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Introdução 

A análise conformacional é o processo de 

elucidação estrutural e determinação de 

propriedades das diferentes conformações de uma 

molécula. Dentre os fatores que podem determinar 

a estabilidade do confôrmero e influenciar sua 

reatividade figura a ligação de hidrogênio. Visando 

avaliar a influência da ligação de hidrogênio 

intramolecular (LHI) sobre a estabilidade 

conformacional, neste estudo as propriedades 

termodinâmicas dos diversos confôrmeros do 

metanoato de cis-3-hidroxi-cicloexila (MHC) foram 

calculadas nos níveis de teoria B3LYP/6-311++(d, 

p), B3LYP/cc-pVTZ e MP2/cc-pVTZ. O MHC na 

forma diaxial (MHCaa) pode formar duas LHI, uma 

C-H
...
O e outra O-H

....
O, enquanto o confôrmero 

diequatorial (MHCee) pode formar apenas a LHI C-

H
...
O. 

Resultados e Discussão 

Os três níveis de teoria previram seis rotâmeros 
diaxiais estáveis e nove diequatoriais. A população 
térmica calculada a 298,15 K, usando a energia 
eletrônica mais o ZPE, mostra que apenas dois 
rotâmeros são responsáveis por cerca de 90% da 
população do MHCaa e seis rotâmeros respondem 
por 99% da população do MHCee. Na Tabela 1 é 
listada a energia livre da reação de isomerização 

MHCaa  MHCee (Figura 1), calculada a 298,15 K e 
1 atm. Os ΔrG foram calculados tomando os 
rotâmeros mais estáveis de cada nível de teoria. Os 
resultados na tabela mostram que o confôrmero 
diequatorial é sempre mais estável, contudo a 
presença da LHI O-H

...
O aumenta bastante a 

estabilidade do confômero diaxial, resultando em 
valores de ΔrG menos negativos. A maior 
estabilidade do confôrmero MHCee ocorre devido a 
ausência do efeito estéreo 1-3 diaxial dos 
substituintes. A proporção entre os confôrmeros foi 
obtida calculando-se a constante de equilíbrio da 
reação, sendo igual a 4,50 para o nível B3LYP/6-
311++(d, p), 6,66 para B3LYP/cc-pVTZ  e 1,20 no 
nível MP2/cc-pVTZ. Estes valores foram obtidos a 
partir dos ΔrG onde existe a ligação O-H

...
O. A 

mudança nas funções base de 6-311++(d, p) para a 
cc-pVTZ (230 e 530 funções de base para molécula 
de MHC, respectivamente) provocou alterações 
significativas nos valores de  ΔrG, chegando a  26%. 

O efeito do método é ainda mais importante, e o ΔrG 
chega a mudar uma ordem de grandeza. A análise 
dos resultados mostra que esta diferença está 
essencialmente relacionada a contribuição 
eletrônica para a energia livre da reação. 
 

Tabela 1: Energia livre da reação MHCaa  MHCee 
calculada a 298,15 K e 1 atm.  Valores de ΔrG em 
kJ.mol

-1
. 

 LHI O-H
...
O? 

 não sim 

B3LYP/6-311++(d,p) -11,70 -3,73 

B3LYP/cc-pVTZ -10,94 -4,70 

MP2/cc-pVTZ -7,30 -0,46 
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Figura 1: Reação de isomerização do MHC 
mostrando os rotâmeros diaxiais com e sem a LHI 
O-H

...
O. 

Conclusões 

Os resultados preliminares mostram claramente a 

influência da ligação de hidrogênio intramolecular 

sobre a estabilidade conformacional do MHC. Os 

três níveis de teoria apontam o confôrmero 

diequatorial como o mais estável, porém as 

energias livres previstas são bastante dependentes 

do nível de teoria empregado. Como inexistem 

estudos conformacionais experimentais para o 

MHC, outros níveis de teoria estão sendo 

empregados para que possamos compreender 

melhor estas diferenças nas propriedades 

termodinâmicas, cuja origem está majoritariamente 

relacionada à contribuição eletrônica. 
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