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Introdução

Desde a síntese do fulereno (C60) em 1990, vários 
estudos  têm  sido  realizadas  visando  controlar 
propriedades  físicas-químicas  do  C60.  Uma  das 
maneiras  de  fazer  isso  é  o  encapsulamento  de 
moléculas/íons  dentro  deste. Assim,  em 20101 foi 
obtida pela primeira vez a estrutura do íon lítio em 
C60 (Li@C60). A partir desse estudo, vários outros 
íons  e  moléculas  puderam  ser  reportados  na 
literatura. Assim, no presente trabalho, métodos de 
química  computacional  foram  utilizados  para 
estudar  e  caracterizar  complexos  íons@C60  e 
H2O@C60.

Resultados e Discussão

Os  complexos  íons@C60  foram  otimizados  e 
caracterizados,  usando  o  pacote  computacional 
ORCA e o método DFT com o funcional B3LYP e 
base  6-31G.  Visando  estudar  o  processo  de 
hidratação  dos  complexos  íons@C60,  simulações 
por modelagem e dinâmica molecular (DM), usando 
o  pacote  computacional  GROMACS, foram 
realizadas no ensemble NpT (p=1 bar e T= 298 K) 
em meio  aquoso e  no tempo de  5  ns  para  cada 
complexo.  Ainda com o GROMACS, a  técnica  de 
metadinâmica foi utilizada para determinar a energia 
livre  de  associação  dos  complexos,  em  solução 
aquosa.

A tabela a seguir mostra resultados obtidos através 
do cálculos ab initio.
Tabela  1. Diferença  de  energia  (∆E,  eV),  potentcial 
químico eletrônico (μ, eV), gap (eV) e momento de dipolo 
(Debye) obtidos nos cálculos quânticos.

∆Ea μb gapc  Dipolo

C60 0,000 -4,63 2,87 0,000

H2O@C60 -0,12 -4,66 2,84 0,352

Li@C60 -0,93 -8,08 2,78 1,186

Na@C60 -0,41 -8,10 2,85 0,531

K@C60 -0,10 -11,94 2,89 0,002

Be@C60 -10,58 -11,94 1,65 4,741

Mg@C60 -4,94 -12,42 1,00 2,369

Ca@C60 -2,56 -11,50 2,62 0,783
a∆E = Eíon@C60 – (Eíon + EC60);  bμ = (EHOMO + ELUMO)/2 
cgap = |HOMO – LUMO|

Resultados  de  ∆E  (Tabela  1)  mostram  que  para 
todos o íons estudados, a energia de interação íon-
C60  é  favorável.  O  potencial  químico  eletrônico 
mostra que o C60 é o mais reativo, enquanto que o 
complexo Mg@C60 é o menos reativo.  Os baixos 
valores do gap de energia dos complexos Be@C60 
e  Mg@C60  sugerem  que  esses  sejam  bons 
condutores.  Interessante observar  que a presença 
dos  íons  dentro  do  C60  leva  a  formação  de 
momento  de  dipolo.  Assim,  esperar-se  que  os 
complexos  íons@C60  tenham  interação  favorável 
com solvente  polar.  Isso  está  da  acordo  com os 
valores  da  energia  livre  de  associação  de  dois 
complexos íon@C60 em solução aquosa obtidos a 
partir  da técnica de metadinâmica, como mostra a 
figura a seguir.

Figura 1. Energia livre de associação de dois íons@C60.
Os  resultados  acima  mostram  que  os  complexos 
Li@C60 e Be@C60 tenham uma solubilidade maior 
em água que o C60.

Conclusões

Cálculos  quânticos  mostram que o Mg@C60 seja 
um  excelente  condutor,  além  disso  os  cálculos 
mostram que ele seja pouco reativo. Os cálculos de 
metadinâmica  mostram  que  a  energia  livre  de 
associação  para  o  Be@C60  é  cerca  de  4  vezes 
menor que o C60 puro. Isso mostra que o Be@C60 
é mais solúvel que o C60 e, além disso, a presença 
dos íons  encapsulados não afeta  as  camadas  de 
solvatação do C60.
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