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Introdução 

Durante vários anos, nosso grupo de pesquisa têm 

aplicado o modelo Carga, Fluxo de Carga, Fluxo de 

Dipolo (CCFDF) com sucesso à moléculas 

individuais, de grupos diferentes
1
. Um fenómeno 

interessante que pode ser investigado por meio do 

modelo CCFDF, é a alteração dramática no espectro 

infravermelho de compostos com ligações de 

hidrogênio O-H e F-H. Há sobre a dimerização 

aumentos de intensidade dos seus modos de 

estiramento, que pode ser maior do que um fator de 

10 em relação ao monómero
2
. 

Resultados e Discussão 

Os cálculos foram realizados de acordo com o 
fluxograma apresentado pela Figura 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Fluxograma para a realização. 
 
As unidades doadoras dos dímeros de ligação de 
hidrogênio tem algumas das suas intensidades de 
vibração drasticamente aumentadas. O efeito mais 
impressionante ocorre durante os estiramentos 
simétricos O-H e H-F, onde há um aumento, 
respectivamente por um factor de 50 e 4 vezes. 
Uma análise cuidadosa dos parâmetros 
QTAIM/CCFDF mostra que uma diminuição 
acentuada no fluxo de carga é responsável pelo 
aumento de intensidade no dímero. Embora esta 
contribuição é muito maior no monómero. ele subtrai 
uma quantidade significativa de carga na 
intensidade total. através da interação e parâmetros 
CxCF CFxDF. como pode ser visto na Figura 1. 

 

 
Figura 1. Contribuição fluxo de carga e suas 
interações. 

Uma possível explicação é o surgimento de um fluxo 

de carga da unidade aceptora do rpoton em direção 

à unidade doadora.
 
Com o estiramento das ligações 

H-F e O-H, a energia do orbinal na* antiligante é 

reduzida. favorecendo o fluxo de carga da molécula 

aceptor para a molécula doadora. Este fluxo anula, 

em parte, o fluxo de carga devid o ao movimento O-

H/H-F que ocorre na molécula doadora. Com o 

estiramento das ligações os orbitais do oxigênio e 

fluor aumentam seu caráter “p”. Como consequencia  

ocorre um fluxo de carga a partir do átomo de 

oxigênio, para o átomo de H envolvido na ligação de 

hidrogênio. 

Conclusões 

O aumento das intensidades de absorção no 

infravermelho para dímeros de ligação de hidrogênio 

visto experimentalmente é comprovado por cálculos 

teóricos para os dímeros de H-F e H2O. A 

responsável por esse aumento parece ser uma 

diminuição no fluxo de carga, causado por um 

cancelamento intermolecular eletrônico. 
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