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RESUMO 

 

Explosivos são materiais de amplo espectro de aplicações. Dentre eles, 
nitroazóis e nitrobenzênicos podem exibir alta densidade energética e 
apresentar baixa sensibilidade, sendo, portanto, de grande utilidade como 
explosivos de ruptura. A análise da densidade molecular de carga 
calculada com o método da teoria do funcional de densidade (DFT) de 33 
nitroazóis e 49 nitrobenzênicos foi realizada com o método de análise de 
multipolos distribuídos (DMA). A decomposição da densidade de carga 
molecular foi feita com o propósito de correlacionar a estrutura eletrônica 
das moléculas destas duas famílias com as sensibilidades ao impacto dos 
explosivos. A partir dos valores obtidos de multipolos elétricos foram 
desenvolvidos modelos matemáticos para prever a sensibilidade dos 
explosivos. Inicialmente, para a família de nitroazóis, foram testados 
modelos já propostos anteriormente pelo nosso grupo para 
nitrobenzênicos. Como o resultado obtido não foi satisfatório (R2=0,54), foi 
desenvolvido um modelo específico para essa família. Assim, foi possível 
obter um modelo que apresenta como variáveis importantes para a 
previsão da sensibilidade o valor dos monopolos do grupo nitro, o 
monopolo e o quadrupolo do heteroátomo de nitrogênio presente no anel 
azólico. Este modelo apresentou resultados bastante satisfatórios, com um 
R2=0,98 e desvios inferiores a 23% salvo duas exceções (4n123triaz e llm-
116). Em seguida, de modo a confirmar os resultados anteriormente 
obtidos pelo grupo, os modelos então propostos foram também aplicados à 
49 moléculas de nitrobenzênicos (divididos em um grupo de treinamento 
composto de 21 moléculas e um grupo de teste com 28 moléculas), um 
número maior que as 17 moléculas estudadas originalmente. Este estudo 
consistiu em 3 diferentes modelos: modelo 1 utilizava a carga do grupo 
nitro como parâmetro único para previsão do h50; o modelo 2 adicionava a 
influência dos valores de quadrupolo dos átomos do anel benzênico e o 
modelo 3 incluía o momento de dipolo dos grupos nitro presentes em cada 
molécula, bem como o comprimento médio da ligação C―NO2. Neste caso, 
percebeu-se que o modelo 2 de fato faz uma boa previsão de sensibilidade 
para essa família (R2=0,93), gerando apenas 3 moléculas com desvios 
elevados: clmtnb (125%), dhtna (244%) e o thtnb (151%). Entretanto, o 
mesmo não ocorre com os modelos 1 e 3. Por fim, partindo dos valores de 
monopolos dos átomos, foi proposto um modelo de força de ligação 
Coulombiana para modelar a sensibilidade com base no conceito de 
“trigger linkage” definido como a ligação que, quando quebrada, 
desencadeia todo o processo explosivo, quantificando a tendência a 
decomposição. Para ambas as famílias foi obtido um resultado bastante 
satisfatório para a previsão de sensibilidade (para os nitroazóis R2=0,90 e 
desvios inferiores a 30% salvo 4 exceções – 1met245tni, 245tni, 34dnpy e 
llm-116; para os nitrobenzênicos R2=0,89 e desvios inferiores a 53%, salvo 
3 exceções – hndpm, matetnt e tetna). 
 
Palavras-chave: 1. DMA; 2. Nitroazóis; 3. Nitrobenzênicos. 
 
  



 
 

ABSTRACT 

 

Explosives are materials of wide spectrum of applications. Among them, 
nitroazoles and nitrobenzenes can exhibit high energy density and present 
low sensitivity, being therefore very useful as rupture explosives. Molecular 
charge density analysis calculated using the density functional theory (DFT) 
method of 33 nitroazoles and 49 nitrobenzenes was performed using the 
distributed multipole analysis (DMA) method. Molecular charge density 
decomposition was performed in order to correlate the electronic structure 
of the molecules of these two families with the impact sensitivities of 
explosives. From the values obtained from electric multipoles, mathematical 
models were developed to predict the sensitivity of explosives. Initially, for 
the nitroazole family, models previously proposed by our group for 
nitrobenzenes were tested. As the result was not satisfactory (R2 = 0.54), a 
specific model for this family was developed. Thus, it was possible to obtain 
a model that presents as important variables for the prediction of sensitivity 
the value of the nitro group monopoles, the monopole and the quadrupole 
of the nitrogen heteroatom present in the azole ring. This model presented 
very satisfactory results, with an R2 = 0.98 and deviations of less than 23% 
with two exceptions (4n123triaz and llm-116). Then, in order to confirm the 
results previously obtained by our group, the proposed models were also 
applied to 49 nitrobenzene molecules (divided into a training group 
composed of 21 molecules and a test group with 28 molecules), a larger 
number than the 17 molecules originally studied. This study consisted of 3 
different models: model 1 used the nitro group charge as a single parameter 
for h50 prediction; model 2 added the influence of the quadrupole values of 
the benzene ring atoms and model 3 included the dipole moment of the 
nitro groups present in each molecule, as well as the average length of the 
C – NO2 bond. In this case, it was noticed that model 2 actually predicts the 
sensitivity of this family (R2 = 0.93), generating only 3 molecules with high 
deviations: clmtnb (125%), dhtna (244%) and thtnb (151%). However, the 
same is not true for models 1 and 3. Finally, based on the monopole values 
of atoms, a Coulombian bond strength model was proposed to model the 
sensitivity based on the concept of trigger linkage defined as the bond 
which, when broken, triggers the entire explosive process, quantifying the 
tendency to decomposition. For both families a very satisfactory sensitivity 
prediction result was obtained (for nitroazoles R2 = 0.90 and deviations 
below 30% except for 4 molecules - 1met245tni, 245tni, 34dnpy and llm-
116; for nitrobenzenes R2 = 0.89 and deviations less than 53%, except for 3 
molecules - hndpm, matetnt and tetna). 
 
Keywords: 1. DMA; 2. Nitroazoles; 3. Nitrobenzenes. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

Materiais energéticos são substâncias que sob a ação de iniciação por fricção, 

choque, calor, impacto ou qualquer outra fonte energética, sofrem reação química a 

uma velocidade reacional extremamente grande, liberando grande quantidade de 

calor e gases e realizando considerável trabalho sobre as vizinhanças (AGRAWAL 

et al, 2007; AGRAWAL, 2010; VALENÇA et al, 2012; TÜRKER, 2016). Enquadram-

se nessa classificação os materiais pirotécnicos (iluminativos, traçantes, “flares”, 

etc.), os propelentes (pólvoras, motores de foguetes, composites) e os explosivos 

denominados altos explosivos ou de ruptura (responsáveis por desmanche de 

rochas, causar baixas e destruição de construções) e os explosivos primários ou 

iniciadores (utilizados para gerar o estímulo energético necessário para iniciar a 

detonação dos altos explosivos).  

Nos últimos 30 anos, os explosivos militares mudaram seu perfil 

significativamente. Em todo o mundo, os programas de pesquisa e desenvolvimento 

se concentraram na concepção de explosivos insensíveis e com maior desempenho, 

dualidade crucial na manipulação deste tipo de material. Este foco se deve a vários 

fatores, dentre eles incluem-se novos requisitos operacionais tais como a 

necessidade de se desenvolver  alto explosivos insensíveis, consequentemente, 

mais seguros (De HOPE et al, 2015).  

Os efeitos esperados de um explosivo são obtidos quando eles sofrem 

combustão, um tipo particular de reação química (KUBOTA, 2007). Todavia, a 

combustão de explosivos está longe de ser semelhante à de materiais ordinários, 

pois a queima está diretamente relacionada às propriedades químicas dessas 

substâncias. Assim, substâncias que apresentem determinados grupos químicos em 

suas moléculas, conhecidos como explosóforos, são capazes de queimar com 

rápida liberação de energia. A Figura 1.1 mostra alguns explosivos amplamente 

utilizados. 
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TNT RDX NG Azida de Chumbo 

 

Fonte: Prórpia, 2020. 

Figura 1.1 Fórmulas estruturais das moléculas de trinitrotolueno (TNT); 1,3,5-ciclo-
trimetileno-trinitramina (RDX); 1,2,3-trinitróxi-propano (NG) e Azida de Chumbo, 

respectivamente 

O primeiro cientista a sistematizar uma conexão entre a presença de 

explosóforos e as propriedades energéticas foi Van’t Hoff (URBANSKI, 1964), que 

identificou que certas estruturas químicas eram sempre encontradas em moléculas 

de explosivos, tais como O―O, N=O, N=N, N=C, dentre outras. Todavia, uma 

relação direta entre a presença de certos grupos na molécula com as suas 

propriedades explosivas foi proposta em definitivo por PLETS na década de 1950, e 

permanece válida até os dias de hoje (URBANSKI, 1964). Alguns desses grupos 

explosóforos estão indicados na Tabela 1.1. 

 

Tabela 1.1 Exemplos de explosóforos mais comuns 

Explosóforo Nome 

NO2 Nitro 

ONO2 Éster nitrato 

-N=N=N – Azida 

-CNO – Fulminato 

-OClO2 e –

OClO3 
Clorato e Perclorato 

-O-O- Peróxido 

Fonte: Própria, 2020. 

 

Sabe-se que os explosivos, para liberar grande quantidade de energia, devem 

conter em suas moléculas um conjunto de átomos com uma certa instabilidade 

intrínseca cujas ligações e geometria possuem uma energia armanzenada em 

quantidade considerável. Esta energia pode ser liberada quando esses materiais 



22 

reagem (AGRAWAL, 2010). Por isso, eles exigem grande cuidado ao serem 

manipulados.  

Os explosivos podem liberar grande quantidade de energia acumulada 

especialmente em suas ligações. Essa energia pode ter sua origem nas ligações 

químicas dos arranjos de grupos de átomos no interior das moléculas, ou ainda, em 

razão de tensões de anéis da estrutura. Quanto mais energia um explosivo liberar 

em sua reação de decomposição, melhor desempenho ele terá. Assim, os 

explosivos que possuem grande quantidade de energia acumulada em suas 

moléculas ou redes cristalinas são materiais quimicamente instáveis (VALENÇA et 

al, 2012). 

 

 

 

Como explosivos apresentam uma combustão que ocorre com velocidades altas, 

gerando como produtos uma grande massa gasosa e grande quantidade de calor, 

as propriedades de desempenho de um explosivo estarão, necessariamente, 

relacionadas a essas características. Por conseguinte, a descrição de um explosivo 

e sua viabilidade de uso para determinado fim são definidas por algumas 

propriedades termodinâmicas, dentre elas volume gasoso dos produtos, calor de 

combustão, pressão de detonação e velocidade de detonação (AMAN, 2000). Para o 

volume gasoso, entende-se que quanto maior o volume de gases liberado na 

detonação, maior será a pressão gerada nas vizinhanças e, consequentemente, 

maior o potencial do explosivo. Já o calor de combustão é a quantidade de calor 

liberada na detonação de um explosivo, no caso de sua combustão completa e ideal. 

A pressão de detonação, por sua vez, é a pressão observada na zona de detonação 

de um explosivo. Esta propriedade está diretamente relacionada à brisância do 

explosivo, que pode ser definida como a capacidade de um explosivo para 

fragmentar o recipiente (invólucro) onde ele se encontra. Por fim, a velocidade de 

detonação é a velocidade da reação do material explosivo levando-se em 

consideração o tamanho da amostra. Quanto maior a velocidade de detonação, 

maior será a sua potência.  Para efeito de comparação, a Tabela 1.2 mostra a 

velocidade de combustão de algumas substâncias explosivas e não explosivas.  

 

 

1.1 Propriedades dos explosivos  
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Tabela 1.2 Velocidade de detonação de algumas substâncias 

Substância 
Velocidade de detonação 

(m/s) 

NG 8500 

RDX 8300 

TNT 6900 

Nitrocelulose 6100 

Azida de chumbo 5000 

Pólvora Negra 400 

Hidrogênio 2,243 

Metano 0,375 

Fonte: Própria, 2020. 

 

 

Materiais compostos de moléculas instáveis podem liberar parte de sua energia 

acumulada mediante qualquer estímulo sofrido que desencadeie sua decomposição. 

Por conseguinte, os explosivos devem apresentar um nível de segurança em seu 

manuseio que previna sua iniciação frente aos estímulos usuais no trato com esse 

tipo de material. A resistência a detonar/deflagrar frente a esses estímulos de 

iniciação é denominada sensibilidade do explosivo (POLITZER et al, 2016). A 

sensibilidade à iniciação é o fator primordial na segurança de manuseio dos 

materiais explosivos.   

Os estímulos iniciadores dos explosivos são normalmente impactos de projéteis 

(de qualquer natureza e não somente de armas de fogo), choques mecânicos, 

estímulos elétricos, fricção e calor (TÜRKER, 2016). Alguns destes fatores podem 

estar relacionados entre si, o que é o caso do impacto e choque mecânico, ou serem 

completamente independentes, sem nenhuma correlação mútua. 

É verificado experimentalmente uma correlação entre sensibilidade e algumas 

características físico-químicas do material tais como tamanho e forma dos cristais, 

1.2 Propriedades químicas relacionadas a segurança de um explosivo 
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sua dureza, defeitos de rede, pureza e estrutura da molécula.  Este cenário exige 

que muitos parâmetros tenham que ser controlados ou observados para se 

determinar com exatidão os reais valores de sensibilidade do explosivo. Com isso, 

surge a necessidade de padronização de condições de testes para se investigar 

essa propriedade (POLITZER et al, 2016).  

A sensibilidade de um explosivo é usualmente caracterizada pela medida do 

valor de seu h50. Esta grandeza é determinada deixando-se cair, a partir de alturas 

conhecidas, uma dada massa sobre uma pequena quantidade do explosivo. A 

chance de o material ser acionado com esse estímulo, para uma dada altura, em 

50% das medidas, representa o valor h50 (RICE et al, 2002; ZEMAN, 2007; 

MATHIEU, 2013; MATHIEU et al, 2014, 2015). O aparelho utilizado para essas 

medidas é chamado carneiro mecânico ou de choque (Figura 1.2). As propriedades 

da massa que se deixa cair sobre o explosivo, a quantidade de material energético 

testado e a altura de queda devem ser padronizadas para que diferentes 

laboratórios possam realizar suas medidas e compará-las entre si. 

 

 

Fonte: Adaptado OZM Research. 

Figura 1.2 Carneiro mecânico 

 

Como já mencionado, um alto explosivo ideal possui alto desempenho e ao 

mesmo tempo é insensível o suficiente para permitir manuseio e armazenamento 

seguros. Uma maneira de melhorar o desempenho de explosivos sem comprometer 

a sua segurança é alterar o tamanho e o formato de partícula e a composição da 

molécula (BADGUJAR et al, 2008). Portanto, há uma necessidade de desenvolver 

novas matérias-primas e formulações insensíveis aos estímulos comuns, mas que 

mantenham as características de desempenho desejadas. 
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Embora a medida da sensibilidade por testes de impacto tenha diferentes fontes 

de incerteza, uma vez que diferentes parâmetros experimentais afetam as medidas, 

foi demonstrado que a sensibilidade ao impacto poderia estar correlacionada com a 

estrutura química e eletrônica das moléculas (KAMLET et al, 1979; MATHIEU, 2016 

GIANNERINI et al, 2015; BORGES, 2008; ANDERS et al, 2011; OLIVEIRA M. et al, 

2019; OLIVEIRA R. et al, 2019; POLITZER, 2016; RICE, 2002). Por essa razão, o 

uso de métodos químicos quânticos precisos para estabelecer correlações entre as 

propriedades moleculares e os valores de sensibilidade tem sido frequentemente 

bem-sucedido (ZHANG, 2009; MURRAY, 2009; YAN et al, 2013). 

Nosso grupo tem se dedicado nos últimos anos ao estudo eletrônico de 

explosivos procurando relacionar algumas características estruturais de famílias de 

moléculas e suas sensibilidades ao impacto. Utilizando o acurado método de 

partição da densidade molecular de carga DMA (Distributed Multipole Analysis), 

bons resultados foram obtidos a partir do desenvolvimento de modelos para previsão 

de h50 de um grupo de moléculas de nitrobenzênicos (ANDERS et al, 2011) e, mais 

recentemente, abordagem semelhante foi aplicada a um grupo de nitraminas não 

aromáticas (OLIVEIRA M, et al, 2019). O método DMA também pôde ser empregado 

na análise de explosivos promissores como o 1,1-diamino-2,2-dinitroetileno, ou FOX-

7, (GIANNERINI et al, 2015) e de derivados de diazo-ciclopropano (BORGES, 2008), 

bem como no entendimento da interação entre catalisador e substrato (BORGES et 

al, 2007). 

O método DMA foi também empregado anteriormente para se racionalizar 

fenômenos químicos bem distintos tais como adsorção em catalisadores incluindo 

efeitos de micro-ondas (BORGES, et al, 2007; SILVA, et al, 2011; BORGES et al, 

2012; BORGES et al, 2018). 

 

 

 

Esta dissertação propõe-se a investigar a existência de possíveis correlações 

entre as propriedades eletrônicas e a sensibilidade ao impacto de duas famílias de 

moléculas componentes de explosivos, a saber nitroazóis e nitrobenzênicos. Para 

atingir esse objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 

1.3 Objetivos 
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a) Determinar as geometrias otimizadas e frequências vibracionais dos 33 

nitroazóis selecionados utilizando o método da Teoria do Funcional da 

Densidade (Density Functional Theory–DFT) com uso do funcional híbrido 

B3LYP (BECKE, 1993; LEE et al, 1988) combinado com o conjunto de 

funções de base 6-311+G(d).  

 

b) Determinar as geometrias otimizadas e frequências vibracionais de 49 

nitrobenzênicos com o método DFT (M06-2X)/TZVP, partindo de geometrias 

da literatura (SHOAF et al, 2018) realizando cálculos “single point” a partir de 

coordenadas fornecidas para determinar as densidades moleculares de 

carga.  

 

c) Decompor as densidades moleculares de carga de todas as 82 moléculas em 

multipolos elétricos localizados nos sítios atômicos por meio da Análise de 

Multipolos Distribuídos - DMA (Distributed Multipole Analysis) (PRICE, 1985; 

STONE, 2005); 

 

d) Desenvolver modelos matemáticos baseados nos multipolos elétricos para 

prever a sensibilidade ao impacto de ambas as famílias. 

 

e) Aplicar os modelos matemáticos desenvolvidos em d) para prever o valor de 

h50 para nitroazóis pertencentes ao grupo selecionado. 

 

f) Comprovar a aplicabilidade dos modelos propostos anteriormente por nosso 

grupo (ANDERS et al, 2011) para um grupo estendido de 49 moléculas de 

nitrobenzênicos. 

 

g) Utilizar os valores de monopolos elétricos determinados para propor modelos 

matemáticos baseados no princípio de força coulombiana da “trigger linkage” 

dos explosivos. 
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É bem discutida na literatura a importância da combinação de bom desempenho 

de um alto explosivo e sua resistência a impactos (LICHT, 2000; BORGES, 2008; 

SONG et al, 2008; ANDERS et al, 2011; POLITZER et al, 2016). Se fosse possível 

desenvolver um explosivo de ruptura que apresentasse excelentes propriedades tais 

como potência de detonação, brisância, pressão de detonação, volume gasoso e 

que ao mesmo tempo se mantivesse insensível a estímulos externos indesejáveis, 

atingiríamos as condições ideais de aplicabilidade desses materiais (SIKDER et al, 

2004). 

No caso de utilização civil ou militar, um dos requisitos essenciais de manuseio 

desses materiais é a segurança para o operador. Portanto, um alto explosivo deveria 

ser acionado somente mediante estímulo provocado e controlado pelo usuário. Esta 

é uma propriedade especialmente necessária desses materiais, apesar de sua 

intrínseca instabilidade molecular e alta energia acumulada, o acionamento de um 

alto explosivo se dá somente com um estímulo muito poderoso tal como as ondas de 

choque do explosivo iniciador (AGRAWAL, 2010). Logo, percebe-se que existe uma 

correlação entre a estrutura molecular e a tendência de acionamento dos explosivos. 

Este fato justifica a investigação, neste projeto, dos possíveis fatores moleculares 

eletrônicos que contribuem para isso. 

A utilização da química teórica, ou modelagem molecular, se mostrou 

especialmente apropriada para alcançar os objetivos deste trabalho, uma vez que 

ela apresenta certas vantagens, das quais podemos citar, a economia de recursos 

materiais em experimentos, a segurança ao lidar com materiais de alta 

periculosidade, como é o caso dos explosivos, e a abreviação do tempo de 

execução dos processos simulados.  

Uma vez que o presente estudo está voltado para as moléculas componentes de 

um explosivo (que é um cristal), o que se buscou foi usar modelos teóricos precisos 

e, dessa forma, compreender e prever certos comportamentos desses sistemas 

químicos, inclusive acerca de mecanismos reacionais (ESTEVES et al, 2003; 

QUEIROZ et al, 2006). 

Os modelos existentes hoje e que foram utilizados neste trabalho proposto estão 

todos baseados nos princípios estabelecidos pela Mecânica Quântica que a Química 

1.4 Justificativa 
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utiliza para racionalizar as interações dos elétrons dos átomos e, assim, por meio de 

aproximações adequadas, propor explicações para as propriedades observadas. 

A escolha de nitroazóis se deveu ao grande potencial de aplicabilidade como 

explosivos deste tipo de molécula (LARINA, 2009). Nos últimos anos, as pesquisas 

em explosivos têm dado grande importância a moléculas ricas em nitrogênio, uma 

vez que elas apresentam grande conteúdo energético (TURKER, 2016). Os 

nitroazóis possuem essa característica juntamente com o fato de apresentarem 

anéis relativamente tensionados de cinco membros e a deslocalização eletrônica 

peculiar de compostos aromáticos. Essa combinação de fatores, juntamente com as 

diversas possibilidades de substituição de grupos nitro no anel, produzem um 

espectro grande de possibilidades de estudo (RAVI et al, 2010; RAVI et al, 2012). 

Além disto, a baixa sensibilidade desses compostos quando comparado, por 

exemplo, a explosivos como RDX e HMX, tornam compensadoras as análises dessa 

família de explosivos. 

Com respeito aos nitrobenzênicos, as propriedades dessa família de explosivos 

já os consagraram como materiais confiáveis e de grande emprego há várias 

décadas (AGRAWAL, 2007). A estabilidade química do anel aromático, associada 

com a variada possibilidade de substituição de ligantes explosóforos, tornam 

compensador o contínuo estudo desses materiais. Além disso, retomar a análise 

dessas moléculas neste trabalho se justifica devido a possibilidade, em virtude de 

haver agora um número quase três vezes maior de moléculas do que quando foi 

realizado o estudo pioneiro (ANDERS, 2011), de se confirmar a aplicabilidade dos 

modelos propostos e verificar seus resultados.  
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 2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E MÉTODOS 

 

 

 

Há cerca de quatro décadas, esforços têm sido feitos em busca do entendimento 

molecular da sensibilidade à iniciação de materiais energéticos. (OWENS, 1985; 

POLITZER et al, 1996; MURRAY et al, 1998; ZHANG, 2005, 2008, 2009; REN et al, 

2016; RICE et al, 2002 MATHIEU, 2016; MATHIEU et al, 2015; KESHAVARZ et al, 

2017, 2017, 2018; KESHAVARZ, 2010, 2013; BORGES et al, 2007; BORGES et al, 

2012; BORGES, 2008; ANDERS et al, 2011; GIANNERINI et al, 2015; OLIVEIRA, M. 

et al, 2019 OLIVEIRA, R. et al, 2019). O que se tem observado é que ainda não 

existe um parâmetro cristalino/molecular definitivo, ou um conjunto deles, que possa 

ser utilizado de forma inquestionável para prever a sensibilidade de todas as classes 

de explosivos. O que se observa não é uma relação de causa-efeito, mas sim, 

correlação de propriedades para a sensibilidade ao impacto de diferentes classes 

desses materiais. (POLITZER et al, 2016). Os modelos atualmente existentes se 

restringem, em geral, somente a uma classe específica de explosivos. 

A despeito das dificuldades apresentadas, é possível estabelecer tendências e 

padrões entre os universos molecular/cristalino e macroscópico. Propriedades físico-

químicas do material cristalino, por exemplo, são parâmetros experimentais que 

podem ser relacionados a sensibilidade. Dentre estas, destacam-se o tamanho e 

forma dos cristais, sua dureza, defeitos de rede, pureza e composição da molécula 

(POLITZER et al, 2016). Adicionalmente, é possível se pensar uma análise em 

níveis ainda menores do que a rede cristalina, ou seja, em nível molecular. 

A ligação química é um conceito central em química. Por esta razão, diferentes 

modelos teóricos (FANTUZZI et al, 2017), especialmente as abordagens da Teoria 

dos Orbitais Moleculares (TOM) e a Teoria da Ligação de Valência (TLV) têm sido 

empregadas com sucesso para predizer estrutura, estabilidade e reatividade química 

de moléculas, propriedades geralmente difíceis de serem investigadas 

experimentalmente (CREMER et al, 2000).  No caso de explosivos, a energia 

térmica gerada pelo impacto afeta as ligações químicas específicas responsáveis 

pelo início do processo de decomposição desses materiais. Por conseguinte, o 

2.1 Correlação estrutura molecular/cristalina e sensibilidade 
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entendimento da estrutura molecular que compõe o explosivo é especialmente 

relevante. 

De forma geral, o processo de iniciação dos explosivos pode ser visualizado em 

dois níveis: o primeiro diz respeito ao comportamento da rede cristalina quando 

recebe um estímulo mecânico externo. Isto faz com que a estrutura cristalina do 

explosivo sofra alterações (cisalhamento, deslizamento, desordem, etc.) gerando os 

denominados “hot spots” (TURKER, 2009; POLITZER et al, 2015), principalmente, 

por compressão e atrito mecânico em pontos de alta energia térmica. Essa energia 

térmica, numa segunda fase, é transferida para as moléculas alterando os seus 

modos de vibração. As ligações irão quebrar, se reorganizar e iniciar um processo 

de propagação energética autossustentável. (YAN et al, 2013) 

É extremamente complexo tentar descrever o processo molecular de 

decomposição explosiva (CHEN et al, 2014). No entanto, é amplamente aceito o fato 

de que certas ligações químicas específicas precisam ser rompidas para 

desencadear a reação. Essas ligações específicas são denominadas “ligações 

gatilho” ou “trigger linkages (bonds)” (KAMLET et al, 1979) e são, geralmente, as 

mais fracas da molécula. No caso de explosivos orgânicos nitrados, essas ligações 

normalmente são C–NO2, O–NO2 ou N–NO2. (CHEN et al, 2014). Então, pode-se 

dizer que a tendência de iniciação de um explosivo está diretamente ligada à 

facilidade de quebra dessas ligações gatilho. Isto é, quanto mais fraca for esta 

ligação química, mais suscetível à decomposição, em princípio, será o explosivo. 

Além da ligação química, uma outra propriedade molecular importante 

relacionada ao comportamento de um explosivo é a carga elétrica dos átomos. Há 

várias décadas, observa-se que a carga dos grupos explosóforos e dos átomos 

envolvidos nas ligações gatilho são um excelente parâmetro para a avaliação da 

sensibilidade ao impacto (MULLAY, 1987). Em particular, o trabalho de Owens 

(OWENS, 1985) mostrou em nitroaromáticos que quanto maior a carga positiva do 

carbono ligado ao grupo nitro, mais forte se torna a ligação C–NO2, mais difícil é 

rompê-la e, conseqüentemente, mais insensível é o material. As cargas dos átomos 

de carbono e nitrogênio foram calculadas pelo método ab initio SCF no nível STO-

3G usando as geometrias moleculares determinadas cristalograficamente (OWENS, 

1985).  

Zhang e colaboradores (ZHANG, 2005, 2008, 2009), apresentaram uma 

abordagem na qual, a partir das geometrias otimizadas (BLYP/DNP) e das cargas de 
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Mulliken do grupo nitro, a sensibilidade ao impacto de compostos explosivos foi 

avaliada. Eles estabeleceram uma correlação de R2=0,83 entre a sensibilidade ao 

impacto e as estruturas eletrônicas de 40 nitroaromáticos por meio das cargas de 

Mulliken. De acordo com suas conclusões, quanto maior a carga negativa do grupo 

nitro, menor a necessidade de atração de elétrons e, consequentemente mais 

estável é o nitrocomposto, ou seja, maior seu h50. 

Owens, Politzer, Murray e outros grupos procuraram correlacionar o potencial 

eletrostático da ligação C−NO2 à sensibilidade de vários explosivos (OWENS, 1985; 

POLITZER et al, 1996; MURRAY et al, 1998; REN et al, 2016; RICE et al, 2002). 

Estes autores também concluíram que a correlação entre as forças de ligação e a 

sensibilidade ao impacto não se limita a certas classes de explosivos (FRIED et al, 

2001). Mathieu observou uma relação entre a sensibilidade dos compostos nitro e 

suas energias de dissociação (MATHIEU, 2012, 2017) e propôs um modelo 

matemático único para predizer h50 para todas as classes de substâncias químicas 

de acordo com suas ligações específicas (MATHIEU, 2016; MATHIEU et al, 2015). 

Keshavarz e colaboradores conseguiram estabelecer correlações entre parâmetros 

puramente estruturais relacionados ao número e tipos de átomos constituintes das 

moléculas com suas sensibilidades. Eles conseguiram estabelecer modelos 

relativamente simples com bons resultados (KESHAVARZ et al, 2017, 2017, 2018; 

KESHAVARZ, 2010, 2013). 

 A Tabela 2.1 a seguir mostra alguns exemplos de propriedades moleculares que 

foram relacionados a sensibilidade ao impacto. 
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Tabela 2.1 Lista de autores e respectiva propriedade molecular correlacionada à 
sensibilidade dos explosivos 

 

AUTOR PARÂMETRO 

POLITZER et al (1991) Força de ligação C-NO2 e N-NO2 

POLITZER et al (1996) 

RICE et al (2002; 2009) 
Energia de dissociação e potencial eletrostático 

RICE et al (2002) Distribuição de carga 

SONG et al (2008) Energia de dissociação de ligação 

ZHANG (2009) Cargas no grupo nitro. 

ANDERS e BORGES (2011) 

OLIVEIRA e BORGES (2019) 
Densidade de carga molecular 

YAN et al (2013) Energia de atomização 

CHEN et al (2014) 
Cargas atômicas, ordem de ligação e energia de 

ativação 

POLITZER et al (2015) 

Potencial eletrostático da superfície molecular, 

espaçamento de rede e calor de detonação 

máximo por unidade de volume 

Fonte: Própria 2020. 

 

Muitos países mantêm programas de pesquisa em andamento para encontrar 

novos materiais energéticos com baixa vulnerabilidade à iniciação acidental. A 

intenção é gradualmente migrar dos explosivos usados atualmente para explosivos 

altamente insensíveis (Insensitive High Explives-IHEs) (AGRAWAL et al,2007). 

A análise das relações estrutura-propriedade de uma série de explosivos 

aromáticos do tipo benzênico revelou que a presença da função amino adjacente 

aos grupos nitro tem um efeito marcante sobre sua estabilidade térmica e 

sensibilidade ao impacto (GIBBS et al, 1980; MEYER, 1981; ZEMAN, 1993). O 
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exemplo mais notável é visto durante a introdução sequencial de grupos amino no 

1,3,5-trinitrobenzeno (IYER, 1982 e 1984). Assim, ambos 1,3-diamino-2,4,6-

trinitrobenzeno (DATB) e 1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzeno (TATB) são 

significativamente mais termicamente estáveis e menos sensíveis ao impacto que a 

2,4,6-trinitroanilina (picramida) e são designados como explosivos "resistentes ao 

calor". Tais efeitos são atribuídos a interações de ligações hidrogênio 

intramoleculares entre grupos amino e nitros adjacentes que também aumentam a 

densidade do cristal e melhoram a performance do explosivo. A maioria dos 

métodos para incorporar grupos amino a explosivos em potencial fazem uso da 

baixa densidade de elétrons em polinitroarilas. (AGRAWAL,2007).  

No campo da análise da densidade de carga molecular, foi constatado em nosso 

grupo, confirmando o que foi citado acima, que a inserção de grupamentos doadores 

de elétrons no anel (como o grupo amino, por exemplo) altera a sua sensibilidade ao 

impacto. Conforme observado, a deslocalização de elétrons do anel é aumentada 

pela adição de grupos doadores de elétrons, fato esse expresso nos valores de 

quadrupolo elétrico (DMA) dos átomos do ciclo que aumentam consideravelmente. 

Isso faz com que haja uma diminuição de sua sensibilidade ao impacto. (ANDERS et 

al, 2011; OLIVEIRA R et al, 2019). 

 

 

 

No método DMA, a distribuição de carga de uma molécula é descrita como uma 

expansão de multipolos elétricos localizados em sítios da molécula. Normalmente 

esses sítios são os próprios átomos, muito embora isso não seja um requisito 

necessário (STONE, 1981). O ponto de partida do método é a descrição da 

densidade eletrônica calculada a partir de métodos ab initio ou DFT usando 

conjuntos de bases gaussianas. A densidade de carga molecular obtida é escrita 

como uma soma de produtos de funções de bases gaussianas atômicas. Se os 

orbitais estão em átomos diferentes, então cada par de funções gaussianas produz 

uma série finita de multipolos elétricos em um ponto entre os dois átomos 

determinado pelos expoentes das gaussianas envolvidas. Combinando as 

densidades de carga de elétrons com os valores de carga positiva dos núcleos, 

obtemos a densidade de carga molecular (STONE, 2005). 

2.2  DMA (Distributed Multipole Analysis) 
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Assim, o produto de duas funções “s” é esfericamente simétrico e corresponde a 

uma carga pontual (monopolo elétrico localizado no sítio atômico). O produto de uma 

função “s” com uma função “p” representa uma carga e um dipolo elétrico, a 

sobreposição de duas funções “p” representa monopolo, dipolo e quadrupolo 

elétricos, e assim por diante como representado esquematicamente na Figura 2.1. 

 

 

Fonte: Prórpria, 2020. 

Figura 2.1 Representação dos multipolos em um sítio atômico: (A) Sobreposição de 
duas funções “s” - representam uma carga elétrica pontual; (B) Sobreposição de uma função 
“s” e uma função “p” - um dipolo e (C) ilustra o produto de duas funções “p” - um quadrupolo 

 

Os componentes da expansão DMA em multipolos elétricos têm uma 

interpretação química direta. O monopolo representa cargas localizadas nos sítios 

atômicos. Momentos de dipolos, que expressam a separação eletrônica no átomo 

(isto é, polarização), são representados por um vetor que aponta de uma carga 

negativa para uma positiva de mesma magnitude. A polarização no sítio atômico 

resulta das interações entre átomos distintos com diferentes eletronegatividades no 

ambiente molecular dado que um átomo isolado, perfeitamente esférico, não tem 

polarização. Os momentos de quadrupolo, os primeiros a incluir contribuições de 

densidade eletrônica fora do plano da molécula, estão associados a elétrons π 

deslocalizados, como pares de elétrons não ligados ou aqueles participantes de 

ligações insaturadas, por exemplo, (BORGES et al, 2007; BORGES et al, 2012; 

BORGES, 2008; ANDERS et al, 2011; GIANNERINI et al, 2015; OLIVEIRA, M. et al, 

2019; OLIVEIRA, R. et al, 2019). 

O monopolo por ser uma carga pontual é representado por um valor numérico 

negativo ou positivo. Para momentos de dipolo, uma propriedade vetorial, suas 
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magnitudes são descritas por vetores, ao passo que os momentos de quadrupolo, 

que são tensores, são representados por um número correspondente a raiz 

quadrada da soma de todos as componentes dos tensores ao quadrado (STONE, 

1981; STONE et al, 1985; STONE, 2000). 

O método DMA converge rapidamente e provê uma descrição acurada da 

densidade de carga de uma molécula, pois é capaz de lidar com as diferentes 

contribuições anisotrópicas eletrostáticas das interações entre diferentes átomos. É, 

em certo sentido, uma análise populacional mais geral e muito mais precisa que a de 

Mulliken, sem apresentar suas deficiências (STONE, 1981). Por exemplo, 

estimativas do momento de dipolo derivados da análise populacional de Mulliken são 

bem menos precisas do que no método proposto por Stone. O método vai além, 

portanto, da simples análise quantitativa de cargas, ao calcular precisamente os 

dipolos, quadrupolos e até termos de multipolo mais elevados.  

Por conseguinte, o método DMA pode ser considerado um método avançado 

para descrever com precisão a densidade molecular de carga pois, segundo o 

próprio Stone, “oferece uma representação exata do potencial fora da distribuição de 

carga molecular” (STONE, 1981), uma convergência rápida e independente do 

tamanho da base utilizada (ANDERS et al, 2011). Os resultados do nosso grupo de 

trabalho têm confirmado o poder conceitual e a precisão do método DMA (BORGES 

et al, 2007; BORGES, 2008; SILVA et al, 2011; BORGES et al, 2012; ANDERS et al, 

2011; GIANNERINI et al, 2015; OLIVEIRA, M. et al, 2019 OLIVEIRA, R. et al, 2019). 
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 3  METODOLOGIA 

 

Foram estudados nesta dissertação: 

✓ 33 nitroazóis, sendo 18 nitroimidazóis, 7 nitrotriazóis e 8 nitropirazóis (Figura 

3.1), dos quais alguns já são amplamente utilizadas como explosivos e outros 

têm grande potencial de utilização como material energético (MOXNES et al, 

2017 TÜRKER et al, 2006). 

✓ 49 nitrobenzênicos (Figura 3.2), sendo a maioria deles de grande aplicação 

prática como materiais energéticos (SHOAF et al, 2018). 
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NITROTRIAZÓIS 
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45dn123triaz 
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4n123triaz 

 

 

3n124triaz 

 

1met35dn124triaz 

 

1met45dn123triaz 

Fonte: Própria, 2020. 

Figura 3.1Fórmulas estruturais dos 33 nitroazóis investigados no presente trabalho 



39 
 

 

NITROBENZÊNICOS 
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Fonte: Própria, 2020. 

Figura 3.2 Fórmulas estruturais dos 49 nitrobenzênicos investigados no presente 
trabalho 

 

Inicialmente, a análise conformacional das moléculas de nitroazóis foi realizada 

por meio da aplicação do método Monte Carlo usando "simulated annealing" em 

nível DFT//SVWN/DN* pelo software Spartan Pro (WAVEFUNCTION, 1999). O 

programa gera confôrmeros das moléculas por rotação aleatória de ligações e 

flexões dos anéis. O conjunto de algumas das mais variadas conformações geradas 

foi usado como ponto de partida para se determinar a geometria de mais baixa 

energia para cada molécula em suas superfícies de energia potencial como descrito 

a seguir. 

A geometria de menor energia de cada um dos nitroazóis estudados foi 

convergida a partir da otimização com o método DFT (HOHENBERG et al, 1964; 

KOHN et al, 1965) utilizando-se o funcional híbrido B3LYP (BECKE, 1993; LEE et al, 

1988), combinado com o conjunto de funções de base 6-311+G (d). Os cálculos de 

otimização foram realizados utilizando-se o pacote de software Gaussian 09 

(FRISCH et al, 2009).  

Na sequência, cálculos de frequências vibracionais, também executados no 

software Gaussian 09, foram levados a cabo para essas moléculas com o objetivo 

de assegurar que não fossem obtidas frequências imaginárias. 

Para os nitrobenzênicos, foram realizados cálculos de “single point” a partir de 

geometrias apresentadas por Bayse e colaboradores (SHOAF et al, 2018), 

determinadas em nível DFT (M06-2X) /TZVP, de modo a termos as estruturas 

otimizadas das moléculas desta família. 

Foram decompostas, para as moléculas das duas famílias, as densidades 

eletrônicas por meio do método DMA (Distributed Multipoles Analysis) utilizando-se o 

programa GDMA2 (PRICE, 1985; STONE, 2005).  
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Para calcular as forças da ligação C−NO2 das moléculas, um modelo de ligação 

coulombiana (SACKS, 1986; SACKS, 1986) usado anteriormente (BORGES, 2012) 

foi empregado. Este modelo considera que as forças de ligação calculadas pela 

expansão de DMA centrada no átomo até o termo quadrupolo são dominadas por 

interações coulombianas entre cargas DMA em cada átomo do par atômico; e 

apenas o átomo vizinho mais próximo contribui diretamente para a força da ligação. 

Portanto, o uso de um modelo coulombiano para calcular as forças de ligação 

combina as seguintes características: (a) a facilidade de obter informações 

quantitativas e semi-quantitativas confiáveis sobre as forças de ligação, conforme 

apontado por Sacks (SACKS, 1986) (b) a possibilidade de racionalizar diferentes 

fenômenos químicos como já feito anteriormente, por exemplo, para a catálise 

baseada em MoSx (BORGES, 2007; 2011) e; (c) o uso das precisas cargas DMA 

obtidas para calcular a força. 

A partir da expressão usual da lei de Coulomb, a magnitude da força 

coulombiana F da ligação C – NO2 nas moléculas estudadas é dada por 

 

𝐹 =  
|𝑞1.  𝑞2|

𝑅2
 (3.1) 

 

onde F é a força existente entre os átomos de C e N dos grupos explosóforos, q1 e 

q2 são os respectivos valores de monopolos (carga) em unidades de carga 

elementar e (1.602   10−19 C) e R é o comprimento da ligação C – NO2 em Å.  A 

constante 1/4πε0 da forma usual da lei de Coulomb foi considerada igual a um para 

fins de facilitação da análise. 

 

 

 

 3.1.1 Recursos computacionais  

 

Os cálculos que serviram de base para a investigação conduzida nessa 

dissertação foram realizados no cluster Dalton, instalado no Laboratório de Química 

Teórica e Computacional do Instituto Militar de Engenharia. O referido laboratório 

pertence à Seção de Ensino de Engenharia Química (SE/5) e está sob a 

3.1 Viabilidade do projeto 
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coordenação do Prof. Itamar Borges. O cluster Dalton possui dezessete nós em 

operação, cujas especificações estão condensadas na Tabela 3.1.  

 

Tabela 3.1 Especificação do cluster Dalton do Laboratório de Química Teórica e 
Computacional do Instituto Militar de Engenharia 

 

Nó Modelo 
Core

s 
RAM 
(GB) 

dlt01 Dual Xeon E5 620 16 36 

dlt02 
Dual Xeon E5  

2650 
16 256 

dlt03 i7 – 3770 4 32 

dlt04 i7 – 3770 4 32 

dlt05 i7 – 3770 8 32 

dlt06 
Dual Xeon E5 

2650 
4 48 

dlt08 i7 – 920 4 8 

dlt09 i7 – 920 4 8 

dlt10 i7 – 920 4 8 

dlt11 i7 – 2600 4 16 

dlt12 i7 – 2600 4 16 

dlt13 i7 – 2600 4 16 

dlt14 i7 – 2600 4 16 

dlt16 i7 – 2600 4 16 

dlt17 
Dual Xeon E52620 

v2 
12 128 

dlt18 i7 – 2600 4 32 

dlt19 i7 – 2600 4 32 

    

Fonte: Própria, 2020. 
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 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados todos os resultados obtidos para cada família 

em separado, de modo a facilitar a compreensão dos resultados obtidos. 

 

 

 

Uma das abordagens no campo de explosivos de baixa sensibilidade/alto 

desempenho é substituir a formulação tradicional de compostos baseados 

principalmente no carbono por composto de alto conteúdo de nitrogênio (TURKER, 

2016). Especificamente, os compostos nitrogenados heterocíclicos de cinco átomos 

(nitroazóis) têm sido muito utilizados neste papel (SINGH, 2007). Dentre os vários 

tipos de explosivos ricos em nitrogênio, os derivados de nitroimidazol, nitropirazol e 

nitrotriazol vêm recebendo grande atenção devido sua baixa sensibilidade de 

iniciação e boa performance (BADGUJAR et al, 2008; ZHAO et al, 2016; TURKER, 

2016; SIGH et al, 2007). 

Os nitroazóis são compostos bastante peculiares, pois contém um ciclo com 

cinco átomos sendo, pelo menos um deles, o nitrogênio como heteroátomo. O 

número de nitrogênios no anel pode variar de um a quatro átomos, sendo que cada 

um desses forma uma família diferente com seus derivados. A Figura 4.1 apresenta 

a estrutura das cadeias-base dos nitroazóis. 

 

 

 

 

  

PIRROL PIRAZOL IMIDAZOL TRIAZOL 

Fonte: Própria, 2020. 

Figura 4.1 Heterociclos nitrogenados precursores de explosivos 

 

O pirazol e o imidazol com dois átomos de nitrogênio diferenciam-se apenas na 

posição desses átomos. No pirazol os nitrogênios apresentam-se de forma vicinal 

(posição 1,2) e no imidazol, com um átomo de carbono entre eles (posição 1,3). O 

4.1 Nitroazóis 
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triazol é um composto heterocíclico que possui três átomos de nitrogênio em seu 

anel. Essa classe de compostos despertou grande interesse de estudo por 

apresentar aplicações de fármacos a explosivos (XIA et al, 2007). Os derivados nitro 

e nitramino dessa família heterocíclica apresentam especial interesse para estudo 

em virtude da interação eletrônica entre anel e ligantes (AGRAWAL, 2007). 

Os explosivos com estrutura de cadeias exclusivas em carbono têm sua 

liberação energética baseada na oxidação dessas cadeias e na energia contida na 

tensão de suas estruturas (no caso de compostos cíclicos e tipo jaula). Por outro 

lado, os nitroazóis possuem considerável performance energética em razão dos 

seus altos calores positivos de formação e do maior volume gasoso liberado por 

grama, próprio desses compostos (BADGUJAR et al, 2008). Essas características 

fazem com que sua queima ocorra a temperaturas mais baixas, tornando-os 

excelentes candidatos para utilização em munições (SIVABALAN et al, 2006).  

Uma vez que, além de possuirem grande densidade energética, os nitroazóis 

são, em geral, relativamente insensíveis a impacto, um estudo aprofundado da 

sensibilidade ao impacto se torna extremamente útil e compensador. 

Com relação aos nitroazóis, alguns estudos teóricos podem ser destacados. Cho 

e colaboradores (CHO et al, 1997) analisaram a estrutura molecular dos imidazóis, 

4ni, 5ni e do 45dni. Por meio de cálculos ab initio e DFT/ B3LYP, eles verificam que 

os grupos nitro na posição 4 estão eclipsados e o grupo ligado no carbono 5 dos 

anéis imidazólicos é plano. Aproximadamente na mesma época, estudos 

tautoméricos do ANTA levados a cabo inicialmente pelo método (U)HF concluíram 

que com métodos mais apurados de cálculos (MP2, MP4 e DFT/BLYP e B3LYP) 

houve uma maior concordância dos resultados obtidos com os dados experimentais 

de difração de raio-X, sendo observada somente uma pequena discordância com 

relação a torções dos grupos nitro e amino (SORESCU et al, 1998). 

Su e colaboradores (SU et al, 2009) calcularam calores de formação (HOF) para 

alguns nitroazóis bem como as energias de dissociação das ligações C―NO2. no 

nível B3LYP/6-311 +G (3df, 2p). O mesmo grupo também relacionou a razão entre a 

energia de dissociação e a energia total (BDE/E) com a sensibilidade ao impacto 

(h50) (SU et al, 2009). Seus resultados mostraram que a maioria dos compostos 

estudados são insensíveis ao impacto quando seus h50 são maiores que 60 cm. 

Também as BDEs e as HOFs calculados indicam que os nitroimidazóis C–
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substituídos são mais estáveis do que seus correspondentes N-substituídos, mesmo 

quando uma metila está ligada nessas posições. 

 A geometria e algumas propriedades estruturais de certas moléculas, entre elas 

alguns nitropirazóis, foram estudados usando-se DFT/ B3LYP/aug-cc-pVDZ (RAVI et 

al, 2012).  O grupo concluiu que a posição do grupo NH2 em polinitropirazóis está 

diretamente ligada a sensibilidade. O mesmo grupo, de forma semelhante, mostrou 

que a posição dos grupos nitro determinam a estabilidade e a sensibilidade dos 

materiais energéticos do tipo azólicos (RAVI et al, 2010; RAVI et al, 2012).   

Assim como fizeram Su e colaboradores, Ghule e colaboradores (GHULE et al, 

2011) previram a estabilidade de compostos nitroazólicos a partir do valor calculado 

da energia de dissociação da ligação C―NO2 mais fraca com a utilização do método 

DFT/B3LYP/6-31G*. Aqueles autores exploraram também a aromaticidade dos 

heterocíclos para previsão da estabilidade destes compostos utilizando o 

deslocamento químico independente do núcleo, como um indicador da 

aromaticidade. Eles analisaram a carga do grupo nitro para previsão da 

sensibilidade das moléculas em estudo. 

O efeito de grupos substituintes no anel de nitroazóis foi alvo de estudo de vários 

grupos na última década. Estudos liderados por Cho, Yu e Ravi constataram a 

influência do grupo nitro como retirador de elétrons e do grupo amino como injetor 

na performance energética de nitroazóis e em suas sensibilidades (CHO et al, 2011; 

YU et al, 2013; RAVI et al, 2013).  

Moxnes e seu grupo mostraram que o NTO e o ANTA são explosivos de baixa 

sensibilidade, com propriedades comparáveis ao TNT e ao RDX.  Cálculos de dois 

tipos (DFT/B3LYP e M06-2X com conjunto de base 6-31G(d)) indicaram que a 

maioria dos derivados nitrados desses nitroazóis têm sensibilidade semelhante ao 

RDX (MOXNES et al, 2017). 

 

4.1.1 Estrutura eletrônica de nitroazóis selecionados 

 

Inicialmente, será feita a discussão das características eletrônicas das moléculas 

em estudo. O primeiro ponto a ser analisado é o efeito gerado pelo grupo nitro nos 

diferentes anéis azólicos. Vale ressaltar que este grupo sempre estará ligado a um 

átomo de carbono nas 33 moléculas estudadas.  
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A Figura 4.2 apresenta um panorama dos monopolos (números em preto) e 

quadrupolos (números em vermelho) de DMA para algumas moléculas 

representativas (um imidazol, um pirazol e um triazol) do grupo total.  

 

 

4n123triaz 

 

 

 

4ni 

 

 

 

LLM-116 

Fonte: Própria, 2020. 

Figura 4.2 Monopolos (em preto) e quadrupolos (em vermelho) para algumas das 
moléculas em estudo. Unidades em (e) e (ea0

2), respectivamente 

 

Com relação ao grupo nitro, observa-se que o seu comportamento se repete ao 

longo das 33 moléculas analisadas. O monopolo (carga) do nitrogênio é sempre 

positivo devido ao efeito gerado pelos átomos de oxigênio (mais eletronegativos) de 

atrair para si a densidade eletrônica do grupo. Esse quadro é o responsável pela 

característica atratora de elétrons que o grupo nitro, como um todo, apresenta. 
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Pela Figura 4.2 percebe-se que os valores de monopolo dos oxigênios são 

sempre negativos (os mais negativos de todos os átomos das moléculas, com 

valores na faixa aproximada de  − 0.2e a − 0.3e devido ao efeito atrator já citado). 

Seus valores de quadrupolo são altos, em torno de 0,9 ea0
2 causados pelos seus 

pares de elétrons isolados e o efeito de deslocalização eletrônica observado como 

característica desse grupo. 

Essas características eletrônicas citadas são também confirmadas pelo vetor 

momento de dipolo observado para o grupo nitro, como mostrado na Figura 4.3. O 

que se observa para estas moléculas é rigorosamente o mesmo comportamento 

observado para todas as outras moléculas com relação ao dipolo dos oxigênios. 

Nota-se que, na escala apresentada, os vetores de momento de dipolo dos 

oxigênios são consideravelmente maiores do que o do nitrogênio. Com isso, 

percebe-se uma grande polarização nos átomos de oxigênio gerada, provavelmente, 

pela alta eletronegatividade desses átomos e a existência de dois pares de elétrons 

isolados em cada um deles. O considerável vetor de dipolo em um dos átomos de 

nitrogênio do anel das moléculas da Figura 4.3 é, provavelmente, devido ao efeito 

indutivo do átomo de oxigênio do grupo nitro próximo a ele; o mesmo acontece com 

outras moléculas do grupo. 

 

   

Fonte: Própria, 2020. 

Figura 4.3 Vetores de momento de dipolo para o 4ni, llm-116 e NTO, respectivamente. 
Os sítios de dipolo são representados por vetores desenhados nos correspondentes núcleos 

atômicos 

 

Analisando agora a influência do grupo nitro nos anéis, observa-se que para os 

nitroimidazóis, o aumento do número de grupos nitro ligados ao anel, que faz com 

que o explosivo fique mais sensível, faz com que o nitrogênio da posição 3 fique 

menos negativo. Esse átomo foi tomado como amostra para se observar o efeito 
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citado. É o caso, por exemplo, do 2ni, 24dni e 245tni (Figura 4.4), onde os 

nitrogênios da posição 3 apresentam monopolos nos valores de –0.224e, –0.167e  e 

–0.160e, respectivamente.  

Para o caso dos nitropirazóis e nitroimidazóis, esse mesmo efeito é notado nos 

nitrogênios da posição 2, como é o caso, por exemplo, dos nitropirazóis 34dnpy e 

345tnpy, que apresentam monopolos nos valores de –0.151e  e –0.105e, 

respectivamente (Figura 4.4). E para os triazóis 3n124triaz e 35dn124triaz os valores 

de –0.150e e –0.115e.  

 

 

NITROIMIDAZÓIS 

 

2ni 

 

24dni 

 

245tni 

NITROPIRAZÓIS 

 

34dnpy 

 

345tnpy 

NITROTRIAZÓIS 

 

3n124triaz 

 

35dn124triaz 

Fonte: Própria, 2020. 

Figuara 4.4 Valores de monopolo em (e) para o nitrogênio 3 de três nitroimidazóis e 
para o nitrogênio 2 de nitropirazóis e nitrotriazóis selecionados 

 

Por outro lado, a presença de um grupo injetor de elétrons (NH2) faz com que a 

deslocalização eletrônica (Q2) dos átomos do anel aumente. Esse é o caso, por 

exemplo, do 45dni, 34dnpy, 35dnpy, 24dni e 25dni que, quando apresentam este 

grupo, gerando 2a45dni, 5a34dnpy, 4a35dnpy, 5a24dni e 4a25dni, respectivamente, 
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apresentam o somatório de Q2 dos átomos do anel aumentado, como mostra a 

Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 Somatório dos monopolos (Q0) dos átomos do grupo nitro e somatório dos 
quadrupolos (Q2) dos átomos do anel para 17 derivados de nitroazóis 

MOLÉCULAS |Q0 NO2| 

(e) 

Q2anel 

(ea0
2) 

4ni 0,274 5,870 

1met4ni 0,279 5,750 

5a34dnpy 0,477 5,742 

34dnpy 0,388 5,685 

35dnpy 0,454 5,633 

llm-116 0,609 5,689 

25dni 0,451 5,471 

4a25dni 0,568 5,584 

1met25dni 0,521 5,444 

45dni 0,399 5,558 

2a45dni 0,448 5,681 

24dni 0,448 5,557 

5a24dni 0,560 5,602 

1met45dn123triaz 0,370 5,072 

45dn123triaz 0,329 5,066 

1met35dn124triaz 0,379 4,849 
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35dn124triaz 0,199 4,836 

Fonte: Própria, 2020. 

 

Com relação ao grupo metila (CH3), seu efeito doador de elétrons característico 

por indução eletrônica, também favorece um aumento da carga total do grupo nitro. 

Uma vez que a densidade eletrônica sobre o grupo nitro aumenta, sua capacidade 

de atração eletrônica é, consequentemente, diminuída, fazendo com que aumente 

os valores de quadrupolo dos átomos do anel (Tabela 4.1). 

Os valores de quadrupolo observados para os átomos dos anéis dos nitroazóis 

estudados, que se encontram na faixa de 0,8 a 1,3 ea0
2, são comparáveis àqueles 

exibidos pelos átomos de carbono do anel dos nitroaromáticos benzênicos 

(ANDERS et al, 2011). Esse fato pode ser explicado pela aromaticidade também 

apresentada pelos nitroazóis em seus anéis, fenômeno caracterizado pela alta 

deslocalização eletrônica entre seus átomos. 

O átomo de nitrogênio na posição 1 dos anéis das moléculas estudadas, quando 

ligado a um hidrogênio ou a uma metila, apresenta o maior quadrupolo observado 

entre todos os átomos, localizando-se na faixa de 1,1 a 1,4 ea0
2. A exceção só se 

verifica para o átomo de nitrogênio do grupo amino, que é da ordem de 1,6. Por 

outro lado, os átomos de nitrogênio que fazem ligação π, ou seja, apresentam uma 

hibridização do tipo sp2, possuem um quadrupolo da ordem de 0,8-0,9 ea0
2.  

O átomo de nitrogênio na posição 1 de um anel, quando ligado a um átomo de 

hidrogênio ou a um grupo metila, exibe os maiores valores de quadrupolo entre 

todos os átomos, estando na faixa de 1,1 a 1,4 ea0
2. A exceção é o átomo de 

nitrogênio do grupo amino, que possui grandes valores de Q2 da ordem de 1,6 ea0
2, 

pois, neste caso, não está ligado a átomos mais eletronegativos. Por outro lado, os 

átomos de nitrogênio que exibem ligações π (isto é, tendo hibridação sp2) têm 

valores de quadrupolo na faixa de 0,8-0,9 ea0
2. Essa diferença ocorre porque o 

átomo de nitrogênio na posição 1 tem hibridação sp3, com ângulos orbitais em torno 

de 106°, enquanto os átomos de nitrogênio do anel que apresentam ligação π têm 

uma hibridação sp2. Para que ocorra ressonância do anel, deve existir um 

alinhamento perfeito dos orbitais p dos átomos de nitrogênio com os orbitais p dos 

demais átomos do anel. Dado que o átomo de nitrogênio sp3 na posição 1 está 

ligado a átomos planares hibridizados com sp2, ele é "forçado" a alterar sua 
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geometria, tornando-se quase plano. Portanto, o orbital p torna-se coplanar com os 

orbitais p dos átomos do anel, permitindo a existência de ressonância. 

 

 

 

Dado que os nitroazóis investigados são aromáticos, primeiro aplicamos 

modelos inicialmente desenvolvidos para as moléculas de nitrobenzênicos 

(ANDERS et al, 2011). Para tanto, as moléculas deste trabalho foram divididas em 

dois grupos: um grupo de treinamento, composto por 7 moléculas com valores 

experimentais conhecidos de h50 (1met245tni, 24dni, 245tni, 1met35dn124triaz, llm-

116, 34dnpy e 1met25dni) e um grupo de teste, composto pelas 26 moléculas 

restantes, donde 4 delas (3n124triaz, ANTA, 4n123triaz e llm-116), também 

apresentam valores experimentais de h50 conhecidos. 

O primeiro modelo, chamado Modelo 1A, inclui as contribuições de monopolo 

dos grupos nitro e do número de grupos nitro presentes na molécula, de acordo com 

as Equações 4.1 e 4.2: 

 

Г(Q, M) =  
∑|𝑄0(𝑁𝑂2)|.106

[∑ 𝑛 (𝑁𝑂2)]2  (4.1) 

 

h50 = 2.6017 Г(Q, M) ― 8.6656 

 

(4.2) 

 

Onde Σ|Q0(NO2)| e [Σn(NO2)]2 são, respectivamente, o módulo do somatório dos 

valores das cargas DMA e o número de grupos nitro de cada molécula ao quadrado. 

A unidade de Г(Q,M) é e; dos coeficientes da Equação 4.2 são cm.e-1 e cm, 

respectivamente. Foram empregadas as constantes das expressões de h50, aqui e 

nos outros modelos, obtidas usando-se o conjunto de moléculas do presente 

trabalho. 

O segundo modelo (Modelo 2A) refina o primeiro ao incluir os valores de 

quadrupolo dos átomos do anel de acordo com as Equações 4.3 e 4.4.  

 

Г’(Q, M) =  
∑|𝑄0(𝑁𝑂2)|.∑ 𝑄2 (𝑥).  10−1

[∑ 𝑛 (𝑁𝑂2)]2  
(4.3) 

h50 = 4.0796 Г’(Q, M) + 9.1042 (4.4) 

4.1.2 Modelos matemáticos para previsão do h50  
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Onde Σ|Q0(NO2)|, [Σn(NO2)]2 e ΣQ2(x) são, respectivamente, a soma dos 

módulos dos valores das cargas DMA dos átomos do grupo nitro, o quadrado do 

número de grupos nitro e a soma dos valores dos quadrupolos dos “x” átomos do 

anel dos nitroazóis  (x = C ou N) de cada molécula. A unidade de Г(Q, M) é e2a0
2 e dos 

coeficientes da Equação 4.4 são e-2a0
-2cm e cm, respectivamente. 

Já o terceiro modelo, Modelo 3A, além dos parâmetros envolvidos no modelo 

2A, inclui o momento de dipolo dos átomos do grupo nitro e o comprimento médio de 

ligação C―NO2, conforme mostrado pelas Equações 4.5 e 4.6. 

 

Г’(Q, M) =  
∑|𝑄0(𝑁𝑂2)|.∑ 𝑄2 (𝑥).  103

|𝑄1 (𝑁𝑂2 )|[∑ 𝑛 (𝑁𝑂2)]2 [𝑅(𝐶−𝑁𝑂2 )]3 
(4.5) 

h50 = 0.6303 Г’(Q, M) + 64.433 (4.6) 

 

Onde Σ|Q0(NO2)|, [Σn(NO2)]2, ΣQ2(x), |Q1(NO2)|, [R(C-NO2)]3 são, 

respectivamente, a soma dos módulos dos valores das cargas DMA dos átomos do 

grupo nitro, o quadrado do número de grupos nitro, a soma dos valores dos 

quadrupolos dos “x” átomos do anel dos nitroazóis  (x = C ou N) de cada molécula, 

somatório dos momentos de dipolo dos átomos do grupo nitro e o comprimento 

médio de ligação C―NO2. A unidade de Г(Q, M) é ea0Å-3 e dos coeficientes da 

Equação 4.6 são e-1a0
-1Å3cm e cm, respectivamente. 

A Tabela 4.2 resume os resultados dos parâmetros utilizados para a aplicação 

dos modelos nas doze moléculas com h50 conhecidos. 
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Tabela 4.2 Valores de h50 calculados com os três modelos para nitrobenzênicos 

 

GRUPO DE 
TREINAMENTO 

MODELO 1A MODELO 2A MODELO 3A 

MOLÉCULAS 
h50 

(cm) 
Desvio 

[cm (%)] 
h50 

(cm) 
Desvio 

[cm (%)] 
h50 

(cm) 
Desvio 

[cm (%)] 

1met245tni 69,21 -20,21(41,23) 74,22 -25,22(51,48) 91,29 -42,29(86,30) 

24dni 129,04 -24,04(22,90) 129,0 -24,10(22,95) 65,71 39,29(-37,42) 

llm-116 178,53 -11,03(6,59) 
176,0

6 
-8,56(5,11) 

164,3
9 

3,11(-1,86) 

245tni 59.92 8,08(-11,89) 66,83 1,17(-1,72) 89,88 -21,88(32,17) 

1met35dn124tri
az 

107,83 47,17(-30,43) 97,68 57,32(-36,98) 
117,4

3 
37,57(-24,24) 

34dnpy 110,60 -40,6(58,00) 
115,4

2 
-45,42(64,89) 

130,2
2 

-60,22(86,02) 

1met25dni 151,48 3,52(-2,27) 
145,8

1 
9,19(-5,93) 

140,7
9 

14,21(-9,17) 

GRUPO DE 
TESTE 

      

3n124triazol 236,01 83,99(-26,25) 
264,0

7 
55,93(164,07

) 
374,6

3 
-54,63(274,63) 

Nto 254,46 36,54(-12,56) 
229,7

1 
61,29(-21,06) 

339,3
7 

-48,37(16,62) 

Anta 302,41 17,59(202,41) 
163,0

7 
156,93(-
49,04) 

243,1
0 

76,9(-24,03) 

4n123triaz 285,19 
-

260,19(1040,7
7) 

252,0
8 

-
227,08(908,3

1) 

346,5
1 

-
321,51(1286,0

2) 
Fonte: Própria, 2020. 

 

Existem diferenças estruturais moleculares notáveis entre nitrobenzênicos e 

nitroazóis. Por esta razão, principalmente, os desvios são relativamente grandes 

uma vez que foram aplicados modelos aos nitroazóis que foram projetados 

originalmente para os nitrobenzênicos. Enquanto os nitrobenzenos possuem anéis 

homocíclicos de seis membros e, portanto, apresentam perfeita aromaticidade, os 

nitrazóis são menos aromáticos, uma vez que são anéis heterocíclicos de cinco 

membros. Além disso, os nitroazóis têm um número de elétrons π maior que o 

número de átomos do anel, porque um dos heteroátomos (N) contribui para a 

ressonância com um par de elétrons, em vez de apenas um elétron (POZHARSKII, 

1977). 

Para melhorar a previsão da sensibilidade ao impacto dos nitroazóis, foram 

propostos outros tipos de modelos levando em consideração as particularidades 
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dessas moléculas, especialmente, a presença de heteroátomos de nitrogênio no 

anel. 

Em uma triagem preliminar, foram levantados um total de 70 modelos, divididos 

em três categorias: os modelos tipo 1, baseados na carga total de grupos nitro 

presentes na molécula; os modelos tipo 2 incluindo a soma dos valores de 

quadrupolo (Q2) dos átomos do anel de duas maneiras diferentes: soma dos valores 

Q2 de todos os átomos indistintivamente, ou a soma dos valores Q2 dos átomos de 

carbono e nitrogênio separadamente. E os modelos tipo 3, que inclui, também, a 

magnitude dos vetores de momento de dipolo dos átomos no grupo nitro. 

As moléculas de nitroazóis, à semelhança dos nitrobenzênicos, foram divididas 

em dois grupos: um grupo de treinamento, composto por 7 moléculas com valores 

experimentais conhecidos de h50 (1met245tni, 24dni, 245tn, 1met35dn124triaz, nto, 

34dnpy e 1met25dni) e o grupo de teste, composto pelas 26 moléculas restantes, 

sendo 4 (3n124triazol, nto, anta, 4n123triazol) destas com valores experimentais 

conhecidos de h50. 

De todos os 70 modelos, aquele que apresentou a melhor concordância com os 

valores experimentais de h50 e, também, apresentou valores de sensibilidade mais 

consistentes para as moléculas com valores experimentais desconhecidos, foi um 

dos modelos do tipo 2, mostrado com as Equações 4.7 e 4.8, oriundas do gráfico da 

Figura 4.5. 

 

 

Fonte: Própria, 2020. 

Figura 4.5 Gráfico do melhor modelo tipo 2 
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(Q,,M) = 
|Q0(NO2)|. |Q0(Nanel)|. |Q2(Nanel)|  

 [n(NO2)]2 
 

 

(4.7) 

h50 = (2,883.(Q,,M)) + 22,556 (4.8) 

 

Onde Σ|Q0(NO2)|, [Σn(NO2)]2, ΣQ2Nanel e Σ|Q0Nanel| são, respectivamente, a 

soma dos módulos dos valores das cargas DMA dos átomos do grupo nitro, o 

quadrado do número de grupos nitro, a soma dos valores dos quadrupolos dos 

átomos de nitrogênio do anel dos nitroazóis de cada molécula e a soma dos 

módulos dos valores das cargas DMA dos átomos de nitrogênio do anel de cada 

molécula dos nitroazóis. A unidade de Г(Q, M) é e3a0
2 e dos coeficientes da Equação 

4.8 são e-3a0
-2cm e cm, respectivamente.  

De acordo com a Equação 4.7, parece que a carga e a deslocalização eletrônica 

sobre os átomos de N do anel são as principais propriedades moleculares 

responsáveis por prever a sensibilidade dos nitroazóis. Como será discutido em 

mais detalhes à frente, o número e distribuição dos átomos de nitrogênio na 

estrutura dos anéis desses compostos (LARINA, 2009) bem como o grupo 

substituinte no anel (CHO et al, 1997), são os fatores que determinam a estabilidade 

molecular e, consequentemente, a sensibilidade dos nitroazóis. 

Os resultados obtidos com a aplicação do doravante denominado Modelo 2 às 

moléculas com valores experimentais conhecidos de h50 são coletados na Tabela 

4.3. 
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Tabela 4.3 Valores de h50 calculados e os respectivos desvios em relação aos valores 
de h50 experimentais para os onze nitroazóis 

Moléculas 
h50 exp 

(cm) 
h50 calc. 

(cm) 
Desvio 

[cm (%)] 

Grupo de Treinamento 

1met245tni 49,00a 71,24 -22,24(45,39) 

24dni 105,00b 100,15 4,85(-4,62) 

245tni 68,00c 55,40 12,6(-18,52) 

1met35dn124triaz 155,00d 158,03 3,03(1,96) 

nto 291,00e 292,01 -1,01(0,35) 

34dnpy 70,00f 68,35 1,65(-2,36) 

1met25dni 155,00g 147,81 7,19(-4,64) 

Grupo de Teste 

3n124triaz 320,00h 342,19 -22,19(6,93) 

anta 320,00l 391,65 -71,65(22,39) 

4n123triaz 25,00j 238,84 -213,84(855,38) 

llm-116 167,50k 68,11 99,39(-59,34) 

Fonte: b, e, i (MOXNES, 2017);k (SCHIMIDT, 2001);c (SU, 2009);a, d, g MATHIEU, 2015;f, h, j 
(BULUSU, 1990);l (de PAZ, 1994). 

 

Os desvios dos valores de h50 do grupo de treinamento são inferiores a 5%, com 

duas exceções: 1met245tni (-22,24 cm, 45,39%) e 245tni (12,6 cm, -18,52%). Em 

relação às quatro moléculas do grupo de teste, os maiores desvios são para llm-116 

(99,39 cm, -59,54%) e especialmente para o 4n123triaz (-213,84, 855,38%). Este 

último não apresenta nenhuma peculiaridade na estrutura molecular em comparação 

com os outros compostos desse grupo e desvios semelhantes para ele foram 

encontrados em todos os 70 modelos propostos para a previsão de h50. Um fato 

marcante com relação a esse desvio alto é que outro grupo de pesquisas que 

desenvolve modelos baseados em propriedades moleculares para prever valores de 

h50, também relatou um desvio muito grande (612%) para o 4n123triaz (MATHIEU, 

2015). 

O segundo maior valor de desvio foi para llm-116 (99,39 cm, -59,54%). Isso 

pode ser devido ao fato dessa ser a única molécula no conjunto de teste a ter um 

grupo amino adjacente a um grupo nitro, resultando em uma interação 

intramolecular forte de hidrogênio. Essa molécula tem, assim, maior estabilidade 

térmica e menor sensibilidade ao impacto (AGRAWAL, 2007). Esse efeito, não 

encontrado em nenhuma das moléculas que compõem o grupo de treinamento, 
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pode ter produzido esse desvio. Embora a molécula ANTA possua um grupo amino, 

sua ligação intramolecular de hidrogênio não envolve um grupo nitro. A Tabela 4.4 

reúne os valores de h50 calculados através do Modelo 2 para o restante das 22 

moléculas. 

 

Tabela 4.4 Previsão dos valores de h50 para as 22 moléculas que não possuem h50 
experimental 

NITROAZÓIS 
h50 calculado 

(cm) 

2met5ni 411,66 

1met4ni 385,85 

1met2ni 370,13 

5ni 358,33 

2met4ni 352,24 

4ni 312,56 

2ni 267,67 

1met5ni 262,39 

4a25dni 154,46 

2a45dni 151,89 

5a24dni 130,39 

2met45dni 127,31 

45dni 111,14 

25dni 107,32 
  

1met45dn123triaz 113,86 

35dn124triaz 107,43 

45dn123triaz 69,14 
  

3a45dnpy 97,07 

5a34dnpy 96,09 

35dnpy 57,81 

1met345tnpy 52,12 

345tnpy 34,26 

Fonte: Própria, 2020. 

Na Tabela 4.4, os nitroimidazóis têm os valores previstos de h50 mais altos. Por 

outro lado, os nitrotriazóis, que possuem um número maior de átomos de nitrogênio 
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no anel, são os mais sensíveis. Os nitropirazóis também apresentam baixa 

sensibilidade devido a seus átomos de nitrogênio polarizados vicinais. 

Embora os nitropirazóis tenham dois átomos de nitrogênio no anel de maneira 

semelhante aos nitroimidazóis, os primeiros são as moléculas mais sensíveis da 

Tabela 4.4. Isso pode estar relacionado à facilidade de abertura do anel e 

consequente liberação de N2 pelos nitropirazóis. Anéis de pirazóis substituídos 

sofrem a decomposição térmica (LARINA, 2009; POLITZER, 2015) apresentada na 

Figura 4.6. 

 

 

Fonte: Própria, 2020. 

Figura 4.6 Decomposição térmica de um azol substituído 

 

Nos nitrazóis, os átomos de nitrogênio dos anéis afetam o comportamento 

dessas moléculas (LARINA, 2009). Em relação à sensibilidade, três propriedades 

são as mais relevantes (POZHARSKII, 1977). Primeiro, é o número de heteroátomos 

no anel, porque quanto maior a razão N/C, menor é a deslocalização de elétrons, 

portanto, maior a sensibilidade, conforme mostrado em estudos anteriores de 

nitroaromáticos e outros tipos de moléculas (ANDERS et al, 2001; MURRAY et al, 

2009; POLITZER et al, 2015). Devido a essa pequena deslocalização, existe uma 

baixa tendência dessas moléculas em sofrer reações de substituição eletrofílica, 

como verificado experimentalmente (POZHARSKII, 1977). Para as moléculas 

presentes, esse fato é confirmado pelos valores de Q2anel (Tabela 4.1), que mostram 

que os triazóis têm os menores valores totais de quadrupolo. Os valores de h50 

previstos para as moléculas sem dados experimentais (Tabela 4.4) estão de acordo 

com essas características, como pode ser visto no caso de 45dni (111,14 cm) e 

45dn123triaz (69,14 cm), por exemplo, que possuem valores distintos de Q2 (45dni, 

Q2anel = 5,558 ea0
2; 45dn123triaz, Q2anel = 5,066 ea0

2). 

A segunda propriedade relevante que afeta a sensibilidade é a posição dos 

átomos de nitrogênio nos anéis heterocíclicos de cinco membros dos nitroazóis. 
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Como mencionado, a repulsão dos pares de elétrons não ligados é um dos fatores 

que afetam a sensibilidade nos nitrotriazóis. Portanto, 1,2,3 nitrotriazóis são mais 

propensos a esse efeito, como confirmado pelo baixo valor previsto de h50 para 

45dn123triaz (69,14cm) em comparação com os 1,2,4 nitrotriazóis que possuem um 

valor calculado de h50 muito maior, por exemplo, 35dn124triaz tem h50 = 107,43cm. 

Considerando que as moléculas de nitroimidazóis não possuem átomos de 

nitrogênio em posições adjacentes, elas apresentam valores previstos de h50 

elevados - vide Tabela 4.4. Além disso, no caso dos triazóis, dois dos três átomos de 

nitrogênio no anel são os mais polarizados no ciclo. Para os 123 triazóis, esses 

átomos são os primeiros vizinhos, o que causa uma grande repulsão entre eles, um 

fenômeno semelhante ao que acontece com os pares de elétrons não ligados. No 

caso dos 124 triazóis, essa repulsão não é observada, pois esses átomos bem 

polarizados não são os primeiros vizinhos. A Figura 4.7 ilustra esse fato, mostrando 

os vetores proeminentes do momento dipolar das moléculas 35dn124triaz e 

45dn123triaz. 

 

 
 

Fonte: Própria, 2020. 

Figura 4.7 Vetores momento de dipolo para as moléculas 35dn124triaz e 45dn123triaz, 
respectivamente 

 

O efeito de grupos substituintes no anel é a terceira propriedade relevante que 

afeta a sensibilidade dos nitroazóis. Como esperado pela intuição química, por 

exemplo, sabe-se que quanto maior o número de grupos nitro na molécula, mais 

sensível será o explosivo (ANDERS et al, 2011; OLIVEIRA M. et al, 2019; OLIVEIRA 

R. et al, 2019). A razão disso é o caráter retirador de elétrons do NO2, que reduz a 

deslocalização eletrônica dos átomos do anel, como visto anteriormente nos 

nitrobenzênicos (RICE et al, 2002; ANDERS et al, 2011; ZHANG, 2005; POLITZER 

et al, 2015). Da mesma forma, para os nitroimidazóis, os maiores valores previstos 

de h50 correspondem às moléculas que possuem apenas um grupo nitro ligado ao 
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anel; a adição de um outro grupo nitro aumenta a sensibilidade. Os valores previstos 

de h50 das moléculas de nitroimidazol contendo dois grupos nitro são cerca de três 

vezes menores em comparação com as moléculas que possuem um: por exemplo, 

5ni = 358,33cm e 45dni = 111,14cm. O mesmo ocorre com os nitropirazóis: para 

35dnpy com dois grupos nitro, o valor previsto de h50 é mais de 1,5 vezes maior do 

que para o 345tnpy com três grupos nitro. 

Da mesma forma que as moléculas de nitrobenzênicos (ANDERS et al, 2011), 

os grupos injetores de elétrons CH3 e NH2 nos nitrazóis exercem também uma 

influência oposta em relação ao grupo nitro. Por exemplo, a presença de um grupo 

amino aumenta o valor previsto de h50 de 107,32cm no 25dni para 154,46cm no 

3a25dni, conforme esperado devido ao aumento do quadrupolo do anel com a 

presença de um grupo doador. O mesmo ocorre no grupo metil, por exemplo, no 4ni, 

cujo valor de h50 muda de 312,56cm para 385,85cm no 1met4ni. Fica, então, 

novamente confirmado que o aumento da densidade eletrônica no anel aromático, 

provocado pelo efeito dos grupos amino e metila, torna as moléculas menos 

sensíveis a iniciação. 

 

 

 

Por várias décadas os explosivos nitrobenzênicos tem se mostrado os materiais 

energéticos que apresentam alta performance associada a baixa sensibilidade de 

iniciação e, por esta razão, foram os mais empregados em composições explosivas 

utilizadas nos mais diferentes artefatos bélicos. Por conseguinte, é possível se 

encontrar um grande número de trabalhos sobre esta família de explosivos 

(BADGUJAR, 2008). 

Ainda na década de 70, Kamlet e Adolph (KAMLET et al, 1979) relacionaram a 

sensibilidade ao impacto de alguns nitrocompostos à proporção de oxigênio contido 

no material explosivo (OB100) necessário para sua completa oxidação. Eles 

obtiveram relações lineares entre OB100 e log h50 para diferentes tipos de explosivos 

orgânicos.  

Politzer e colaboradores (POLITZER et al, 1991) descreveram a sensibilidade ao 

impacto de alguns explosivos (sete nitraminas e cinco nitroalifáticos) em função da 

massa molar e dos comprimentos teóricos das ligações N―NO2 e C―NO2. Estes 

4.2     Nitrobenzênicos 
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últimos são uma medida das forças de ligação e as massas molares indicam o 

tamanho molecular. 

Em outro estudo, o grupo de Politzer determinou, em nível HF/STO/5-G*o 

potencial eletrostático de superfície molecular de 14 nitroaromáticos e 11 

nitroheterociclos (MURRAY et al, 1995). Os autores estudaram propriedades 

relacionadas a este potencial tais como o equilíbrio entre a deslocalização eletrônica 

nos anéis e o efeito retirador de elétrons dos grupos nitro. Também ficou 

estabelecida a relação entre o aumento da sensibilidade ao impacto e a diminuição 

da força da ligação C―NO2. O desequilíbrio entre regiões de potenciais fortemente 

positivos e as regiões de potenciais negativos mais fracos nas moléculas de 

nitroaromáticos, nitraminas e nitroheterociclos também foi estudado posteriormente 

por Politzer e seu grupo (MURRAY et al, 1998). 

Em 2016, Politzer e seus colaboradores mostravam-se ainda envolvidos no 

estudo dessa classe de explosivos discutindo um tema essencial em sua aplicação, 

a saber, a busca da alta performance e baixa sensibilidade a partir de sua 

abordagem teórica de famílias de nitroaromáticos. (POLITZER et al, 2016) 

Uma outra abordagem teórica para obter correlações entre a sensibilidade ao 

impacto e propriedades eletrônicas dos explosivos foi proposta por Zhang e 

colaboradores. Ao determinar teoricamente os valores de carga de Mulliken para um 

grupo de nitrobenzênicos com números variados de grupos nitro nas moléculas, eles 

constataram que quanto maior a carga negativa do grupo nitro na molécula, menor 

seu poder atrativo, o que estabiliza a estrutura e, consequentemente, aumenta o h50 

(ZHANG et al, 2005). 

Um importante trabalho realizado por Song e colaboradores propõe a relação 

entre a sensibilidade ao impacto e a razão BDE/E de nitraminas alquiladas e 

polinitrobenzoatos alquilados, onde BDE é a energia de dissociação da ligação 

C―NO2 e E a energia total da molécula. Conclui-se existir uma boa correlação entre 

esses parâmetros (SONG et al, 2008). 

Revisitando o tema proposto pelo grupo de Politzer acerca das propriedades 

relacionadas ao potencial eletrostático das moléculas, Rice e Hare relacionaram a 

deficiência eletrônica observada nas ligações covalentes da estrutura molecular com 

a sensibilidade ao impacto (RICE et al, 2002). Eles mostraram que regiões de 

grande potencial eletrostático positivo sobre o anel aromático ou sobre a ligação 

C―NO2 são características de explosivos de alta sensibilidade (h50 pequenos). 
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Com o uso de propriedades moleculares, Keshavarz e colaboradores vem 

trabalhando modelos de previsão de sensibilidade. Estes modelos levam em 

consideração apenas parâmetros estruturais da molécula e teve um sucesso 

satisfatório uma vez que mais de 71% do total de moléculas apresentou desvios 

inferiores a 10 cm do valor de h50 experimental. (KESHAVARZ et al, 2013). Foi 

estudado um grupo de 90 moléculas e utilizados parâmetros como o número de 

átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e suas massas moleculares. Para corrigir 

os valores brutos (valores que não consideram a presença de substituintes 

diferentes do grupo nitro) obtidos, funções de ajuste são adicionadas ao modelo que 

leva em consideração a existência de certas estruturas específicas nas moléculas 

que podem influenciar no cáculo do valor do h50. (grupos amina, hidroxila, 

insaturações em cadeias carbônicas ligadas a anéis aromáticos, etc.).  

Esse mesmo grupo, para um conjunto de 40 diferentes explosivos (benzênicos, 

azólicos e alifáticos), traz uma nova relação entre a sensibilidade ao impacto as 

energias de ativação de decomposição térmica (ZOHARI et al, 2014). Desta forma, 

demonstram que a sensibilidade ao impacto de um composto energético é uma 

função da sua energia de ativação de decomposição térmica e da razão nH/nO (nH 

e nO são o número de átomos de hidrogênio e oxigênio, respectivamente). Com esta 

proposta bons resultados são alcançados onde a correlação entre os valores de 

sensibilidade ao impacto calculados pelo modelo proposto e os obtidos 

experimentalmente gira na casa dos 99%. 

O grupo de Mathieu, buscando previsões matemáticas para sensibilidade, 

obteve modelos semi empíricos de relação estrutura-propriedade (quantitative 

structure−property relationships-QSPR) (MATHIEU, 2014). Desta forma, Mathieu 

busca modelar seus sistemas moleculares com parâmetros energéticos e estruturais 

oriundos de cálculos simples e rápidos, possíveis de serem realizados em 

calculadoras portáteis. Ligações mais fracas das moléculas, energias de dissociação 

e conteúdo energético por átomo são os índices utilizados para determinação dos 

valores de h50 de vastos conjuntos de explosivos das mais variadas famílias. Já em 

2016, Mathieu amplia o modelo, em relação aos apresentados anteriormente, 

considerando todos os grupos explosóforos presentes na molécula e não somente 

aquele correspondente a ligação C―NO2 (MATHIEU, 2016).  

Bayse e colaboradores avaliaram as forças de ligação de vários explosivos, 

especialmente nitroaromáticos, usando o índice de ligação Wiberg (WBI) (que está 
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relacionado à ordem de ligação) baseado em uma molécula de referência (SHOAF 

et al, 2018). Eles tinham em foco as ligações gatilho e mostraram que %WBI (uma 

escala relativa para ativação de ligações) se correlacionam bem com a sensibilidade 

ao impacto (R2 para nitrobenzenos de 0,878; R2 para nitroanilinas de 0,951; R2 para 

nitrofenóis de 0,829), especialmente para materiais energéticos com ligação 

intramolecular de hidrogênio (SHOAF et al, 2018).  

 

4.2.1 Estrutura eletrônica dos nitrobenzênicos selecionados 

 

Parte dessa família de nitrobenzênicos já foi alvo de estudos de nosso grupo 

(ANDERS et al, 2011). A retomada dessa análise teve como objetivo ampliar e 

revalidar os resultados anteriores, uma vez que, naquela oportunidade, o universo 

era composto por somente 17 moléculas. Nessa nova análise, foram estudadas 49 

moléculas, incluindo 14 das moléculas estudadas anteriormente, uma vez que 3 

delas não pertenciam ao grupo de estudo de Bayse e colaboradores (SHOAF et al, 

2018). O trabalho de Bayse e colaboradores representou uma excelente 

oportunidade de atestar a validade de aplicação dos modelos propostos 

anteriormente por nosso grupo (ANDERS et al, 2011) uma vez que foi 

disponibilizado um conjunto maior de nitrobenzênicos com suas geometrias já 

otimizadas. 

A discussão será iniciada pelas características eletrônicas das moléculas em 

estudo. O primeiro aspecto a ser analisado é o efeito gerado pelo grupo nitro nos 

diferentes anéis.  

É possível constatar que, de uma forma geral, ao se comparar as diferentes 

moléculas, o grupo nitro apresenta um comportamento semelhante. A exemplo do 

que foi observado com os nitroazóis, o átomo de nitrogênio possui sempre um valor 

de monopolo elétrico (carga) positivo, girando na faixa de +0,258 a +0,281 e. Isso se 

deve à presença dos dois átomos de oxigênio ligados a ele. Esses átomos de 

oxigênio, por serem mais eletronegativos, atraem para si a densidade eletrônica da 

ligação N―O e, consequentemente, mostra-se sempre com valores de monopolos 

negativos na faixa de −0,209 a −0,333 e. Assim, sendo o átomo de nitrogênio 

também muito eletronegativo e, nesse caso, apresentando uma carga positiva ligado 

a dois átomos de oxigênio, fica claro o forte efeito atrator de elétrons que o grupo 

nitro apresenta. Este quadro é observado nas 49 moléculas em estudo. 
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A Figura 4.8 abaixo apresenta um panorama dos monopolos (valores abaixo em 

preto) e quadrupolos (valores acima em vermelho) DMA para algumas das 

moléculas selecionadas. 

 

 
 

cltnb 46dnr 

  

dadnpy datb 

  

dmotnb tnt 
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Fonte: Própria, 2020. 

Figura 4.8 Panorama dos monopolos (em preto) e quadrupolos (em vermelho) para 
algumas moléculas selecionadas do grupo em estudo. Monopolos expressos em e e 

quadrupolo em ea0
2 

 

Os valores de quadrupolo dos átomos de oxigênio dos grupos nitro são altos, 

quando comparados ao panorama geral da molécula, da ordem de 0,9 ea0
2. Esse 

fato está associado à deslocalização eletrônica característica desse grupo, somado 

aos pares de elétrons isolados presentes nesses átomos. 

Além disso, é possível constatar que o aumento do número de grupos nitro 

ligados diretamente ao anel aromático, em virtude do seu efeito retirador de elétrons, 

provoca uma diminuição no valor do quadrupolo dos átomos de carbono do anel. 
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Conforme constatado anteriormente (ANDERS et al, 2011) a diminuição do 

quadrupolo do anel provoca uma diminuição na sensibilidade do explosivo, ou seja, 

o explosivo apresentará um menor valor de h50, o que pode ser visto na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 Somatório dos monopolos (Q0) dos átomos do grupo nitro e somatório do 
quadrupolo (Q2) dos átomos do anel para algumas moléculas que apresentam apenas 

grupos nitro ligados ao anel aromático 

MOLÉCULAS 
|Q0(NO2)| 

(e) 

Nº de 

grupos 

NO2 

|Q2anel| 

(ea0
2) 

h50 (cm) 

tnb 0,765 3 6,799 100 

tetnb 0,757 4 6,63 28 

pnb 0,730 5 6,511 11 

hnb 0,694 6 6,444 11 

Fonte: Própria, 2020. 

 

Por outro lado, a presença de grupos injetores de elétrons, como por exemplo, 

−NH2, −Cl, −OR, −OH, aumenta o valor do quadrupolo dos átomos componentes do 

anel aromático. Tal fato ocorre devido a injeção de pares de elétrons não 

compartilhados destes grupos ao sistema aromático por meio de ressonância, o que 

acarreta o aumento no valor de quadrupolo dos átomos do anel. Assim como para a 

família de nitroazóis analisada anteriormente, essa situação favorece a estabilidade 

química da molécula, fazendo com que sua sensibilidade ao impacto seja menor 

(maior valor de h50). Os dados apresentados na Tabela 4.5, que reúne as moléculas 

derivadas de nitrobenzenos, e na Tabela 4.6, que mostra os derivados de 

nitroanilinas (ambas as famílias já estudadas anteriormente por nosso grupo – 

ANDERS et al, 2011), são um exemplo do acima citado. Por exemplo, o pna (penta-

nitro-anilina – Tabela 4.6), e o pnb (penta-nitro-benzeno – Tabela 4.5) apresentam a 

mesma quantidade de grupos nitro, diferenciando-se apenas em relação a presença 

de um grupo amino no pna (ausente no pnb). Os átomos do anel aromático do pna 

apresentam um valor de somatório de quadrupolo (6,811 ea0
2) superior ao valor de 

somatório do quadrupolo apresentado pelos átomos do anel aromático pnb (6,511 

ea0
2), justificando o efeito doador de elétrons característico do grupo amino. Esse 

aumento de quadrupolo provoca um ganho na estabilidade química molecular e 
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dessa forma, uma diminuição da sensibilidade. Observando a Tabela 4.5 e a Tabela 

4.6 percebe-se um aumento no valor do h50 de 11cm (pnb) para 22cm (pna). 

 

Tabela 4.6 Somatório dos monopolos (Q0) dos átomos do grupo nitro e somatório do 
quadrupolo (Q2) dos átomos do anel para algumas moléculas que apresentam grupos nitro e 

um grupo –NH2 ligados ao anel aromático 

MOLÉCULAS 
|Q0(NO2)| 

(e) 

Nº de 

grupos 

NO2 

|Q2anel| 

(ea0
2) 

h50 

 (cm) 

tna 0,833 3 7,091 141 

tetna 0,866 4 6,935 41 

pna 0,835 5 6,811 22 

Fonte: Própria, 2020. 

 

Além do efeito provocado no quadrupolo dos átomos do anel, a presença de 

grupos doadores de elétrons também aumenta o valor da carga total  (monopolo) do 

grupo nitro, conforme mostram as Tabelas 4.5 e 4.6. A justificativa para isso está no 

fato de que ao serem injetados elétrons no anel aromático devido à presença desses 

grupos, a densidade eletrônica do grupo nitro aumenta e, consequentemente, 

aumenta o valor de seu monopolo, fazendo com que este grupo atraia menos a 

densidade eletrônica do anel aromático, possibilitando uma diminuição na 

sensibilidade do composto. 

As características eletrônicas citadas são também confirmadas pelo vetor 

momento de dipolo observado para o grupo nitro e para o átomo de cloro, como 

mostrado na Figura 4.9. O que se observa para estas moléculas é rigorosamente o 

mesmo comportamento observado para todas as outras moléculas no que diz 

respeito ao dipolo dos tipos de elementos citados. Nota-se que, na escala 

apresentada, os vetores de momento de dipolo dos oxigênios do grupo nitro são 

consideravelmente maiores do que o do nitrogênio respectivo. Com isso, percebe-se 

uma grande polarização nos átomos de oxigênio devida, provavelmente, a alta 

eletronegatividade desses átomos e a existência de dois pares de elétrons isolados 

em cada um deles. Para o átomo de cloro, sua alta eletronegatividade faz com que 

ele apresente grande momento de dipolo e induza esse mesmo comportamento no 

átomo de carbono ao qual está ligado. 
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Fonte: Própria, 2020. 

Figura 4.9 Vetores de momento de dipolo para o cltnb, 46dnr e datb, respectivamente. 
Os sítios de dipolo são representados por vetores desenhados nos correspondentes núcleos 

atômicos 

 

4.2.2 Análise dos modelos matemáticos propostos  

 

A partir das análises feitas inicialmente para a previsão da sensibilidade das 17 

moléculas (ANDERS et al, 2011), o novo grupo de 49 moléculas foi submetido aos 

modelos matemáticos propostos para examinar a abrangência de sua aplicabilidade 

a um maior universo amostral. 

A seguir, são apresentados os modelos que são usados nesse trabalho e que 

foram usados antes. Estes modelos foram aplicados às 49 moléculas em questão 

divididas da seguinte forma: 21 moléculas num grupo de treinamento selecionado 

segundo um critério de diversidade de estruturas, grupos e tipos de ligações e 28 

moléculas num grupo de teste. 

 

MODELO 1 

 

Este modelo considera apenas o somatório das cargas dos átomos que 

compõem o grupo nitro presentes na molécula dividido pelo número desses grupos 

ao quadrado. 

Este primeiro modelo foi baseado naquele proposto por Zhang, (ZHANG et al, 

2005) no qual cargas de Mulliken foram utilizadas para prever a sensibilidade. 

Entretanto, pelo menos dois problemas foram observados com este procedimento. 

Em primeiro lugar, foram encontrados somatórios de carga de Mulliken do grupo 
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nitro com valores positivos o que, quimicamente, é inconsistente uma vez que, como 

discutido anteriormente, este grupo, por ser um forte atrator de elétrons, não pode 

assumir um valor total positivo de carga. Além disso, essa abordagem não 

apresentou boa correlação (R2=0,46) entre a função  e os valores de h50 

experimentais levando, assim, a altos valores de desvios na previsão da 

sensibilidade. (ZHANG et al, 2005) 

Entretanto, ao utilizar valores de monopolos elétricos obtidos pelo DMA neste 

trabalho, obteve-se resultados muito mais satisfatórios. Diferentemente da utilização 

das cargas de Mulliken que possuem vários problemas (ANDERS et al, 2011), ao 

usar valores das cargas DMA resultaram em valores negativos de carga dos grupos 

nitro de todas as moléculas estudadas, o que é consistente quimicamente. 

O Modelo 1 é descrito pela Equação 4.9 (ANDERS et al , 2011).  

 

Г(Q, M) =  
∑|𝑄0(𝑁𝑂2)|.106

[∑ 𝑛 (𝑁𝑂2)]2  (4.9) 

h50 = α(Г(Q, M) )2 – β(Г(Q, M) ) + γ (4.10) 

 

onde Σ|Q0(NO2)| e [Σn(NO2)]2 são, respectivamente, o módulo do somatório dos 

valores das cargas DMA e o quadrado do somatório das massas molares dos 

grupos nitro de cada molécula. As constantes α, β, e γ obtidas têm valores, 

respectivamente, de 2,3507 (e–2 cm), 17,852 (e–1cm) e 65,26 (cm) para esse grupo 

de moléculas. 

O resultado obtido é apresentado na Figura 4.10. 
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Fonte: Própria, 2020. 

Figura 4.10 Gráfico obtido através da aplicação do MODELO 1 às 21 moléculas do 
grupo de treinamento 

 

Uma vez que foi observada uma boa correlação (R2=0,9181), a Equação 4.10 foi 

aplicada, as moléculas restantes. 

Os resultados obtidos se mostraram satisfatórios, contudo, houveram alguns 

desvios elevados, como por exemplo o pnb (202%), o hnb (260%), clmtnb (123%), 

dhtna (225%), otetnt (116%) e thtnb (149%) conforme apresentado na Tabela 4.7. 

Foi também analisada a correlação linear, apesar de não ter sido o procedimento 

adotado no trabalho original (ANDERS, 2011) e pôde-se observar que a correlação 

foi menor (R2 = 0,785). 
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Tabela 4.7 Valores obtidos de h50 para as moléculas de nitrobenzênicos em estudo 

MOLÉCULAS  MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 

TREINAMENTO 
h50 
exp 
(cm) 

h50 
calc 
(cm) 

Desvio 
(%) 

h50 
calc 
(cm) 

Desvio 
(%) 

h50 calc 
(cm) 

Desvio 
(%) 

24dnr 296 260,60 -11,96 260,59 -11,96 283,39 -4,26 

46dnr 320 305,55 -4,52 302,42 -5,49 303,24 -5,23 

cltnb 79 89,37 13,12 84,04 6,38 82,56 4,51 

dahnbp 67 31,46 -53,05 51,93 -22,49 41,593 -37,92 

datnp 112 146,56 30,86 147,41 31,61 124,00 10,72 

dnan 220 254,83 15,83 261,30 18,77 255,78 16,26 

hnb 11 39,57 259,76 20,68 88,01 20,98 90,76 

hnbp 70 31,36 -55,20 55,36 -20,91 39,51 -43,54 

hndpa 48 31,61 -34,14 69,94 45,72 42,86 -10,71 

hndpm 39 34,11 -12,55 30,90 -20,77 33,34 -14,51 

pa 87 77,12 -11,36 74,95 -13,85 82,4304 -5,25 

patetnt 47 39,58 -15,79 36,36 -22,64 46,13 -1,83 

pna 22 31,85 44,77 19,82 -9,93 28,46 29,38 

pnb 11 33,17 201,54 19,16 74,20 26,08 137,11 

pnt 18 32,13 78,51 19,43 7,96 27,41 52,31 

tetna 41 37,48 -8,59 33,17 -19,09 44,54 8,63 

tetnb 28 33,40 19,29 25,51 -8,89 38,74 38,36 

tna 141 101,34 -28,13 105,91 -24,89 94,97 -32,64 

tnb 100 83,31 -16,69 79,37 -20,63 80,50 -19,49 

tnbetoh 68 101,91 49,87 98,93 45,48 88,36 29,94 

tnr 43 70,89 64,87 70,61 64,22 83,04 93,13 

TESTE  

atnt 174 133,09 -23,51 139,40 -19,88 107,56 -38,19 

clmtnb 44 98,24 123,28 99,13 125,30 88,83 101,88 

datb 320 161,26 -49,61 179,32 -43,96 128,97 -59,70 

dcltnan 75 87,05 16,07 86,89 15,85 87,36 16,48 

dhtna 32 103,93 224,79 110,02 243,83 108,63 239,46 

dmotnb 251 88,33 -64,81 91,85 -63,41 87,43 -65,17 

dmtnb 100 118,53 18,53 116,75 16,75 97,12 -2,88 

entnb 79 80,64 2,08 78,47 -0,68 78,84 -0,21 

eotnb 190 90,15 -52,55 91,30 -51,95 88,44 -53,46 

hns 54 31,55 -41,58 74,77 38,47 42,58 -21,15 

htna 138 103,06 -25,32 109,97 -20,31 101,51 -26,44 

llm-105 117 179,95 53,80 150,82 28,90 189,79 62,21 

matetnt 37 40,02 8,17 36,82 -0,47 46,44 25,52 

metnba 90 66,12 -26,53 60,53 -32,75 72,39 -19,56 

mtetnt 19 35,77 88,26 29,22 53,78 41,42 117,98 

mtnp 191 93,05 -51,28 92,35 -51,65 89,36 -53,21 

oatetnt 36 34,21 -4,98 28,64 -20,45 41,78 16,04 
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otetnt 15 32,47 116,48 24,21 61,42 37,92 152,79 

ptetnt 25 35,65 42,60 29,19 16,76 41,56 66,26 

thtnb 27 67,34 149,39 67,76 150,95 85,84 217,91 

tmtnb 110 133,09 20,99 133,30 21,18 104,96 -4,58 

tnan 192 85,79 -55,32 86,03 -55,19 85,03 -55,71 

tnap 138 82,33 -40,34 84,61 -38,69 87,72 -36,44 

tnba 109 63,75 -41,51 58,08 -46,71 71,59 -34,32 

tnbal 36 69,39 92,75 64,51 79,20 99,51 176,42 

tnbmeoh 52 91,72 76,39 86,56 66,46 84,74 62,96 

tnbn 140 60,36 -56,89 54,75 -60,90 69,84 -50,12 

tnt 98 100,49 2,54 97,03 -0,99 88,32 -9,88 
Fonte: Própria, 2020. 

 

Observando os desvios apresentados pelas moléculas citadas, é possível 

perceber que, ao se aplicar o modelo 1 somente a ação dos grupos nitro é levada 

em consideração, ou seja, outros fatores advindos da existência de outros ligantes 

não são contemplados aqui.  Diante disso, torna-se estranho os altos valores de 

desvios para o pnb (202%) e hnb (260%) uma vez que este modelo se destina a 

previsões de valores de h50 para moléculas deste tipo. Entretanto, os baixos valores 

de h50 experimental (11cm para ambos) para eles faz com que se tornem muito 

sensíveis a qualquer pequena diferença de valor sugerida pelo modelo. 

Com relação ao clmtnb, dhtna, thtnb e otetnt, como ressaltado por Bayse 

(SHOAF et al, 2018), fatores relacionados à natureza eletrônica e estérica dos 

grupos ligantes do anel são os prováveis responsáveis pelos altos desvios 

observados (123%, 225%, 149% e 116%, respectivamente). Nitidamente o efeito 

estérico provocado pelo grupo −CH2Cl no clmtnb interfere na geometria prevista para 

esta molécula, alterando os valores de DMA obtidos para ela. Embora os cálculos de 

otimização de geometria e frequência para esta molécula tenham indicado que se 

chegou a um mínimo de energia e não se observou a existência de frequências 

imaginárias, pode-se concluir que haja uma outra geometria, não prevista nesses 

cálculos, que esteja mais próxima à real. Como consequência, um conjunto de 

valores de monopolos elétricos distorcidos do real foi aplicado para o clmtnb no 

modelo 1. 

Com relação ao dhtna, thtnb e otetnt, o efeito repulsivo entre as nuvens 

eletrônicas dos grupos hidroxila, amino e nitro parece desempenhar papel 

determinante nos grandes desvios observados. Ainda como apontado por Bayse 
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(SHOAF et al, 2018) esses grupos que apresentam pares de elétrons não ligantes 

em átomos altamente eletronegativos exercem efeito de repulsão com o grupo nitro 

que apresenta essa mesma natureza. Esse é o fator responsável pelo 

estabelecimento da geometria da molécula. Este outro fator se mostra relevante em 

fazer com que as geometrias calculadas estejam afastadas daquelas observadas 

para as moléculas reais. Diante desse cenário apresentado e sabendo que o DMA é 

muito sensível a pequenas variações na geometria molecular, os grandes desvios 

observados podem ser justificados. 

Desta forma, foi possível perceber, devido aos elevados valores de desvio 

apresentados por algumas moléculas (Tabela 4.7), que considerar apenas a carga 

do grupo nitro, conforme citado por Zhang (ZHANG et al, 2005), não é o suficiente 

para uma boa previsão da sensibilidade ao impacto de todo o universo das 28 

moléculas do grupo de teste. Entretanto, a aplicação desse modelo permitiu concluir 

que a utilização dos monopolos DMA é bastante superior ao uso de cargas de 

Mulliken, uma vez que o método DMA fornece valores de cargas consistentes com 

as eletronegatividades e localização dos átomos das moléculas em análise. 

 

MODELO 2 

 

Apesar da constatação de que apenas a carga do grupo nitro não é suficiente 

para uma boa previsão da sensibilidade ao impacto, entende-se que ela é 

indispensável para se desenvolver modelos de previsão de h50 associada a outros 

parâmetros, uma vez que este grupo explosóforo que está presente em todas as 

moléculas explosivas do tipo CHNO. Assim, estendido o modelo para incluir o 

somatório dos valores de quadrupolo (Q2) dos átomos do anel aromático, grandeza 

que dá uma medida da deslocalização dos elétrons dos átomos de carbono 

(Equação 4.11). 

 

Г’(Q, M) =  
∑|𝑄0(𝑁𝑂2)|.∑ 𝑄2 (𝑥).  105

[∑ 𝑛 (𝑁𝑂2)]2
 (4.11) 

h50 = α(Г’(Q, M) )2 – β(Г’(Q,M) ) + γ (4.12) 

 

onde Σ|Q0(NO2)|, [ΣN(NO2)]2 e ΣQ2(x) são, respectivamente, a soma dos módulos 

dos valores das cargas DMA dos átomos do grupo nitro, o quadrado da soma do 
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número de grupos nitro e a soma dos valores dos quadrupolos dos átomos de 

carbono do anel dos nitrobenzênicos de cada molécula. As constantes α, β, e γ 

valem, respectivamente, 0,176 (e–4a0
–4cm), 3,103 (e–2a0

–2cm) e 32,834 (cm). Os 

valores das constantes também foram obtidos para este grupo de moléculas. 

Dessa forma, ao serem ajustados os valores, foi encontrada, novamente, uma 

correlação bastante satisfatória (R2=0,9389) para as moléculas do grupo de 

treinamento, conforme mostrado na Figura 4.11. 

É importante observar aqui que uma correlação linear também foi testada, 

todavia apresentando um valor de R2 = 0,8293, menor do que o apresentado na 

Figura 4.11. 

 

 

Fonte: Própria, 2020. 

Figura 4.11 Gráfico obtido através da aplicação do MODELO 2 às 21 moléculas do 
grupo de treinamento 

 

Assim, sendo a correlação bastante satisfatória, o modelo proposto pela 

Equação 4.11 foi aplicado às moléculas de nitrobenzênicos do grupo de teste e, 

diferentemente do modelo1, melhores resultados foram alcançados, conforme 

apresentado na Tabela 4.7. Grandes desvios observam-se apenas para as 

moléculas clmtnb (125%), dhtna (244%) e thtnb (151%). 

Neste modelo ocorre uma atenuação geral dos erros observados em relação ao 

modelo 1, uma vez que aqui passa a ser considerado, também, o somatório do 

quadrupolo dos átomos dos anéis, fazendo com que os efeitos retiradores e 

doadores dos grupos ligantes sejam considerados no resultado. Percebe-se que as 

moléculas clmtnb, dhtna e thtnb figuram também aqui, a exemplo do que aconteceu 

no modelo 1, como as que apresentam os maiores desvios em relação aos valores 
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de h50 experimental. Os motivos apresentados para isso continuam aplicáveis neste 

novo modelo, entretanto, cabe aqui o destaque de uma observação que se repete 

nos 3 modelos. O dhtna e o thtnb são moléculas semelhantes diferenciando-se, 

apenas, com relação a um de seus substituintes. Enquanto o thtnb se mostra uma 

molécula mais simétrica com grupos nitro e hidroxila intercalados, no dhtna uma das 

hidroxilas é substituída por um grupo amino (vide Figura 3.1). Uma vez que o grupo 

–NH2 é mais volumoso que o –OH, este último passa a ser mais ativador do que o 

primeiro, o que parece não estar sendo contemplado pelo modelo. 

Portanto, observa-se que, em relação ao modelo 1, a utilização também do 

somatório dos valores de quadrupolo dos átomos do anel mostra-se um importante 

parâmetro na previsão de sensibilidade ao impacto de explosivos. Tal fato tem 

sentido químico, uma vez que quanto maior a deslocalização eletrônica numa 

molécula, maior será a estabilidade química da substância e, portanto, normalmente, 

menor a sua sensibilidade ao impacto como foi constatado anteriormente pelo grupo 

ao aplicar o mesmo modelo a um universo menor de moléculas (ANDERS, 2011). 

 

MODELO 3 

 

Visto que o acréscimo de uma propriedade como o valor de quadrupolo elétrico 

dos átomos do anel melhorou acentuadamente a previsão dos valores de h50, o 

modelo 3 inclui o módulo do momento de dipolo (Q1) do grupo nitro e a média do 

comprimento de ligação entre o carbono do anel e o grupo nitro, esta última 

propriedade sendo utilizada pelo grupo de Politzer (POLITZER, 1991), conforme a 

Equação 4.13. 

 

Г’(Q, M) =  
∑|𝑄0(𝑁𝑂2)|.∑ 𝑄2 (𝑥).  10−20

|𝑄1 (𝑁𝑂2 )|[∑ 𝑛 (𝑁𝑂2)]2 [𝑅(𝐶−𝑁𝑂2 )]3
 (4.13) 

h50 = α(Г’(Q, M) )2 – β(Г’(Q,M) ) + γ (4.14) 

 

onde Σ|Q0(NO2)|, [Σn(NO2)]2, ΣQ2(x), |Q1(NO2)|, [Ṝ(C-NO2)]3 são, respectivamente, 

a soma dos módulos dos valores das cargas DMA dos átomos do grupo nitro, o 

quadrado da soma do número de grupos nitro, a soma dos valores dos quadrupolos 

dos átomos do anel dos nitrobenzênicos de cada molécula, somatório dos módulos 
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dos vetores momentos de dipolo dos átomos do grupo nitro e o comprimento médio 

de ligação C―NO2. As constantes α, β, e γ valem, respectivamente, 220,01 (e−2 a0 

−2 Å7), 171,19 (ea0 Å4), 15,084 (cm) para esse grupo de moléculas também. 

Os resultados obtidos pela Equação 4.13 foram plotados em um gráfico a partir 

do ajuste da Equação 4.14 (Figura 4.12). 

 

 

Fonte: Própria, 2020. 

Figura 4.12 Gráfico obtido através da aplicação do MODELO 3 às 21 moléculas do 
grupo de treinamento 

 

Apesar da correlação apresentada por este modelo para as moléculas de 

treinamento ser um pouco melhor do que as dos modelos 1 e 2, um maior número 

de moléculas apresentou desvios elevados, como por exemplo pnb (137%), clmtnb 

(102%), dhtna (239%), mtetnt (118%), otetnt (153%), thtnb (218%) e tnbal (176%), 

conforme mostra Tabela 4.7. 

Assim como se procedeu nos outros dois modelos, uma correlação linear 

também foi analisada obtendo-se R2=0,9274, o que se mostrou menor do que o 

apresentado na Figura 4.11. 

Observando os resultados para o modelo 3 percebe-se que a inserção do 

momento de dipolo (fator muito dependente da geometria) e do comprimento de 

ligação médio R−NO2 leva a maiores e novos erros de uma forma geral. A 

possibilidade de um distanciamento da geometria prevista para estas moléculas do 

real, como evidenciado nos outros modelos, aqui faz com que sejam amplificados 

esses desvios pela inserção desses dois fatores altamente dependentes da 

geometria.   
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Uma vez que está sendo feita a análise dos modelos propostos anteriormente 

por nosso grupo, nada mais coerente do que avaliar outros parâmetros de multipolos 

envolvidos nas moléculas, tais como o valor do monopolo dos átomos do anel ou o 

módulo do dipolo dos átomos do anel na busca de possíveis melhores modelos de 

previsões. Foram testados 21 diferentes modelos, entretanto, essa busca não teve 

sucesso, uma vez que nenhuma outra combinação possível de multipolos obtidos 

gerou melhores resultados do que o modelo 2. Inclusive, cabe destacar aqui que, 

diferentemente dos nitroazóis, que consideram a carga (Q0) do heteroátomo 

nitrogênio como um fator importante para a previsão de sensibilidade (OLIVEIRA R 

et al, 2019) a utilização do Q0 dos átomos do anel dos nitrobenzênicos mostra-se 

ineficiente, uma vez que sempre que utilizado na construção dos modelos gerou 

valores de h50 negativos. 

 

Com os resultados obtidos na aplicação dos 3 modelos propostos, pôde-se 

atestar a validade de sua utilização em um universo amostral mais amplo (49 

moléculas ao invés de 17 utilizadas anteriormente), o que mostra que os 3 modelos 

inicialmente sugeridos por nosso grupo têm uma aplicação abrangente. A utilização 

de um maior número de moléculas permitiu observações mais refinadas e que 

levaram a conclusões de que a utilização somente dos valores de carga do grupo 

nitro para a previsão de sensibilidade ao impacto não é suficiente para resultados 

satisfatórios. A despeito disso, ficou ratificado que o grupo nitro é importante para 

essa previsão e que valores de carga DMA mostram-se mais precisos do que 

aqueles previstos pelas cargas de Mulliken. Também, a inserção de fatores variados 

para se fazer essa previsão não se mostrou muito compensador uma vez que o 

modelo 3 apresentou os maiores desvios observados. Ficou claro, por fim, que a 

melhor combinação de parâmetros foi aquela mostrada pelo modelo 2, ou seja, 

mostra-se seguro prever valores de sensibilidade ao impacto de nitrobenzênicos a 

utilização de valores de carga do grupo nitro e valores de quadrupolo dos átomos do 

anel. 
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 5 FORÇA COULOMBIANA 

 

Acredita-se que a energia de dissociação (BDE) da ligação mais fraca na 

molécula de um material energético, a chamada ligação gatilho, desempenhe um 

papel importante na iniciação do material (ZHANG et al, 2005; ATALAR et al, 2009; 

SHOAF et al, 2018). Em explosivos contendo grupo nitro, as ligações C―NO2, 

N―NO2 e O―NO2, por exemplo, seriam as ligações gatilho, ou seja, a primeira a se 

romper para iniciação do explosivo (SONG, 2008) 

Como mencionado na seção 2.1, Owens, Politzer e Murray introduziram a ideia 

de relacionar o potencial eletrostático positivo nas regiões de ligações de gatilho 

(ligações C―NO2 e N―NO2) com BDEs (portanto, com forças de ligação) e 

sensibilidade ao impacto de vários altos explosivos (OWENS et al, 1985; POLITZER 

et al, 1996; MURRAY et al, 1998). A correlação dos valores de h50 e potenciais 

eletrostáticos também foi explorada por outros grupos (RICE et al, 2002, REN, 

2016). Esses autores concluíram que, ao examinarem nitroaromáticos e nitro 

alifáticos, em geral, a correlação entre força de ligação e sensibilidade ao impacto 

não se limita a certas classes de explosivos (FRIED et al, 2001). 

A análise das BDEs de C―NO2 e N―NO2 levou a uma correlação entre h50 e o 

BDE da ligação mais fraca (RICE, 2002 et al; LI et al, 2010). Fried e colaboradores 

introduziram a razão BDE/E, em que E é a energia total da molécula. Ao se fazer 

isso está se relacionando a energia de dissociação dentro da totalidade de energia 

da molécula, o que, na realidade, dá a ideia da extensão da molécula. Esta energia 

foi calculada a partir dos métodos da teoria do funcional de densidade (DFT) 

(SONG, 2008; SONG, 2006). Mathieu observou uma relação entre a sensibilidade 

de nitrocompostos e sua energia de dissociação combinada com o conteúdo 

energético / energia molecular por átomo (MATHIEU, 2012; MATHIEU, 2017). Ele 

também propôs um modelo semi-empírico para prever o h50 que gera uma equação 

única para todas as classes de substâncias químicas aplicada com sucesso a 

nitroazóis e nitrobenzênicos (MATHIEU, 2016; MATHIEU, 2015). Keshavarz e 

colaboradores exploraram a correlação de parâmetros estruturais moleculares de 

diferentes famílias de materiais energéticos com sensibilidade ao impacto 

(KESHAVARZ et al, 2017; KESHAVARZ et al, 2010; KESHAVARZ et al, 2013; 

KESHAVARZ et al, 2017; KESHAVARZ et al, 2018). 
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Inspirados em investigações anteriores que propuseram modelos matemáticos 

para correlacionar a sensibilidade a diferentes propriedades moleculares (RICE et al, 

2002; RICE, 2006 et al; MURRAY et al, 2009; POLITZER et al, 1991; POLITZER et 

al, 2002; POLITZER et al, 2015; ZHANG et al, 2005; ZHANG et al, 2008), incluindo 

trabalhos anteriores do nosso grupo, (ANDERS et al, 2011; OLIVEIRA, M. et al, 

2019; OLIVEIRA, R. et al, 2019), empregamos aqui valores calculados de forças 

coulombianas calculadas a partir dos monopolos elétricos DMA para quantificar a 

intensidade da força de ligação C – NO2. Para esse fim, definimos a força 

coulombiana para a ligação C – NO2 mais fraca normalizada Fnw, que é a força mais 

fraca de uma molécula, de acordo com a expressão: 

  

𝐹𝑛𝑤 =
𝐹.  102

[∑  (𝑛𝑁𝑂2)]2
 (5.1) 

 

onde [∑  (𝑛𝑁𝑂2)]2 é o somatório do número de grupos nitro presentes em cada 

molécula e F é a força coulombiana calculada a partir dos monopolos DMA. A soma 

quantifica o número de grupos nitro que determinam o comportamento químico dos 

nitroazóis e nitrobenzênicos, e em certo sentido, o tamanho molecular. 

De acordo com a intuição química, pode-se pensar em uma relação direta entre 

a força coulombiana da ligação C―NO2 mais fraca e sua BDE. Assim, a energia de 

dissociação da ligação (BDE) para a remoção de um radical dióxido de nitrogênio 

(•NO2) de cada molécula foi determinada assumindo o mecanismo de dissociação do 

tipo homolítico ilustrado na Figura 5.1 com a molécula 24dni como exemplo. 

 

 

Fonte: Própria, 2020. 

Figura 5.1 Processo de dissociação para a molécula do 24dni. “A” é a molécula original, 
“B” é o principal fragmento e “C” é o radical NO2 

 

A BDE é calculada a partir das energias de cada componente (Figura 5.1), de 

acordo com a expressão: 
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BDE = (EB + EC) – EA ( 5.2 ) 
 

onde EB, EC e EA são a energia eletrônica total, corrigida para a energia do ponto 

zero, respectivamente para o fragmento de radical principal, o radical do grupo nitro 

e a molécula original. A geometria das estruturas “B” e “C” para todas as moléculas 

em estudo nessa dissertação foram otimizadas utilizando o método UB3LYP/6-

311+G(d). 

 

 

A BDE e a força coulombiana (normalizada ou não), representam duas maneiras 

distintas de quantificar a força da ligação C―NO2: enquanto a BDE é a energia 

necessária para romper uma ligação, a força coulombiana mede a força da ligação 

que deve ser superada para quebrá-la. Portanto, espera-se que essas duas 

propriedades estejam diretamente relacionadas.  

Para examinar essa relação, a BDE calculada da ligação mais fraca de 19 

nitrobenzênicos e 11 nitroazóis é ajustada por uma função linear dependente dos 

valores da força coulombiana (F) (Figura 5.2). 

 

(a) 

 

 

 

 

5.1 Força coulombiana e energia de dissociação da ligação  
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(b) 

 

Fonte: Própria, 2020. 

Figura 5.2 Valores de força coulombiana (F) da ligação mais fraca vs a energia de 
dissociação da ligação (BDE) correspondente para 19 nitrobenzênicos (a) e 11 nitroazóis(b) 

 

Há uma grande dispersão dos pontos nos gráficos da Figura 5.2 (a e b), 

especialmente no caso dos nitroazóis. Logo, é baixa a relação linear entre a força 

coulombiana (F) e a energia de dissociação da ligação mais fraca (BDE). No 

entanto, normalizando a BDE pela energia total de cada molécula (BDE/E), que é a 

abordagem usada anteriormente ao lidar com essa propriedade, (SONG, 2008; 

SONG, 2006) e considerando o valor da força mais fraca normalizada pelo quadrado 

do número de grupos nitro presentes na molécula (Fnw), em vez de considerar 

simplesmente o valor F mais fraco das ligações, há uma melhora significativa nos 

resultados para a família de nitroazóis (Figura 5.3).  
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(a) 

 

(b) 

 

Fonte: Própria, 2020. 

Figura 5.3 Gráfico da força coulombiana mais fraca normalizada (Fnw) versus a energia 
de dissociação da ligação normalizada correspondente (BDE/E) dos 19 nitroaromáticos (a) e 

11 nitroazóis (b) do conjunto 

 

Portanto, possivelmente existe uma relação direta entre Fnw e BDE/E para as 

moléculas de nitroazóis, o que não é observado para os nitrobenzênicos, apesar da 

melhora ao se trabalhar com os valores normalizados. Esse fato foi utilizado para 

investigar a conexão entre a força coulombiana normalizada Fnw da ligação C−NO2 

mais fraca e a sensibilidade das moléculas em estudo, dada pelos valores 

experimentais de h50. 
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Baseado nos valores obtidos de Fnw, foram propostos modelos matemáticos 

para a previsão da sensibilidade para as duas famílias em estudo. 

 

5.2.1  Nitroazóis 

 

As moléculas da família dos nitroazóis foi dividida em um grupo de treinamento, 

composto de 5 moléculas, escolhidas segundo o critério de diversidade de estrutura, 

grupos e tipos de ligações e outro de teste, composto de 6 moléculas (Tabela 5.1). 

Os resultados obtidos para o grupo de treinamento do ajuste do h50 experimental 

pela Fnw estão indicados no gráfico da Figura 5.4. 

 

 

Fonte: Própria, 2020. 

Figura 5.4 Correlação entre a força de ligação mais fraca normalizada (Fnw) das 
moléculas de nitroazóis do grupo de treinamento com a correspondente sensibilidade ao 

impacto (h50) 

 

A equação da reta obtida na Figura 5.4 para a previsão dos valores de h50 para 

as moléculas de nitroazóis é a seguinte: 

 

h50 = 0,094Fnw + 92,781 (5.3) 

 

5.2 Força coulombiana e sensibilidade 
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onde as dimensões das constantes são: cmÅ2e−2 para o primeiro termo e em 

centímetros para o segundo. 

Os resultados obtidos com este modelo matemático de previsão de h50 para o 

grupo de treinamento e teste da família de nitroazóis estão apresentados na Tabela 

5.1. 

 

Tabela 5.1 Comparação entre os valores experimentais de h50 com os valores 
calculados pelo modelo de previsão 

Molécula h50 exp 
(cm) 

h50 calc 
(cm) 

Desvio 
(%) 

TREINAMENTO 

24dni 105 117,94 12 

1met35dn124triaz 155 143,45 -7 

1met25dni 155 117,86 -24 

nto 291 295,53 2 

34dnpy 70 101,14 44 

TESTE 

245tni 68 109,55 61 

anta 320 280,76 -12 

1met245tni 49 108,86 122 

llm-116 167,5 113,06 -32 

35dnpy 168 119,92 -29 

3n124triaz 320 279,76 -13 

Fonte: Própria, 2020. 

Os desvios observados nos valores calculados para o grupo de treinamento 

foram relativamente pequenos a exceção do 34dnpy. Desta forma, analisando o 

grupo de treinamento e teste é possível destacarmos 4 moléculas com desvios 

maiores: 1met245tni (122%), 245tni (61%), 34dnpy (44%) e llm-116(32%) (Tabela 

5.1). 

Na Figura 5.5 estão destacadas as estruturas dessas 4 moléculas e é possível 

observar que 3 delas (1met245tni, 245tni e 34dnpy) têm uma caracterítica comum 

que é o fato de apresentarem grupos nitro vicinais. Este fato, provavelmente, pode 

justificar uma previsão não tão boa. A repulsão entre esses grupos na estrutura pode 

levar a molécula a uma instabilidade um pouco maior que não está sendo prevista 

pelo modelo. Por se basear em molécula isolada, este arranjo espacial 

provavelmente está pouco realístico para descrever a estrutura cristalina do 

explosivo. Especialmente no caso do 1met245tni, o grupo metila produz uma maior 
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repulsão entre os ligantes da molécula e, provavelmente por isso, ela é a estrutura 

que apresenta o maior desvio (122%). 

 

   
 

1met245tni 245tni 34dnpy llm-116 

Fonte: Própria, 2020. 

Figura 5.5 Estruturas de nitroazóis com desvios mais elevados 

 

No caso do llm-116, tem-se algo diferente, uma vez que os grupos nitro estão 

separados por um grupo amino (NH2). A presença deste grupo entre os grupos nitro 

permite que ocorra uma interação intramolecular do tipo ligação de hidrogênio, 

conforme mostrado na Figura 5.6. 

 

Fonte: Própria, 2020. 

Figura 5.6 Interação intramolecular de hidrogênio para a molécula de llm-116 

 

Observando a estrutura da Figura 5.6 constata-se a possível formação de dois 

anéis de seis membros. Uma vez que esses anéis apresentam uma boa 

estabilidade, a ruptura da ligação gatilho (C―NO2) fica um pouco mais dificultada, o 

que pode ser confirmado por seu valor de h50 mais alto (167,50cm). Assim, como o 

modelo não inclui este efeito, e daí um valor de desvio um pouco mais elevado 

esteja sendo encontrado (−32%). 
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5.2.2 Nitrobenzênicos 

 

Para a família de nitrobenzênicos, apesar de não ter sido observada uma boa 

correlação entre BDE/E e a Fwn como se esperava, os valores de força fraca 

normalizada vs h50 experimental foram ajustados e estão em um gráfico, 

apresentado na Figura 5.7. 

 

 

Fonte: Própria, 2020. 

Figura 5.7 Correlação entre a força de ligação mais fraca normalizada (Fnw) das 
moléculas de nitrobenzênicos do grupo de treinamento com a correspondente sensibilidade 

ao impacto (h50) 

 

Entretanto, cabe ressaltar aqui que não foram analisadas todas as moléculas de 

nitrobenzênicos desta dissertação. O motivo para isso deve-se à diversidade de 

efeitos envolvidos no grupo de moléculas completo. Dessa forma, dentro do universo 

de 49 moléculas propostas nessa dissertação, tomou-se uma amostra de 19 

moléculas que permitissem uma representatividade dos diferentes tipos de 

estruturas existentes no grupo total de estudo. 

Assim, dividimos esse subgrupo de 19 moléculas em um grupo de treinamento 

com 11 moléculas e um grupo de teste com 8 moléculas (Tabela 5.2). Com isso, 

obtivemos o modelo para a previsão dos valores de h50 para as 19 moléculas em 

análise neste subgrupo, conforme apresentado na Equação 5.4. 

 

h50 = 208,3 Fnw + 24,992 (5.4) 
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onde a dimensão das constantes ajustadas são: cmÅ2e−2 para o primeiro termo e 

em centímetros para o segundo. 

Os resultados obtidos com este modelo matemático de previsão para as 19 

moléculas de nitrobenzênicos estão apresentados na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 Comparação entre os valores experimentais de h50 com os valores 
calculados pelo modelo de previsão 

Molécula h50 exp 
(cm) 

h50 
calc 
(cm) 

Desvio 
(%) 

TREINAMENTO 

24dnp 90 95,84 6,49 

datnp 112 83,40 -25,54 

dhtna 32 32,95 2,98 

hnbp 70 67,92 -2,97 

hndpa 48 49,05 2,18 

hns 54 61,07 13,10 

pa 87 78,80 -9,43 

thtnb 27 29,78 10,28 

tmtnb 110 127,18 15,62 

tnap 138 133,39 -3,34 

tnr 43 51,61 20,03 

TESTE 

dahnbp 67 44,52 -33,56 

dcltnan 75 100,80 34,40 

dmtnb 100 120,58 20,58 

eotnb 190 89,44 -52,93 

hndpm 39 62,68 60,72 

matent 37 69,91 88,95 

tetna 41 67,54 64,73 

tnan 192 113,00 -41,14 

Fonte: Própria, 2020. 

Os desvios apresentados para os valores calculados de sensibilidade ao impacto 

mostram-se razoavelmente satisfatórios. Entretanto, pode-se perceber que hndpm 

(60,72%), matent (88,95%) e tetna (64,73%) apresentam desvios um pouco maiores 

do que no geral (acima de 60%). 
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hndpm matetnt tetna 

Fonte: Própria, 2020. 

Figura 5.8 Moléculas de nitrobenzênicos  que apresentaram um maior desvio após a 
aplicação do modelo de previsão de sensibilidade 

Estes desvios, provavelmente estão relacionados com a transferência 

intramolecular de um hidrogênio conforme previsto por alguns autores na literatura 

(POLITZER, 1989; MURRAY et al, 1990; ZHANG et al, 2005; SHOAF et al, 2018). 

Ao ocorrer essa movimentação, caminhos reacionais distintos podem ser 

observados, de acordo com a estruturas do material em análise, conforme indicado 

pelos possíveis mecanismos propostos para hndpm, matent e tetna (Figura 5.9). 

 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

Fonte: Própria, 2020. 

Figura 5.9 Possíveis caminhos de (a) eliminação do HONO para a molécula do hndpm; 
(b e c) ciclização para a molécula do tetna e matetnt 

 

Analisando a estrutura do hndpm, observa-se ser possível a abstração do átomo 

de hidrogênio pelos grupos nitro nas posições 2, 6, 8 e 12 (Figura 5.8). Como, neste 

caso, possivelmente, ocorrerá a eliminação do HONO, conforme indicado na 

literatura (POLITZER, 1989; MURRAY et al, 1990; ZHANG et al, 2005; SHOAF et al, 
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2018), as ligações entre os carbonos localizados nessas posições e seus 

respectivos grupos nitro deveriam apresentar valores próximos de força e serem as 

mais fracas das estruturas. Entretanto, isso não foi observado em nossos resultados: 

as ligações mais fracas, de acordo com os valores de monopolos obtidos, foram 

aquelas referentes aos carbonos nas posições 4 e 10 (Figura 5.8).  

Para as moléculas matetnt e tetna a análise é similar uma vez que, em ambas, o 

mecanismo proposto na literatura (POLITZER, 1989; MURRAY et al, 1990; ZHANG 

et al, 2005; SHOAF et al, 2018) é a provável ciclização que ocorrerá entre o grupo 

nitro e o grupo amino presentes na estrutura e não a eliminação do HONO conforme 

ocorre para o hndpm. 

Diferentemente da eliminação do HONO, quando ocorre a ciclização, a ligação 

entre o átomo de carbono e o átomo de nitrogênio do grupo nitro torna-se mais forte, 

sendo mais difícil de ser rompida. Assim, entende-se que, ao ser formado esse ciclo, 

a ligação gatilho não pode estar envolvida. 

Para a molécula do matetnt, de acordo com os valores obtidos de monopolos, a 

ligação mais fraca está localizada na posição 2 e a mais forte na posição 5 (Figura 

5.8). Este resultado mostra-se incoerente com o mecanismo proposto na literatura 

uma vez que, ocorrendo a ciclização a ligação torna-se mais forte, podendo 

acontecer com o grupo nitro localizado na posição 2 ou 4. Assim, é plausível 

imaginar que as ligações mais fracas estariam localizadas nas posições 5 e 6. 

Por apresentarem estruturas muito semelhantes, a análise para a molécula 

tetna, em relação ao matetnt, será praticamente idêntica. As ligações envolvendo os 

carbonos 2 e 6 deveriam ser as mais fortes, uma vez que é possível ocorrer a 

ciclização entre o grupo amino localizado no carbono 1 e os grupos nitro das 

posições 2 e 6 (Figura 5.9). As ligações gatilho, portanto, poderiam estar localizadas 

nas posições 3 e 4, uma vez que estas deveriam ser as mais fracas da estrutura. 

Entretanto, ao calcular a força das ligações a partir dos monopolos DMA 

(APÊNDICE B2), observa-se que a ligação mais fraca está posicionada no carbono 

6, o que é incoerente com o modelo proposto pois.  

Os valores de h50 calculados foram superiores ao experimental para as 

moléculas em questão: hndpm (60,72%), matent (88,95%) e tetna (64,73%), 

mostrando que, possivelmente, não está sendo analisada a ligação gatilho apesar 

de sua força ser menor (Figura 5.9). 
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Assim, tendo observado essas discrepâncias, nota-se que, provavelmente, o 

modelo não considerou para essas moléculas a possibilidade do mecanismo 

proposto. Tendo em vista que se tratam de moléculas isoladas, essa variação nos 

resultados pode ser entendida. Uma pequena distorção de um ângulo em um grupo 

substituinte promove uma alteração no valor dos multipolos elétricos da molécula. 

Dessa forma, quando for considerado o arranjo cristalino do explosivo com a 

inclusão das interações devidas, muito provavelmente, resultados melhores serão 

obtidos. Entretanto, cabe ressaltar que, para as outras 16 moléculas analisadas 

resultados satisfatórios, com o desvio máximo da ordem de 50% foram encontrados 

vislumbrando um caminho interessante a ser seguido.  

Com os resultados obtidos é possível concluir que a análise da ligação gatilho 

sendo tratada como uma interação coulombiana entre os átomos participantes, traz 

resultados muito satisfatórios e corrobora a utilização de monopolos DMA nesta 

aplicação. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A sensibilidade de um material energético é uma propriedade muito importante a 

ser estudada uma vez que o manuseio com segurança desse material é fator 

primordial a se considerar. É a sensibilidade de um explosivo que ajuda a ditar, 

também, sua aplicação. Dessa forma, ficou evidente neste trabalho que, assim como 

já apontava a literatura e estudos de outros grupos de pesquisa, é importante se 

buscar entender a constituição molecular de um explosivo para entender seu 

comportamento em relação a facilidade de acionamento. Foi possível confirmar 

observações anteriores de que é possível se estabelecer correlações entre a 

estrutura eletrônica de explosivos com sua sensibilidade ao impacto. Essa 

correlação se mostrou possível na presente análise de duas famílias de explosivos, 

a saber, os nitroazóis e os nitrobenzênicos.  

Com relação às correlações estrutura eletrônica / sensibilidade, conforme já 

destacado anteriormente por nosso grupo (ANDERS et al, 2011), para ambas as 

famílias analisadas, algumas observações puderam ser confirmadas. A presença de 

grupos injetores de elétrons ligados ao anel aromático (azólico ou benzênico) 

acarreta numa maior deslocalização eletrônica na molécula, portanto, um aumento 

nos valores de quadrupolo dos átomos do anel, consequentemente, diminuindo a 

sensibilidade do composto em questão.  

Outro fator importante a se destacar é que ao serem estabelecidos modelos 

matemáticos para a previsão da sensibilidade ao impacto, a inclusão somente da 

carga dos grupos nitro não é o suficiente para descrever o comportamento da 

molécula, como proposto anteriormente. A utilização de apenas essa propriedade 

para a previsão de sensibilidade produziu valores com altos desvios em relação aos 

resultados experimentais. Logo, pode-se concluir que a inclusão de mais uma 

propriedade é necessária. No caso da família dos nitroazóis, a carga (monopolo) e o 

quadrupolo dos nitrogênios heteróatomos presentes no anel são indispensáveis na 

previsão de sensibilidade. Para essa família, também foi constatado que é 

fundamental a quantidade e a localização dos heteroátomos presentes, 

influenciando diretamente nessa questão. 

Para os nitrobenzênicos, cabe destacar aqui que a carga do grupo nitro e o 

quadrupolo dos átomos do anel são fatores essenciais para a previsão da 
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sensibilidade podendo-se dispensar, inclusive, a utilização dos valores de carga (Q0) 

dos átomos componentes do anel no modelo de previsão. A utilização dos 

monopolos dos átomos do anel, inclusive, gerou valores de h50 negativos, o que não 

tem sentido químico. 

Foi proposta a utilização de um modelo de força coulombiana para analisar as 

ligações gatilho dessas famílias de explosivos. Sabendo que as ligações C―NO2, ao 

se romperem, são as responsáveis pelo desencadeamento de todo o processo 

reacional explosivo, foi proposta a quantificação da força dessa ligação como fator 

determinante de sua sensibilidade. Partindo-se do pressuposto que essa ligação 

pode ser entendida como uma interação de monopolos entre os átomos de carbono 

e nitrogênio envolvidos na ligação, esses valores de força puderam ser calculados e 

tomados para correlação com o h50 dos explosivos. Para fundamentar esse princípio 

proposto, estabeleceu-se uma relação entre a BDE e a força coulombiana e, para os 

nitroazóis, esta relação apresentou um bom nível de correlação. Este fato não foi 

observado para os nitrobenzênicos. 

Os modelos coulombianos apresentaram resultados muito bons, com desvios 

relativamente baixos em relação aos dados experimentais. Os maiores desvios 

pontuais puderam ser explicados analisando-se quimicamente a estrutura das 

moléculas. 

A utilização do método DMA mostrou-se bastante eficaz e dotada de uma 

precisão muito boa quando comparada, por exemplo, às cargas de Mulliken. A 

análise dos valores de multipolos DMA mostrou-se quimicamente bastante coerente, 

trazendo clareza para o entendimento da relação entre a estrutura e a propriedade 

desejada. É importante ressaltar que o refinamento deste método tornará possível o 

aprimoramento deste trabalho quando essas moléculas forem analisadas em uma 

situação mais realística, ou seja, quando se levar a cabo o estudo desta e de outras 

propriedades utilizando como ponto de partida o cristal e não mais a molécula 

isolada. 
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APÊNDICE A – Estruturas com representação dos monopolos (preto) e 

quadrupolos (vermelho) para moléculas de nitroazóis 
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APÊNDICE B1 - Valores de força mais fraca e BDE para os 19 nitrobenzênicos 

analisados no capítulo 5: Força Coulombiana 

 

Molécula 
F + fraca 

(e2Å−2) 

Nº 
NO2 

Fnw 

(e2Å−2) 

BDE 
(Kcal/mol) 

E  
(kcal/mol) 

(BDE/E)*104 

24dnp 1,360559 2 0,34013967 65,33 449505,1234 1,453 

dahnbp 3,374487 6 0,093735758 66,05 1129948,158 0,5845 

datnp 2,523484 3 0,280387144 68,27 647279,6308 1,055 

dcltnan 3,27544 3 0,363937817 61,3 1179234,404 0,5198 

dhtna 0,344041 3 0,038226832 65,72 659751,1439 0,9961 

dmtnb 4,130109 3 0,458901022 63,08 579907,1534 1,088 

eotnb 2,784442 3 0,309382448 61,42 627094,9371 0,9794 

hnbp 7,418914 6 0,206080943 66,5 1060482,257 0,6271 

hndpa 4,157341 6 0,115481698 62,65 1095207,316 0,572 

hndpm 6,513369 6 0,180926911 60,31 1085126,913 0,5558 

hns 6,235575 6 0,173210406 63,6 1109023,117 0,5735 

pa 2,324712 3 0,258301318 64,52 577815,143 1,117 

tetna 3,268078 4 0,204254861 65,67 693645,8884 0,9467 

thtnb 0,206718 3 0,022968613 64,84 672219,5208 0,9646 

tmtnb 4,415389 3 0,490598769 65,27 604555,4346 1,08 

tnan 3,802689 3 0,422521027 64,86 602443,4104 1,077 

tnap 4,683436 3 0,520381778 61,96 612537,4145 1,012 

tnr 1,150255 3 0,127806068 64,89 625020,3935 1,038 

matetnt 3,450329 4 0,215645559 54,96 718291,7581 0,7651 
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APÊNDICE B2 - Valores de força coulombiana calculado para todas as ligações C-NO2 presentes na molécula 

 

Molécula 
F1 

(e2Å−2) 
C 

F2 

(e2Å−2) 
C 

F3 

(e2Å−2) 
C 

F4 

(e2Å−2) 
C 

F5 

(e2Å−2) 
C 

F6 

(e2Å−2) 
C 

24dnp 1,360559 4 2,262693 10         

dahnbp 4,36224 15 3,375082 23 6,655013 26 3,374487 27 6,658227 29 4,363013 31 

datnp 3,034599 2 2,539809 4 2,523484 6       

dcltnan 3,27544 1 3,318341 3 5,465219 5       

dhtna 2,198215 3 0,344041 9 2,204976 15       

dmtnb 5,37605 1 4,130109 3 5,375124 5       

eotnb 3,935371 1 2,784442 3 5,750313 5       

hnbp 9,399925 15 7,418914 25 9,398785 29 7,420553 30 9,400811 34 9,403954 32 

hndpa 8,254934 21 9,284059 24 6,998077 27 9,15183 29 8,300824 32 4,157341 35 

hndpm 7,25993 2 6,513369 4 7,351524 6 7,409884 8 6,712101 10 7,859304 12 

hns 7,330596 2 6,235575 5 7,482501 8 7,482501 18 7,330596 17 6,235575 22 

matent 3,450329 2 5,718169 4 13,40783 5 5,654056 6     

pa 2,471196 13 2,324712 16 5,165888 19       

tetna 5,868555 2 14,37984 3 5,74298 4 3,268078      

thtnb 1,891013 9 1,515052 11 0,206718 13       

tmtnb 4,415389 1 4,484842 3 4,566745 5       

tnan 6,079878 2 4,405826 4 3,802689 6       

tnap 4,683436 9 7,484242 12 4,975876 13       

tnr 1,150255 8 3,544931 10 1,164581 13       
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APÊNDICE C - Fundamentação teórica 

 

Uma vez que a Química Teórica, mais especificamente a Química Quântica, 

se baseia na Mecânica Quântica para descrever sistemas químicos, é 

interessante discutir os princípios e fundamentos quânticos que são 

indispensáveis para o desenvolvimento de trabalhos nessa área.  

 

A equação de Schrödinger  

 

Baseado na dualidade partícula-onda da Natureza, proposta por de Broglie, 

entende-se que qualquer partícula material microscópica também pode se 

comportar como uma onda e, com isso, ser descrita por uma entidade 

matemática denominada função de onda (Ѱ). Esta função de onda descreve o 

estado do sistema e quando submetida ao operador adequado, fornece 

informações sobre determinada propriedade desse sistema. A expressão 

matemática que determina a energia de um sistema quântico é denominada 

equação de Schrödinger independente do tempo. 

 

[−
ℏ2

2𝑚
 ∇2 + 𝑉] Ψ(𝒓) = 𝐸 Ψ(𝒓) (C.1) 

 

onde  

∇2=
𝜕2𝜓

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝜓

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝜓

𝜕𝑧2
 

é o operador Laplaciano. 

 

A equação descreve uma partícula de massa m se deslocando no espaço 

sujeita a um potencial externo V, sendo ℏ a constante de Planck (h) dividida por 

2π e E a energia do sistema (ATKINS, 2008). 

A equação de Schrödinger pode ser expressa de forma compacta como 

HѰ = EѰ 

(

C.2) 
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onde H é denominado operador Hamiltoniano e se escreve como 

𝐻 = −
ℏ2

2𝑚
 ∇2 + 𝑉 

 

O operador Hamiltoniano compõe-se de duas partes, sendo o termo  −
ℏ2

2𝑚
 ∇2  

correspondente à energia cinética da partícula (partícula essa que pode ser um 

elétron em um átomo, logo o termo em questão corresponde à componente 

cinética do movimento eletrônico) e V é o potencial sob o qual o elétron, no caso 

dessa citada correspondência atômica, estaria submetido (força coulombiana 

atrativa do núcleo). 

Para o átomo de hidrogênio (ou átomos hidrogenóides, sistemas de um 

núcleo e um elétron sujeitos a atração eletrostática mútua), podemos considerar 

esse sistema como a interação coulombiana do elétron com o núcleo. Dessa 

forma, o hamiltoniano, nesse caso, ganha a forma 

 

𝐻 = −
ℏ2

2𝑚
 ∇2 +

𝑍𝑒2

4𝜋휀0𝑟
 (C.3) 

 

 onde “Z” é a carga nuclear do átomo em questão, “e” a carga do elétron, “ε0” é a 

permissividade elétrica do vácuo e “r” a distância de separação entre as cargas. 

Uma vez que a densidade eletrônica dos átomos em geral têm simetria 

esférica, em especial os de camadas mais próximas ao núcleo, como é o caso 

dos átomos hidrogenóides onde o caráter orbital “s” é prevalecente, é mais 

conveniente escrever a equação de Schrödinger hidrogenóide em coordenadas 

esféricas. Assim, a função de onda, no caso, será o produto de uma parte radial 

e uma parte esférica (harmônico esférico) (LEACH, 2001): 

 

Ѱnlm = Rnl(r) ϒlm (θ, ϕ) (C.4) 

 

O princípio expresso pela equação de Schrödinger pode ser aplicado não só 

a um sistema mais simples de um elétron interagindo com um núcleo, mas 

também a um conjunto de partículas interagentes, tais como num átomo 

polieletrônico ou numa molécula. Neste caso, o hamiltoniano, em unidades 

atômicas (me= 1; ħ= 1; e= 1), fica: 
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1
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∑ ∇𝑖

2

𝑁

𝑖
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1
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 ∑ ∇𝐼
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𝑀
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𝑀
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1

|𝑟𝑖 −  𝑟𝑗|
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𝑁

𝑗<𝑖

𝑁

𝑖

+ ∑  ∑ (
𝑍𝐼𝑍𝐽

|𝑅𝐼 −  𝑅𝐽|
)

𝑀

𝐽<𝐼

𝑀

𝐼

 

 

(C.5) 

 

Observa-se que a parte cinética do hamiltoniano corresponde aos dois primeiros 

termos da equação, ℏ2

𝑚⁄  é igual a 1 em u.a., sendo representadas aqui a 

energia cinética dos elétrons e dos núcleos, respectivamente. Os outros termos 

correspondem às energias potenciais coulombianas elétron-núcleo, elétron-

elétron e núcleo-núcleo, respectivamente. O termo i faz referência aos elétrons, I 

aos núcleos, N ao número de elétrons, M ao número de núcleos, |RI – ri| à 

distância entre um elétron e determinado núcleo, |ri - rj| à distância entre os 

elétrons e |RI – Rj| à distância entre núcleos. Os termos repulsivos aparecem 

com sinal positivo na equação pois suas contribuições redundam em aumento 

da energia do sistema. 

A solução analítica da equação de Schrödinger só pode ser obtida para 

alguns poucos sistemas simples, tais como uma partícula numa caixa, num anel 

ou numa esfera, o oscilador harmônico e o átomo de hidrogênio. Nesses casos, 

ainda, é necessário impor algumas condições de contorno para se determinar 

soluções fisicamente aceitáveis (ATKINS, 2008). 

Além das condições de contorno necessárias para a resolução da equação 

de Schrödinger, a solução deve ser normalizada. A razão é que a função de 

onda multiplicada por seu complexo conjugado (caso a função seja complexa) 

representa a densidade de probabilidade de se encontrar a partícula numa 

determinada região do espaço. Esta é a interpretação de Born para a função de 

onda (LEACH, 2001). Portanto, a integral 

 

∫ Ψ
∗ Ψ 𝑑𝜏 = 1 (C.6) 
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 expressa o fato de que a probabilidade de se encontrar a partícula em todo o 

espaço é 1 (ou 100%). 

Para sistemas mais complexos, ou seja, com mais de três partículas, como o 

átomo de He, são necessárias aproximações para simplificar os cálculos e se 

chegar às soluções. 

 

Aproximação de Born-Oppenheimer 

 

É a primeira aproximação necessária para se estudar teoricamente 

moléculas. Ela parte do fato de que o núcleo possui massa muito maior que os 

elétrons (a massa de um próton é, aproximadamente, 1836 vezes maior que a 

de um elétron) podendo, para todos os efeitos, considerar os núcleos da 

molécula parados. A mobilidade eletrônica, portanto, é muito maior e facilmente 

ajustável a qualquer pequeno movimento nuclear. (HOLLAUER, 2007) 

É possível, então, escrever a função de onda total de uma molécula em 

forma aproximada como o produto de funções correspondentes aos subsistemas 

eletrônico e nuclear. Assim, os termos de energia cinética correspondente ao 

núcleo e a interação potencial núcleo-núcleo na equação do hamiltoniano 

desaparecem e o operador hamiltoniano é simplificado em duas partes. Uma, 

 

𝐻𝑒𝑙𝑒𝑡 = − 
1

2
∑ ∇𝑖

2

𝑁

𝑖

−  ∑  

𝑁

𝑖

∑ (
𝑍𝐼

|𝑹𝑰− 𝒓𝒊|
)

𝑀

𝐼

+  ∑  ∑ (
1

|𝒓𝒊 − 𝒓𝒋|
)

𝑁

𝑗<𝑖

𝑁

𝑖

 (C.7) 

 

correspondendo somente à parte cinética eletrônica, e outra às interações 

potenciais elétron-núcleo e elétron-elétron. Nessa aproximação, a interação 

núcleo-núcleo tem valor constante e corresponde a hamiltoniana nuclear. 

Portanto, a hamiltoniana molecular assume a seguinte forma na aproximação 

Born-Oppenheimer: 

𝐻 =  𝐻𝑒𝑙𝑒𝑡 +  
𝑍𝐼𝑍𝐽

|𝑹𝐼 − 𝑹𝐽|
 (C.8) 
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O Método Hartree-Fock 

 

A solução exata para a equação de Schrödinger, como já foi dito, só é 

possível na forma analítica para átomos hidrogenóides, ou ainda, utilizando-se 

aproximações (Born-Oppenheimer) para sistemas de um único elétron, tais 

como H2
+. Todavia, em sistemas multieletrônicos, obter a função de onda 

aproximada não é algo trivial (FORESMAN, 1996). Uma dificuldade crucial a se 

considerar (e que, por consequência, requer remediação) é a repulsão eletrônica 

que impede o uso do método de separação de variáveis para resolver a equação 

de Schrödinger eletrônica. 

Para tentar minorar a dificuldade de lidar com esse fator, o inglês Douglas 

Hartree propôs uma abordagem em que a função de onda global do sistema é 

uma combinação linear das várias funções de onda de cada elétron componente 

do sistema, ou seja, a função de onda é um produto dos orbitais 

monoeletrônicos (produto de Hartree): 

 

Ѱ (r1, r2, r3, ..., rn) =   ψ (r1) ψ(r2) ψ(r3) ... ψ(rn) (C.9) 

 

A Equação (8.9) representa o produto de orbitais ocupados por somente um 

elétron. Contudo, em se tratando de sistemas de camada fechada, é necessário 

considerar os orbitais duplamente ocupados, levando em conta o spin de cada 

um. Dessa forma, cada função eletrônica componente da função de onda global 

apresentará duas possibilidades de ocupação do elétron que serão nomeadas 

spin α e spin β. Assim, a Equação (C.9) fica escrita mais acuradamente como o 

produto dos seus orbitais-spin: 

 

Ѱ (r1, r2, ...) =   ψ(r1)α(1) ψ(r1)β(1)  ψ(r2)α(2) ψ(r2)β(2)  ... (C.10) 

 

Os elétrons são partículas indistinguíveis entre si (férmions) e, assim sendo, 

o Princípio de Pauli impõe uma função de onda antissimétrica para o sistema 

(HOLLAUER, 2007). Em outras palavras, ao se permutar as coordenadas de 

dois elétrons do sistema, o sinal da função de onda global deve mudar. Em se 

tratando de partículas de spins opostos ocupando o mesmo orbital, essa 

imposição deve ser observada e a maneira mais prática de se implementar isso 
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matematicamente é através de um determinante, como sugerido por John Slater 

(SLATER, 1951). Para se construir esse determinante, separa-se cada elétron 

em uma linha e os spin-orbitais em colunas distintas (ou vice-versa). 

Naturalmente, a condição de antissimetria na função de onda é respeitada 

(HOLLAUER, 2007). Assim, para um sistema de N elétrons o determinante de 

Slater é escrito como: 

 

Ψ(1,2, … , 𝑁) =  √
1

𝑁!
   

|

|

𝜓(1)𝛼(1)      𝜓(1)𝛽(1) …  𝜓(1)𝜔(1)

𝜓(2)𝛼(2)      𝜓(2)𝛽(2) …  𝜓(2)𝜔(2)
.
.
.

𝜓(𝑁)𝛼(𝑁)      𝜓(𝑁)𝛽(𝑁) …  𝜓(𝑁)𝜔(𝑁)

|

|
 

(C.11) 

 

O fator √
1

𝑁!
    é denominado fator de normalização e o denominador “N!” 

dentro da raiz é o fatorial do número de elétrons desse sistema.  

Permutando-se as duas linhas do determinante equivale a mudar as 

coordenadas dos elétrons. Assim, o princípio de Pauli é atendido pois se obtém 

uma função de sinal trocado, o que obedece aos requisitos de antissimetria da 

função de onda. 

Na maioria dos casos de cálculo de estruturas eletrônicas, o objetivo é 

determinar os orbitais moleculares, uma vez que eles não são conhecidos. Para 

o caso de sistemas de muitos corpos, não se pode ter uma solução exata para 

esse problema, e sim, propostas de funções-orbitais. Assim, para se saber se 

uma função de onda proposta é boa para o problema apresentado, lança-se 

mão do “teorema da variação” que estabelece que “a energia calculada a partir 

de uma forma aproximada da função de onda real é sempre maior, ou no 

máximo igual, à verdadeira”. Então, quanto menor a energia obtida, melhor é a 

função de onda escolhida (LEACH, 2001), segundo o critério de energia do 

sistema. 

Dessa forma, para se obter o mínimo de energia (melhor função de onda), 

basta fazer com que a primeira derivada da expressão de energia seja zero 

(𝛿E=0), respeitando-se a imposição de que os orbitais moleculares permaneçam 
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ortogonais. Em termos da integral de sobreposição (Sij), a condição de 

ortogonalidade entre dois orbitais “i” e “j” fica: 

 

Sij = ∫ 𝜓𝑖  𝜓𝑗  𝑑𝜏 = 𝛿ij  (delta de Kronecker) (C.12) 

(𝛿ij = 0 se i ≠ j; 1 se i = j) 

 

Utilizando-se o método dos multiplicadores de Lagrange, tem-se que: 

 

𝛿𝐸 + 𝛿 ∑ ∑ 𝜆𝑖𝑗

𝑗

𝑆𝑖𝑗 

𝑖

= 0 (C.13) 

 

Nas equações de Hartree-Fock, o multiplicador de Lagrange (𝜆𝑖𝑗) é 

substituído por -2εij para refletir o fato de se tratar da energia do orbital 

molecular. Então: 

 

𝛿𝐸 − 2𝛿 ∑ ∑ 휀𝑖𝑗

𝑗

𝑆𝑖𝑗 

𝑖

= 0 (C.14) 

 

Observa-se, com isso, um operador, denominado operador de Fock (ƒ̂), que 

pode atuar em cada uma das funções monoeletrônicas da função de onda global 

escrita como determinante de Slater e gerar energias individuais εi para cada 

orbital molecular ψi: 

 

ƒ̂ ψi = εiψi (C.15) 

 

Considerando um elétron no orbital 𝜓𝑖  no campo dos núcleos em interação 

com elétrons nos orbitais 𝜓𝑗  percebe-se que o operador para o elétron em 𝜓𝑖  é 

uma equação íntegro-diferencial que tem como termos um operador de “caroço”, 

o coulombiano (ou médio) e o de troca. 

O operador de Fock (ƒ̂ ), dessa forma, pode ser definido por esses três 

termos: 

 

ƒ̂ = �̂� 𝑐𝑎𝑟𝑜ç𝑜 + �̂�𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 +  �̂�𝑡𝑟𝑜𝑐𝑎 (C.16) 
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onde �̂�caroço é conhecido como o operador de “caroço” pois trata da parte da 

eletrosfera mais interna, de camada fechada e, também, dá conta da energia 

potencial do elétron em sua interação com o campo atrativo do núcleo: 

 

𝐻𝑐𝑎𝑟𝑜ç𝑜 = − 
1

2
∑ ∇𝑖

2

𝑁

𝑖

−  ∑  

𝑁

𝑖

∑ (
𝑍𝐼

|𝑹𝑰− 𝒓𝒊|
)

𝑀

𝐼

 (C.17) 

 

O termo �̂�medio é a aproximação ao problema de interações multieletrônicas, 

ou seja, o termo da repulsão elétron-elétron. Ele adquire a forma: 

 

�̂�𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 2 ∑ 𝐽𝑖

𝑁

𝑖

 (C.18) 

𝐽𝑖𝜓1 =  
𝑒2

4𝜋휀0
 ∫ 𝜓1

1

𝑟12
𝜓2𝜓2

∗  𝑑𝜏 (C.19) 

 

Para lidar com a repulsão intereletrônica, o método Hartree-Fock levou a 

aproximação descrita nas Equações (C.18) e (C.19) com a integral de Coulomb. 

Ele considera a interação de um elétron do sistema não com os outros elétrons 

um a um, mas sim com a densidade média (𝜓2𝜓2
∗) da nuvem eletrônica. Esta é, 

sem dúvida, a aproximação mais drástica do método e que não lida totalmente 

com a situação da repulsão eletrônica, mas apenas é uma primeira aproximação 

do problema. 

O último termo do operador de Fock é conhecido como operador de troca. 

Trata-se de um termo de origem puramente quântico, que não possui 

equivalente clássico e está relacionado com a antissimetria da função de onda e 

com o momento angular de spin do elétron, uma grandeza física também 

puramente quântica. Ele tem a forma: 

 

�̂�𝑡𝑟𝑜𝑐𝑎 = − ∑ 𝐾𝑚

𝑖

 (C.20) 

 

𝐾𝑚𝜓1 =  
𝑒2

4𝜋휀0
 ∫ 𝜓2

1

𝑟12
𝜓1𝜓2

∗  𝑑𝜏 (C.21) 
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Portanto, a energia total do sistema na aproximação de Hartree-Fock pode 

ser descrita pela equação (LEACH, 2001): 

 

𝐸 = 2 ∑ 𝐻𝑐𝑜𝑟𝑒

𝑁
2⁄

𝑖=1

+  ∑ ∑(2 

𝑁
2⁄

𝑖=1

𝑁
2⁄

𝑖=1

𝐽𝑖𝑗 −  𝐾𝑖𝑗) (C.22) 

 

com N igual ao número de elétrons do sistema. 

Apesar de a função de onda poder ser descrita, nessa aproximação, como 

uma combinação de diversas outras funções, os orbitais-spin, faz-se necessário 

conhecer tais funções orbitais. 

O holandês Clemens Roothaan propõe uma forma de resolução 

computacionalmente conveniente do método Hartree-Fock (HF) na qual sugere 

que esses spin-orbitais moleculares podem ser expressos como uma 

combinação linear entre orbitais atômicos (𝜒𝑖) na seguinte forma geral 

(ROOTHAAN, 1951): 

𝜓𝑚 =  ∑ 𝐶𝑖𝑚

𝑁

𝑖=1

 𝜒𝑖 (C.23) 

 

onde Cim é o coeficiente que atribui o peso da contribuição de cada elétron para 

a construção da função e a função atômica 𝜒𝑖 é denominada de função de base. 

A abordagem matemática de Hartree-Fock-Roothaan a ser desenvolvida 

para a resolução das equações é a matricial, onde  

 

Fc = Scε (C.24) 

 

F é a matriz de Fock e ela é composta por elementos provenientes do operador 

Fock atuando sobre cada orbital atômico. A matriz S é denominada matriz de 

sobreposição. Seus elementos serão resultantes da integral de cada orbital 

atômico; se a sobreposição entre eles for total, ou seja, se tratar de orbitais 

idênticos, esse elemento terá valor 1 e do contrário, orbitais completamente 

ortogonais se sobrepondo gerará um elemento de valor zero. C é a matriz dos 

coeficientes e ε é a matriz de energia com cada elemento tendo sua energia 

evidenciada na diagonal principal. 
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Dessa forma, para se descrever o orbital molecular, é necessário usar um 

conjunto de orbitais atômicos (bases) adequado. Esses orbitais são descritos 

através de funções matemáticas (FORESMAN, 1996) cujas mais utilizadas são 

equações do tipo Slater e gaussianas. Uma função do tipo Slater é a que 

descreve de forma mais exata a função de onda atômica por conservar a parte 

radial e angular de um orbital hidrogenóide segundo a representação abaixo: 

 

𝜒 = 𝑁𝑎𝑒−𝑏𝑟𝛾𝑙𝑚(𝜃, 𝜙)      (C.25) 

  

O gráfico gerado por ela é representado no esboço abaixo na FIG C.1. Esse 

tipo de função, apesar de representar de forma mais fiel o orbital atômico, 

mostra-se difícil de trabalhar em termos computacionais, pois as integrais para J 

e K devem ser resolvidas numericamente. É mais viável computacionalmente a 

utilização de funções do tipo gaussiana Figura C.1, pois leva a integrais com 

solução analítica: 

 

𝜒 = 𝑁𝑥𝑖𝑦𝑗𝑧𝑘𝑒−𝛼𝑟2
 (C.26) 

 

onde 𝑟 =  √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 ; i, j e k são números inteiros; α é uma constante 

relacionada à extensão radial da função e N uma constante de normalização. 

Não apenas uma, mas um conjunto de gaussianas pode se aproximar da 

função de onda real e mostra-se uma equação mais fácil de lidar para os 

cálculos computacionais. 

 

 
 

Fonte: Própria, 2020.  

Figura C.1Esboço de gráfico da função de onda atômica e de uma gaussiana, 
respectivamente 
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Teoria do Funcional da Densidade (DFT) 

 

Walter Kohn e seu aluno Pierre Hohenberg propuseram o tratamento de 

sistemas multicorpos pela Teoria do Funcional de Densidade ou Density 

Functional Theory (DFT) (HOHENBERG et al, 1964). Ao invés de tratar os 

sistemas considerando suas funções de onda, Kohn e Hohenberg propuseram 

que todas as propriedade observáveis do sistema eram uma função de sua 

densidade eletrônica ρ(r). Assim, um observável “O” seria um funcional de ρ, 

uma vez que a densidade eletrônica é determinada como função do ponto a uma 

distância “r” do referencial. Assim, pode-se escrever que O [ρ(r)] (MARQUES et 

al, 2006). 

Sendo a energia um observável do sistema, ela é, portanto, um funcional da 

densidade eletrônica, como prevê a teoria DFT, E[ρ(r)]. Na realidade, essa 

dependência da energia com a densidade eletrônica já havia sido sugerida anos 

antes, na década de 1920, por Thomas, Fermi e Dirac (FORESMAN, 1996). 

Minimizando-se, portanto, o funcional E[ρ(r)], têm-se a energia do estado 

fundamental do sistema.  

Uma vez que a densidade eletrônica é a densidade de probabilidade de se 

encontrar o elétron na posição r, sua relação com a função de onda se 

estabelece de uma maneira já conhecida como: 

 

𝜌(𝐫) =  |Ψ(𝐫)|2 (C.27) 

 

A teoria DFT de Kohn e Hohenberg se mostrou muito promissor e eficiente e 

com menor custo computacional para os cálculos dos sistemas moleculares. 

Todavia, ainda restava um problema: definir analiticamente a forma da função 

densidade ρ(r). A resposta veio no ano seguinte, 1965, no trabalho de Kohn, 

agora com Lu Sham (KOHN et al, 1965). Kohn e Sham propuseram algumas 

aproximações para este fim, sendo uma delas a suposição de que os elétrons 

dos sistemas não interagiriam uns com os outros, estando aproximadamente 

isolados da influência repulsiva mútua e, além disso, imersos num potencial 

(equivalente ao potencial coulombiano do núcleo) denominado potencial de 

Kohn-Sham 𝜐𝐾𝑆(𝜌). Este potencial seria, ele mesmo, um funcional da densidade 

eletrônica: 
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𝜐𝐾𝑆(𝜌) =  𝜐𝑒𝑥𝑡(𝐫) +  𝜐𝐻𝑎𝑟𝑡𝑟𝑒𝑒(𝐫) + 𝜐𝑋𝐶(𝜌) (C.28) 

 

onde 𝜐𝑒𝑥𝑡(𝐫) é o potencial de interação do núcleo sobre os elétrons, 𝜐𝐻𝑎𝑟𝑡𝑟𝑒𝑒(𝐫) 

leva em consideração a interação repulsiva elétron-elétron; na realidade, a 

interação eletrônica com a média da nuvem eletrônica do sistema e 𝜐𝑋𝐶(𝜌) é o 

termo de troca e correlação, associado à antissimetria da equação de onda e 

que precisa ser definido. 

Para a definição de 𝜐𝑋𝐶(𝜌), Kohn e Sham propõem, no mesmo trabalho de 

1965, a aproximação conhecida como LDA (do inglês Local Density 

Approximation) que considera o sistema molecular como uma nuvem 

homogênea de elétrons, levando em conta os núcleos como cargas positivas 

constantes e fixas. Essa aproximação permite resolver as equações de Kohn-

Sham possam ser resolvidas com certa facilidade. 

 

Otimização de Geometrias 

 

Existe uma relação única entre a conformação geométrica de uma molécula 

e sua energia total. Ângulos formados entre os átomos no arranjo espacial 

molecular, bem como as distâncias de ligações, caracterizam a geometria que 

corresponde a um determinado estado energético. Dessa forma, mudanças 

estruturais numa molécula, pequenas que sejam, resultam geralmente em 

alterações em sua energia e até em suas propriedades. A energia de um 

sistema é uma função complexa e multidimensional das suas coordenadas. 

Essas coordenadas são estabelecidas de acordo com o número de átomos 

existentes na molécula. Considerando-se N o número de átomos de um sistema, 

tem-se que 3N é o número total de coordenadas cartesianas e 3N-6 o número 

de coordenadas internas (3N-5 para o caso de moléculas lineares) (LEACH, 

2001). 

É possível se construir gráficos, fruto do modo pelo qual a energia (obtida 

com a aplicação da hamiltoniana mostrada na Equação C.8 varia com as 

coordenadas que mostram explicitamente o perfil energético de um sistema. Em 

se tratando de moléculas diatômicas, obtém-se uma curva bidimensional em 

razão da única coordenada existente ser a separação internuclear. Para 

moléculas mais complexas, nas quais o grau de liberdade de variação da 
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estrutura é maior, é possível se obter uma superfície de energia potencial (SEP), 

como ilustrado na Figura C.2, para as coordenadas selecionadas. 

Nessa superfície de potencial, é possível se identificar máximos e mínimos, 

indicados como vales e picos. Um vale representa o valor mínimo de energia do 

sistema que, em se tratando de uma molécula isolada, corresponde a uma 

estrutura de equilíbrio, ou isômero conformacional de maior estabilidade 

(FORESMAN, 1996). Para um processo químico (reações químicas), esse 

mínimo pode corresponder a um reagente ou produto. Qualquer deslocamento a 

partir desse ponto na SEP, isto é, qualquer alteração na geometria da molécula, 

resulta num ganho energético representando uma forma mais instável. 

  

 

Fonte: Adaptado de REDDY et al, 2006. 

Figura C.2 Superfície de Energia potencial 

 

Um mínimo local é o ponto que representa a conformação de menor energia 

numa determinada região específica da superfície, diferente do mínimo global, 

que representa a geometria de menor valor dessa energia para a superfície 

como um todo. Análise análoga se aplica aos máximos local e global. 

O “ponto de sela” é a região da superfície de energia potencial em que se 

apresenta mínimos em todas as direções a partir dela, exceto em uma (ponto de 

sela de primeira ordem), ou em várias (ponto de sela de n-ésima ordem). O 

ponto de sela de 1a ordem, no caso de uma reação química, representa a 

energia do estado de transição (complexo ativado), ou seja, a configuração 
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intermediária da interação entre os reagentes para formação dos produtos ou 

uma estrutura intermediária entre duas geometrias de equilíbrio numa molécula.  

Tomando-se a primeira derivada da energia (gradiente), verifica-se que ela é 

zero nos pontos máximo, mínimo e de sela fazendo com que eles sejam 

conhecidos como pontos estacionários. Assim, para uma função ƒ de energia, 

dependente de uma variável x (ou de várias outras variáveis independentes), 

matematicamente se expressa a determinação de um ponto estacionário como 

(LEACH, 2001): 

 

𝜕ƒ

𝜕𝑋
= 0 (C.29) 

 

Normalmente, os cálculos de otimização de energia visam sempre buscar o 

valor mínimo de energia em uma determinada geometria (situação de maior 

estabilidade da molécula). Cálculos são realizados até a convergência para esse 

valor mínimo. 

 


