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Introdução 
 

 O elemento químico superpesado de número atômico 112, oficialmente reconhecido pela União Internacional 
de Química Pura e Aplicada (IUPAC, em inglês) pelo nome copernício (Cn), está localizado na família do zinco na 
Tabela Periódica.  O isótopo mais estável, 285Cn, possui tempo de meia vida de aproximadamente 29s,  baixa taxa de 
produção e elevado custo. Deste modo, devido ao seu curto tempo de meia vida e também pelas dificuldades na sua 
síntese, estudos experimentais do copernício são limitados a poucas propriedades como a adsorção em superfície de 
ouro, e mais recentemente, em superfície de selênio, o que justifica estudos na Química Teórica e Computacional.  

Na literatura, a respeito da Química Teórica e Computacional, o que se sabe da química do Cn está 
limitada às investigações das ligações deste com átomos de hidrogênio, ouro e seu dímero. Assim, o foco desta 
pesquisa foi expandir a investigação teórico-computacional a propriedades como geometria e comprimento de 
ligação (distância de equilíbrio) dos halogenetos de copernício na forma CnX2 (X= F, Cl, Br, I e At), comparando-os 
aos seus homólogos mais leves que são os di-haletos de mercúrio (HgX2 - exceto HgAt2), pois para os di-haletos 
de Cn estes dados são improváveis de serem obtidos experimentalmente com a tecnologia. Além de investigar a 
ligação química em nível relativístico este trabalho também desenvolveu nova base relativística de 4 componentes 
para o copernício. Assim nesta pesquisa, realizaram-se cálculos relativísticos empregando-se a Teoria do 
Funcional de Densidade (DFT) sem o efeito do spin-órbita e com sua inclusão (SODFT), bem como o emprego do 
método ab initio em alto nível Coupled-Cluster Single and Doubles with pertubative Triples (CCSD(T)) com 
hamiltoniano X2C . 
 

Metodologia 
 
Os cálculos DFT e SO-DFT para a otimização geométrica e comprimento de ligação foram realizados no 

programa NWChem 6.8 modificado por nosso grupo, cujo funcionais de troca-correlação PBE0 (híbrido), B3LYP 
(híbrido) e M06-2X (híbrido-meta) estão disponíveis. A restrição a estes três funcionais se deve a estudos teóricos-
computacionais que obtiveram resultados em bom acordo com o tratamento de alta precisão do método CCSD(T) 
e/ou resultados experimentais para moléculas diatômicas com átomos superpesados, átomos de metais de 
transição, e termoquímica. 

Com respeito ao pseudopotencial do Cn utilizado nos cálculos de DFT foi o ECP92MDFB com sua base 
correspondente (12s11p9d2f1g)/[4s4p3d2f1g]. As bases e os Effective Core Potentials (ECPs) dos halogênios 
empregados, tanto no DFT quanto no CCSD(T), são apresentados na Tabela 1. 

Em tempo, a base do copernício desenvolvida neste trabalho (31s28p19d14f5g), que é estendida, obedece 
à condição de balanço cinético e é livre de prolapso, condição importante para calcular as energias de dissociação 
em cálculos correlacionados de 4 componentes, sendo comparada aos resultados obtidos através de cálculos 
numéricos realizados no programa GRASP. A base desenvolvida do Cn (31s28p19d14f5g) foi utilizada no método 
CCSD(T) com o hamiltoniano X2C no programa DIRAC.  

 
Tabela 1 - Bases e ECPs empregados nos halogênios 

 ECP Base 

F - aug-cc- pVTZ (11s,6p,3d,2f)/[5s,4p,3d,2f]a 

Cl - aug-cc-pVTZ (16s,10p,3d,2f)/[6s,5p,3d,2f]a 

Br ECP10MDFb ECP10MDF_AVTZ (11s12p10d2f)/[6s5p4d2f]b 

I ECP28MDFb ECP28MDF_VTZb 

At ECP60MDFb ECP60MDF_VTZ (12s11p8d1f)/[5s4p3d1f]b 

Fonte: Basis set exchange, 2018a; Institute for Theoretical Chemistry, 2018b. 
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Resultados e Discussão 
 As estruturas dos cinco di-haletos de copernício (CnX2 para X= F, Cl, Br, I e At) são lineares, semelhantes 
aos seus compostos homólogos mais leves de Hg, de simetria D∞h e seus comprimento de ligação (Cn-X) 
encontram-se resumidos na Tabela 2. A utilização do acoplamento spin-órbita gera uma pequena diminuição no 
comprimento de ligação. Nesta pesquisa trabalhou-se com a hipótese comparativa entre os di-haletos de copernício e 
os di-haletos de mercúrio (exceto HgAt2 - pois não há dados experimentais) considerando que o funcional PBE0 e o 
método CCSD(T) produzem dados que são mais confiáveis e devem servir de referência em detrimento aos 
funcionais do B3LYP e M06-2X, tal escolha deve-se a estudos anteriores que inferem valores muito próximos do 
experimental dos comprimentos de ligação nos di-haletos de mercúrio (Hg-X) - vide Tabela 2.  
 
Tabela 2 - Comprimento de ligação Cn-X (em angstrom) para X= F, Cl, Br, I e At. 

  PBE0 SO-PBE0 B3LYP  SO-B3LYP M06-2X SO-M06-2X CCSD(T)-X2Cg [HgX2] 
Experimental 

CnF2 1,932e [1,915]d 1,927e 1,952e 1,947e 1,925e 1,920e 1,965e [1,914]d,h [1,94(2)]f 

CnCl2 2,284e [2,257]d 2,267e 2,781e 2,299e 2,279e 2,258e 2,265e [2,258]d,h [2,240(7)]c 

CnBr2 2,426e [2,392]d 2,401e 2,464e 2,437e 2,418e 2,389e 2,440e [2,381]d,h [2,374(12)]c 

CnI2 2,618e [2,621]d 2,585e 2,66e 2,627e 2,602e 2,565e 2,565e [2,568]d,h [2,558(8)]c 

CnAt2 2,711e 2,712e 2,756e 2,767e 2,686e 2,681e 2,700e * 

Fonte: HARGITTAI, 2000c, KIM; IHEE; LEE, 2010d; Presente trabalhoe, ROOMS et al., 2008f. 
Notas: Os valores entre colchetes referem-se aos di-haletos de mercúrio. Ex: CnF2 [HgF2]; CnCl2 [HgCl2] e assim por diante. 

g) Resultados obtidos com base desenvolvidas neste trabalho e hamiltoniano X2C no programa DIRAC. 

h) Resultados calculados apenas pelo método CCSD(T). 
 

 Na comparação entre as distâncias de equilíbrio calculada do HgF2 e CnF2  pelo CCSD(T)-X2C,  observa-se 
que o comprimento de ligação calculado no difluoreto de copernício (Cn-F) = 1,965 Å é maior que o calculado pelo 
PBE0 que é 1,932 Å e conforme esperado, maior que no calculado para o difluoreto de mercúrio (Hg-F) tanto no 
PBE0 quanto para o CCSD(T): 1,915 Å e 1,914 Å (respectivamente); e maior que do valor experimental (Hg-F) = 
1,94(2) Å, pois em um grupo o raio atômico aumenta com o aumento do número atômico. Semelhante ocorrência 
pode ser observada nos di-haletos de cloro e bromo utilizando o funcional PBE0 como referência. A exceção são os 
cálculos dos di-iodetos em que Cn-I < Hg-I (na maioria dos casos), possivelmente em decorrência de efeitos 
relativísticos que quebram a periodicidade do grupo. 

Considerações Finais 
 Os di-haletos de copernício apresentam estruturas lineares de simetria D∞h, cujos comprimentos de ligação 
para o DFT seguem a ordem (B3LYP) > (PBE0) > (M06-2x). Não foi observado alteração desta ordem para o 
SODFT, apesar da ocorrência de uma pequena diminuição no comprimento de ligação quando o acoplamento 
spin-órbita é levado em consideração. Ainda referente ao efeito spin-órbita, em geral, o SO-M06-2X obteve 
resultados próximos ao CCSD(T), exceto pela distância Cn-F que neste caso o funcional que se aproximou foi SO-
PBE0. Na comparação entre os comprimentos de ligação CnX2 e HgX2, os comprimentos de ligação calculados 
(PBE0) nos di-haletos de copernício geralmente são maiores que os valores calculados (PBE0) e experimentais 
dos di-haletos de mercúrio. Assim, espera-se que os dados obtidos neste estudo sobre os di-haletos de Cn sejam 
úteis no intuito de servir como base comparativa a estudos de compostos de tamanho similar ou maiores, tanto 
experimentais quanto para cálculos com DFT ou outros métodos envolvendo o elemento superpesado copernício. 
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