumente  utilizadas  para  o  estudo  de  moléculas  são  as  funções

numéricas, gaussianas e, no caso de sistemas periódicos, ondas planas. As bases numéricas

são caracterizadas por malhas numéricas, sem uma forma analítica compacta. São obtidas pela

resolução numérica da equação de Schrödinger para átomos. As funções gaussianas possuem

as  mesmas  simetrias  das  soluções  para  o  átomo  hidrogenóide,  porém  com  expoentes

diferentes.  O uso de funções  gaussianas reduz muito o custo computacional,  visto que as

integrais de dois ou mais centros podem ser resolvidas analiticamente. No pacote utilizado,

GAMESS, este é o tipo de base utilizado. De uma forma geral, as gaussianas possuem a forma

(KOCH; HOLTHAUSEN, 2001):

f (x , y , z )=N xa yb zc exp(−α(x2
+ y2

+z2
))   (4.4.1)

Na Equação (4.4.1): os expoentes a,  b e c são inteiros que determinam a simetria da

função, visto que a parte exponencial tem simetria esférica; N é um fator de normalização; e α

é um coeficiente ajustável. A soma dos expoentes a, b e c determina a classificação da função:

0 corresponde a orbitais esféricos, ou seja, do tipo s; 1, a orbitais do tipo p; e assim por diante.

A partir de 2, entretanto, o número de gaussianas possíveis excede o número de autovalores

do operador momento angular para um hidrogenóide:

número=2 l+1   (4.4.2)

Na  Equação  (4.4.2),  l é  o  número  quântico  correspondente  ao  momento  angular

considerado: 0 para s, 1 para p, etc. Há, portanto, contaminantes de simetria errada, e estes são

excluídos.

Como  as  gaussianas  apresentam propriedades  distintas  das  funções  hidrogenóides,

como um decaimento rápido demais com a distância ao centro (núcleo), um número maior
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dessas  funções  se  faz  necessário.  Para  evitar  que  esse  aumento  de  funções  eleve

demasiadamente o custo computacional,  é empregada uma técnica chamada de contração.

Nesta,  cada  função  da  base  utilizada  é  dada  pela  soma  de  gaussianas  de  expoentes  α

diferentes.  Quando  se  usam  duas  gaussianas,  a  base  é  conhecida  por  duplo-zeta;  três

gaussianas, triplo-zeta; e assim por diante. Se for utilizada apenas uma gaussiana por função

de base, a base é conhecida por base mínima.

Funções que apresentem momento angular acima do maior valor necessário para os

respectivos átomos isolados são conhecidas como funções de polarização. Elas apresentam

uma enorme importância visto que, através destas, a densidade eletrônica pode se acomodar a

perturbações  (cargas  superficiais  do  modelo  COSMO),  interação com outros  átomos  (em

moléculas), e campos externos.

Por  fim,  funções  de  qualquer  simetria,  com  expoentes  α muito  pequenos,  são

conhecidas por funções difusas. Estas não apresentam nenhum efeito apreciável na densidade

eletrônica em regiões próximas ao núcleo,  porém podem apresentar efeito apreciável para

orbitais de maior energia. São indispensáveis caso o interesse seja na “cauda” da densidade

eletrônica ou em estados excitados. 

4.4.1 Família PCn

Proposta por Jensen (2001), a família “polarization consistent”, PCn, consiste em um

conjunto de cinco bases (n varia de 0 a 4) cujo objetivo é apresentar uma melhoria sistemática

da representação do sistema, como a família “correlation-consistent polarized valence”, cc-

pVnZ. No caso da PCn, os níveis de cálculo de interesse são HF e DFT, e a quantidade cuja

convergência é visada é a energia total de moléculas (incluindo assim, efeitos de polarização).

A família PCn foi proposta em uma série de cinco artigos, dos quais três são pertinentes para

o presente trabalho (JENSEN, 2001, 2002a, 2002b).

Como, no presente trabalho, o nível de cálculo é o DFT, e a polarização da molécula é

um fator de grande importância no cálculo COSMO, esta base pode ser bastante útil para

obtenção  de  perfis  sigma.  Pode-se  argumentar  que  o  fato  de  serem  utilizadas  algumas

moléculas para o ajuste dos expoentes pode ter gerado um viés na base; no entanto, espera-se

que, com o aumento da base (aumento do n), tal efeito tenderá a desaparecer, dado que o valor

preciso dos expoentes perde importância (JENSEN, 2001).
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4.4.2 Família cc-pVnZ

Há uma  lista  extensa  de  artigos  sobre  estas  bases.  Foram utilizados  dois  artigos:

Dunning (1989) e Woon e Dunning (1995). O “n”, no GAMESS, varia entre 2 e 6 (de 2 a 4

são utilizadas letras: D, T e Q).

Assim como  na  família  PCn,  o  objetivo  é  criar  uma  sequência  de  bases  que  se

aproximem monotonicamente do limite da base infinita. A propriedade alvo aqui é a energia

de correlação. Dessa forma, a base foi construída visando a ser utilizada em cálculos que

considerem a  correlação eletrônica,  especificamente,  o  método “configuration  interaction”

(SZABO; OSTLUND, 1996), CI.

Assim como no caso da PCn, o uso apenas de átomos no processo de otimização

poderia  significar  a  existência  de um viés.  Por  meio de testes em moléculas,  no entanto,

determinou-se que este efeito é pequeno. A base é, pois, adequada para descrever a correlação

em moléculas, e, pela quantidade de funções por átomo, também a polarização destes, sendo

adequada para cálculos COSMO.

Para terminar a seção, a seguir encontra-se uma tabela com a composição das bases

cc-pVnZ e PCn para elementos representativos do primeiro período da tabela periódica (B, C,

N, etc), na primeira coluna, e para os átomos H e He, na segunda coluna. A tabela foi montado

com base em dados contidos em Jensen (2002a) e em Hehre  et al (1972), para as bases já

contraídas.
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Tabela 4.4.2.1: composição das bases PCn e cc-pVnZ. Em cada linha, a letra indica o tipo de simetria da função

de base, e o número à esquerda, o número de funções com tal simetria.

Base
Composição da base para cada átomo Gaussianas por

função de baseB, C, N, O e F H e He

PC0 3s 2p 2s Base mínima

PC1 3s 2p 1d 2s 1p Duplo-zeta

PC2 4s 3p 2d 1f 3s 2p 1d Triplo-zeta

PC3 6s 5p 4d 2f 1g 5s 4p 2d 1f Quadruplo-zeta

PC4 8s 7p 6d 3f 2g 1h 7s 6p 3d 2f 1g Quintuplo-zeta

cc-pVDZ 3s 2p 1d 2s 1p Duplo-zeta

cc-pVTZ 4s 3p 2d 1f 3s 2p 1d Triplo-zeta

cc-pVQZ 5s 4p 3d 2f 1g 4s 3p 2d 1f Quadruplo-zeta

cc-pV5Z 6s 5p 4d 3f 2g 1h 5s 4p 3d 2f 1g Quintuplo-zeta

cc-pV6Z 7s 6p 5d 4f 3g 2h 1i 6s 5p 4d 3f 2g 1h Sextuplo-zeta

6-31G 3s 2p 2s -

6-31G** 3s 2p 1d 2s 1p -

Fonte: Jensen (2002a) e Hehre et al (1972).

4.4.3 6-31G e 6-31G**

A base 6-31G (HEHRE  et al., 1972), mais antiga do que as anteriores, é uma base

simples, para os padrões atuais. Ela utiliza uma função de base por orbital de caroço, sendo

essa função uma combinação linear de 6 gaussianas; e duas funções de base para os orbitais

de  valência,  sendo  uma  a  combinação  linear  de  três  gaussianas,  e  a  outra  apenas  uma

gaussiana.  Os  expoentes  e  os  coeficientes  das  gaussianas  nas  combinações  lineares  são

ajustados de modo a minimizar a energia dos átomos. O nível de cálculo utilizado aqui foi o

“unrestricted Hartree-Fock” (SZABO; OSTLUND, 1996), UHF. O cálculo não inclui, pois, a

correlação  eletrônica,  ao  contrário  dos  métodos  CI  e  DFT.  Além  disso,  o  cálculo  não

considerava polarização por perturbações externas, como a base PCn (perturbação por outros

átomos). Ambas são propriedades importantes para a densidade eletrônica e, portanto, para

cálculos COSMO.

A base 6-31G** é uma extensão da base 6-31G, incluindo uma camada de polarização
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para todos os átomos.

4.5 Comparação entre bases

A qualidade  de  uma  base  é  definida  pelo  desvio  de  propriedades  obtidas  em um

cálculo com aquela, com relação ao valor correto, sendo esse o obtido com a função de onda

eletrônica correta (para um determinado funcional). Entretanto, essa só pode ser obtida, em

teoria, com uma base infinita em tamanho e, portanto, não está disponível para a maior parte

dos  casos.  É  necessário,  então,  escolher  uma base  que,  por  argumentos  referentes  à  sua

composição, é a melhor aproximação para a base infinita.

Diversos fatores influenciam essa escolha. Quanto melhor o esquema de contração,

melhor, em teoria, cada função da base e, por conseguinte, melhor é a qualidade desta. Quanto

maior o número de funções de polarização, e maior o momento angular de corte dessas, maior

a liberdade variacional conferida à base e, portanto, em teoria, melhor é a descrição de efeitos

de polarização da densidade eletrônica e de correlação. Dentre as bases utilizadas, é possível

observar que, em todos esses aspectos, a base que mais se aproxima da base infinita é a PC4.

Por fim, é importante ressaltar que nenhuma das bases utilizadas foi otimizada visando

à obtenção de perfis sigma. Dessa forma, é possível que outra base, dentre as utilizadas,  seja

a mais adequada, e, em particular, é possível que haja inversões na ordem esperada, como, por

exemplo, a PC2 apresentar resultados mais próximos aos da PC4, do que a PC3.

4.6 Comparação entre funcionais

Assim como para as bases, a qualidade de um funcional é o desvio de propriedades

obtidas em um cálculo com esse, com relação ao valor correto, sendo esse o obtido com o

funcional  de  troca  e  correlação  correto  para  sistemas  eletrônicos.  Este,  entretanto,  não  é

conhecido, e, ao contrário da comparação entre bases, não há aspectos (esquema de contração,

tamanho,  etc)  que  possam  ser  utilizados  para  inferir  se  um  funcional  é  uma  melhor

aproximação  que  outro.  Dessa  forma,  a  única  conclusão  que  pode  ser  obtida  é  se  a

propriedade em questão é sensível ou não com relação ao funcional utilizado.
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5 DESCRIÇÃO DAS SIMULAÇÕES

5.1 Métodos computacionais

Para a realização do cálculo COSMO, foi utilizado o pacote de cálculo GAMESS. Os

funcionais utilizados foram: B3LYP, M11, M06 e BP86. Foram utilizadas as seguintes bases:

cc-pVnZ (n de 2 a 4), PCn (n de 2 a 4), 6-31G e 6-31G**.

Foram calculados os perfis sigma para oito moléculas: água (H2O), ácido fluorídrico

(HF), ácido clorídrico (HCl), Benzeno, dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO),

dióxido de  carbono (CO2)  e  amônia  (NH3).  Para  a  geometria  dessas,  foram utilizadas  as

mesmas coordenadas contidas na base VT2005 (MULLINS  et al, 2006), que possui perfis

sigma  calculados  no  nível  B86P86,  com  a  base  numérica  DNP.  A única  exceção  foi  a

molécula de CO2, que não está contida na base VT2005. A geometria utilizada para ela se

originou de uma otimização de geometria. Para esta, foram utilizados o funcional M11 e a

base PC3. Os resultados obtidos com esta base diferem em menos de 0,1 % dos resultados

obtidos com a base PC2, tornando a utilização da base PC4 injustificável. É importante notar

que  todas  essas  moléculas  não  possuem  graus  de  liberdade  torsional,  aos  quais  estão

associadas grandes variações conforme o ambiente no qual a molécula está. Dessa forma, uma

otimização de geometria no condutor perfeito (com o COSMO) e uma otimização no vácuo

(sem o COSMO) devem apresentar diferenças ínfimas, para essas moléculas.

Rotinas em Octave foram criadas para o cálculo da média (2.7.2) e dos perfis. Esta foi

desenvolvida com base no esquema contido no programa “SIGMAPROFILEV2.txt”, escrito

em  fortran  (OLDLAND;  ZWOLAC,  2006).  Essas  e  outras  rotinas  utilizadas  podem  ser

encontradas no Apêndice C.

Por  fim,  foi  utilizado  o  programa  GRACE  para  gerar  os  gráficos  expostos  nos

Apêndices D, E, F e G.
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5.2 Parâmetros utilizados

Para o método COSMO, os parâmetros utilizados foram:

Tabela 5.2.1: valor de cada parâmetro utilizado para obtenção de perfis sigma, via COSMO.

Parâmetro Valor

NSPA 92

NPPA 1082

RH (Å) 1,30

RO (Å) 1,72

RF (Å) 1,72

RCl (Å) 2,05

RS (Å) 2,16

RN (Å) 1,83

RC (Å) 2,00

Rsolv (Å) 1,2

Rout (Å) 1,02

Aeff (Å²) 7,5

O valor utilizado para o raio de cada átomo foi obtido por Klamt et al (1998), de modo

a  reproduzir  o  valor  de  diversas  propriedades  de  uma  variedade  de  pequenas  moléculas

neutras. Todos os valores expostos na Tabela (5.2.1) correspondem aos valores padrões do

GAMESS, exceto o valor para Aeff, o qual foi obtido por Lin e Sandler (2002).

Para o método COSMO-SAC, os parâmetros utilizados foram:
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Tabela 5.2.2: valor de cada parâmetro utilizado para obtenção de coeficientes de atividade, via COSMO-SAC.

Parâmetro Valor

fpol 0,64

chb (kcal Å4 mol-1 e-2) 85580,0

σhb (e Å-2) 0,0084

z 10

rnorm (Å³) 66,69

qnorm (Å²) 79,53

Os valores utilizados na Tabela (5.2.2) correspondem aos utilizados por Lin e Sandler

(2002). É importante ressaltar que todos esses valores podem influenciar os resultados, e os da

Tabela (5.2.1), em particular, interferem na própria obtenção do perfil sigma. O efeito de cada

um daqueles sobre este também tem de ser, portanto, alvo de futuras pesquisas.

5.3 Convergência dos cálculos

Por  fim,  é  importante  ressaltar  as  dificuldades  de  convergência.  Diversos  cálculos

exigiram estratégias variadas a fim de atingir a convergência, dentre as quais pode-se citar:

1. Alteração da densidade eletrônica inicial do cálculo.

2. Alteração das malhas tridimensionais. O GAMESS utiliza duas malhas, uma inicial e

uma final, mais densa. As duas malhas e o ponto de transição entre elas podem ser e

foram alterados em diversos casos.

3. Alteração  da  precisão  de  integrais  e  do  produto  de  funções  primitivas  utilizadas.

Mostrou-se necessária em alguns casos.

4. Teste  de  diversos  aceleradores  de  convergência  implementados  no  GAMESS.  A

combinação dos métodos DIIS e DAMPING é bastante eficiente, porém, em outros

casos, o acelerador SHIFT também se provou útil.  Os aceleradores implementados

podem ser  combinados  e  alguns  deles,  como  os  dois  primeiros  citados,  possuem

especificações próprias, as quais podem ser alteradas.

5. Descarte das funções de menor importância da base.
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Todas  as  opções  listadas  podem ser  combinadas  entre  si  na  tentativa  de  atingir  a

convergência, o que resulta em um grande número de especificações possíveis.

Aos  cálculos  do  tipo  COSMO  também  está  associado  um  grande  consumo  de

memória, sendo necessária a utilização da técnica SCF direto em vários casos. Nesta, todas as

integrais  envolvidas  são  recalculadas  a  cada  etapa  do  ciclo  iterativo,  em  vez  de  serem

armazenadas.
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6 RESULTADOS

Na Seção (6.1), são propostos um esquema de comparação que será utilizado como

esquema padrão  (via  moléculas  teste)  e  dois  esquemas  de  comparação  direta  para  perfis

sigma. Nas Seções (6.2) e (6.3), o esquema de comparação padrão será aplicado para verificar

o efeito da base e o do funcional, respectivamente. Na Seção (6.4) o teste dos critérios de

comparação direta  propostos na Seção (6.1) é detalhado.  Na Seção (6.5),  é apresentada a

discussão  dos  resultados  obtidos  para  os  três  esquemas  de  comparação,  e  é  verificada  a

variação dos perfis sigma com relação ao nível do cálculo.

6.1 Esquemas de comparação

É  possível  visualizar  diferenças  qualitativas  entre  perfis  sigma  diferentes,  mas  o

objetivo do trabalho exige o estabelecimento de critérios numéricos de comparação entre os

perfis, de maneira que possa ser estabelecido quando dois perfis são similares e quando são

distintos, e em que grau. Com esses critérios, torna-se possível, por exemplo, determinar a

qualidade de um perfil, dada uma referência.

6.1.1 Comparação via moléculas teste

Uma proposta para a comparação entre os perfis sigma de uma molécula A é definir

um grupo de  moléculas  teste  (B,  C,  etc)  com as  quais  a  molécula  A forma misturas  de

interesse. Então, de posse de perfis sigma para essas moléculas (B, C, etc), pode-se adotar o

seguinte procedimento para comparar os vários perfis para a molécula A. Esse procedimento

foi utilizado para a construção das tabelas do Apêndice A e do Apêndice B:

1. Escolha de uma propriedade termodinâmica alvo (Ter) para o cálculo. Essa será obtida

via COSMO-SAC.

2. Cálculo de Ter (para diversas frações molares) para a mistura binária entre um perfil

sigma de A gerado por um determinado nível de cálculo (M11/PC3, por exemplo) e o

perfil  sigma de  referência  de  cada  uma das  moléculas  B,  C,  …: A(M11/PC3)+B,

A(M11/PC3)+C, A(M11/PC3)+D, etc. Essa etapa é repetida para cada perfil sigma de
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A gerado por outros níveis disponíveis (M06/cc-pVTZ, B3LYP/PC4, etc).

3. Escolha de um perfil sigma de referência para A, como, por exemplo, o perfil gerado

pelo nível M11/PC4. Os valores de Ter obtidos com o perfil sigma de A gerado por

esse nível são, então, os valores de referência para as misturas binárias A+B, A+C, etc.

4. Cálculo dos desvios de Ter,  para cada fração molar e cada molécula-teste,  obtidos

quando um determinado nível é usado para o perfil sigma de A, em relação aos valores

obtidos para o perfil sigma de A de referência, ou seja, desvio dos valores obtidos no

passo 2, para cada perfil sigma de A, com relação aos do passo 3.

5. Cálculo do máximo em módulo dos desvios de Ter, com relação à fração molar, obtido

para cada mistura, sendo esse o valor da variável Ter para essa mistura. Dessa forma,

cada perfil sigma de A (excluindo o de referência) será caracterizado por um valor de

Ter, por molécula-teste.

É possível utilizar, no passo 5, a média dos desvios, em vez do valor máximo desses. A

escolha do desvio máximo apresenta, entretanto, um aspecto mais conservador e, por isso, foi

a utilizada no presente trabalho.

A propriedade Ter escolhida para o presente trabalho é a energia livre molar de Gibbs

de excesso (gexc), a qual pode ser calculada via:

gexc
=R T (x1 ln(γ1)+x2ln (γ2))  (6.1.1.1)

Pode-se, então, comparar os valores de gexc para os diversos perfis sigma produzidos

para a molécula A. As frações molares escolhidas para o cálculo de  gexc para cada mistura

binária são, para o componente 1: de 0,1 a 0,9, com intervalos de 0,1. A temperatura foi fixada

em 300 K.

A Figura (6.1.1.1) explicita o procedimento adotado.
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Figura 6.1.1.1: Etapas da comparação entre perfis sigma gerados para uma molécula A, via moléculas teste.

Para o presente trabalho, para cada molécula listada na Seção (5.1), as moléculas teste

utilizadas  são  as  outras  sete  mencionadas  nessa  mesma  seção.  Como  o  comportamento

químico de cada molécula listada é bastante diferente do das outras, é improvável que os

resultados apresentem algum tipo de viés com relação a um grupo específico de misturas.

6.1.2 Comparação via w

A comparação via moléculas teste apresenta o problema da praticidade. É necessário

assinalar um número grande de variáveis para cada perfil sigma disponível para a molécula A

(um gexc para cada molécula teste), e esse número cresce com o número de moléculas teste de

interesse.  Uma  comparação  direta  entre  os  perfis  sigma  disponíveis  para  a  molécula  A

reduziria, portanto, o esforço necessário para definir se dois perfis são consistentes entre si. O



57

critério (aqui chamado de via w) proposto envolve o cálculo de coeficientes de atividade (γ)

para pares de perfis por meio do modelo COSMO-SAC, a 300 K de temperatura.

Como,  no  COSMO-SAC,  todas  as  interações  que  uma molécula  pode  efetuar  são

definidas pelo perfil sigma, então dois perfis iguais correspondem, para todos os propósitos, a

duas moléculas com interações idênticas. Dessa forma, uma comparação via moléculas teste

entre esses dois perfis resultaria em gexc nulo, entre eles, para qualquer conjunto de moléculas

teste. Além disso, a mistura binária de substâncias com perfis exatamente iguais, mesma área

superficial total e o mesmo volume total da cavidade, é uma mistura ideal, no COSMO-SAC.

O esquema de comparação proposto consiste em aplicar a mesma ideia a perfis gerados para

uma mesma molécula por métodos diferentes. Em outras palavras, quanto mais próxima da

idealidade (γ's mais próximos a 1 e/ou gexc mais próximos de 0) estiver a mistura fictícia entre

dois  modelos  para  uma mesma molécula,  menor  a  diferença (gexc)  entre  os  perfis  sigma

gerados por tais modelos.

Vale ressaltar que as comparações exigidas por esse critério referem-se a perfis de uma

mesma  molécula  e  foram calculados  com um mesmo  programa  (no  caso,  o  GAMESS),

possuindo,  portanto,  cavidades  idênticas.  Dessa  forma,  todos  os  perfis  de  uma  mesma

molécula possuem a mesma área total e o mesmo volume total,  anulando o termo SG da

Equação (3.17), excetuando-se apenas os perfis obtidos da base VT2005.

O critério via w será, então, sobre o módulo de gexc:

w=max (|gexc|)   (6.1.1)

Na Equação (6.1.1), gexc refere-se a uma mistura binária hipotética entre os dois perfis

que se deseja comparar. Quanto mais próxima de 0 a variável w, mais próximos de 1 serão os

dois coeficientes, e, portanto, menos significativa, de um ponto de vista termodinâmico, é a

diferença entre os dois perfis. Na Equação (6.1.1), w está definida como o valor máximo de

gexc ao calcular esta para diversas frações molares: uma mistura quase ideal tem de sê-lo por

toda a extensão de frações molares possíveis. Foram utilizadas, especificamente, as seguintes

frações (para o componente 1): de 0,1 a 0,9, com intervalos de 0,1.

6.1.3 Comparação via RMSD

Além da variável  w, será utilizada também a variável “root-mean-square deviation”,

RMSD, de modo a comparar dois perfis sigma para a molécula A.
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RMSD=√ 1
n
∑
i=1

n

( p1(σi)−p2(σ i))
2 (6.1.3.1)

Na Equação (6.1.3.1), p1(σi) e p2(σi) são os perfis sigma que se deseja comparar, e n é

o número de subdivisões para o cálculo desses, ou seja, o número de valores de σi utilizados.

Assim como a variável  w,  dois  perfis  idênticos  apresentam  RMSD nula,  e  quanto

maior a diferença entre os dois perfis, maior o valor de  RMSD. Então, pode-se fazer uma

suposição  sobre  a  relação  entre  gexc e  RMSD análoga  à  feita  na  Seção  (6.1.2)  entre  as

variáveis gexc e w.

6.2 Comparação entre bases

Os valores  de  gexc para cada perfil  sigma de cada  molécula são apresentados em

tabelas no Apêndice B, para cada molécula teste utilizada. O valor máximo para gexc, para o

conjunto de todas as moléculas teste, é apresentado, para cada perfil sigma, em forma gráfica

no Apêndice D. Para o perfil sigma gerado com o nível funcional A/base B, os valores de

referência de  gexc utilizados para o cálculo dos desvios são os valores obtidos com o perfil

sigma  gerado  pelo  nível  funcional  A/base  PC4,  para  a  mesma  molécula.  Para  todas  as

moléculas e todos os funcionais, a base PC4 apresentou a menor energia total do sistema,

além de ser a base de melhor qualidade, dentre as utilizadas.

6.3 Comparação entre funcionais

O valor máximo para gexc, para o conjunto de todas as moléculas teste, é apresentado,

para cada perfil sigma, em forma gráfica no Apêndice E. Para o perfil sigma gerado com o

nível funcional A/base B, os valores de referência de gexc utilizados para o cálculo dos desvios

são os valores obtidos com o perfil sigma gerado pelo nível funcional M11/base B, para a

mesma  molécula.  É  importante  notar  que,  como  exposto  na  Seção  (4.6),  não  é  possível

afirmar que um funcional é melhor que outro para uma propriedade não testada, como o perfil

sigma. Entretanto, é necessário definir um funcional de referência, e, como demonstrado por

Peverati e Truhlar (2011), o funcional M11 produz resultados melhores, em uma gama variada

de propriedades, do que uma série de outros funcionais para um número grande de conjuntos



59

de  moléculas  teste.  Conforme  esses  resultados,  ele  será  utilizado  como  o  funcional  de

referência.

6.4 Teste dos critérios diretos

Para testar a aplicabilidade das variáveis  w e  RMSD, foram utilizadas regressões de

cada uma dessas variáveis com relação ao valor máximo de  gexc, sendo o nível M11/PC4

utilizado como referência, em todos os casos. 

Foram testados três tipos de regressões: linear, exponencial e logarítmica. As equações

dessas foram definidas de modo a garantir duas propriedades: a curva tem de conter a origem;

e a curva tem de ser monotonicamente crescente. Caso a correlação entre gexc e w, suposta na

Seção (6.1.2), efetivamente exista, então essas duas propriedades têm de ser observadas. A

situação é análoga para a variável RMSD.

Para a regressão linear:

y=a x   (6.4.1)

O coeficiente a é positivo não-nulo.

Para a regressão logarítmica:

y=a ln(x+b)−a ln(b)   (6.4.2)

O coeficiente a é positivo não-nulo, e b tem de ser maior do que 1.

Para a regressão exponencial:

y=aexp (x b)−a   (6.4.3)

Os coeficientes a e b são positivos não-nulos.

A regressão apresentada em cada gráfico é aquela que melhor se adequa aos dados.

Para verificar isso, foi utilizado o coeficiente de determinação, R2.

Os  gráficos  relacionados  à  variável  w são  apresentados  no  Apêndice  F,  e  os

relacionados à variável RMSD, no Apêndice G.



60

6.5 Discussão dos resultados

6.5.1 Critérios diretos propostos

Mediante os gráficos contidos no Apêndice F e, em particular, a Tabela (F.9), pode-se

verificar a adequabilidade da hipótese, exposta na Seção (6.1.2), sobre a relação entre  w e

gexc. Os valores de R2 demonstram uma forte correlação entre os valores dessas variáveis para

as moléculas apolares. Para as moléculas polares, a adequabilidade dessa mesma hipótese

depende fortemente da molécula considerada, sendo, entretanto, em todos os casos, bastante

questionável. Os dados suportam, portanto, a utilização do critério direto baseado em w como

ferramenta para comparação entre níveis de cálculo diferentes para as moléculas apolares, em

vez da comparação via moléculas teste.

Por  sua vez,  os  gráficos  contidos  no Apêndice G e,  em particular,  a  Tabela  (G.1)

podem ser utilizados para verificar a adequabilidade da hipótese análoga, exposta na Seção

(6.1.3), sobre a relação entre as variáveis RMSD e gexc. Pode-se inferir que a adequabilidade

dessa hipótese não está ligada à polaridade, como no caso da variável w. Em particular, para

todas as moléculas polares, excetuando-se o dióxido de enxofre, a descrição com base em

RMSD é melhor do que com base em w. Ainda assim, os valores de R2 obtidos não permitem

inferir uma correlação, entre  RMSD e  gexc, forte o suficiente para utilizar aquela variável

como ferramenta de comparação. Dessa forma, o critério baseado em w, ainda que apresente

valores menores para as moléculas  polares,  pode ser mais  útil  que o critério  baseado em

RMSD, dado a boa descrição obtida no caso de moléculas apolares.

6.5.2 Efeito da base

Para a  verificação do efeito  da base escolhida,  são utilizados os  desvios máximos

absolutos (maior valor em módulo de gexc para todas as moléculas teste) entre perfis sigma

gerados com um mesmo funcional. Para o uso da análise proposta para fins de decidir uma

combinação de base e método apropriada para uso com o método COSMO, seria necessário,

no entanto, o estabelecimento de um valor de  gexc
lim aceitável. Esse valor é extremamente

dependente do objetivo por trás dos cálculos. As Tabelas (6.5.2.1-8) apresentam as bases que

devem ser descartadas para cada funcional, dada uma escolha de gexc
lim. A base de referência
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escolhida em todos os casos foi a base PC4, pelas razões expostas na Seção (4.5), e os dados

utilizados na construção de cada tabela estão nas tabelas do Apêndice B, e nos gráficos e

tabelas do Apêndice D.

A Tabela (6.5.2.1) apresenta as escolhas de funções de base adequadas para cada valor

de gexc
lim referente à molécula de água, para cada funcional. Bases de menor qualidade, para

cada família de funções de base, estão associadas a valores máximos de  gexc maiores para

todos os funcionais,  em especial  a base 6-31G. Essa não contém funções de polarização,

demonstrando  a  importância  destas  para  cálculos  COSMO;  a  inclusão  dessas  funções

(resultando na base 6-31G**) já leva a uma grande diminuição dos valores máximos de gexc.

Cabe ressaltar  que a  convergência  monotônica dos  resultados  (i.e.  o  perfil  sigma)  com o

tamanho da base, apesar de provável, não é obrigatória. Tanto a família PCn, quanto a cc-

pVNZ  foram  construídas  para  garantir  uma  convergência  monotônica  da  energia  (de

correlação e de polarização, respectivamente), não da densidade, e é desta propriedade (e não

daquela) que o perfil sigma depende.

É importante  ressaltar  também que, apesar  de apresentar certa  semelhança para os

quatro funcionais, a convergência ao resultado PC4 depende do funcional utilizado. Dessa

forma,  se,  para a  aplicação desejada,  desvios de 100 J/mol forem aceitáveis,  a  base PC3

poderá  ser  utilizada  para  os  funcionais  B3LYP,  BP86  e  M11,  pois  os  maiores  desvios

calculados para essas são menores do que esse valor, mas não para o M06. Para este, terá de

ser utilizada a PC4, o que acarretará maiores custos e dificuldades de convergência.

Para as moléculas de HF, HCl, NH3 e SO2, cujos resultados estão expostos nas tabelas

seguintes,  as  conclusões  gerais  permanecem  basicamente  as  mesmas.  Pode-se  perceber

melhor nessas, a influência do esquema de construção da base. Os desvios máximos das bases

PCn, no caso da molécula de HF, como pode ser observado na Figura (D.10), são menores do

que os  das  bases  cc-pVNZ análogas.  Para  o  M06,  por  exemplo,  a  PC2 (triplo-zeta)  está

associada a desvios de no máximo 200 J/mol, enquanto a cc-pVTZ está associada a um desvio

máximo de 500 J/mol. No caso da molécula de Hcl, Figura (D.12), inversões dessa tendência

podem  ser  observadas.  Para  o  funcional  M11,  a  base  cc-pVQZ  (e  a  própria  cc-pVTZ)

apresenta desvio máximo inferior ao da análoga PC3. Como já foi mencionado, essas famílias

foram  construídas  de  modo  a  garantir  a  convergência  monotônica  da  energia,  e  não  da

densidade. Além disso, o perfil sigma não possui toda a informação estrutural da molécula, e

seu cálculo envolve artifícios como a média definida pela Equação (2.7.2) e a correção não-
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iterativa para a carga fora da cavidade (vide Seção (2.6)). Tais fatores podem influenciar o

processo de convergência de perfis sigma, com relação à base utilizada.

Para a molécula de NH3, o funcional M11 demonstra sinais de falha na convergência

para valores de gexc com relação à base: mesmo bases quadruplo-zeta, como a cc-pVQZ e a

PC3, apresentam valores máximos de gexc grandes (acima de 200 J/mol), em comparação aos

outros  funcionais  dessa  mesma  molécula,  com  relação  à  base  quintuplo-zeta  PC4.  Esse

mesmo efeito não é observado com os outros três funcionais, como pode ser observado na

Figura (D.14), nos quais o desvio máximo da PC3 é menor do que 52 J/mol. O mesmo padrão

ocorre com as moléculas:  HF (M11),  HCl (M11),  e  H2O (M06).  Dessa forma, para esses

casos, testes com uma base maior (e.g. sextuplo-zeta) podem ser necessários. Em todos os

outros casos, pelo menos uma das bases quadruplo-zeta obteve gexc menor do que 100 J/mol.

Às  moléculas  de  CO,  CO2  e  benzeno  estão  associados  desvios  bem menores,  em

especial com relação às bases menores (cc-pVDZ, cc-pVTZ e PC2) e à própria 6-31G, base

sem funções de polarização. Uma explicação possível para esse resultado vem do seguinte

raciocínio:  as moléculas  em questão  possuem dipolos  elétricos  muito  menores  do  que  as

anteriores. Dessa forma, a polarização do condutor, provocada por estas moléculas, é menor,

bem como a polarização recíproca.  Como as funções da base que permitem as mudanças

necessárias  da  densidade  eletrônica  são  as  funções  de  polarização,  tais  funções  terão

importância  reduzida,  em  relação  às  outras  funções  da  base.  É  importante  ressaltar,  no

entanto, que o desvio percentual, em alguns casos, pode ser comparável ou maior que a caso

das moléculas polares. Exemplos, como pode ser observado nas Tabelas (D.1), (D.2) e (D.3).

Para essas moléculas, consideradas apolares, as outras conclusões gerais se mantêm. 
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Tabela 6.5.2.1: Perfis da molécula de água eliminados por apresentarem pelo menos um gexc maior do que o

valor de gexc
lim assinalado na respectiva linha.

H2O Perfis descartados para cada funcional

gexc
lim (J/mol) M11 M06 B3LYP BP86

2000 6-31G 6-31G 6-31G

1000 6-31G

700
6-31G** , cc-

pVDZ
6-31G**

6-31G** , cc-
pVDZ

6-31G** , cc-
pVDZ

500 cc-pVDZ

300 PC2 PC2 PC2 , cc-pVTZ

200 cc-pVTZ , PC2 cc-pVTZ
cc-pVTZ , cc-

pVQZ
cc-pVQZ

100 Todos

50 Todos

10 Todos Todos

Tabela 6.5.2.2: Perfis da molécula de HF eliminados por apresentarem pelo menos um gexc maior do que o valor

de gexc
lim assinalado na respectiva linha.

HF Perfis descartados para cada funcional

gexc
lim (J/mol) M11 M06 B3LYP BP86

2000 cc-pVDZ , 6-31G 6-31G cc-pVDZ , 6-31G cc-pVDZ

1000 6-31G** cc-pVDZ 6-31G** 6-31G** , 6-31G

700 6-31G**

500 cc-pVTZ cc-pVTZ cc-pVTZ cc-pVTZ

300 cc-pVQZ cc-pVQZ

200 cc-pVQZ , PC2

150 cc-pVQZ

100 Todos PC2

50 PC2

10 Todos Todos

5 Todos
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Tabela 6.5.2.3: Perfis da molécula de HCl eliminados por apresentarem pelo menos um  gexc maior do que o

valor de gexc
lim assinalado na respectiva linha.

HCl Perfis descartados para cada funcional

gexc
lim (J/mol) M11 M06 B3LYP BP86

4000 6-31G

3000 6-31G 6-31G 6-31G

1000 6-31G** 6-31G** 6-31G** 6-31G**

500 PC2 PC2

300 PC2 , cc-pVDZ PC2 , cc-pVDZ cc-pVDZ

200 PC3 cc-pVTZ

100 Todos
cc-pVDZ , cc-

pVQZ
cc-pVTZ , cc-

pVQZ

10 Todos Todos Todos

Tabela 6.5.2.4: Perfis da molécula de NH3 eliminados por apresentarem pelo menos um gexc maior do que o

valor de gexc
lim assinalado na respectiva linha.

NH3 Perfis descartados para cada funcional

gexc
lim (J/mol) M11 M06 B3LYP BP86

7000 6-31G 6-31G 6-31G 6-31G

1000
6-31G** , cc-

pVDZ
6-31G** , cc-

pVDZ
6-31G** , cc-

pVDZ
6-31G** , cc-

pVDZ

700 PC2 PC2 PC2 PC2

500 cc-pVTZ

300 PC3 cc-pVTZ cc-pVTZ cc-pVTZ

200 Todos cc-pVQZ

100 cc-pVQZ

50 Todos

10 Todos

1 Todos
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Tabela 6.5.2.5: Perfis da molécula de SO2 eliminados por apresentarem pelo menos um  gexc maior do que o

valor de gexc
lim assinalado na respectiva linha.

SO2 Perfis descartados para cada funcional

gexc
lim (J/mol) M11 M06 B3LYP BP86

4000 6-31G

3000 6-31G 6-31G

2000 6-31G

500 PC2

300 cc-pVDZ PC2 PC2 , cc-pVDZ

200 cc-pVDZ PC2

150
6-31G** , cc-

pVTZ
6-31G** , cc-

pVQZ
cc-pVDZ

100 cc-pVQZ
6-31G** , cc-

pVQZ
cc-pVTZ

50 cc-pVTZ cc-pVTZ

10 Todos Todos Todos

5 Todos
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Tabela 6.5.2.6: Perfis da molécula de CO2 eliminados por apresentarem pelo menos um gexc maior do que o

valor de gexc
lim assinalado na respectiva linha.

CO2 Perfis descartados para cada funcional

gexc
lim (J/mol) M11 M06 B3LYP BP86

500 6-31G

400 6-31G

300 6-31G 6-31G

100 cc-pVDZ cc-pVDZ

50
cc-pVDZ , cc-

pVTZ
6-31G** 6-31G** 6-31G**

40 cc-pVQZ PC2 PC2 PC2

30 PC3 , 6-31G** cc-pVDZ cc-pVTZ cc-pVTZ

20 Todos
cc-pVTZ , cc-

pVQZ

10 Todos cc-pVQZ cc-pVQZ

1 Todos Todos

Tabela 6.5.2.7: Perfis da molécula de CO eliminados por apresentarem pelo menos um gexc maior do que o valor

de gexc
lim assinalado na respectiva linha.

CO Perfis descartados para cada funcional

gexc
lim (J/mol) M11 M06 B3LYP BP86

300 6-31G 6-31G

200 6-31G 6-31G

50 6-31G** 6-31G** cc-pVDZ cc-pVDZ

25
cc-pVDZ , cc-

pVTZ
PC2 , cc-pVDZ

6-31G** , cc-
pVTZ , PC2

6-31G** , cc-
pVTZ , PC2

10 PC2 , cc-pVQZ PC3 , cc-pVTZ

5 Todos Todos cc-pVQZ cc-pVQZ

1 Todos Todos
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Tabela 6.5.2.8: Perfis da molécula de benzeno eliminados por apresentarem pelo menos um gexc maior do que o

valor de gexc
lim assinalado na respectiva linha.

Benzeno Perfis descartados para cada funcional

gexc
lim (J/mol) M11 M06 B3LYP BP86

80 PC2 6-31G

60
cc-pVTZ , cc-

pVQZ

50 cc-pVDZ
6-31G , cc-pVDZ

, PC2
PC2

6-31G** , cc-
pVTZ , PC2 ,

cc-pVQZ

40 cc-pVTZ 6-31G , PC3 cc-pVDZ

30 cc-pVQZ cc-pVDZ Todos

20 6-31G 6-31G** Todos

10
6-31G** , cc-

pVQZ
Todos

1 Todos

6.5.3 Efeito do funcional

Para a verificação do efeito do funcional escolhido, são utilizados os desvios máximos

absolutos (maior valor em módulo de gexc para todas as moléculas teste) entre perfis sigma

gerados com uma mesma base. Os dados utilizados na comparação entre funcionais estão

contidos nos gráficos do Apêndice E.

É  possível  observar  que,  tanto  para  moléculas  apolares,  quanto  para  polares,  há

desvios grandes e pequenos, em escala absoluta e percentual.  Os desvios máximos para a

molécula  de  água,  por  exemplo,  apresentam  ordem  de  grandeza,  em  escala  absoluta,

condizente  com os  associados à  molécula  de  benzeno.  Em escala  percentual,  no  entanto,

aqueles  são  bem  menores  do  que  estes.  Os  desvios  máximos  associados  à  molécula  de

monóxido  de  carbono  são  pouco  significativos,  tanto  em  escala  percentual,  quanto  em

absoluto. O mesmo não é observado para as moléculas de benzeno e dióxido de carbono.

Dessa forma, pode-se inferir que a polaridade não apresenta um efeito direto na variação dos

resultados  calculados  com  funcionais  diferentes,  tanto  em  escala  absoluta,  quanto  em
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percentual.

Pode-se observar dos gráficos que o comportamento dos funcionais, com relação ao

M11, varia bastante com a molécula em questão. Para a molécula de amônia, o funcional M06

apresenta maior valor de desvio máximo; para a molécula de ácido clorídrico, é o funcional

BP86. O comportamento pode ser influenciado também pela base utilizada, como pode ser

observado nas Figuras (E.5) e (E.4), para a água e para o benzeno, respectivamente. Esses são

fortes indícios de que o comportamento do COSMO pode apresentar grandes variações face à

escolha do funcional, e essa variação pode ser observada em diversos tipos de comportamento

químico. Por essa razão, para toda molécula que se deseje simular, testes devem ser feitos

para cada funcional,  de modo a verificar qual se adequa melhor  aos dados experimentais

disponíveis para o sistema de interesse. 

Os resultados expostos nesta seção, bem como os expostos na Seção (6.5.2) sugerem

que a prática atual de utilização de um único funcional e base para a montagem de bancos de

dados no uso do COSMO e do COSMO-RS/SAC pode apresentar todo tipo de resultados

espúrios, sem o conhecimento do usuário.
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7 CONCLUSÃO

O critério  de  comparação direta  baseado em  w apresentou forte  correlação com o

desvio máximo absoluto entre perfis sigma, no caso das três moléculas apolares incluídas no

presente trabalho. Dessa forma, a variável  w é uma possível ferramenta na comparação de

perfis sigma de moléculas apolares. O critério de comparação direta baseada em RMSD não

apresentou  sucesso  em  descrever  um  grupo  específico  de  moléculas,  apresentando,  no

entanto, melhores resultados do que o baseado em w, para o caso de moléculas polares.

Utilizando-se da comparação via moléculas teste, foi possível verificar que os perfis

sigma calculados com diferentes métodos são inconsistentes entre si. Foi possível averiguar

que o COSMO pode apresentar sensibilidade significativa com a escolha de base e funcional;

em particular,  bases  sem funções  de polarização e  com menos de  triplo-zeta  na  valência

devem ser evitadas na maioria dos casos. Em alguns casos mais problemáticos, mesmo as

bases  quadruplo-zeta  apresentaram  grandes  desvios,  com  relação  ao  resultado  de  uma

quintuplo-zeta (PC4). Com relação à escolha de funcional, também há grande variação entre

os resultados. Este é um forte indício de que não é possível afirmar que um funcional tenha

melhores resultados do que outros sem testar cada um face a dados experimentais.

Por  fim,  os  resultados  mostraram  que  a  prática  de  utilização  de  uma  mesma

combinação funcional/base com o uso do COSMO para todas as moléculas é questionável,

dada a sensibilidade do método com relação a essa escolha, e o uso de um procedimento

similar ao conduzido neste trabalho poderia auxiliar na seleção apropriada do nível de cálculo.
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8 PERSPECTIVAS

A variável adotada para comparações no presente trabalho,  gexc,  possui dificuldades

intrínsecas com relação à comparação experimental. Dessa forma, seria interessante, para um

próximo trabalho, a troca dessa variável por outra mais acessível.

Devido à grande variação averiguada nos resultados obtidos pelo COSMO ao calcular

gexc,  revisitar  previsões  feitas  com  esta  metodologia,  utilizando,  porém,  outros  níveis  de

cálculo poderia levar a um melhor entendimento da forma como os resultados variam.

Por  fim,  dado o  grande número  de  dados  gerados  para  o  presente  trabalho,  seria

interessante expandir a sua análise pelo uso de um tratamento estatístico multivariável.
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APÊNDICE A – Desvios de gexc para misturas A(método)+B(referência)

Nesta seção será apresentado o valor do desvio máximo em módulo de gexc (gexc), para

cada molécula teste e cada perfil sigma da molécula alvo (molécula A). Como exposto na

Seção (6.1.1), esse valor é obtido pela mistura binária de cada perfil obtido para a molécula A

(especificada pela primeira entrada da tabela), e o perfil de referência (M11/PC4) de cada uma

das outras moléculas (B). A referência, para o cálculo de gexc, é o valor de gexc obtido ao se

utilizar o perfil  M11/PC4 da molécula A.  Os resultados nessas tabelas são utilizados para

testar os critérios diretos propostos nas Seções (6.1.2) e (6.1.3).

As tabelas estão organizadas da seguinte forma: na linha referente ao perfil M11/PC4

(destacada em vermelho), cada entrada corresponde ao maior valor, com relação às várias

frações molares utilizadas em cada cálculo, em módulo, de gexc (J/mol), obtido quando esse

perfil  está  em uma mistura binária  com o perfil  M11/PC4 da molécula  especificada pela

coluna.  As linhas seguintes correspondem aos valores de  gexc obtidos com o perfil  sigma

gerado  no  nível  especificado  pela  respectiva  linha,  para  cada  molécula  teste.  Devido  ao

tamanho considerável das tabelas seguintes, as siglas cc-pVNZ serão abreviadas para CCN.

Tabela A.1: valores de  gexc, em J/mol, obtidos pela mistura do perfil de nível especificado pela linha, para a

molécula de SO2, com o perfil M11/PC4 da molécula especificada pela coluna. No caso excepcional da primeira

linha (destacada em vermelho), referente ao próprio nível M11/PC4, a entrada corresponde ao módulo do maior

valor de gexc, em J/mol.

SO2 gexc  (J/mol)

Nível do
perfil

NH3 CO CO2 H2O Benzeno HF HCl

M11/PC4 953,61 789,53 181,99 1775,48 305,48 443,06 214,05

M11/PC3 2,06 5,02 2,04 0,90 4,37 1,57 4,70

M11/PC2 382,18 236,35 153,53 172,52 253,09 595,43 226,85

M11/CCQ 113,68 25,09 13,29 26,60 21,68 13,74 10,57

M11/CCT 154,17 0,83 0,24 24,70 2,18 26,59 30,33

M11/CCD 402,18 51,79 27,98 34,26 58,78 295,31 180,90

M11/6- 112,43 131,77 74,68 66,72 122,88 164,86 56,11
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31G**

M11/6-
31G

1913,60 1145,51 1052,19 1078,24 1581,02 4465,78 1660,95

M06/PC4 367,16 91,92 47,87 95,79 77,44 57,08 13,74

M06/PC3 326,63 64,49 33,97 78,06 52,99 16,40 26,96

M06/PC2 57,21 107,98 65,15 43,19 116,24 369,43 166,23

M06/CCQ 477,43 124,71 63,90 125,04 104,55 88,29 16,22

M06/CCT 453,91 82,94 44,20 106,36 70,66 53,50 22,11

M06/CCD 659,94 20,79 15,66 110,73 10,83 135,60 125,44

M06/6-
31G**

237,81 39,49 18,61 33,35 33,99 33,81 27,39

M06/6-
31G

1356,82 939,63 813,02 830,44 1243,38 3752,87 1462,94

B3LYP/P
C4

539,05 123,95 64,58 136,09 99,46 44,04 38,08

B3LYP/P
C3

508,34 109,86 57,82 125,14 87,33 25,64 44,33

B3LYP/P
C2

164,05 93,63 56,07 25,11 106,76 433,23 206,70

B3LYP/C
CQ

727,12 214,04 104,31 199,16 170,56 140,56 28,64

B3LYP/C
CT

664,72 142,20 73,25 161,10 115,12 68,72 44,33

B3LYP/C
CD

923,98 164,33 87,66 207,01 128,62 21,66 106,78

B3LYP/6-
31G**

698,68 135,17 71,00 165,95 111,21 79,90 40,28

B3LYP/6-
31G

908,20 691,02 565,05 620,94 889,28 3050,17 1279,07

BP86/PC4 1035,82 337,37 150,35 301,35 254,15 226,48 31,36

BP86/PC3 1021,45 326,48 147,01 293,88 246,83 214,69 35,06

BP86/PC2 813,51 154,82 82,18 184,32 117,37 62,82 114,74

BP86/CC
Q

1059,60 351,04 154,06 310,56 263,53 248,55 28,41

BP86/CC
T

1090,97 350,26 154,20 314,94 263,07 251,48 32,84

BP86/CC
D

1226,92 373,53 165,07 344,07 274,41 238,61 68,97
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BP86/6-
31G**

1083,79 339,41 151,27 309,52 257,33 259,41 28,18

BP86/6-
31G

197,84 360,55 261,51 309,54 443,79 1952,12 917,56

Perfil VT 1273,40 569,96 193,09 452,64 386,79 538,20 74,82

Tabela A.2:  valores de  gexc, em J/mol, obtidos pela mistura do perfil de nível especificado pela linha, para a

molécula de CO, com o perfil M11/PC4 da molécula especificada pela coluna. No caso excepcional da primeira

linha (destacada em vermelho), referente ao próprio nível M11/PC4, a entrada corresponde ao módulo do maior

valor de gexc, em J/mol

CO gexc  (J/mol)

Nível do
perfil

NH3 SO2 CO2 H2O Benzeno HF HCl

M11/PC4 931,96 789,53 228,75 2452,17 16,17 743,52 214,57

M11/PC3 5,38 9,23 5,02 5,27 5,03 8,49 6,37

M11/PC2 18,09 23,85 12,84 15,38 12,91 19,56 18,65

M11/CCQ 5,54 15,01 8,14 7,35 7,90 17,34 10,28

M11/CCT 18,62 40,10 22,00 21,62 21,47 42,25 29,86

M11/CCD 13,90 28,48 15,31 9,80 13,10 47,50 21,92

M11/6-
31G**

52,95 30,19 16,19 26,36 20,08 20,28 14,62

M11/6-
31G

255,04 344,91 166,61 224,75 156,87 304,44 246,92

M06/PC4 9,63 13,46 7,25 8,57 7,25 11,72 10,76

M06/PC3 22,30 31,88 17,11 20,04 17,10 27,93 24,87

M06/PC2 42,60 59,77 31,88 37,86 31,73 51,76 46,53

M06/CCQ 14,25 12,20 6,53 9,53 6,89 8,36 10,83

M06/CCT 12,24 1,00 0,46 3,70 1,22 11,37 1,53

M06/CCD 30,32 1,96 1,03 8,17 3,70 29,53 6,48

M06/6-
31G**

64,75 48,25 25,79 37,30 29,82 19,23 25,60

M06/6-
31G

251,34 338,55 164,04 220,83 154,84 298,32 243,37

B3LYP/P
C4

3,81 10,96 6,03 5,24 4,95 18,97 13,00
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B3LYP/P
C3

3,14 12,18 6,68 6,11 5,59 19,75 14,12

B3LYP/P
C2

23,23 40,94 22,04 24,49 21,16 41,51 34,56

B3LYP/C
CQ

3,83 7,24 3,91 5,00 3,34 10,06 10,25

B3LYP/C
CT

3,01 10,76 5,76 3,35 5,62 13,61 3,80

B3LYP/C
CD

15,01 22,78 12,04 5,24 10,48 39,34 12,20

B3LYP/6-
31G**

46,24 20,07 10,86 21,04 14,10 22,43 13,50

B3LYP/6-
31G

232,18 304,69 149,54 198,57 143,74 258,61 213,66

BP86/PC4 20,05 18,13 9,66 10,68 11,99 4,98 2,72

BP86/PC3 18,56 16,44 8,72 9,47 11,04 5,11 4,12

BP86/PC2 4,58 11,99 6,56 8,95 4,66 22,20 24,15

BP86/CC
Q

16,22 22,40 11,97 11,09 13,86 9,72 0,88

BP86/CC
T

21,00 39,91 21,62 19,50 22,97 31,58 14,53

BP86/CC
D

11,38 44,54 23,87 17,00 23,76 51,20 18,07

BP86/6-
31G**

25,00 13,70 6,91 2,42 4,85 36,88 5,82

BP86/6-
31G

193,42 243,18 122,20 159,48 120,44 198,62 170,96

Perfil VT 68,74 170,94 95,93 86,16 92,67 186,49 127,55

Tabela A.3:  valores de  gexc, em J/mol, obtidos pela mistura do perfil de nível especificado pela linha, para a

molécula de HF, com o perfil M11/PC4 da molécula especificada pela coluna. No caso excepcional da primeira

linha (destacada em vermelho), referente ao próprio nível M11/PC4, a entrada corresponde ao módulo do maior

valor de gexc, em J/mol.

HF gexc  (J/mol)

Nível do
perfil

NH3 SO2 CO2 H2O Benzeno CO HCl

M11/PC4 17285,70 443,06 204,85 6391,11 410,55 743,52 116,84
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M11/PC3 106,93 22,86 17,23 64,50 27,19 10,22 18,90

M11/PC2 64,79 90,25 71,08 46,38 106,68 48,54 21,63

M11/CCQ 161,78 14,49 12,32 107,74 13,15 20,84 34,97

M11/CCT 544,07 9,82 29,18 359,30 35,88 37,30 46,96

M11/CCD 2044,38 16,72 49,23 1293,54 69,05 49,57 39,46

M11/6-
31G**

1366,64 6,76 18,92 897,44 20,74 23,59 47,28

M11/6-
31G

2246,87 178,24 195,43 1404,23 284,58 164,16 59,79

M06/PC4 341,22 73,86 66,18 211,03 98,20 50,14 11,80

M06/PC3 313,27 44,79 42,67 203,64 62,66 33,92 10,27

M06/PC2 533,35 7,69 3,73 354,44 5,56 5,49 8,79

M06/CCQ 580,98 63,73 65,58 373,34 92,97 56,11 29,76

M06/CCT 897,59 83,32 90,22 574,73 127,89 79,78 44,11

M06/CCD 1725,42 36,19 62,83 1095,91 88,37 60,96 44,66

M06/6-
31G**

1275,43 36,92 55,53 835,29 74,15 52,68 51,04

M06/6-
31G

2520,47 848,67 636,40 1588,90 939,42 441,07 344,66

B3LYP/P
C4

678,42 71,59 65,67 435,59 100,93 46,57 29,84

B3LYP/P
C3

682,72 66,97 61,64 438,95 94,62 43,52 29,62

B3LYP/P
C2

629,75 16,59 14,69 416,68 20,44 18,80 8,31

B3LYP/C
CQ

981,35 73,36 75,85 637,51 109,48 59,49 23,54

B3LYP/C
CT

1313,69 78,33 89,46 844,04 127,88 74,51 36,80

B3LYP/C
CD

2741,14 98,93 131,88 1708,82 193,86 116,51 45,38

B3LYP/6-
31G**

2240,45 96,17 117,02 1430,98 169,37 99,04 45,04

B3LYP/6-
31G

2844,86 756,69 577,94 1787,48 847,15 409,76 207,70

BP86/PC4 1232,29 122,61 118,53 783,39 182,04 89,80 42,06

BP86/PC3 1237,42 114,61 111,77 788,50 171,49 84,23 41,34

BP86/PC2 1165,11 49,42 55,58 754,83 83,38 42,07 26,00
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BP86/CC
Q

1542,76 122,80 126,68 984,86 188,59 102,15 30,23

BP86/CC
T

1887,45 125,92 139,11 1195,74 203,78 116,31 40,47

BP86/CC
D

3384,08 132,09 173,74 2089,88 257,14 153,97 50,66

BP86/6-
31G**

2722,04 121,95 147,71 1724,70 217,09 126,15 47,06

BP86/6-
31G

2949,42 689,33 527,36 1864,45 772,18 379,30 139,02

Perfil VT 2058,90 236,36 250,20 1340,09 367,28 217,47 75,55

Tabela A.4:  valores de  gexc, em J/mol, obtidos pela mistura do perfil de nível especificado pela linha, para a

molécula de HCl, com o perfil M11/PC4 da molécula especificada pela coluna. No caso excepcional da primeira

linha (destacada em vermelho), referente ao próprio nível M11/PC4, a entrada corresponde ao módulo do maior

valor de gexc, em J/mol.

HCl gexc  (J/mol)

Nível do
perfil

NH3 SO2 CO2 H2O Benzeno CO HF

M11/PC4 8606,17 214,05 118,77 1159,78 470,12 214,57 116,84

M11/PC3 247,28 10,36 1,80 120,71 2,97 10,70 4,14

M11/PC2 382,89 26,93 1,89 144,07 2,08 18,78 14,45

M11/CCQ 174,10 7,75 2,63 88,25 5,15 1,41 2,53

M11/CCT 121,69 10,25 4,51 43,49 7,92 2,84 8,03

M11/CCD 459,10 37,56 1,49 160,48 7,43 37,04 36,43

M11/6-
31G**

1598,43 89,65 15,31 637,24 33,36 101,58 27,94

M11/6-
31G

3445,88 177,24 50,94 1426,50 105,21 235,81 53,11

M06/PC4 535,41 24,50 2,31 255,20 4,20 12,63 16,64

M06/PC3 522,77 22,44 2,00 257,50 3,79 11,24 17,69

M06/PC2 222,22 1,53 2,22 135,99 2,47 1,03 5,72

M06/CCQ 493,70 20,44 2,54 241,16 4,70 18,74 20,15

M06/CCT 519,03 19,11 0,89 270,33 1,57 13,25 27,31

M06/CCD 217,20 14,42 2,41 141,42 7,77 21,43 43,14
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M06/6-
31G**

1311,01 77,54 13,37 505,78 29,88 89,79 21,42

M06/6-
31G

3552,44 177,45 50,31 1490,63 102,88 232,88 54,38

B3LYP/P
C4

655,38 25,62 8,86 340,40 18,21 5,89 9,83

B3LYP/P
C3

625,17 23,69 8,06 325,34 16,83 5,60 9,70

B3LYP/P
C2

131,64 8,99 4,42 80,25 10,31 18,57 9,53

B3LYP/C
CQ

520,39 19,20 6,64 277,81 13,44 3,85 10,45

B3LYP/C
CT

460,53 14,42 4,38 254,79 9,04 1,95 19,11

B3LYP/C
CD

538,49 11,21 7,81 329,96 17,70 21,68 48,78

B3LYP/6-
31G**

860,03 60,93 18,20 284,47 39,84 89,66 22,52

B3LYP/6-
31G

2411,30 142,06 47,66 906,25 98,65 210,35 40,20

BP86/PC4 757,39 31,52 6,21 381,02 12,75 9,78 13,76

BP86/PC3 710,47 28,29 4,51 359,31 9,74 10,29 13,38

BP86/PC2 229,07 4,11 1,10 136,65 4,40 8,84 4,34

BP86/CC
Q

647,41 25,70 3,32 331,21 6,93 10,31 17,66

BP86/CC
T

566,35 19,38 1,33 303,19 3,20 8,21 24,21

BP86/CC
D

534,09 10,20 5,48 329,66 13,56 18,39 49,24

BP86/6-
31G**

959,88 65,84 15,84 331,07 35,55 88,43 22,30

BP86/6-
31G

2597,35 146,49 48,79 1002,04 100,01 213,76 42,85

Perfil VT 1128,09 45,06 19,68 594,42 39,48 24,33 118,37

Tabela A.5: valores de  gexc, em J/mol, obtidos pela mistura do perfil de nível especificado pela linha, para a

molécula de H2O, com o perfil M11/PC4 da molécula especificada pela coluna. No caso excepcional da primeira

linha (destacada em vermelho), referente ao próprio nível M11/PC4, a entrada corresponde ao módulo do maior

valor de gexc, em J/mol
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H2O gexc  (J/mol)

Nível do
perfil

CO SO2 CO2 Benzeno NH3 HF HCl

M11/PC4 2452,17 1775,48 2126,17 2702,99 3203,25 6391,11 1159,78

M11/PC3 14,43 28,28 19,84 26,35 34,70 83,85 19,56

M11/PC2 4,92 14,83 6,21 9,45 182,45 292,67 58,54

M11/CCQ 6,52 7,17 7,36 7,12 78,13 85,52 75,86

M11/CCT 43,72 89,78 56,72 75,98 232,92 204,29 232,29

M11/CCD 212,54 334,89 258,66 338,98 707,88 593,13 635,09

M11/6-
31G**

16,84 25,95 14,31 17,61 533,43 723,75 304,00

M11/6-
31G

218,10 423,53 303,49 413,47 1000,51 1905,83 272,11

M06/PC4 79,20 138,72 103,09 136,94 74,38 165,01 138,20

M06/PC3 69,06 116,58 87,55 115,13 112,87 66,28 151,91

M06/PC2 66,58 103,15 81,24 104,35 269,70 275,76 214,50

M06/CCQ 73,64 145,42 97,72 130,41 191,67 61,34 242,67

M06/CCT 108,61 204,88 141,82 189,20 316,70 145,44 348,40

M06/CCD 257,29 420,34 319,14 420,37 720,81 421,07 675,94

M06/6-
31G**

54,91 94,80 64,64 84,38 521,11 608,65 369,67

M06/
6-31G

190,57 370,43 264,95 361,86 996,63 1960,98 134,39

B3LYP/P
C4

113,21 176,38 142,30 184,68 116,77 164,06 159,69

B3LYP/P
C3

111,85 172,89 140,18 181,73 118,03 154,39 158,40

B3LYP/P
C2

73,28 98,17 86,02 109,26 273,69 323,71 197,65

B3LYP/C
CQ

93,98 166,10 120,76 159,76 262,45 131,58 267,57

B3LYP/C
CT

125,58 222,20 160,36 212,97 386,24 224,18 380,55

B3LYP/C
CD

331,71 534,93 410,63 541,08 859,70 385,98 777,87

B3LYP/6- 140,03 225,58 169,62 221,13 645,75 620,04 527,49
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31G**

B3LYP/6-
31G

112,54 248,27 166,63 235,98 1057,68 2178,93 185,80

BP86/PC4 157,04 249,98 198,46 259,14 157,66 277,04 208,20

BP86/PC3 153,47 243,67 193,78 252,82 161,75 256,66 209,59

BP86/PC2 112,90 167,11 136,77 174,83 319,83 290,21 274,29

BP86/CC
Q

138,22 240,86 177,56 234,82 304,16 110,46 325,14

BP86/CC
T

169,95 297,94 217,79 288,82 436,78 153,41 441,28

BP86/CC
D

375,35 613,01 467,80 617,28 958,02 334,18 841,98

BP86/6-
31G**

164,68 271,11 201,79 263,60 689,21 600,37 583,97

BP86/6-
31G

103,51 232,62 153,98 219,84 1068,74 2217,34 232,01

Perfil VT 92,74 250,20 136,10 178,78 505,79 291,32 557,01

Tabela A.6:  valores de  gexc, em J/mol, obtidos pela mistura do perfil de nível especificado pela linha, para a

molécula de NH3, com o perfil M11/PC4 da molécula especificada pela coluna. No caso excepcional da primeira

linha (destacada em vermelho), referente ao próprio nível M11/PC4, a entrada corresponde ao módulo do maior

valor de gexc, em J/mol.

NH3 gexc  (J/mol)

Nível do
perfil

HCl SO2 CO2 H2O Benzeno CO HF

M11/PC4 8606,17 953,61 445,16 3203,25 644,26 931,96 17285,70

M11/PC3 114,23 20,35 12,56 135,54 16,85 5,27 312,52

M11/PC2 564,05 196,96 55,48 455,72 62,64 36,08 835,30

M11/CCQ 153,63 84,09 50,06 90,22 57,32 41,82 207,99

M11/CCT 186,27 84,72 43,87 180,25 66,03 38,95 678,18

M11/CCD 400,19 742,47 351,07 116,92 466,05 204,18 1286,58

M11/6-
31G**

1041,17 482,44 105,31 824,97 120,47 29,79 1351,60

M11/6-
31G

3335,25 375,14 150,78 3359,97 194,85 159,26 7065,63

M06/PC4 289,45 186,07 117,04 301,51 162,79 83,11 1001,90
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M06/PC3 288,61 184,24 114,71 298,74 159,91 81,00 1001,80

M06/PC2 287,68 304,45 132,46 132,76 177,46 86,86 338,94

M06/CCQ 391,94 162,70 105,76 386,55 153,43 75,05 1265,17

M06/CCT 354,47 282,60 154,41 337,71 216,12 101,66 1341,44

M06/CCD 521,65 725,62 419,71 496,28 569,69 268,71 2288,45

M06/6-
31G**

859,30 550,01 157,87 602,86 195,24 65,45 842,35

M06/6-
31G

3369,99 523,89 148,60 3344,09 150,70 150,20 6863,78

B3LYP/P
C4

151,19 309,37 173,90 156,78 229,25 122,88 762,57

B3LYP/P
C3

153,84 312,31 175,30 160,38 231,06 123,24 774,13

B3LYP/P
C2

438,09 342,64 153,23 240,58 198,21 107,09 330,29

B3LYP/C
CQ

152,47 300,20 150,67 133,25 206,75 102,61 793,01

B3LYP/C
CT

208,29 371,20 183,67 186,93 251,71 118,01 1066,55

B3LYP/C
CD

586,42 797,64 481,16 537,52 649,99 315,88 2511,84

B3LYP/6-
31G**

988,18 771,30 267,57 641,68 338,30 133,95 771,48

B3LYP/6-
31G

3705,53 969,31 200,79 3517,83 203,38 161,17 6689,05

BP86/PC4 200,97 304,89 177,39 211,14 237,88 127,37 911,21

BP86/PC3 220,21 304,82 178,59 232,91 239,78 127,09 958,67

BP86/PC2 411,11 363,84 166,63 209,64 218,32 115,77 283,63

BP86/CC
Q

232,10 290,55 156,33 219,19 216,87 108,60 1014,29

BP86/CC
T

290,91 361,58 189,54 271,21 262,09 124,32 1276,88

BP86/CC
D

608,92 805,73 491,12 556,27 663,98 324,19 2578,31

BP86/6-
31G**

1010,94 767,60 261,77 669,18 330,39 130,23 831,32

BP86/6-
31G

3735,76 910,71 195,27 3581,72 199,55 165,62 6883,30

Perfil VT 492,70 393,75 113,58 320,60 159,77 69,38 190,22
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Tabela A.7: valores de  gexc, em J/mol, obtidos pela mistura do perfil de nível especificado pela linha, para a

molécula de CO2, com o perfil M11/PC4 da molécula especificada pela coluna. No caso excepcional da primeira

linha (destacada em vermelho), referente ao próprio nível M11/PC4, a entrada corresponde ao módulo do maior

valor de gexc, em J/mol.

CO2 gexc  (J/mol)

Nível do
perfil

HCl SO2 NH3 H2O Benzeno CO HF

M11/PC4 118,77 181,99 445,16 2126,17 128,33 228,75 204,85

M11/PC3 12,44 23,43 17,78 18,56 6,95 23,82 31,49

M11/PC2 14,16 13,45 3,91 10,11 6,90 15,49 25,05

M11/CCQ 14,29 39,15 30,88 29,84 9,26 38,03 49,45

M11/CCT 13,04 39,62 28,25 28,86 9,53 38,53 53,79

M11/CCD 9,65 43,85 26,81 29,14 10,88 43,05 66,83

M11/6-
31G**

5,05 0,94 38,23 10,43 4,87 1,76 38,71

M11/6-
31G

152,34 195,07 435,26 300,15 299,07 474,02 503,09

M06/PC4 13,60 41,43 40,91 33,80 8,53 39,78 45,65

M06/PC3 13,91 31,54 25,89 24,89 8,13 31,20 40,29

M06/PC2 8,68 4,87 11,87 4,24 0,89 4,44 2,39

M06/CCQ 19,23 52,90 43,77 40,62 10,96 49,81 64,64

M06/CCT 17,41 51,45 38,50 38,04 11,14 48,77 66,40

M06/CCD 13,44 44,86 24,10 29,27 12,08 44,28 72,42

M06/6-
31G**

9,68 6,15 35,79 5,82 7,68 9,15 47,43

M06/6-
31G

111,59 187,34 372,54 264,46 256,24 424,37 403,53

B3LYP/P
C4

8,69 32,78 41,13 29,21 6,24 31,98 29,73

B3LYP/P
C3

8,08 32,17 41,24 28,87 6,02 31,42 28,45

B3LYP/P
C2

12,50 0,43 19,54 3,18 3,57 1,22 18,39

B3LYP/C
CQ

12,49 39,38 39,88 32,35 8,04 37,88 43,15

B3LYP/C
CT

15,42 50,50 43,03 38,62 10,08 47,60 60,94
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B3LYP/C
CD

35,65 104,81 80,47 76,30 14,03 89,67 126,89

B3LYP/6-
31G**

21,58 52,70 28,32 35,42 13,97 51,09 84,55

B3LYP/6-
31G

86,88 168,05 256,61 200,80 183,92 328,63 293,92

BP86/PC4 36,02 107,43 112,57 87,40 10,31 90,29 105,49

BP86/PC3 35,38 106,48 111,95 86,71 10,29 89,64 104,29

BP86/PC2 12,22 76,13 93,41 64,56 7,96 67,74 64,33

BP86/CC
Q

42,30 117,78 114,13 92,98 10,73 97,05 122,13

BP86/CC
T

46,12 127,64 115,23 97,77 10,86 103,40 137,74

BP86/CC
D

78,13 192,17 157,48 140,46 4,88 139,55 213,23

BP86/6-
31G**

56,08 135,02 102,31 98,42 13,78 109,14 163,21

BP86/6-
31G

89,03 127,59 113,45 123,67 97,80 197,64 209,11

Tabela A.8: valores de  gexc, em J/mol, obtidos pela mistura do perfil de nível especificado pela linha, para a

molécula de benzeno, com o perfil M11/PC4 da molécula especificada pela coluna. No caso excepcional da

primeira linha (destacada em vermelho), referente ao próprio nível M11/PC4, a entrada corresponde ao módulo

do maior valor de gexc, em J/mol.

Benzeno gexc  (J/mol)

Nível do
perfil

HCl SO2 CO2 H2O NH3 CO HF

M11/PC4 470,12 305,48 128,33 2702,99 644,26 16,17 410,55

M11/PC3 4,21 5,97 1,37 4,07 3,80 3,69 7,09

M11/PC2 50,60 51,45 12,40 36,82 33,70 28,16 83,02

M11/CCQ 6,40 16,43 2,58 12,82 17,81 11,62 16,05

M11/CCT 20,72 28,30 6,44 18,09 15,21 16,51 43,08

M11/CCD 12,21 52,04 6,92 34,39 54,34 38,14 36,70

M11/6-
31G**

15,78 12,83 0,40 4,86 9,67 11,38 13,54

M11/6- 21,48 7,06 4,54 8,71 11,36 1,24 9,47
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31G

M06/PC4 152,89 200,56 56,80 134,94 135,50 96,00 258,79

M06/PC3 144,02 185,23 51,84 124,61 122,75 89,96 243,63

M06/PC2 190,17 250,42 74,21 167,42 170,26 113,26 316,46

M06/CCQ 172,56 225,21 65,72 149,20 146,27 104,49 290,18

M06/CCT 147,29 214,50 60,73 142,20 147,72 102,00 266,99

M06/CCD 137,09 252,26 71,70 163,55 183,35 118,11 287,09

M06/6-
31G**

144,50 225,04 63,93 144,11 145,07 106,32 282,68

M06/6-
31G

94,37 146,88 37,55 93,97 91,35 76,36 201,23

B3LYP/P
C4

189,02 243,06 71,16 166,00 173,17 111,22 306,60

B3LYP/P
C3

161,45 205,34 57,89 141,92 148,17 98,12 263,77

B3LYP/P
C2

156,81 195,22 54,53 135,76 141,09 94,28 253,77

B3LYP/C
CQ

145,84 189,52 52,57 130,06 134,71 92,11 245,47

B3LYP/C
CT

138,31 193,19 53,37 131,10 138,25 94,10 244,08

B3LYP/C
CD

160,15 282,28 82,87 184,28 208,53 126,97 318,89

B3LYP/6-
31G**

159,41 255,61 74,38 164,64 172,68 116,98 309,76

B3LYP/6-
31G

142,59 226,67 63,51 146,63 152,49 107,43 285,84

BP86/PC4 196,43 250,83 74,45 169,09 171,75 113,31 318,99

BP86/PC3 172,69 218,65 63,02 148,48 150,14 102,41 282,44

BP86/PC2 165,68 205,48 58,49 140,61 141,80 97,63 268,66

BP86/CC
Q

158,13 203,37 57,76 137,37 137,78 96,85 264,66

BP86/CC
T

150,32 205,49 58,07 137,70 140,81 98,16 261,73

BP86/CC
D

155,69 272,05 79,34 177,14 197,99 123,63 310,44

BP86/6-
31G**

143,00 229,08 65,03 147,45 152,37 108,13 282,01
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BP86/6-
31G

114,30 185,06 49,34 119,63 122,66 92,41 238,73

Perfil VT 49,94 80,88 18,21 36,99 36,66 47,66 161,05
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APÊNDICE B – Desvios de gexc para verificar o efeito da base utilizada

Nesta seção serão apresentados os valores de gexc (J/mol) obtidos pela mistura de cada

um dos perfis obtidos para uma mesma molécula A (especificada pela primeira entrada da

tabela), e o perfil de referência (M11/PC4) de cada uma das moléculas teste, especificadas

pelas colunas. Essas tabelas foram utilizadas para verificar a variação de gexc com relação à

base utilizada, para um mesmo funcional. Com esse intuito, para cada perfil sigma, os desvios

foram calculados com relação ao perfil sigma obtido com o mesmo funcional, e a base PC4.

Por exemplo, para o perfil gerado com M06/PC2, ou qualquer outra base, a referência foi o

perfil M06/PC4, e não o M11/PC4, como foi utilizado nas tabelas do Apêndice A.

Tabela B.1: valor de gexc, em J/mol, obtido pela mistura do perfil para a molécula de H 2O no nível especificado

pela linha, com o perfil M11/PC4 da molécula especificada pela coluna. A referência para o cálculo de gexc, para

cada perfil sigma, é o perfil gerado com o mesmo funcional e a base PC4.

H2O gexc (J/mol)

Nível do
perfil

CO SO2 CO2 Benzeno NH3 HF HCl

M11/PC3 14,43 28,28 19,84 26,35 34,70 83,85 19,56

M11/PC2 4,92 14,83 6,21 9,45 182,45 292,67 58,54

M11/CCQ 6,52 7,17 7,36 7,12 78,13 85,52 75,86

M11/CCT 43,72 89,78 56,72 75,98 232,92 204,29 232,29

M11/CCD 212,54 334,89 258,66 338,98 707,88 593,13 635,09

M11/6-
31G**

16,84 25,95 14,31 17,61 533,43 723,75 304,00

M11/6-
31G

218,10 423,53 303,49 413,47 1000,51 1905,83 272,11

M06/PC3 10,65 22,50 16,15 21,88 62,96 124,09 16,59

M06/PC2 14,19 37,38 23,81 33,67 230,34 395,82 82,02

M06/CCQ 7,72 7,25 8,40 9,28 138,83 166,35 104,47

M06/CCT 29,67 66,16 39,16 52,25 264,54 248,16 210,20

M06/CCD 178,08 281,62 216,04 283,43 679,55 518,65 537,74

M06/6-
31G**

24,62 47,07 38,76 52,56 481,75 728,71 234,59

M06/ 269,52 508,60 367,61 498,80 957,27 2117,32 272,59
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6-31G

B3LYP/P
C3

1,40 3,61 2,20 2,97 4,08 11,49 1,36

B3LYP/P
C2

40,51 79,37 57,11 76,82 175,61 405,14 39,86

B3LYP/C
CQ

20,28 12,15 23,00 27,58 158,37 202,39 107,88

B3LYP/C
CT

15,92 46,22 21,31 29,49 282,36 290,53 220,85

B3LYP/C
CD

218,49 358,54 268,33 356,39 759,69 444,79 618,18

B3LYP/6-
31G**

27,86 49,20 27,49 36,44 547,68 701,46 367,80

B3LYP/6-
31G

221,53 421,93 305,80 416,46 959,60 2282,21 70,97

BP86/PC3 3,57 6,36 4,70 6,31 9,89 24,85 2,24

BP86/PC2 44,85 83,79 62,66 84,31 196,16 470,64 69,47

BP86/CC
Q

19,89 10,80 22,28 26,75 164,28 219,03 116,94

BP86/CC
T

16,66 48,12 22,20 30,64 297,92 314,16 233,07

BP86/CC
D

218,46 363,03 269,34 358,14 832,55 485,92 633,78

BP86/6-
31G**

8,76 21,22 3,62 4,47 564,86 789,44 375,76

BP86/6-
31G

255,42 479,52 349,02 474,11 944,39 2430,62 66,21

Tabela B.2: valor de gexc, em J/mol, obtido pela mistura do perfil para a molécula de SO2 no nível especificado

pela linha, com o perfil M11/PC4 da molécula especificada pela coluna. A referência para o cálculo de gexc, para

cada perfil sigma, é o perfil gerado com o mesmo funcional e a base PC4.

SO2 gexc (J/mol)

Nível do
perfil

NH3 CO CO2 H2O Benzeno HF HCl

M11/PC3 2,06 5,02 2,04 0,90 4,37 1,57 4,70

M11/PC2 382,18 236,35 153,53 172,52 253,09 595,43 226,85

M11/CCQ 113,68 25,09 13,29 26,60 21,68 13,74 10,57
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M11/CCT 154,17 0,83 0,24 24,70 2,18 26,59 30,33

M11/CCD 402,18 51,79 27,98 34,26 58,78 295,31 180,90

M11/6-
31G**

112,43 131,77 74,68 66,72 122,88 164,86 56,11

M11/6-
31G

1913,60 1145,51 1052,19 1078,24 1581,02 4465,78 1660,95

M06/PC3 40,53 27,42 13,90 17,73 24,45 40,78 15,22

M06/PC2 309,94 199,89 113,02 138,98 193,68 424,61 156,12

M06/CCQ 110,27 32,79 16,03 29,25 27,11 31,93 2,49

M06/CCT 87,43 8,98 3,66 11,33 6,78 5,52 11,13

M06/CCD 292,78 71,13 32,21 17,10 66,61 190,79 115,32

M06/6-
31G**

129,34 131,41 66,48 63,84 111,43 90,89 21,60

M06/
6-31G

1723,97 1031,54 860,40 926,23 1320,82 3800,89 1456,28

B3LYP/P
C3

30,73 14,09 6,76 10,94 12,13 20,34 7,28

B3LYP/P
C2

375,01 217,58 120,65 161,20 206,22 469,80 173,41

B3LYP/C
CQ

194,75 90,10 39,73 63,07 71,10 97,63 12,45

B3LYP/C
CT

131,51 18,48 8,66 25,74 15,93 30,04 8,12

B3LYP/C
CD

392,39 40,38 23,07 71,56 29,16 23,89 70,51

B3LYP/6-
31G**

165,18 11,22 6,44 31,08 12,06 46,88 5,88

B3LYP/6-
31G

1447,25 814,97 628,89 757,03 988,73 3075,59 1245,78

BP86/PC3 14,37 10,89 3,34 7,47 7,33 11,79 4,28

BP86/PC2 227,18 182,55 68,17 117,03 136,78 258,29 90,19

BP86/CC
Q

24,07 13,75 3,72 9,34 9,49 24,41 2,95

BP86/CC
T

55,15 13,06 3,85 14,16 9,10 30,31 3,32

BP86/CC
D

191,10 36,16 14,73 43,15 20,29 15,97 41,79

BP86/6-
31G**

49,44 2,10 0,97 9,96 3,43 44,61 3,49
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BP86/6-
31G

1227,90 697,92 409,68 610,89 697,94 2166,20 897,92

Tabela B.3: valor de gexc, em J/mol, obtido pela mistura do perfil para a molécula de HF no nível especificado

pela linha, com o perfil M11/PC4 da molécula especificada pela coluna. A referência para o cálculo de gexc, para

cada perfil sigma, é o perfil gerado com o mesmo funcional e a base PC4.

HF gexc (J/mol)

Nível do
perfil

NH3 SO2 CO2 H2O Benzeno CO HCl

M11/PC3 106,93 22,86 17,23 64,50 27,19 10,22 18,90

M11/PC2 64,79 90,25 71,08 46,38 106,68 48,54 21,63

M11/CCQ 161,78 14,49 12,32 107,74 13,15 20,84 34,97

M11/CCT 544,07 9,82 29,18 359,30 35,88 37,30 46,96

M11/CCD 2044,38 16,72 49,23 1293,54 69,05 49,57 39,46

M11/6-
31G**

1366,64 6,76 18,92 897,44 20,74 23,59 47,28

M11/6-
31G

2246,87 178,24 195,43 1404,23 284,58 164,16 59,79

M06/PC3 31,01 29,07 23,51 17,33 35,65 16,80 5,39

M06/PC2 234,54 80,96 64,46 159,65 97,05 48,34 7,76

M06/CCQ 245,14 11,33 9,08 162,78 9,68 13,38 25,14

M06/CCT 557,32 10,41 27,57 363,71 33,66 32,84 38,34

M06/CCD 1404,68 39,68 7,96 888,03 15,82 10,87 36,14

M06/6-
31G**

954,69 37,56 12,91 630,90 26,74 11,05 46,35

M06/
6-31G

2267,47 921,95 702,58 1425,56 1037,62 491,21 345,53

B3LYP/P
C3

7,39 4,68 4,22 4,92 6,50 3,66 0,53

B3LYP/P
C2

84,52 84,66 69,17 32,08 106,33 50,11 21,56

B3LYP/C
CQ

302,93 7,88 21,45 201,92 24,81 26,58 34,06

B3LYP/C
CT

637,66 11,26 32,60 411,65 39,01 40,02 47,95

B3LYP/C 2062,72 27,34 67,02 1273,23 92,93 70,37 47,08
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CD

B3LYP/6-
31G**

1562,03 24,99 54,27 995,40 71,40 54,77 50,09

B3LYP/6-
31G

2247,13 828,28 640,69 1404,89 943,23 449,47 233,70

BP86/PC3 10,66 8,14 7,01 7,68 10,74 5,59 0,81

BP86/PC2 97,66 73,37 63,54 41,18 98,66 49,89 16,12

BP86/CC
Q

310,46 6,42 20,63 201,48 23,84 26,35 32,03

BP86/CC
T

655,15 8,30 30,84 414,19 36,22 39,00 45,24

BP86/CC
D

2151,79 9,90 56,12 1306,49 75,10 64,17 44,73

BP86/6-
31G**

1489,75 0,96 33,48 941,31 38,59 38,85 46,84

BP86/6-
31G

1880,66 811,94 642,18 1181,80 947,44 459,22 173,32

Tabela B.4: valor de gexc, em J/mol, obtido pela mistura do perfil para a molécula de HCl no nível especificado

pela linha, com o perfil M11/PC4 da molécula especificada pela coluna. A referência para o cálculo de gexc, para

cada perfil sigma, é o perfil gerado com o mesmo funcional e a base PC4.

HCl gexc (J/mol)

Nível do
perfil

NH3 SO2 CO2 H2O Benzeno CO HF

M11/PC3 247,28 10,36 1,80 120,71 2,97 10,70 4,14

M11/PC2 382,89 26,93 1,89 144,07 2,08 18,78 14,45

M11/CCQ 174,10 7,75 2,63 88,25 5,15 1,41 2,53

M11/CCT 121,69 10,25 4,51 43,49 7,92 2,84 8,03

M11/CCD 459,10 37,56 1,49 160,48 7,43 37,04 36,43

M11/6-
31G**

1598,43 89,65 15,31 637,24 33,36 101,58 27,94

M11/6-
31G

3445,88 177,24 50,94 1426,50 105,21 235,81 53,11

M06/PC3 17,29 2,12 0,31 7,22 0,43 1,47 2,15

M06/PC2 366,63 25,62 4,53 140,80 6,67 12,35 11,10

M06/CCQ 41,98 4,05 4,85 14,96 8,85 6,58 4,87
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M06/CCT 37,22 6,02 3,20 25,62 5,77 3,16 13,80

M06/CCD 463,53 37,25 0,19 164,82 4,45 33,95 35,15

M06/6-
31G**

1812,59 101,92 11,13 744,47 26,44 102,42 36,16

M06/
6-31G

4054,02 201,94 48,34 1739,82 99,56 245,39 69,89

B3LYP/P
C3

30,21 1,93 0,80 15,06 1,38 0,29 0,67

B3LYP/P
C2

643,96 34,59 4,44 286,09 7,98 17,75 14,28

B3LYP/C
CQ

134,99 6,49 2,22 62,59 4,77 2,12 9,90

B3LYP/C
CT

203,37 12,37 4,48 87,16 9,17 4,54 22,88

B3LYP/C
CD

199,81 24,24 1,05 60,45 3,61 22,37 54,27

B3LYP/6-
31G**

1452,28 85,52 9,65 569,46 22,92 88,46 32,35

B3LYP/6-
31G

3003,56 167,68 39,11 1188,72 83,14 209,54 47,98

BP86/PC3 46,92 3,23 1,70 21,71 3,01 1,12 0,98

BP86/PC2 608,83 35,50 5,12 263,17 8,36 17,77 15,60

BP86/CC
Q

109,98 5,82 2,90 49,81 5,82 3,01 8,85

BP86/CC
T

191,03 12,70 4,88 78,63 9,55 4,15 19,59

BP86/CC
D

308,33 30,91 0,76 98,38 2,72 28,17 48,79

BP86/6-
31G**

1653,60 96,62 9,80 663,11 23,98 97,17 28,57

BP86/6-
31G

3291,07 178,01 42,75 1325,81 89,36 222,50 56,61

Tabela B.5: valor de gexc, em J/mol, obtido pela mistura do perfil para a molécula de NH 3 no nível especificado

pela linha, com o perfil M11/PC4 da molécula especificada pela coluna. A referência para o cálculo de gexc, para

cada perfil sigma, é o perfil gerado com o mesmo funcional e a base PC4.

NH3 gexc (J/mol)
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Nível do
perfil

HCl SO2 CO2 H2O Benzeno CO HF

M11/PC3 114,23 20,35 12,56 135,54 16,85 5,27 312,52

M11/PC2 564,05 196,96 55,48 455,72 62,64 36,08 835,30

M11/CCQ 153,63 84,09 50,06 90,22 57,32 41,82 207,99

M11/CCT 186,27 84,72 43,87 180,25 66,03 38,95 678,18

M11/CCD 400,19 742,47 351,07 116,92 466,05 204,18 1286,58

M11/6-
31G**

1041,17 482,44 105,31 824,97 120,47 29,79 1351,60

M11/6-
31G

3335,25 375,14 150,78 3359,97 194,85 159,26 7065,63

M06/PC3 1,01 1,92 3,62 3,07 4,29 3,67 1,21

M06/PC2 434,19 118,38 20,54 378,64 19,33 11,36 748,25

M06/CCQ 115,07 23,37 30,03 86,77 34,60 34,16 267,90

M06/CCT 65,01 96,53 39,92 38,99 58,68 29,09 339,54

M06/CCD 232,20 539,55 304,10 194,76 406,90 185,61 1286,55

M06/6-
31G**

1045,77 363,94 42,12 898,50 33,45 23,32 1703,63

M06/
6-31G

3631,38 337,82 182,21 3639,73 295,50 176,03 7812,64

B3LYP/P
C3

3,25 2,95 1,44 3,71 1,82 0,57 11,57

B3LYP/P
C2

354,28 33,77 21,14 349,83 31,04 16,65 725,84

B3LYP/C
CQ

8,33 9,88 35,17 34,42 41,55 38,69 35,34

B3LYP/C
CT

62,60 61,84 27,64 32,85 35,53 47,42 303,99

B3LYP/C
CD

446,44 490,76 308,57 380,75 420,74 194,59 1749,27

B3LYP/6-
31G**

936,83 461,93 96,65 759,03 110,55 23,78 1209,68

B3LYP/6-
31G

3708,02 663,68 111,31 3657,09 200,25 141,02 7353,39

BP86/PC3 23,54 0,43 1,55 23,42 2,13 1,21 51,62

BP86/PC2 376,24 58,95 11,65 357,18 19,56 12,57 730,03

BP86/CC
Q

32,89 14,64 35,36 10,65 41,71 39,95 103,08
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BP86/CC
T

89,94 56,70 27,62 60,07 37,07 47,86 365,67

BP86/CC
D

407,95 504,08 313,74 345,12 426,09 197,16 1667,10

BP86/6-
31G**

1024,48 462,72 86,12 843,59 93,93 16,15 1429,23

BP86/6-
31G

3818,46 611,04 135,51 3775,44 234,75 155,88 7695,28

Tabela  B.6:  valor  de  gexc,  em  J/mol,  obtido  pela  mistura  do  perfil  para  a  molécula  de  benzeno  no  nível

especificado pela linha, com o perfil M11/PC4 da molécula especificada pela coluna. A referência para o cálculo

de gexc, para cada perfil sigma, é o perfil gerado com o mesmo funcional e a base PC4.

Benzeno gexc (J/mol)

Nível do
perfil

HCl SO2 CO2 H2O NH3 CO HF

M11/PC3 4,21 5,97 1,37 4,07 3,80 3,69 7,09

M11/PC2 50,60 51,45 12,40 36,82 33,70 28,16 83,02

M11/CCQ 6,40 16,43 2,58 12,82 17,81 11,62 16,05

M11/CCT 20,72 28,30 6,44 18,09 15,21 16,51 43,08

M11/CCD 12,21 52,04 6,92 34,39 54,34 38,14 36,70

M11/6-
31G**

15,78 12,83 0,40 4,86 9,67 11,38 13,54

M11/6-
31G

21,48 7,06 4,54 8,71 11,36 1,24 9,47

M06/PC3 8,90 15,33 4,95 10,33 12,75 6,03 15,16

M06/PC2 37,28 49,86 17,42 32,48 34,77 17,26 57,66

M06/CCQ 19,66 24,65 8,93 14,27 10,99 8,50 31,51

M06/CCT 5,60 13,94 3,94 7,26 12,25 6,00 8,94

M06/CCD 15,80 51,70 14,90 28,62 47,86 22,11 29,61

M06/6-
31G**

8,50 24,64 7,14 9,40 12,62 10,32 28,74

M06/
6-31G

58,52 53,68 19,25 40,97 46,58 19,64 58,86

B3LYP/P
C3

27,57 37,72 13,27 24,09 25,00 13,10 42,83

B3LYP/P 32,21 47,84 16,63 30,24 32,08 16,93 52,83
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C2

B3LYP/C
CQ

43,18 53,54 18,59 35,94 38,46 19,11 61,13

B3LYP/C
CT

50,71 49,87 17,80 34,90 34,92 17,12 62,52

B3LYP/C
CD

28,87 39,29 11,70 18,28 35,36 15,75 15,43

B3LYP/6-
31G**

29,74 13,18 3,22 1,88 10,32 5,76 15,34

B3LYP/6-
31G

46,47 16,39 7,68 19,49 25,61 3,79 26,90

BP86/PC3 23,74 32,18 11,43 20,61 21,61 10,90 36,54

BP86/PC2 30,76 45,35 15,96 28,48 29,95 15,68 50,33

BP86/CC
Q

38,31 47,46 16,68 31,72 33,97 16,47 54,33

BP86/CC
T

46,12 45,34 16,38 31,39 30,94 15,16 57,25

BP86/CC
D

40,75 21,44 4,90 8,05 26,24 10,31 13,24

BP86/6-
31G**

53,43 21,75 9,42 21,64 21,82 5,18 39,87

BP86/6-
31G

82,14 65,77 25,11 49,46 50,45 20,90 81,24

Tabela B.7: valor de gexc, em J/mol, obtido pela mistura do perfil para a molécula de CO no nível especificado

pela linha, com o perfil M11/PC4 da molécula especificada pela coluna. A referência para o cálculo de gexc, para

cada perfil sigma, é o perfil gerado com o mesmo funcional e a base PC4.

CO gexc (J/mol)

Nível do
perfil

NH3 SO2 CO2 H2O Benzeno HF HCl

M11/PC3 5,38 9,23 5,02 5,27 5,03 8,49 6,37

M11/PC2 18,09 23,85 12,84 15,38 12,91 19,56 18,65

M11/CCQ 5,54 15,01 8,14 7,35 7,90 17,34 10,28

M11/CCT 18,62 40,10 22,00 21,62 21,47 42,25 29,86

M11/CCD 13,90 28,48 15,31 9,80 13,10 47,50 21,92

M11/6-
31G**

52,95 30,19 16,19 26,36 20,08 20,28 14,62
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M11/6-
31G

255,04 344,91 166,61 224,75 156,87 304,44 246,92

M06/PC3 12,67 18,42 9,86 11,47 9,84 16,21 14,11

M06/PC2 32,97 46,31 24,63 29,29 24,47 40,04 35,77

M06/CCQ 5,18 1,50 0,75 1,02 0,36 6,49 0,83

M06/CCT 5,11 12,99 6,99 5,03 6,04 20,86 10,69

M06/CCD 22,49 12,55 6,58 1,61 3,55 38,03 15,72

M06/6-
31G**

55,84 34,78 18,54 28,79 22,57 19,18 15,11

M06/
6-31G

241,71 325,09 156,79 212,27 147,59 286,60 232,61

B3LYP/P
C3

1,08 1,22 0,65 0,87 0,65 1,02 1,15

B3LYP/P
C2

23,30 29,97 16,01 19,24 16,21 23,52 21,90

B3LYP/C
CQ

5,45 3,92 2,12 0,37 1,60 9,85 3,06

B3LYP/C
CT

6,82 21,72 11,79 8,59 10,57 32,58 16,60

B3LYP/C
CD

18,79 33,73 18,07 10,48 15,42 58,31 24,58

B3LYP/6-
31G**

48,42 9,22 4,98 16,09 9,15 38,27 5,96

B3LYP/6-
31G

233,03 293,73 143,51 193,32 138,79 241,08 201,01

BP86/PC3 1,54 1,73 0,94 1,22 0,95 1,43 1,60

BP86/PC2 23,47 29,86 16,20 19,10 16,65 23,22 21,74

BP86/CC
Q

4,93 4,27 2,32 0,60 1,87 9,84 3,19

BP86/CC
T

5,38 21,77 11,96 9,12 10,97 31,69 17,09

BP86/CC
D

19,81 26,41 14,21 6,93 11,76 51,67 20,77

BP86/6-
31G**

44,04 5,64 3,08 13,05 7,15 39,33 8,54

BP86/6-
31G

213,47 261,06 131,86 169,88 132,44 199,65 168,55
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Tabela B.8: valor de gexc, em J/mol, obtido pela mistura do perfil para a molécula de CO2 no nível especificado

pela linha, com o perfil M11/PC4 da molécula especificada pela coluna. A referência para o cálculo de gexc, para

cada perfil sigma, é o perfil gerado com o mesmo funcional e a base PC4.

CO2 gexc (J/mol)

Nível do
perfil

HCl SO2 NH3 H2O Benzeno CO HF

M11/PC3 12,44 23,43 17,78 18,56 6,95 23,82 31,49

M11/PC2 14,16 13,45 3,91 10,11 6,90 15,49 25,05

M11/CCQ 14,29 39,15 30,88 29,84 9,26 38,03 49,45

M11/CCT 13,04 39,62 28,25 28,86 9,53 38,53 53,79

M11/CCD 9,65 43,85 26,81 29,14 10,88 43,05 66,83

M11/6-
31G**

5,05 0,94 38,23 10,43 4,87 1,76 38,71

M11/6-
31G

152,34 195,07 435,26 300,15 299,07 474,02 503,09

M06/PC3 0,37 9,89 15,29 8,95 0,43 8,58 5,73

M06/PC2 22,28 36,57 29,10 29,56 9,42 35,33 47,35

M06/CCQ 5,63 11,47 4,16 6,83 2,42 10,03 20,05

M06/CCT 3,81 10,01 8,24 4,38 2,60 8,99 23,11

M06/CCD 0,24 3,43 26,36 5,96 3,54 4,50 32,50

M06/6-
31G**

3,92 35,28 72,16 38,15 1,12 30,63 22,65

M06/
6-31G

124,60 228,77 413,46 298,26 264,77 464,14 449,18

B3LYP/P
C3

0,61 0,61 0,37 0,34 0,21 0,57 1,35

B3LYP/P
C2

21,19 33,16 23,64 26,36 9,80 33,12 45,53

B3LYP/C
CQ

3,80 6,60 4,68 3,16 1,80 5,89 14,66

B3LYP/C
CT

6,74 17,71 8,15 9,41 3,84 15,62 33,62

B3LYP/C
CD

26,96 72,03 41,40 47,09 7,80 57,68 100,14

B3LYP/6-
31G**

12,90 19,92 28,73 6,87 7,74 19,11 59,76

B3LYP/6- 95,18 200,84 297,73 230,01 190,15 360,62 323,66
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31G

BP86/PC3 0,64 0,96 0,62 0,69 0,02 0,65 1,19

BP86/PC2 23,80 31,31 19,16 22,83 2,35 22,55 41,16

BP86/CC
Q

6,28 10,34 3,39 5,58 0,42 6,76 17,73

BP86/CC
T

10,10 20,21 7,54 10,38 0,55 13,11 34,73

BP86/CC
D

42,11 84,74 46,21 53,06 5,60 49,26 111,27

BP86/6-
31G**

20,06 27,59 24,79 11,30 3,46 18,84 64,99

BP86/6-
31G

125,01 235,03 226,02 211,06 108,12 287,93 314,60
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APÊNDICE C – Rotinas utilizadas para os cálculos

Nesta  seção  serão  apresentadas  as  rotinas  utilizadas  para  geração  dos  resultados

apresentados nas seções anteriores.

Para gerar os arquivos contendo os dados necessários para o cálculo dos perfis sigma,

foram necessárias duas alterações no arquivo “cosmo.src”, arquivo fonte do pacote GAMESS,

localizado  no  diretório  “source”.  As  alterações  foram  feitas  na  subrotina  “COSADD”.

Primeiro, deve-se inserir o seguinte código:

      COMMON /COSVCI/ COSURF(3,MXABC*2),CORZANO(3,MXABC),

     *                CSPOT(MXABC),DIRSM(3,NPPA),DIRSMH(3,NPPA/3),

     *                DIRVEC(3,NPPA),FL(MXABC),PHIC(MXABC),

     *                QSCNETO(MXABC),QSCNETC(MXABC),SRAD(MXATM)

O código anterior visa disponibilizar as variáveis “COSURF” e “FL”. A primeira é

uma  matriz  que  contém,  em  cada  coluna,  a  posição  de  um  determinado  segmento,  em

angstrom. Cada linha corresponde a uma coordenada. A segunda variável contém o valor da

área de cada segmento, em angstrom². O código anterior tem de ser inserido imediatamente

após o seguinte trecho:

      COMMON /IOFILE/ IR,IW,IP,IS,IPK,IDAF,NAV,IODA(950)

      DATA DMULTI/8HDMULTI  /

Segundo, dentro dessa mesma subrotina, deve-se inserir o seguinte código:

            OPEN (UNIT=4005, FILE='cargas.cavidade.txt',

     & STATUS='REPLACE' , ACTION='WRITE')

            WRITE(4005,*) " SEGMENT  AREA(angs^2)  TOTAL_CHARGE(e)

     &      X(angs)      Y(angs)      Z(angs)    ATOM"

            DO 891 I=1,NPS

                WRITE(4005,74) I, FL(I), QSCNET(I), COSURF(1,I),

     & COSURF(2,I), COSURF(3,I), IATSP(I)

 891        CONTINUE

            CLOSE(4005)

74    FORMAT (1X,I5,4X,F10.6,4X,F10.6,4X,F10.6,4X,F10.6,4X,F10.6,4X,I5)
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A variável “NPS” corresponde ao número total de segmentos da cavidade, após todos

os processos de eliminação. O código anterior cria um arquivo, “cargas.cavidade.txt”, o qual

contém  sete  colunas  e  “NPS+1”  linhas.  Cada  linha  corresponde  aos  dados  para  um

determinado segmento. As colunas correspondem, respectivamente: ao número do segmento,

à área associada a ele, à sua carga (em unidades atômicas), às coordenadas x, y e z, e ao

número do átomo ao qual o segmento está associado (determinado pela ordem em que esse

átomo é inserido na seção “DATA” do arquivo de entrada). Por fim, o código anterior tem de

ser adicionado após a seguinte linha:

CALL DECORR(X(LABCMT),LENAB2,QVPOT)

A subrotina “DECORR” é justamente a que fará o cálculo do vetor “QSCNET”, o qual

contém a carga de cada segmento.

Um último fato deve ser ressaltado. A variável “COSSAR” é apresentada como a área

total da cavidade, e sua área é apresentada como se estivesse em angstrom². Entretanto, é

possível  verificar  a  existência  de  uma  conversão  final  para  bohr².  Dessa  forma,  o  valor

apresentado  no  arquivo  de  saída  do  GAMESS está  em bohr².  Esse  valor,  caso  estivesse

efetivamente  em  angstrom²,  seria  incoerente  com  os  próprios  raios  (os  quais  estão  em

angstrom) utilizados na construção da cavidade.

Para o cálculo do perfil sigma, baseado no arquivo gerado anteriormente, foi criada

uma rotina em Octave, denominada “perfil.m”:

clear all

% Seçao do usuario --------------------------------------------------------------

% Arquivos  a serem utilizados.

arqseg="saida.h2o.21.segmentos.txt";  %  arquivo  que  contem segmentos,   átomos  ,  cargas,  áreas  e

posições

arqsigmamedio="h2o.21.sigma.medio.txt";

arqperfilmedio="h2o.21.perfil.medio.txt"; %nome do arquivo no qual sairá o perfil sigma

toangs=0 ; % se as coordenadas dos segmentos estiverem em angs, por 0; se em bohr, por 1.

% Variáveis submetidas pelo usuario --------------------------------------------

reff = 0.81764 ; % em angs.
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reff = reff * reff ;

aeff = pi * reff ;

pmin = -0.025 ; % valor mínimo para o perfil

deltap = 0.001 ; % delta de cada coluna a ser usado para construir o histograma

% Termino da seção do usuario --------------------------------------------

% Leitura dos dados

%  Para  lembrar,  a  ordem  é:  SEGMENT  AREA(angs)   TOTAL_CHARGE(e)   X(angs)   Y(angs)

Z(angs) ATOM

arquivo=fopen(arqseg,"r") ;

matriz=dlmread(arquivo) ;

area = matriz( : , 2 ) ;

cargas = matriz( : , 3 ) ;

posicao = matriz( : , 4 : 6 ) ;

atomo = matriz( : , 7 ) ;

clear matriz

% Área total 

Atotal = sum(area) ;

% Número de segmentos

Nseg = rows( area ) ;

% Se a posição estiver em Bohr, convertendo-a para angs.

if ( toangs )

posicao = posicao * 0.529177249 ;    %cada linha refere-se a um segmento e cada coluna a uma

coordenada

disp("sim")

end

% Calculando os sigmas  -----------------------------------------------------

sigma = cargas ./ area ;

% Calculando as distâncias ----------------------------------------------------

distancia = zeros(Nseg,Nseg) ;

for i = 1:(Nseg-1)

for j =(i+1):Nseg

for k = 1:3

distancia(i,j) = distancia(i,j) + ( posicao(i,k) - posicao(j,k) )^2 ;

end

distancia(j,i) = distancia(i,j) ; % a matriz é simétrica
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end

end

% Fazendo a média sobre os sigmas -----------------------------------------------------

% começando pelo termo exponencial

distancia = - pi * distancia ;

for i = 1:Nseg

distancia(:,i) = distancia(:,i) / ( area(i) + aeff ) ;

end

distancia = exp(distancia) ;  

% agora ao termo da área

area2 = reff * ( area ./ ( area + aeff * ones(Nseg,1)  )  ) ;

% calculando os denominadores

sigma3 = distancia * area2 ;

% Calculando a média

sigmamedio = sigma .* area2 ;

sigmamedio = distancia * sigmamedio ;

sigmamedio = sigmamedio ./ sigma3 ; % médias prontas e salvas em sigma2

clear sigma3 area2 distancia

% Cálculo do perfil --------------------------------------------------------------------------------

np = 2*pmin / deltap ;

np = np * sign(np) ;

perfilmedio = zeros(np+1,1) ;  %sobre os sigmas médios

pabscissa = pmin:deltap:(-pmin) ;

pabscissa = pabscissa' ;

% Calculo do perfil, utilizando a forma do programa “SIGMAPROFILEV2”

for i = 1:Nseg

tmp = floor( ( sigmamedio(i) - pabscissa(1) ) / deltap ) ;

perfilmedio( tmp + 1 ) = perfilmedio( tmp + 1 ) + area( i ) * ( pabscissa( tmp + 2 ) - sigmamedio( i ) ) /

0.001 ;

perfilmedio( tmp + 2 ) = perfilmedio( tmp + 2 ) + area( i ) * ( sigmamedio( i ) - pabscissa( tmp + 1 ) ) /

0.001 ;

end

% Salvando os sigmas médios -----------------------------------------------------

% sigma pós-média ; átomos; e posições

arquivo = fopen(arqsigmamedio,"w");
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for i = 1:Nseg

fprintf(  arquivo  ,  "%i\t%f\t%i\t%f\t%f\t%f\n"  ,  i  ,   sigmamedio(i)  ,  atomo(i)  ,  posicao(i,1)  ,

posicao(i,2) , posicao(i,3) ) ;

end

fclose(arquivo) ;

% Salvando o perfil, multiplicado pela area--------------------------------------

arquivo=fopen(arqperfilmedio,"w");

for i = 1 : size(pabscissa)

fprintf ( arquivo , "%f\t%f\n" , pabscissa(i) , perfilmedio(i) ) ;

end

fclose(arquivo) ;

% Termino do programa ------------------------------------------------------

return

Com a rotina acima, os perfis sigma podem ser calculados e utilizados para cálculos

COSMO-SAC. É importante, para as rotinas seguintes, ressaltar a nomenclatura utilizada. Os

arquivos contendo um perfil sigma de uma molécula são salvos em arquivos com o nome

“A.i.perfil.medio.txt”,  sendo  “A”  o  nome  utilizado  para  a  molécula,  e  “i”  o  número  do

cálculo,  o  qual  define  o  nível  utilizado  (funcional/base).  Os  nomes  utilizados  para  as

moléculas do presente trabalho foram h2o, hf,  hcl,  nh3, co,  co2, so2 e  benzeno. Deve-se

mencionar que a numeração não é geral. Para cada molécula foi utilizada uma. Por isso, a

listagem  do  nível  associado  a  cada  número  foi  salva  em  um  arquivo  denominado

“lista.calculos.txt”, um para cada molécula.

Para  realizar  o  cálculo  COSMO-SAC,   foi  utilizada  uma  função  em  Octave,

desenvolvida por Cauê Torres de O. Guedes Costa (caue.costa@gmail.com):

 function gexcesso = cosmo_novo_5(x,T,arq,vcosmo)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% COSMOSAC original - Lin and Sandler - 2002

% Inputs: x,T,cosmo,vcosmo

% where: 

% T = Temperature,

% cosmo = Unidimensional charge density multiplied by area,

% cosmo is a matrix --> each column holds the sigma profile of a substance; each line holds the value

for a particular charge density 

mailto:caue.costa@gmail.com
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% vcosmo = Volume of molecule

%  Notice that vcosmo is a vector. Each  line refers to a molecule

% Author: Cauê T. O. G. Costa

%

%  A saída é gexcesso=x1 * lngama1 + x2 * lngama2.

% x é uma matriz,  na qual cada coluna é uma composição para se fazer  o cálculo COSMO-SAC.

gexcesso é um vetor linha. O programa foi preparado para misturas binárias. Alterações podem ser necessárias se

for necessário incluir mais componentes.

% Initializing matrices

sigma = transpose(-.025:.001:.025);

tmp = zeros( length(sigma) , 2 ) ;

pmol = zeros( length( sigma ) , length( arq ) ) ;    % in column, the profile of a molecule is saved

% index runs trough molecules

% Reading files

for i = 1:length(arq)   % loop over molecules

arquivo = fopen( arq{ i } ,"r" ) ;

tmp = dlmread( arquivo ) ;

pmol( : , i ) = tmp( : , 2 ) ;

fclose( arquivo ) ;

% profiles saved in pmol; each column a molecule.

end

cosmo =pmol ;

clear tmp

% -------------------------------------------------------------------------------------------

% Parameters

e0 = 2.395e-4; % (in e^2mol/kcal/A)

Aeff = 7.5; % 

R = 0.001987; %Universal Constant of Gases (in Kcal/mol/K)

rnorm = 66.69; % r parameter

qnorm = 79.53; % q parameter

ep = 3.667 ; %!(LIN AND SANDLER USE A CONSTANT FPOL WHICH YEILDS ep=3.68)

Z = 10.0; %!(KLAMT USED 7.2)  

sigmaHB = 0.0084; % Sigma value for the Hidrogen-bound

cHB = 85580.0; % Constant (in Kcal/mol A^4/e^2)

fpol = (ep-1.0)/(ep+0.5);

alpha = 0.3*Aeff^(1.5)/e0;



108

alphaprime = fpol*alpha;

nseg = length(sigma);

sigmadon = triu(sigma*ones(1,nseg))+tril(ones(nseg,1)*sigma')-diag(sigma);

sigmaacc = tril(sigma*ones(1,nseg))+triu(ones(nseg,1)*sigma')-diag(sigma);

Acc = sigmaacc - sigmaHB;

Don = sigmadon + sigmaHB;

acosmo = sum(cosmo)' ;

nc = rows(x);

deltaW = alphaprime/2 .* ( (sigma*ones(1,nseg)+ones(nseg,1)*sigma').^2) + cHB * (Acc>0) .* Acc .*

(Don<0) .* Don;

Fun = 'Fun';

% Para as substâncias puras.

gammasegpure= zeros(nseg,nc);

for i=1:nc

    gammasegpure(:,i)=itera(Fun,ones(nseg,1),cosmo(:,i)/acosmo(i),deltaW,R,T);

end

% Para, depois, calcular os termos SG

r = vcosmo/rnorm;

q = acosmo/qnorm;

l = Z/2*( (r-q)-(r-1) );

% Iniciando a variável de saída

gammacomp = zeros(1,columns(x)) ;

% Entrando no loop das composições

for k = 1:columns(x)

X = x(:,k);

% Sigma-profile of mixture:

sumprof = 0;

for i =1:nc

    sumprof = sumprof + X(i).*cosmo(:,i);

end

profile = sumprof/(X'*acosmo);

sumgamma=zeros(nc,1);
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% Segment activity coefficient of mixture

[val,pos]=max(x);

p0 = gammasegpure(:,pos(1));

gammasegmixt=itera(Fun,p0,profile,deltaW,R,T);

% Residual term

for j = 1:nc

    sumgamma(j) = cosmo(:,j)'/Aeff*log(gammasegmixt./gammasegpure(:,j));

end

% Evaluating the S-G term

theta = X.*q/(X'*q);

phi = X.*r/(X'*r);

gammasg = log(phi./X)+(Z/2).*q.*log(theta./phi)+l-(phi./X)*(X'*l) ;

% Activity coefficient    

lngamma = gammasg + sumgamma ;

gexcesso(k) = sum(X .* lngamma) ;

end % fim do ciclo sobre as composições.

disp( "acabou!")

endfunction  % fim da função

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Auxiliar Functions:

function [G] = itera(fun,F,varargin)

desv = inf*ones(size(F));

cont = 0;

while max(desv) > sqrt(eps)

    cont = cont+1;

    Fold = F;

    f = Fold-feval(fun,F,varargin{:});

    F = (f+Fold)*.5;

    desv = abs(F-Fold);

    if cont>50000

        disp('NaN')

        break

    end

end

G = F;
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endfunction

function F=Fun(gammaseg,sigma,deltaW,R,T)

F=gammaseg - 1./transpose((sigma'.*gammaseg')*exp(-deltaW'/ (R*T) ));

endfunction

Foram feitas apenas três alterações. Primeiro, a saída, a qual antes era um vetor com os

coeficientes de atividade foi trocada por um vetor contendo os valores da energia livre de

excesso molar, dividida por R*T. Cada entrada desse vetor corresponde a uma coluna do vetor

x, o qual é apenas uma matriz de composições. Cada coluna é a composição de uma mistura

para a qual se deseja calcular gexc. Segundo o programa foi alterado de modo que ele leia os

perfis sigma. Estes devem, cada um, estar contidos em arquivos separados, cujos nomes têm

de estar listados na variável “arq” (do tipo  cell array). É de extrema importância que estes

perfis não sejam normalizados (como os produzidos pela rotina “perfil.m”). Terceiro, no caso

da molécula de amônia, alguns perfis apresentam segmentos com densidade superficial de

carga superior (em módulo) a 0,0025. Em consequência, a seguinte linha teve de ser trocada:

“sigma = transpose(-.025:.001:.025);” por “sigma = transpose(-.030:.001:.030);”.

Para produzir as tabelas contidas no Apêndice A e no Apêndice B, foram criadas três

rotinas: duas em bash, e o uma em Octave.  Aquelas têm por função apenas a organização dos

dados em um único arquivo, e em forma matricial. Dessa forma não foram incluídos aqui. A

rotina em Octave, “preparar.desvios.m”, no entanto, por calcular os desvios de gexc e, por fim,

a própria variável gexc , encontra-se a seguir.

 

clear all

arqlista='lista.comparar.txt' ;

arqout="comparar.comoutrasmoleculas.5.nh3.txt"  ;

comppadrao = 1; % posição do padrão em lista.comparar.txt

compdesvio = 2 ; % posição do perfil com relação ao qual se deseja calcular os desvios. Nesse caso,

ambos são o M11/PC4.

T = 300 ; % em Kelvin

Rg = 8.314472 ; % constante dos gases perfeitos em J/mol K.

% preparando a lista

arquivo=fopen(arqlista,"r") ;

[lista]=textread(arqlista , '%s') ;

fclose(arquivo) ;
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vcosmo =[ 30.653 ; 25.689 * ones((lenght(lista)-1),1)  ] ;

% vetor de composições

x = [ linspace(0.1,0.9,9) ] ;

x = [ x ; ( ones(1,9) - x ) ] ;

gexc = zeros(ncomp,columns(x)) ;

arquivo=fopen( arqout , "a+" ) ;

fprintf( arquivo , "%s\n" , "Ordem dos arquivos" ) ;

for b = 1 : ncomp

fprintf( arquivo , "%i\t%s\n" , b , lista{b} ) ;

end

fprintf( arquivo , "\n\n" ) ;

% A comparação será feita com a variável gexcesso, calculados via COSMO-SAC.

fprintf( arquivo , "%s\t%s\n" , "Padrão é " , lista{ comppadrao } ) ;

for a = 1 : ncomp

gexc(a,:)  =  cosmo_novo_5(x,T,{  lista{a}  ;  lista{comppadrao}  }  ,  [  vcosmo(a)  ;

vcosmo(comppadrao) ] ) ;

% gexcesso está sendo calculado para várias composições (de 0,1 a 0,9) de x1. ELE TEM DE SER UM

VETOR LINHA!

% Imprimindo resultados

gexc(a,:) = gexc(a,:) * Rg * T ;

fprintf( arquivo , "%s\t%s\n" , "Arquivo é ", lista{a}) ;

fprintf( arquivo , "%18s" , "fração do arquivo" ) ;

fprintf( arquivo , " %f" , x(1,:) ) ;

fprintf( arquivo , "\n%18s" , "gexcesso" ) ;

fprintf( arquivo , " %f" , gexc(a,:)) ;

fprintf( arquivo , "\n\n")

end

% Imprimindo resultados

fclose(arquivo) ;

% Salvando gexcesso

save -ascii mgexc.5.nh3.outras gexc

% Calculando desvios com relação ao compdesvio

desvio = zeros(ncomp,columns(x)) ;

mdesvio = zeros(ncomp,1) ;

xdesvio = zeros(ncomp,1) ;
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for a = 1 : ncomp

desvio(a,:) = abs( gexc(a,:) - gexc(compdesvio,:) );

[ mdesvio(a,1) , xindice ] = max(desvio(a,:)) ;

xdesvio(a,1) = x(1,xindice) ;

end

% Salvando desvios

desvio = [ mdesvio , xdesvio , desvio ] ; % repare na ordem

save -ascii mdesvio.5.nh3.outras desvio

% fim do script

clear all

disp("acabou")

O arquivo “arqlista” contém os nomes, um em cada linha, dos arquivos que contêm os

perfis sigma de interesse. Na rotina anterior, “comppadrao” define qual dos arquivos listados

(e, portanto, qual o perfil sigma) será a molécula de teste. Como a molécula analisada é a de

água, este pode ser de qualquer uma das outras moléculas. Então, essa rotina usará a função

“cosmo_novo_5.m” para calcular gexc, para todos as frações molares desejadas, para a mistura

binária de cada um dos perfis sigma listados em “arqlista” e o perfil sigma cujo número é

“comppadrao”. O programa, então, salva esses dados tanto em  “mgexc.5.nh3.outras” (caso a

molécula teste seja de amônia), em formato de tabela numérica, sem nenhum cabeçalho ou

texto, e no arquivo definido por “arqout”. Após isso, a rotina calcula os módulos dos desvios

de gexc com relação aos resultados obtidos com o perfil sigma cujo número é “compdesvio”,

calculando, por fim, o máximo desses desvios. Por exemplo, no caso das tabelas do Apêndice

A, “comdesvio” é a posição do perfil sigma M11/PC4, para a água. Esses resultados são, por

fim, salvos no arquivo “mdesvio.5.nh3.outras”. Como os perfis sigma não são normalizados,

não é necessário informar a área total da cavidade para cada perfil, pois aquela é apenas o

somatório deste. É necessário, porém, inserir o volume de cada perfil na variável “vcosmo”, e

a ordem dos volumes tem de ser a mesma que a utilizada em “arqlista”.
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APÊNDICE D – Desvios máximos entre bases

Nesta seção são apresentados os gráficos utilizados para a comparação dos resultados

com relação à base. Para cada molécula é apresentado pelo menos um gráfico. Nesse, o eixo x

corresponde à base utilizada, e cada curva corresponde a um funcional. O eixo y corresponde

ao desvio absoluto máximo (J/mol), o maior valor em módulo de  δgexc, como definido na

Seção (6.1.1), para o grupo de moléculas teste utilizadas. Quando necessário, por motivos de

resolução dos dados apresentados, o gráfico será repetido. É apresentada também, junto ao

gráfico, uma tabela, a qual contém os valores contidos naquele, porém em escala percentual.

Os valores de referência utilizados para o cálculo dos desvios dos resultados obtidos

por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os resultados obtidos

com o nível (funcional A/PC4).

Figura D.1: Desvios absolutos máximos de cada perfil sigma, para a molécula de monóxido de carbono. O eixo x

define a base utilizada, e a curva, o funcional. Os valores de referência utilizados para o cálculo dos desvios dos

resultados obtidos por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os resultados obtidos

com o nível (funcional A/PC4).
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Figura D.2: Desvios absolutos máximos de cada perfil sigma, para a molécula de monóxido de carbono. O eixo x

define a base utilizada, e a curva, o funcional. Os valores de referência utilizados para o cálculo dos desvios dos

resultados obtidos por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os resultados obtidos

com o nível (funcional A/PC4).

Tabela D.1: Desvio absoluto máximo, para cada par (Funcional/Base), em escala percentual, para a molécula de

monóxido de carbono.

Base
Desvio absoluto máximo em escala percentual (%)

M11 M06 B3LYP BP86

PC3 1,17 -2,37 -0,16 -0,21

PC2 -3,02 -5,97 -3,85 -3,70

cc-pVQZ 2,67 2,12 3,31 1,96

cc-pVTZ 6,51 4,25 6,75 6,33

cc-pVDZ 9,47 12,41 12,08 10,31

6-31G** -7,25 -7,74 -6,61 -5,87

6-31G -43,69 -41,89 -37,73 -32,33
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Figura D.3: Desvios absolutos máximos de cada perfil sigma, para a molécula de dióxido de carbono. O eixo x

define a base utilizada, e a curva, o funcional. Os valores de referência utilizados para o cálculo dos desvios dos

resultados obtidos por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os resultados obtidos

com o nível (funcional A/PC4).
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Figura D.4: Desvios absolutos máximos de cada perfil sigma, para a molécula de dióxido de carbono. O eixo x

define a base utilizada, e a curva, o funcional. Os valores de referência utilizados para o cálculo dos desvios dos

resultados obtidos por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os resultados obtidos

com o nível (funcional A/PC4).

Tabela D.2: Desvio absoluto máximo, para cada par (Funcional/Base), em escala percentual, para a molécula de

dióxido de carbono.

Base
Desvio absoluto máximo em escala percentual (%)

M11 M06 B3LYP BP86

PC3 18,95 -3,84 -1,08 -0,44

PC2 -15,08 -22,36 -23,25 15,15

cc-pVQZ 29,77 14,13 41,16 8,99

cc-pVTZ 54,80 44,03 26,92 17,61

cc-pVDZ 68,10 -84,36 80,19 56,40

6-31G** -57,65 -18,10 167,75 66,30

6-31G -302,85 245,61 183,27 -115,83
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Figura D.5: Desvios absolutos máximos de cada perfil sigma, para a molécula de benzeno. O eixo x define a

base  utilizada,  e  a  curva,  o  funcional.  Os  valores  de  referência  utilizados  para  o  cálculo  dos  desvios  dos

resultados obtidos por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os resultados obtidos

com o nível (funcional A/PC4).

Tabela D.3: Desvio absoluto máximo, para cada par (Funcional/Base), em escala percentual, para a molécula de

benzeno.

Base
Desvio absoluto máximo em escala percentual (%)

M11 M06 B3LYP BP86

PC3 9,21 -3,03 -18,65 -15,10

PC2 -107,84 31,72 -23,01 -20,80

cc-pVQZ -2,99 53,29 -26,63 -22,45

cc-pVTZ -55,96 2,76 -27,23 -23,66

cc-pVDZ 9,11 10,22 7,24 14,89

6-31G** 3,36 -30,87 11,00 19,52

6-31G 4,57 -22,50 17,18 30,01
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Figura D.6: Desvios absolutos máximos de cada perfil sigma, para a molécula de dióxido de enxofre. O eixo x

define a base utilizada, e a curva, o funcional. Os valores de referência utilizados para o cálculo dos desvios dos

resultados obtidos por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os resultados obtidos

com o nível (funcional A/PC4).
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Figura D.7: Desvios absolutos máximos de cada perfil sigma, para a molécula de dióxido de enxofre. O eixo x

define a base utilizada, e a curva, o funcional. Os valores de referência utilizados para o cálculo dos desvios dos

resultados obtidos por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os resultados obtidos

com o nível (funcional A/PC4).

Tabela D.4: Desvio absoluto máximo, para cada par (Funcional/Base), em escala percentual, para a molécula de

dióxido de enxofre.

Base
Desvio absoluto máximo em escala percentual (%)

M11 M06 B3LYP BP86

PC3 -0,64 11,46 8,00 -11,98

PC2 144,83 119,30 125,43 131,10

cc-pVQZ -12,41 -18,80 -50,67 -9,31

cc-pVTZ -16,83 -15,85 -34,22 46,00

cc-pVDZ -42,17 -49,93 -102,09 159,40

6-31G** 46,79 18,84 -42,98 33,27

6-31G 1007,93 962,15 736,41 1099,46
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Figura D.8: Desvios absolutos máximos de cada perfil sigma, para a molécula de água. O eixo x define a base

utilizada, e a curva, o funcional. Os valores de referência utilizados para o cálculo dos desvios dos resultados

obtidos por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os resultados obtidos com o nível

(funcional A/PC4).
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Figura D.9: Desvios absolutos máximos de cada perfil sigma, para a molécula de água. O eixo x define a base

utilizada, e a curva, o funcional. Os valores de referência utilizados para o cálculo dos desvios dos resultados

obtidos por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os resultados obtidos com o nível

(funcional A/PC4).

Tabela D.5: Desvio absoluto máximo, para cada par (Funcional/Base), em escala percentual, para a molécula de

água.

Base
Desvio absoluto máximo em escala percentual (%)

M11 M06 B3LYP BP86

PC3 1,42 1,98 0,20 0,44

PC2 4,58 6,31 6,42 7,59

cc-pVQZ 1,36 2,65 3,21 3,53

cc-pVTZ -7,27 -8,36 4,60 5,07

cc-pVDZ -22,10 -21,48 -24,47 -27,04

6-31G** 11,32 11,62 11,12 12,73

6-31G 32,27 36,83 39,54 43,01
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Figura D.10: Desvios absolutos máximos de cada perfil sigma, para a molécula de ácido fluorídrico. O eixo x

define a base utilizada, e a curva, o funcional. Os valores de referência utilizados para o cálculo dos desvios dos

resultados obtidos por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os resultados obtidos

com o nível (funcional A/PC4).

Tabela D.6: Desvio absoluto máximo, para cada par (Funcional/Base), em escala percentual, para a molécula de

ácido fluorídrico.

Base
Desvio absoluto máximo em escala percentual (%)

M11 M06 B3LYP BP86

PC3 0,66 -43,20 -0,06 -4,26

PC2 -138,57 -1,47 -123,02 -58,88

cc-pVQZ -1,00 -1,45 -1,82 -1,93

cc-pVTZ -3,35 -3,29 -4,09 -4,08

cc-pVDZ -11,83 -8,28 -12,42 -13,40

6-31G** -7,91 -5,63 -9,41 -9,28

6-31G -13,83 -14,18 -14,36 -12,40
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Figura D.11: Desvios absolutos máximos de cada perfil sigma, para a molécula de ácido clorídrico. O eixo x

define a base utilizada, e a curva, o funcional. Os valores de referência utilizados para o cálculo dos desvios dos

resultados obtidos por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os resultados obtidos

com o nível (funcional A/PC4).
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Figura D.12: Desvios absolutos máximos de cada perfil sigma, para a molécula de ácido clorídrico. O eixo x

define a base utilizada, e a curva, o funcional. Os valores de referência utilizados para o cálculo dos desvios dos

resultados obtidos por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os resultados obtidos

com o nível (funcional A/PC4).

Tabela D.7: Desvio absoluto máximo, para cada par (Funcional/Base), em escala percentual, para a molécula de

ácido clorídrico.

Base
Desvio absoluto máximo em escala percentual (%)

M11 M06 B3LYP BP86

PC3 2,87 0,28 0,38 0,60

PC2 4,84 4,95 8,10 7,76

cc-pVQZ 2,02 0,57 1,70 1,40

cc-pVTZ 1,54 -0,73 2,56 2,43

cc-pVDZ 5,81 6,26 2,73 4,27

6-31G** 20,21 24,47 19,85 22,92

6-31G 43,57 54,74 41,06 45,62
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Figura D.13: Desvios absolutos máximos de cada perfil sigma, para a molécula de amônia. O eixo x define a

base  utilizada,  e  a  curva,  o  funcional.  Os  valores  de  referência  utilizados  para  o  cálculo  dos  desvios  dos

resultados obtidos por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os resultados obtidos

com o nível (funcional A/PC4).
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Figura D.14: Desvios absolutos máximos de cada perfil sigma, para a molécula de amônia. O eixo x define a

base  utilizada,  e  a  curva,  o  funcional.  Os  valores  de  referência  utilizados  para  o  cálculo  dos  desvios  dos

resultados obtidos por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os resultados obtidos

com o nível (funcional A/PC4).

Tabela D.8: Desvio absoluto máximo, para cada par (Funcional/Base), em escala percentual, para a molécula de

amônia.

Base
Desvio absoluto máximo em escala percentual (%)

M11 M06 B3LYP BP86

PC3 1,81 1,70 -0,07 -0,31

PC2 4,83 4,58 4,37 4,43

cc-pVQZ -1,20 -1,64 23,07 -0,67

cc-pVTZ -4,18 -2,23 -1,96 -2,39

cc-pVDZ -7,92 -8,44 -11,30 -10,87

6-31G** 7,82 10,43 7,28 8,68

6-31G 40,88 47,82 44,24 46,71
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APÊNDICE E – Desvios máximos entre funcionais

Nesta seção são apresentados os gráficos utilizados para a comparação dos resultados

com relação ao funcional. Para cada molécula é apresentado pelo menos um gráfico. Nesse, o

eixo x corresponde ao funcional utilizado, e cada curva corresponde a uma base. O eixo y

corresponde ao desvio absoluto máximo (J/mol), o maior valor em módulo de  δgexc, como

definido na Seção (6.1.1), para o grupo de moléculas teste utilizadas. O rótulo de cada dado é

o valor do mesmo em escala percentual. Quando necessário, por motivos de resolução dos

dados apresentados, o gráfico será repetido. 

Os valores de referência utilizados para o cálculo dos desvios dos resultados obtidos

por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os resultados obtidos

com o nível (M11/base B).

Figura E.1: Desvios absolutos máximos de cada perfil sigma, para a molécula de monóxido de carbono. O eixo x

define o funcional utilizado, e a curva, a base. Os valores de referência utilizados para o cálculo dos desvios dos

resultados obtidos por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os resultados obtidos

com o nível (M11/base B). O rótulo de cada dado é o valor do desvio em escala percentual do mesmo.
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Figura E.2: Desvios absolutos máximos de cada perfil sigma, para a molécula de dióxido de carbono. O eixo x

define o funcional utilizado, e a curva, a base. Os valores de referência utilizados para o cálculo dos desvios dos

resultados obtidos por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os resultados obtidos

com o nível (M11/base B). O rótulo de cada dado é o valor do desvio em escala percentual do mesmo.
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Figura E.3: Desvios absolutos máximos de cada perfil sigma, para a molécula de dióxido de enxofre. O eixo x

define o funcional utilizado, e a curva, a base. Os valores de referência utilizados para o cálculo dos desvios dos

resultados obtidos por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os resultados obtidos

com o nível (M11/base B). O rótulo de cada dado é o valor do desvio em escala percentual do mesmo.
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Figura E.4: Desvios absolutos máximos de cada perfil sigma, para a molécula de benzeno. O eixo x define o

funcional  utilizado,  e  a  curva,  a  base.  Os  valores  de  referência  utilizados  para  o  cálculo  dos  desvios  dos

resultados obtidos por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os resultados obtidos

com o nível (M11/base B). O rótulo de cada dado é o valor do desvio em escala percentual do mesmo.
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Figura E.5:  Desvios absolutos máximos de cada perfil  sigma,  para a molécula de água.  O eixo x define o

funcional  utilizado,  e  a  curva,  a  base.  Os  valores  de  referência  utilizados  para  o  cálculo  dos  desvios  dos

resultados obtidos por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os resultados obtidos

com o nível (M11/base B). O rótulo de cada dado é o valor do desvio em escala percentual do mesmo.
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Figura E.6: Desvios absolutos máximos de cada perfil sigma, para a molécula de ácido fluorídrico. O eixo x

define o funcional utilizado, e a curva, a base. Os valores de referência utilizados para o cálculo dos desvios dos

resultados obtidos por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os resultados obtidos

com o nível (M11/base B). O rótulo de cada dado é o valor do desvio em escala percentual do mesmo.
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Figura E.7: Desvios absolutos máximos de cada perfil sigma, para a molécula de ácido clorídrico. O eixo x

define o funcional utilizado, e a curva, a base. Os valores de referência utilizados para o cálculo dos desvios dos

resultados obtidos por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os resultados obtidos

com o nível (M11/base B). O rótulo de cada dado é o valor do desvio em escala percentual do mesmo.
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Figura E.8: Desvios absolutos máximos de cada perfil sigma, para a molécula de amônia. O eixo x define o

funcional  utilizado,  e  a  curva,  a  base.  Os  valores  de  referência  utilizados  para  o  cálculo  dos  desvios  dos

resultados obtidos por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os resultados obtidos

com o nível (M11/base B). O rótulo de cada dado é o valor do desvio em escala percentual do mesmo.
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APÊNDICE F – Desvios máximos versus w

Nesta  seção são apresentados os  gráficos  utilizados  para  o teste  do  critério  direto

proposto baseado em w. Este foi calculado  para a mistura binária entre um perfil sigma de

referência e todos os outros perfis produzidos para a mesma molécula. 

Para cada molécula é apresentado um gráfico. O eixo x corresponde ao valor de w para

um dado perfil sigma. O eixo y corresponde ao desvio absoluto máximo (J/mol), o maior

valor em módulo de  δgexc, como definido na Seção (6.1.1), para o grupo de moléculas teste

utilizadas.

Em cada gráfico está representada uma curva obtida através da regressão dos dados.

Foram testados três tipos de regressão, linear, logarítmica e exponencial,  cujas formas são

expostas na Seção (6.4). A curva representada no gráfico corresponde a regressão que melhor

se adequa aos dados, com base no valor do coeficiente de determinação, R2. Caso os valores

deste sejam muito próximos para duas ou mais curvas, essas também são incluídas no gráfico.

Os  valores  de  w utilizados  na  construção  dos  gráficos  são  expostos  também em

tabelas.

Os valores de referência utilizados para o cálculo de  w e dos desvios dos resultados

obtidos por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os resultados

obtidos com o nível (M11/PC4).
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Figura F.1: Desvio máximo de cada perfil sigma, para a molécula de monóxido de carbono. O eixo y refere-se

aos desvios absolutos máximos. O eixo x corresponde ao valor de w para o mesmo perfil sigma. Para qualquer

nível de cálculo (funcional A/base B), a referência é o nível (M11/PC4). A curva representada é obtida mediante

regressão dos dados.

Tabela F.1: valores de w (J/mol) obtidos para cada nível, para a molécula de monóxido de carbono. O funcional é

especificado pela coluna, e a base, pela linha. Para qualquer  nível de cálculo (funcional A/base B). a referência é

o nível (M11/PC4). Perfil VT corresponde ao perfil sigma contido na base VT2005.

CO w (J/mol)

Base \ Funcional M11 M06 B3LYP BP86

PC4 0,00 0,05 0,02 0,05

PC3 0,02 0,28 0,01 0,03

PC2 0,15 0,98 0,43 0,06

cc-pVQZ 0,03 0,00 0,00 0,11

cc-pVTZ 0,36 0,10 0,03 0,36

cc-pVDZ 0,33 0,58 0,43 0,07

6-31G** 0,48 0,07 0,67 0,78

6-31G 40,89 39,06 31,03 18,56

Perfil VT 5,33
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Figura F.2: Desvio máximo de cada perfil sigma, para a molécula de dióxido de carbono. O eixo y refere-se aos

desvios absolutos máximos. O eixo x corresponde ao valor de w para o mesmo perfil sigma. Para qualquer  nível

de cálculo (funcional A/base B),  a referência é o nível (M11/PC4).  A curva representada é obtida mediante

regressão dos dados.

Tabela F.2: valores de w (J/mol) obtidos para cada nível, para a molécula de dióxido de carbono. O funcional é

especificado pela coluna, e a base, pela linha. Para qualquer  nível de cálculo (funcional A/base B), a referência é

o nível (M11/PC4).

CO2 w (J/mol)

Base \ Funcional M11 M06 B3LYP BP86

PC4 0,00 2,01 1,22 11,76

PC3 0,67 1,19 1,17 11,56

PC2 0,16 0,10 0,22 5,91

cc-pVQZ 1,75 3,13 1,82 13,95

cc-pVTZ 1,63 2,81 2,79 16,02

cc-pVDZ 1,33 1,39 10,63 32,39

6-31G** 1,17 1,19 2,33 17,24

6-31G 144,33 119,04 76,07 29,69
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Figura F.3: Desvio máximo de cada perfil sigma, para a molécula de benzeno. O eixo y refere-se aos desvios

absolutos máximos. O eixo x corresponde ao valor de  w para o mesmo perfil sigma. Para qualquer  nível de

cálculo  (funcional  A/base  B),  a  referência  é  o  nível  (M11/PC4).  A curva  representada  é  obtida  mediante

regressão dos dados.

Tabela F.3: valores de w (J/mol) obtidos para cada nível, para a molécula de benzeno. O funcional é especificado

pela coluna, e a base, pela linha.  Para qualquer  nível de cálculo (funcional A/base B), a referência é o nível

(M11/PC4). Perfil VT corresponde ao perfil sigma contido na base VT2005.

Benzeno w (J/mol)

Base \ Funcional M11 M06 B3LYP BP86

PC4 0,00 24,53 34,66 36,40

PC3 0,02 20,96 25,44 28,29

PC2 1,69 36,84 22,93 25,00

cc-pVQZ 0,23 30,00 22,27 25,00

cc-pVTZ 0,53 28,93 23,77 26,20

cc-pVDZ 1,46 40,65 49,74 46,39

6-31G** 0,74 31,36 40,25 32,85

6-31G 1,35 13,71 32,15 22,00

Perfil VT 2,80
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Figura F.4: Desvio máximo de cada perfil sigma, para a molécula de dióxido de enxofre. O eixo y refere-se aos

desvios absolutos máximos. O eixo x corresponde ao valor de w para o mesmo perfil sigma. Para qualquer  nível

de cálculo (funcional A/base B),  a referência é o nível (M11/PC4).  A curva representada é obtida mediante

regressão dos dados.

Tabela F.4: valores de w (J/mol) obtidos para cada nível, para a molécula de dióxido de enxofre. O funcional é

especificado pela coluna, e a base, pela linha. Para qualquer  nível de cálculo (funcional A/base B), a referência é

o nível (M11/PC4). Perfil VT corresponde ao perfil sigma contido na base VT2005.

SO2 w (J/mol)

Base \ Funcional M11 M06 B3LYP BP86

PC4 0,00 3,94 5,83 58,23

PC3 0,03 1,53 3,93 53,95

PC2 23,77 0,44 4,27 2,99

cc-pVQZ 0,10 7,39 22,02 64,64

cc-pVTZ 0,82 2,80 8,57 64,54

cc-pVDZ 9,75 8,65 5,46 70,12

6-31G** 4,43 1,66 7,51 60,66

6-31G 571,35 364,02 188,20 20,96

Perfil VT 199,88
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Figura F.5:  Desvio máximo de cada perfil  sigma,  para a molécula de água.  O eixo y refere-se aos  desvios

absolutos máximos. O eixo x corresponde ao valor de  w para o mesmo perfil sigma. Para qualquer  nível de

cálculo  (funcional  A/base  B),  a  referência  é  o  nível  (M11/PC4).  A curva  representada  é  obtida  mediante

regressão dos dados.

Tabela F.5: valores de w (J/mol) obtidos para cada nível, para a molécula de água. O funcional é especificado

pela coluna, e a base, pela linha.  Para qualquer  nível de cálculo (funcional A/base B), a referência é o nível

(M11/PC4). Perfil VT corresponde ao perfil sigma contido na base VT2005.

H2O w (J/mol)

Base \ Funcional M11 M06 B3LYP BP86

PC4 0,00 11,15 19,20 37,83

PC3 1,48 7,94 18,36 35,94

PC2 2,73 0,44 2,36 7,68

cc-pVQZ 2,24 7,18 12,55 28,89

cc-pVTZ 5,62 8,69 12,75 31,04

cc-pVDZ 4,68 34,69 73,82 105,76

6-31G** 25,83 20,60 6,73 3,32

6-31G 164,80 96,78 20,94 38,65

Perfil VT 12,72
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Figura F.6: Desvio máximo de cada perfil sigma, para a molécula de  ácido clorídrico. O eixo y refere-se aos

desvios absolutos máximos. O eixo x corresponde ao valor de w para o mesmo perfil sigma. Para qualquer  nível

de cálculo (funcional A/base B),  a referência é o nível (M11/PC4).  A curva representada é obtida mediante

regressão dos dados.

Tabela F.6: valores de  w (J/mol) obtidos para cada nível, para a molécula de ácido clorídrico. O funcional é

especificado pela coluna, e a base, pela linha. Para qualquer  nível de cálculo (funcional A/base B), a referência é

o nível (M11/PC4). Perfil VT corresponde ao perfil sigma contido na base VT2005.

HCl w (J/mol)

Base \ Funcional M11 M06 B3LYP BP86

PC4 0,00 0,17 0,57 0,30

PC3 0,02 0,17 0,51 0,18

PC2 0,30 0,01 0,24 0,05

cc-pVQZ 0,04 0,39 0,14 0,09

cc-pVTZ 0,18 0,18 0,10 0,11

cc-pVDZ 2,68 2,49 2,38 2,32

6-31G** 2,61 1,56 1,54 1,49

6-31G 15,41 14,66 12,97 13,38

Perfil VT 14,32
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Figura F.7: Desvio máximo de cada perfil sigma, para a molécula de  ácido fluorídrico. O eixo y refere-se aos

desvios absolutos máximos. O eixo x corresponde ao valor de w para o mesmo perfil sigma. Para qualquer  nível

de cálculo (funcional A/base B),  a referência é o nível (M11/PC4).  A curva representada é obtida mediante

regressão dos dados.

Tabela F.7: valores de  w (J/mol) obtidos para cada nível, para a molécula de ácido fluorídrico. O funcional é

especificado pela coluna, e a base, pela linha. Para qualquer  nível de cálculo (funcional A/base B), a referência é

o nível (M11/PC4). Perfil VT corresponde ao perfil sigma contido na base VT2005.

HF w (J/mol)

Base \ Funcional M11 M06 B3LYP BP86

PC4 0,00 1,83 3,83 9,44

PC3 1,00 0,23 3,34 8,09

PC2 6,66 0,28 0,29 0,11

cc-pVQZ 2,15 1,03 1,54 1,06

cc-pVTZ 2,03 2,37 3,52 5,11

cc-pVDZ 1,12 2,40 10,30 15,61

6-31G** 3,79 0,62 8,22 11,30

6-31G 9,19 713,54 506,34 403,02

Perfil VT 5,48
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Figura F.8: Desvio máximo de cada perfil sigma, para a molécula de  amônia. O eixo y refere-se aos desvios

absolutos máximos. O eixo x corresponde ao valor de  w para o mesmo perfil sigma. Para qualquer  nível de

cálculo  (funcional  A/base  B),  a  referência  é  o  nível  (M11/PC4).  A curva  representada  é  obtida  mediante

regressão dos dados.

Tabela F.8: valores de w (J/mol) obtidos para cada nível, para a molécula de amônia. O funcional é especificado

pela coluna, e a base, pela linha.  Para qualquer  nível de cálculo (funcional A/base B), a referência é o nível

(M11/PC4). Perfil VT corresponde ao perfil sigma contido na base VT2005.

NH3 w (J/mol)

Base \ Funcional M11 M06 B3LYP BP86

PC4 0,00 1,36 6,30 5,39

PC3 0,77 1,89 6,40 4,88

PC2 10,25 17,62 19,86 21,80

cc-pVQZ 1,34 6,50 14,92 13,45

cc-pVTZ 7,52 19,84 27,54 25,93

cc-pVDZ 98,28 89,29 103,14 106,55

6-31G** 59,94 71,95 115,05 115,54

6-31G 93,05 109,10 227,14 213,03

Perfil VT 87,23
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Tabela F.9: valores de R2 obtidos para cada regressão representada nos gráficos anteriores. São expostos também

os valores dos coeficientes a e b, referentes às Equações (6.4.1) a (6.4.3).

Molécula
Molécula – tipo de

regressão
R2 a b

Benzeno logarítmica 0,974 88,28 1,328

Monóxido de carbono logarítmica 0,980 90,58 1,003

Dióxido de carbono logarítmica 0,983 162,6 9,459

Dióxido de carbono linear  0,946 3,961 –

Dióxido de enxofre logarítmica 0,823 1522,9 43,08

Dióxido de enxofre linear 0,842 9,412 –

Água logarítmica 0,370 578,4 10,17

Água linear 0,380 14,86 –

Ácido Clorídrico exponencial 0,759 70,29 0,2569

Ácido Clorídrico linear 0,764 194,0 –

Ácido Fluorídrico logarítmica 0,447 603,0 1,000

Amônia linear 0,559 28,72 –
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APÊNDICE G – Desvios máximos versus RMSD

Nesta  seção são apresentados os  gráficos  utilizados  para  o teste  do  critério  direto

proposto  baseado  em  RMSD.  Para  cada  molécula  é  apresentado  um  gráfico.  O  eixo  x

corresponde ao valor de RMSD para um dado perfil sigma. O eixo y corresponde ao desvio

absoluto máximo (J/mol), o maior valor em módulo de δgexc, como definido na Seção (6.1.1),

para o grupo de moléculas teste utilizadas.

Em cada gráfico está representada uma curva obtida através da regressão dos dados.

Foram testados três tipos de regressão, linear, logarítmica e exponencial,  cujas formas são

expostas na Seção (6.4). A curva representada no gráfico corresponde a regressão que melhor

se adequa aos dados, com base no valor do coeficiente de determinação, R2. Caso os valores

deste sejam muito próximos para duas ou mais curvas, essas também são incluídas no gráfico.

Os  valores  de  referência  utilizados  para  o  cálculo  de  RMSD e  dos  desvios  dos

resultados obtidos por um determinado nível (funcional A/base B) são, em todos os casos, os

resultados obtidos com o nível (M11/PC4).
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Figura G.1: Desvio máximo de cada perfil sigma, para a molécula de monóxido de carbono. O eixo y refere-se

aos  desvios  absolutos  máximos.  O  eixo  x  corresponde  ao  valor  de  RMSD.  Para  qualquer  nível  de  cálculo

(funcional A/base B), a referência é o nível (M11/PC4). A curva representada é obtida mediante regressão dos

dados.
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Figura G.2: Desvio máximo de cada perfil sigma, para a molécula de dióxido de carbono. O eixo y refere-se aos

desvios absolutos máximos. O eixo x corresponde ao valor de RMSD. Para qualquer nível de cálculo (funcional

A/base B), a referência é o nível (M11/PC4). A curva representada é obtida mediante regressão dos dados.
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Figura G.3: Desvio máximo de cada perfil sigma, para a molécula de benzeno. O eixo y refere-se aos desvios

absolutos máximos. O eixo x corresponde ao valor de RMSD. Para qualquer nível de cálculo (funcional A/base

B), a referência é o nível (M11/PC4). A curva representada é obtida mediante regressão dos dados.
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Figura G.4: Desvio máximo de cada perfil sigma, para a molécula de dióxido de enxofre. O eixo y refere-se aos

desvios absolutos máximos. O eixo x corresponde ao valor de RMSD. Para qualquer nível de cálculo (funcional

A/base B), a referência é o nível (M11/PC4). A curva representada é obtida mediante regressão dos dados.
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Figura G.5: Desvio máximo de cada perfil  sigma, para a molécula de água. O eixo y refere-se aos desvios

absolutos máximos. O eixo x corresponde ao valor de RMSD. Para qualquer nível de cálculo (funcional A/base

B), a referência é o nível (M11/PC4). A curva representada é obtida mediante regressão dos dados.
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Figura G.6: Desvio máximo de cada perfil sigma, para a molécula de ácido clorídrico. O eixo y refere-se aos

desvios absolutos máximos. O eixo x corresponde ao valor de RMSD. Para qualquer nível de cálculo (funcional

A/base B), a referência é o nível (M11/PC4). A curva representada é obtida mediante regressão dos dados.
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Figura G.7: Desvio máximo de cada perfil sigma, para a molécula de ácido fluorídrico. O eixo y refere-se aos

desvios absolutos máximos. O eixo x corresponde ao valor de RMSD. Para qualquer nível de cálculo (funcional

A/base B), a referência é o nível (M11/PC4). A curva representada é obtida mediante regressão dos dados.
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Figura G.8: Desvio máximo de cada perfil sigma, para a molécula de amônia. O eixo y refere-se aos desvios

absolutos máximos. O eixo x corresponde ao valor de RMSD. Para qualquer nível de cálculo (funcional A/base

B), a referência é o nível (M11/PC4). A curva representada é obtida mediante regressão dos dados.
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Tabela G.1: valores de R2 obtidos para cada regressão representada nos gráficos anteriores. São expostos também

os valores dos coeficientes a e b, referentes às Equações (6.4.1) a (6.4.3).

Molécula
Molécula – tipo de

regressão
R2 a b

Benzeno exponencial 0,861 408,0 0,2717

Benzeno linear 0,860 144,0 –

Monóxido de carbono exponencial 0,602 33,35 0,9150

Dióxido de carbono exponencial 0,922 65,23 0,7795

Dióxido de enxofre exponencial 0,656 1352 0,4802

Dióxido de enxofre linear 0,649 1016 –

Água exponencial 0,741 143,2 2,700

Ácido Clorídrico exponencial 0,830 464,5 0,9283

Ácido Fluorídrico logarítmica 0,794 3546 1,286

Amônia exponencial 0,826 99,16 3,553


