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Resumo 
 

Os compostos de fósforo apresentam várias implicações em processos atmosféricos e 

interestelares. Nesta tese, será realizado um estudo ab initio em três diferentes sistemas. 

(i) Um destes sistemas é o radical PCO. No capítulo três, foi analisado os aspectos 

conformacionais do radical PCO, sendo avaliado as propriedades moleculares e 

termodinâmicas da espécie cíclica e das espécies lineares. Entre os isômeros do radical 

PCO, a espécie i3 (C∞V, 
2π) é a mais estável delas, com uma entalpia de formação a 0K 

de 22.33±2.10 kcal mol-1. Considerando as barreiras de energia, que convergem em 

direção a espécie i3, elas apresentam valores próximos de 10 kcal mol-1, ao passo que a 

energia necessária para a isomerização da molécula i3 para outros isômeros é acima de 

60 kcal mol-1. Estes valores de energia explicam o fato que, em condições 

experimentais, foi detectado apenas a espécie i3 (C∞V, 
2π). (ii) No capítulo quatro, foi 

elucidado o mecanismo da reação PH3 +F, assim como foi também caracterizado as 

propriedades eletrônicas dos intermediários observados nesta reação. Na reação PH3 +F, 

pode ser observado que, diferente da literatura, dois caminhos são possíveis para esta 

reação: (a) a reação de abstração de hidrogênio, com a formação dos produtos PH2 e 

HF, e a reação de adição-eliminação, com a formação das espécies PH2F e H. 

Analisando a energia eletrônica, é possível observar que a reação de adição-eliminação 

apresenta uma barreira de energia de 23 kcal mol-1 abaixo da mesma observada para a 

reação de abstração de hidrogênio. Considerando os intermediários formados na reação 

PH3 + F, são observados dois tipos de simetria: uma C1 e duas Cs. Além disso, a entalpia 

de formação em 298K dos intermediários variou de −22.99 to −29.74 kcal mol-1. (iii) 

No capítulo cinco, foi avaliada a interação da fosfina com diferentes aglomerados de 

água. Neste capítulo, foi realizada uma análise nos aglomerados PH3-(H2O)n (n=1-

8,12,20) e avaliado a estabilidade dos potenciais isômeros, assim como as propriedades 

moleculares e espectroscópicas dos diferentes isômeros. Nas estruturas PH3-(H2O)n 

(n=1-8) foi possível observar que os modos vibracionais δ(PH3) e δsym(PH3) 

apresentaram um deslocamento para o vermelho, ao passo que as freqüências de 

estiramento simétrico e assimétrico da fosfina apresentaram um deslocamento para o 

azul. No caso da estrutura PH3(H2O)20, as variações nos modos vibracionais foram 

similares embora que mais intensas, sendo o mesmo também observado para as 

respectivas intensidades. Além disso, a energia necessária para o confinamento da 
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fosfina no interior de um aglomerado de água dodecaedro hexagonal variou de −1.81 to 

−6.38 kcal mol-1.        
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Abstract 
 
The phosphorus compounds show several implications to atmospheric and interstellar 

processes. In this thesis, was performed an ab initio study on three different systems. (i) 

One of these systems is the PCO radical. In chapter three, was studied the conformation 

aspects of PCO radicals, which was assessed the molecular and thermodynamic 

properties of the cyclic and linear species. In PCO species, it was observed that the 

linear specie i3 (C∞V, 
2π) is the most stable one, with the enthalpy formation at 0K of 

22.33±2.10 kcal mol-1. Considering the barrier heights, which converge into the 

direction of i3, they are close to 10 kcal mol-1, while the energy necessary to the 

isomerization of i3 to other conformations are high than 60 kcal mol-1. These energy 

values explain the fact that, in experimental conditions, was detected only the i3 (C∞V, 
2π) specie. (ii) In chapter four, it was elucidated the mechanism of the PH3 + F reaction, 

and it was also described the electronic properties of the intermediates observed in this 

reaction. In the PH3 + F reaction can be seen that, different from the literature, two 

possible pathways can be observed: (a) the hydrogen abstraction, with the formation of 

PH2 and HF products, (b) and the addition-elimination route, with the formation of 

PH2F and H species. Analyzing the electronic energy, can be observed that the barrier 

energy of the addition-elimination process is 23 kcal mol-1 bellow the hydrogen 

abstraction route. Considering the intermediates, two different point groups were 

detected: a C1 and two Cs. In addition, the enthalpy formation at 298K of the 

intermediates, in the PH3 + F reaction, range from −22.99 to −29.74 kcal mol-1. (iii) In 

chapter five, it was studied the interaction of phosphine with different water clusters. In 

this chapter was performed an analysis of the PH3-(H2O)n (n=1-8,12,20) clusters, and 

evaluated the stability of the potential isomers as also the molecular and spectroscopy 

aspects of the different species. In the PH3(H2O)n (n=1-8) structures are seen a redshift 

in the δ(PH3) and δsym(PH3) vibrational modes, while is observed a blueshift from the 

asymmetric and symmetric stretching frequencies of phosphine. In the case of 

PH3(H2O)20 structure, the variations in the vibrational modes were similar however 

more intense, as also in their respective intensities. In addition, the necessary energy to 

trap phosphine in the interior of an hexagonal dodecahedron water clusters range from 

−1.81 to −6.38 kcal mol-1. 
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 O fósforo foi descoberto pelo médico e alquimista Henning Brandt no ano de 

1669 em Hamburgo na Alemanha [1]. Na esperança de obter a “pedra filosofal”, após 

destilar a mistura de urina e areia, isolou artificialmente o fósforo pela primeira vez. 

Atualmente, com o avanço da tecnologia e o conhecimento mais aprofundado quanto à 

química do fósforo, alguns estudos têm como objetivo estimar a abundância de fósforo 

nos mais diversos meios. A abundância de fósforo na crosta continental é estimada em 

750 ppm [2], ao passo que a abundância cósmica na galáxia é calculada em torno de 3 × 

10−7 relativo à proporção de hidrogênio [3]. No caso do meteorito Orgueil, um condrito 

carbonáceo CI, Wolf e Palm [4] estimaram a abundância de fósforo em ∼930 ppm. 

Embora o fósforo seja o 18º elemento químico de maior abundância no meio 

interestelar, a astroquímica do fósforo ainda é um enigma. 

 

1.1. Implicações atmosféricas 

 

 Na atmosfera terrestre, o transporte do fósforo atmosférico é fundamentalmente 

diferente do transporte de espécies de carbono e nitrogênio. O fósforo atmosférico 

existe quase que inteiramente na forma de aerossóis devido à baixa volatilidade dos 

compostos de fósforo [5,6]. Os artigos de revisão de Graham e Duce [5,6] apresentam 

evidências quanto ao fósforo atmosférico, sugerindo uma maior proporção de aerossóis 

minerais no transporte atmosférico dos oceanos a outros ecossistemas em uma escala 

mundial. Embora o aporte atmosférico do fósforo em aerossóis minerais seja 

consideravelmente baixo para a maioria dos ecossistemas, alguns estudos sugerem ser 

uma importante fonte de novas espécies de fósforo para florestas tropicais, porém em 

escala de tempo geológica [7-9]. No entanto, a partir de observações recentes sobre 

regiões de florestas tropicais, Mahowald et al. [10] sugere que não haja um domínio por 

parte de aerossóis minerais para o transporte do ciclo do fósforo nestas áreas, o que 

apenas confirma os resultados de outros estudos em diferentes regiões [11,12], ao passo 

que o aporte mineral apresenta uma importância apenas quando levado em consideração 

largas escalas de tempo. 
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 Um dos gases nos ciclos geoquímicos, que apresentam fósforo em sua 

constituição é a fosfina (PH3). A fosfina é uma espécie volátil de fósforo que oxida na 

atmosfera levando à formação de espécies não voláteis e higroscópicas como o ácido 

fosfórico; uma forma estável de fósforo na atmosfera [13]. A PH3 tem sido detectada 

principalmente na troposfera de ambientes terrestres [14], assim como em troposferas 

marinhas [15]. Além disso, na atmosfera de ambientes marinhos, em ambientes com 

temperaturas médias, a fosfina tem demonstrado ser um importante indicador de 

atividade microbiológica [16], contudo, para confirmar a aplicação da PH3 como 

indicador de atividade microbiológica em ambientes marinhos, análises em nível global 

quanto às emissões deste gás vem sendo realizadas [17,18]. 

 Nas últimas décadas, vários estudos têm detectado PH3 nos diferentes meios. A 

molécula PH3 foi detectada em rios e sedimentos de lagos [19], solos pantanosos [20], 

em aterros e resíduos urbanos [21,22], em dejetos animas e fezes humanas [23-25], e em 

rochas naturais ricas em fósforo [26]. A descoberta da PH3 em ambientes naturais 

levanta várias questões quanto ao tradicional modo de ver o ciclo do fósforo, já que a 

PH3 pode ser facilmente transportada da fase gasosa para a sólida, ou mesmo para a fase 

líquida [27,28]. Portanto, com a contínua detecção da PH3 nos mais diferentes meios, 

inúmeras questões vêm à tona, o que ressalta a importância de mais estudos em nível 

molecular para elucidar os mecanismos associados à reatividade desta molécula.  

 

1.2. Implicações astroquímicas: interestelar e planetária 

 

 Das 150 espécies detectadas até hoje no meio interestelar e circum-estelar, cerca 

de ¾ destas moléculas são formadas de quatro dos elementos químicos da tabela 

periódica (H, C, N e O). Cerca de ¼ destas espécies apresentam metais (Na, K, Al, Mg e 

Fe), halogênios (F e Cl) e elementos químicos do segundo período como Si, P e S. A 

escassez de moléculas contendo elementos químicos do segundo período (Si, P e S), 

comparado à quantidade de espécies detectadas com elementos químicos do primeiro 

período, como C/N/O, apenas reflete a menor abundância cósmica destes elementos, 

como por exemplo: Si/C ∼ 1/8; P/N ∼1/300; e S/O ∼1/30 [29]. No caso dos elementos 

do segundo período, tais espécies apresentam uma grande característica refratária, i.e. 
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tendem a formar sólidos condensados, o que porventura diminui a quantidade de 

espécies na fase gasosa [30]. Além disso, as ligações químicas formadas por espécies do 

primeiro período são geralmente mais fortes do que as mesmas resultantes das 

moléculas formadas por espécies análogas do segundo período. 

 Nos últimos anos, várias espécies de fósforo vêm sendo detectadas no meio 

interestelar. Em núvens moleculares, apenas uma única espécie de fósforo foi detectada 

até o momento: PN [31]. Em gases circum-estelares, as espécies PN, CP e C2P foram 

observadas no envelope rico em carbono da IRC+10216 [32-36]. Mais recentemente, a 

espécie HCP também foi detectada no envelope rico em carbono da IRC+10216 [37], 

assim como na nebulosa proto-planetária rica em carbono CRL2688 [35]. Além disso, a 

espécie PN também foi detectada em CRL2688, assim como na estrela supergigante VY 

Canis Majori [35,38]. Já a espécie PO foi também observada na estrela VY Canis 

Majori [39]. Uma outra espécie observada no meio interestelar é a PH3. Após inúmeras 

tentativas de detectar PH3 [40,41], recentemente foi observada a presença de PH3 na 

estrela IRC+10216 [42]. Vale comentar que a PH3 é considerada uma das principais 

fontes de fósforo no meio interestelar. Um aspecto importante é que, mesmo com a 

detecção destas várias espécies de fósforo, há pouca informação quanto à reatividade e 

propriedades moleculares de espécies de fósforo, o que dificulta a compreensão dos 

processos que levam a formação destas espécies, assim como também as características 

espectroscopias das moléculas para a detecção mais precisa tanto destas espécies bem 

como de novas estruturas. 

 Em planetas gigantes, como Júpiter e Saturno, a fosfina também é detectada [43-

45]. Nestes planetas, a fosfina é um gás traço, onde sua abundância em Júpiter e Saturno 

são de 6×10−7 e 1.7×10−6, respectivamente, em relação à proporção de hidrogênio nestes 

dois planetas [46]. Nos últimos anos, a fosfina tem sido utilizada como marcador para 

avaliar a movimentação dos gases na atmosfera destes dois planetas gigantes, tanto nas 

movimentações verticais como meridionais para melhor compreender os fenômenos 

atmosféricos destes dois planetas [43-45]. Além disso, é importante mencionar que, 

assim como no meio interestelar, a fosfina é a principal fonte de fósforo nestes dois 

planetas [46]. Inúmeros modelos sugerem a formação de diferentes espécies de fósforo 

[47,48], contudo, como pode ser observado em banco de dados de reações, como o 

NIST, há pouca informação quanto à reatividade deste gás.  
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1.3. Justificativa 

 

 Estudos no campo da astroquímica e da química atmosférica contribuem para 

um melhor entendimento molecular de vários processos. A caracterização de espécies 

instáveis, estados excitados e os possíveis mecanismos de reações intermediárias são de 

suma importância no campo da astrofísica, e vêm apresentando uma importância cada 

vez maior no campo da química atmosférica. Estes conhecimentos são indispensáveis 

para um melhor entendimento em nível molecular dos mecanismos de síntese e 

decomposição de várias espécies. É importante salientar que algumas moléculas 

instáveis, assim como alguns processos químicos, são difíceis ou mesmo impossíveis, 

em alguns casos, de serem estudados em laboratório. Portanto, a astroquímica e a 

química atmosférica são campos ideais para a aplicação da química quântica. A química 

quântica funciona como um complemento natural tanto para as observações como para 

os experimentos em laboratório e modelos químicos. Portanto, a caracterização das 

assinaturas espectrais de moléculas desconhecidas funciona como um incentivo a novas 

observações. 

 Para avaliar a hipótese de formação de qualquer composto é de suma 

importância a detecção das estruturas nas atmosferas de planetas gigantes ou mesmo no 

meio interestelar. Uma das principais ferramentas utilizadas na detecção de novas 

moléculas são as observações a rádio e por infravermelho. Um dos grandes problemas 

na identificação de novas espécies, a partir de observações a rádio, são as moléculas que 

apresentam um baixo momento dipolo. Já nas observações por infravermelho, no que é 

referente a estas moléculas, que apresentam o fósforo em sua constituição, um ponto 

importante é a carência de informações a respeito das freqüências vibracionais dessas 

estruturas. Portanto, o estudo de compostos que apresentam o fósforo em sua 

constituição, formados nos diversos processos que aqui serão estudados, será uma 

importante ferramenta para futuras pesquisas astrofísicas e atmosféricas envolvendo tais 

espécies. 

 Como o gás PH3 apresenta uma elevada toxicidade, o qual pode ser uma das 

possíveis explicações para os poucos estudos cinéticos envolvendo esta espécie, este 

projeto pode ser de grande valor para grupos que trabalhem com o desenvolvimento de 
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modelos que simulem a atmosfera de planetas gigantes como Júpiter e Saturno, ou 

mesmo processos interestelares que envolvam a formação de compostos de fósforo, já 

que a fosfina, seja no meio interestelar ou interplanetário, é considerada a principal 

fonte de fósforo para a formação de novas espécies. Desse modo, esperamos que os 

dados presentes nesta tese sejam de grande auxílio no desenvolvimento de modelos 

mais precisos. 
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 Esta tese tem como objetivo avaliar as propriedades eletrônicas de diferentes 

estruturas contendo fósforo em sua constituição, que será realizada nos próximos três 

capítulos. Em cada um dos capítulos será apresentado uma introdução, a metodologia 

computacional empregada, os resultados e discussões, enquanto que por fim será 

apresentada uma conclusão dos resultados obtidos. 

 No capítulo três, será avaliada a reatividade do radical PCO. Neste capítulo, 

serão avaliadas as barreiras de energias associadas com a isomerização de um dos 

isômeros, além de propriedades termodinâmicas e moleculares de cada uma das 

espécies. Também será apresentada uma explicação para o fato de que em condições 

experimentais ter sido detectado apenas uma das espécies estudadas. 

 No capítulo quatro, será estudado o mecanismo da reação PH3+F. Desde a 

caracterização desta reação em condições experimentais, há quase quarenta anos atrás, 

nenhum estudo teórico foi realizado até o momento. Embora no passado tenha sido 

considerada apenas a reação de abstração de hidrogênio pelo átomo de flúor, uma outra 

rota mais favorável energicamente será também apresentada nos resultados. Neste 

capítulo também será apresentado uma caracterização das propriedades termodinâmicas, 

espectroscópicas e moleculares dos possíveis complexos PH3F que ocorrem por meio 

desta reação, assim como também será demonstrado o efeito da mudança de função de 

base no método CCSD(T) e a eficiência de diferentes funcionais na caracterização das 

energias. 

 Por fim, no capítulo cinco, serão analisados os aglomerados PH3(H2O)n 

(n=1−8,12,20). Neste capitulo será apresentado a estrutura de possíveis isômeros 

conformacionais, assim como a estabilidade destes. Aspectos espectroscópicos e 

moleculares associados a cada uma destas espécies também serão estudados. Em vista 

do fato do aglomerado (H2O)20 ser um importante modelo de clatrato hidratado do tipo 

SI, mais especificamente o dodecaedro hexágono que será analisado neste capitulo, no 

caso da estrutura PH3(H2O)20 será avaliada a energia de confinamento da fosfina neste 

modelo de clatrato, assim como as mudanças nas características espectroscópicas do 

aglomerado de água. 
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3.1. INTRODUÇÃO 

 Inúmeras moléculas contendo fósforo em sua constituição vêm sendo detectadas 

no meio interestelar. Dentre as espécies detectadas podemos destacar os radicais: PN [1-

8], CP [3-5], HCP [4, 8], C2P [9] e PO [10]. Já em planetas gigantes como Júpiter e 

Saturno, a principal fonte de fósforo é a molécula PH3 [11], que é o precursor de 

inúmeras espécies de fósforo destes dois planetas, tendo inúmeras implicações na 

química atmosférica assim como em outros processos [12, 13]. Portanto, é de suma 

importância o estudo de novas espécies de fósforo devido às inúmeras implicações 

destas moléculas tanto em processos interplanetários assim como interestelares. 

 Millar [14] demonstrou por meio modelos termoquímicos que a reação entre as 

moléculas CnP e o oxigênio é uma das principais rotas para a destruição de espécies 

orgânicas de fósforo em nuvens interestelares como é o caso da nuvem molecular de 

Taurus (TMC-1). Devido às baixas temperaturas em TMC-1, que é próxima de 10K, 

reações de troca (R1) provavelmente não são tão importantes. Em geral, reações como 

R1 são mais importantes em meios com temperaturas mais elevadas [14]. Desta forma, 

a reação entre o radical CP (2Σ+) e o oxigênio pode ser uma importante rota para a 

formação de novas espécies como o radical PCO.  

O (3Σ) (g) + CP (2Σ+) (g) → P (2P) (g) + CO (X 1Σ+) (g)   (R1) 

O (3Σ) (g) + CP (2Σ+) (g) → PCO (g)     (R2) 

 A primeira síntese do radical PCO ocorreu em 1991 por Mielke e Andrews [15], 

sendo que os autores consideraram apenas a formação da espécie PCO (C∞V, 2π) não 

levando em consideração a possível formação de outros isômeros como será 

demonstrado neste estudo. No estudo de Mielke e Andrews foi observado apenas a 

freqüência de estiramento C−O [ν(C−O)], que os autores atribuíram a espécie PCO 

(C∞V, 2π). Embora recentemente Li e colaboradores [16] tenham realizado um estudo 

teórico quanto ao radical PCO e a estabilidade dos respectivos isômeros, é importante 

comentar que os autores fizeram uso do método CCSD(T)/6-311G(2df)//B3LYP/6-

31G(d) que subestima o valor das barreiras de energia associados aos processos de 

isomerização, como será demonstrado neste capítulo. Além disso, Li et al. [16] 

restringiram o seu estudo apenas à isomerização dos intermediários e a caracterização 
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da geometria dos isômeros, não levando em consideração outras propriedades 

moleculares e espectroscópicas que são de grande importância para uma melhor 

compreensão dos resultados de Mielke e Andrews [15] e da natureza das ligações em 

cada um dos isômeros. Portanto, o objetivo deste capítulo é realizar um estudo químico 

quântico computacional mais aprofundado do radical PCO. Neste capítulo serão 

avaliados os seguintes aspectos: (i) a caracterização de propriedades moleculares dos 

possíveis isômeros conformacionais; (ii) a avaliação da estabilidade de cada uma das 

espécies; (iii) a análise das cargas assim como uma avaliação da natureza das ligações 

de cada um dos isômeros; (iv) a caracterização das estruturas dos respectivos estados de 

transição que liga cada um dos isômeros por meio de isomerização; e (v) avaliação da 

entalpia de formação e a análise da energia de dissociação de cada um dos isômeros. 

 

3.2. METODOLOGIA TEÓRICA 

 As estruturas referentes aos pontos estacionários na superfície de energia 

potencial [P,C,O] foram otimizados com o método B3LYP [17, 18] usando a função de 

base aug-cc-pVTZ [19, 20], que será referenciada ao longo do texto como aVTZ. Na 

etapa de otimização com o método B3LYP/aVTZ foi utilizado um grau de convergência 

tight tanto na otimização assim como no campo auto-consistente, e além disso foi 

utilizado o grid ultrafine. A otimização das estruturas dos estados de transição (TS) foi 

realizada empregando o algoritmo de Berny, enquanto que a avaliação dos TSs foi 

realizada a partir da análise das freqüências vibracionais, e confirmados com o cálculo 

da coordenada de reação usando a implementação IRC (Intrinsic Reaction Coordinate) 

[21, 22]. Vale comentar que a procura dos TSs foram realizadas inicialmente com o 

método STQN (Transit-Guided Quasi-Newton) utilizando as opções QST2 e QST3, e 

em alguns casos a partir de uma varredura na superfície de energia potencial. O método 

QCISD [23] e MP2 [24] também foram empregados na otimização das estruturas, no 

entanto devido a inúmeros problemas de convergência dos TSs com estes métodos, o 

uso dos métodos QCISD e do MP2 foi restrito apenas à análise dos pontos 

estacionários. 

 Na análise das cargas foram empregados diferentes métodos com o objetivo de 

demonstrar a eficiência de cada uma para as respectivas estruturas presentes nesse 
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estudo. Dentre os métodos empregados estão o Mulliken, CHELP [25], CHELPG [26], 

MK [27, 28], NPA [29] e QTAIM [30]. O método QTAIM também foi utilizado na 

análise dos pontos críticos das ligações (BCPs) para melhor avaliar as variações da 

densidade eletrônica e a natureza da ligações. As análises de QTAIM envolveram o 

estudo da densidade eletrônica (ρ) e seu laplaciano (∇2ρ.), a potência da densidade de 

energia [V(r)], a densidade da energia cinética [G(r).], a energia cinética por elétron 

[H(r)] e a elipticidade. As análises com o método QTAIM foram realizados com o 

programa AIMALL [31] 

 Na análise das energias eletrônicas foi empregado o método Coupled Cluster 

com as excitações simples, duplas e a inclusão da correção a partir das triplas 

perturbativas, CCSD(T) [32]. Nesta etapa foram utilizados as funções de base 

aug−cc−pVQZ, aVQZ (17s12p4d3f2g//7s6p4d3f2g) [19,20], e aug-cc-pCVQZ, aCVQZ 

(20s15p7d5f3g //10s9p7d5f3g) [19,20]. Para fins comparativos em relação à eficiência 

do método CCSD(T) na avaliação da estabilidade das moléculas, também foi utilizado 

os métodos W1BD [33], W1RO [33], W1U [33, 34], G4 [35], G4MP2 [36] e o 

CBS−QB3 [37, 38]. 

 No cálculo da entalpia de formação (∆Hf) foi aplicado o método desenvolvido 

por Curtis e colaboradores [39]. Foram empregados os métodos W1BD, W1RO, W1U, 

G4, G4MP2 e CBS-QB3, assim como o método CCSD(T) com as bases aVQZ e 

aCVQZ. Para os valores ∆Hf
0K experimentais dos elementos atômicos, foram aplicados 

os seguintes valores: P (∆Hf
0K=75.42 kcal mol−1), C (∆Hf

0K=169.68 kcal mol−1) e O 

(∆Hf
0K=58.99 kcal mol−1). Para o cálculo do acoplamento spin-orbital foi utilizado os 

resultados obtidos a partir da energia de excitação de Moore [40]; 0.000355 e 0.000135 

hartree para os átomos de oxigênio e carbono, respectivamente. Todos os cálculos 

presentes neste capítulo foram realizados com o programa G09 [41]. 

 Além dos métodos mencionados acima, na avaliação das energias, foi 

empregado um método composto que chamaremos ao longo do texto como método 

MSGX. A energia eletrônica, Eb, foi obtida a partir da equação 3.1: 

 

Eb = EHF + ∆Ecorr + ∆Efull + ∆Erel + ∆ET-Q + ∆ESO                                Eq. 3.1 
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Onde, a energia EHF é obtida a partir do método HF/CBS, sendo que CBS é a 

extrapolação do efeito de base completa a partir do método proposto por Peterson et al. 

[42] (Eq. 3.2), utilizando as funções de base aVnZ (n= T, Q, 5). A energia de correlação 

∆∆∆∆Ecorr é adquirida com o método CCSD(T)/CBS empregando o método desenvolvido 

para Halkier et al. [43] (Eq. 3.3) para dois pontos, com as funções de base aVnZ (n= T, 

Q). A energia de correção ∆∆∆∆Efull  é calculada com o método CCSD(T) a partir da 

diferença de energia entre todos os elétrons e a aproximação frozen-core, i.e. a diferença 

obtida entre os métodos ∆Efull=CCSD(T,full) − FC-CCSD(T) com a função de base 

aVTZ. A energia ∆∆∆∆Erel é adquirida da diferença de energia entre as funções de base 

aVTZ-DK e aVTZ com o método CCSD(T), ao passo que no método CCSD(T)/aVTZ-

DK é calculado com o uso do método relativístico escalar Douglas-Kroll-Hess de 

segunda ordem [44,45]. A energia de correção ∆∆∆∆ET-Q é relativo à diferença BD(TQ) − 

FC-CCSD(T) com o emprego da função de base aVTZ, onde o BD(TQ) é referente ao 

método Bruckner Doubles com a inclusão das excitações triplas e quádruplas 

perturbativas [46]. Por fim, ∆∆∆∆ESO é a energia de acoplamento spin-orbital obtido a partir 

dos resultados de excitação experimentais de Moore [40]. 

[ ] [ ]2
1 )1(exp)1(exp)( −−+−−+= nBnAEnE CBS                                 Eq. 3.2 

3
2)( −+= BnEnE CBS                                                                              Eq. 3.3 

 

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.3.1. A Geometria das estruturas, o momento dipolo, as constantes rotacionais e as 
freqüências vibracionais 

 Quatro diferentes isômeros PCO podem ser formados. Na Figura 3.1 estão 

demonstrados os possíveis isômeros conformacionais do radical PCO. Já na Tabela 3.1 

encontram-se os parâmetros geométricos e propriedades eletrônicas referente a cada 

uma das espécies a partir dos métodos B3LYP/aVTZ, QCISD/6-311++G(d) e MP2/6-

311++G(d). Os valores referentes às freqüências vibracionais também estão presentes 

na Tabela 3.1. 
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 A espécie i1 (C∞V, 

2π), presente na Figura 3.1, é um complexo formado entre o 

CO e o átomo de fósforo. Um ponto curioso nesta estrutura é a diferença de geometria 

entre os métodos B3LYP e QCISD e o métodos e MP2. Com o método QCISD/6-

311++G(d,p) a distância P−O é 1.768 Å, enquanto que com o método MP2/6-

311++G(d,p) essa distância é apenas um pouco maior, 2.54 Å. Já Li e colaboradores 

[16] observou um valor intermediário para a ligação P−O, de 2.037 Å, comparado ao 

valor do método B3LYP/aVTZ. Comparando com o valor da ligação P−O no radical 

NOP (Cs, 
1A′), que apresentou um valor entre 1.7726−1.8097 Å com o método 

CCSD(T)/a(n+d)Z (n=D,T,Q) [47], pode-se observar uma maior similaridade com o 

valor obtido pelo método B3LYP do que em relação aos demais métodos empregados 

neste estudo. Valores menores para a ligação P−O são observados quando considerado a 

estrutura HPCO [48], 1.484 Å, e as estruturas [C,nH,P,O], 1.491−1.685 Å [49]. 

Observando a Tabela 3.1 é possível notar que estes valores foram consideravelmente 

maiores que o mesmo obtido pelo método B3LYP/aVTZ. Em contrapartida, a ligação 

C−O apresentou uma menor divergência entre os métodos, variando apenas na segunda 

casa decimal. O valor obtido pelo método B3LYP/aVTZ para a ligação C−O é 1.151 Å, 

ao passo que os valores obtidos pelos métodos QCISD e MP2 [com a função de base 

6−311++G(d,p)] é 1.135 e 1.142 Å, respectivamente. Já o valor do ângulo entre os 

métodos B3LYP, QCISD e MP2 manteve-se constante em 180o
. 

 O isômero i2 (Cs, 
2A”) foi o único que apresentou uma estrutura cíclica, diferente 

das demais espécies no estado fundamental. Considerando o ângulo obtido na espécie 

i2, há uma grande similaridade com outras espécies cíclicas já previamente descrita na 

literatura, como os radicais cíclicos CNS (75.3o) [50], BCP (74.8o) [51] e SiCN (71.57o) 

[52]. No entanto, quando comparado com outras moléculas cíclicas, o valor observado 

neste estudo para a espécie i2 são bem maiores como, por exemplo, quando comparado 

ao radical C2P (44.6º) [53], NOP (55.9º) [49] e GeCN (63.48º) [54], enquanto que 

quando comparado a estrutura cíclica análoga NCO (86.3º) [55] o valor presente nesse 

estudo seja bem menor. No caso da espécie i2 houve uma grande similaridade entre os 

métodos QCISD, MP2 e B3LYP na descrição dos parâmetros geométricos. A diferença 

de geometria entre os métodos QCISD/6-311++G(d,p) e B3LYP/aVTZ não atingiu 1%, 

enquanto que em relação ao método MP2/6-311++G(d,p) essa diferença não foi 

superior a 4%.  
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 A espécie i3 (C∞V, 

2π) é a mais estável em relação aos outros isômeros, ao passo 

que a espécie i4 (Cs, 
2A”) é a mais instável. No caso de ambas as estruturas, a 

divergência de geometria entre os métodos QCISD, MP2 e B3LYP foi 

consideravelmente pequena. A diferença de geometria entre os métodos B3LYP e MP2 

não foram superior a 1% quando comparado aos resultados do método QCISD. Quando 

comparamos o valor da ligação P−C dos isômeros i3 e i4 com outras estruturas, o que se 

observa é uma semelhança de valores em relação aos isômeros do radical BCP [51] 

(1.552−1.698), enquanto que os valores presentes neste estudo foram inferiores ao 

mesmo observado para o radical PCN [56] (1.724-1.781), e superiores em relação aos 

radicais XCP (X=H,F,Cl) (1.538-1.562) [57]. Em contrapartida, estes valores da 

literatura para a ligação P−C [51,56,57] são todos consideravelmente menores que o 

resultado para o isômero cíclico i2. 

 Na Tabela 3.1 também está presente os respectivos valores calculados do 

momento dipolo elétrico. O valor do momento dipolo da estrutura i2 é praticamente 

duas vezes maior que os demais isômeros. Dentre os quatro isômeros presentes neste 

estudo, o maior valor de momento dipolo elétrico foi observado para a estrutura cíclica 

i2, enquanto que os demais isômeros apresentam valores bastante similares com apenas 

uma pequena diferença quando considerado o resultado do método B3LYP, sendo o 

mesmo também observado por Li e colaboradores [16]. Neste ponto, vale ressaltar que o 

momento dipolo elétrico é uma importante característica para as observações por rádio. 

Comparando o momento dipolo pode-se observar que para as estruturas i1 e i4 os 

maiores valores foram demonstrados pelo método MP2, enquanto que para as estruturas 

i2 e i3 o método MP2 apresentou valores inferiores aos métodos QCISD e B3LYP.  

 Em relação às constantes rotacionais, o que se observa é uma semelhança entre 

os métodos aplicados neste estudo. A estrutura que apresentou maior divergência de 

valores entre os métodos empregados foi à espécie i1. No isômero i1 a diferença de 

valores entre o método MP2/6−311++G(d,p) e o QCISD/6-311++G(d,p) chega a 

apresentar uma divergência de 24%, enquanto que o método B3LYP/aVTZ apresentou 

um valor duas vezes maior que o mesmo observado para o método QCISD. Já nas 

demais estruturas a divergência entre o método B3LYP e QCISD não foi superior a 5%. 
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 Um aspecto interessante, quando comparado as intensidades dos modos 

vibracionais, é o alto valor do estiramento C−O [ν(C−O)] em relação aos demais 

modos. De acordo com o estudo de Mielke e Andrews [15] a única freqüência 

vibracional detectada foi referente ao ν(C−O), observado em 1912.7 cm−1, que foi 

atribuído a espécie linear i3. Observando o valor das intensidades de cada um dos 

modos vibracionais demonstrados na Tabela 3.1, é possível observar que a intensidade 

da freqüência ν(C−O) da espécie i3 é sete vezes mais intensa que o mesmo modo 

vibracional observado na espécie cíclica i2 a partir dos métodos B3LYP e QCISD. Este 

fato apenas confirma as conclusões de Mielke e Andrews quanto ao fato que a 

freqüência em 1912.7 cm−1 é referente à espécie i3. Comparando o valor experimental 

do modo vibracional ν(C−O) com os valores calculados para a espécie i3, o métodos 

B3LYP/aVTZ e QCISD/6-311++G(d) foram os que apresentaram os menores erros. No 

caso da espécie i1, os valores calculados para a freqüência ν(C−O) apresentaram valores 

próximos do valor experimental da molécula CO (2169.81 cm−1) o que é um forte 

indicativo da ausência de ligação P−O, como será discutido posteriormente. 

 Na estrutura i2, o que se observa é que a freqüência de estiramento P−C 

[ν(P−C)] apresenta uma intensidade que chega a ser a metade do mesmo observado para 

o modo ν(C−O). Esta diferença de intensidade entre os dois modos vibracionais, ν(P−C) 

e ν(C−O), é basicamente a mesma independente do método empregado. Já na estrutura 

i3, também é observado um diferença de intensidade bastante semelhante entre os 

modos vibracionais relacionados ao estiramento simétrico [νsym(OPC)] e assimétrico 

[νas(OPC)]. O valor da freqüência do modo νas(OPC) é em detectado 1246 cm−1, ao 

passo que a freqüência νsym(OPC) é observada em 845 cm−1 quando considerado o 

método B3LYP/aVTZ. Já a diferença de intensidade entre o modo νsym(OPC) e o 

νas(OPC) é basicamente o dobro quando considera-se os métodos B3LYP e QCISD, 

embora esta diferença aumente para uma ordem de magnitude de 102 quando 

consideramos os resultados do método MP2. 

 



 
Tabela 3.1. O comprimento de ligação (Å), o ângulo (o), o momento dipolo (Debye), as constantes rotacionais (MHz), as freqüências 
vibracionais (cm−1) e as suas respectivas intensidades [km mol−1] para cada uma das espécies a partir dos métodos B3LYP/aVTZ, MP2/6-
311++G(d) e QCISD/6-311++G(d). 

Espécie   Geometria Freqüências vibracionais 
   P−−−−O P−−−−C C−−−−O aPCO 

Dipolo Constantes rotacionais 
νννν1 νννν2 νννν3 νννν4 

i1 B3LYP C∞V, 
2π 1.884  1.151 180.0 0.72 5479.97 

215.92 
[π, 0] 

236.73 
[σ, 7] 

280.91 
[π, 1] 

1894.18 
[σ, 50] 

 MP2  2.245  1.142 180.0 0.49 3511.12 
62.22 
[π, 0] 

76.40 
[σ, 0] 

105.17 
[π, 5] 

2111.69 
[σ, 86] 

 QCISD  1.768  1.135 180.0 0.81 3843.52 
53.48 
[π, 0] 

62.13 
[σ, 0] 

62.95 
[π, 1] 

2169.16 
[σ, 116] 

i2 B3LYP Cs, 
2A’’ 1.834 1.903 1.253 73.4 1.33 46954.03/ 11122.77/ 8992.56 

434.88 
[a', 10] 

632.45 
[a', 42] 

1429.60 
[a', 85] 

 

 MP2  1.782 1.822 1.289 70.7 2.02 44383.19/ 12136.13/ 9530.20 
768.31 
[a', 2] 

841.60 
[a', 51] 

1350.36 
[a', 130] 

 

 QCISD  1.838 1.901 1.260 73.1 1.55 46466.87/ 11119.44/ 8972.37 
451.04 
[a', 8] 

642.86 
[a', 49] 

1435.49 
[a', 97] 

 

i3 B3LYP C∞V, 
2π  1.666 1.161 180.0 0.81 5679.92 

413.89 
[π, 3] 

471.11 
[π, 0] 

737.18 
[σ, 1] 

1977.46 
[σ, 606] 

 MP2   1.686 1.158 180.0 0.64 5640.95 
418.57 
[π, 6] 

468.35 
[π, 0] 

747.53 
[σ, 28] 

2467.72 
[σ, 1182] 

 QCISD   1.670 1.165 180.0 0.77 5637.69 
394.86 
[π, 4] 

429.99 
[π, 0] 

736.59 
[σ, 2] 

1949.15 
[σ, 645] 

I4 B3LYP Cs, 
2A’’ 1.487 1.660  151.1 0.89 225969.05/ 7903.12/ 7636.06 

172.78 
[a', 15] 

895.44 
[a', 21] 

1246.33 
[a', 44] 

 

 MP2  1.469 1.686  153.3 1.20 262255.44/ 7800.77/ 7575.44 
8.60 

[a', 110] 
526.02 
[a', 3] 

1293.68 
[a', 308] 

 

 QCISD  1.486 1.653  151.1 1.06 215929.65/ 7971.12/ 7687.34 
219.97 
[a', 23] 

924.55 
[a', 12] 

1250.87 
[a', 42] 

 

 



 

Figura 3.1. Estruturas otimizadas dos isômeros do radical PCO. 

 
Tabela 3.2. O valor das cargas para os átomos de fósforo (qP), carbono (qC) e oxigênio 
(qO) com diferentes métodos. 
 

Espécies  QTAIM  NPA Mulliken  Chelp ChelpG MK 

i1 qP 0.19 0.09 0.13 0.07 0.07 -0.16 

 qC 1.10 0.53 0.07 0.03 0.03 -0.07 

 qO -1.29 -0.61 -0.20 -0.10 -0.10 0.23 

i2 qP 0.61 0.45 0.39 0.18 0.13 0.14 

 qC 0.59 0.15 -0.14 -0.15 -0.13 -0.14 

 qO -1.20 -0.60 -0.25 -0.03 -0.004 0.003 

i3 qP 0.72 0.22 0.23 0.03 0.03 -0.04 

 qC 0.36 0.19 -0.05 0.12 0.12 0.22 

 qO -1.08 -0.41 -0.18 -0.15 -0.15 -0.18 

i4 qP 1.96 1.31 1.06 0.63 0.63 0.55 

 qC -0.67 -0.45 -0.44 -0.29 -0.29 -0.24 

 qO -1.28 -0.87 -0.63 -0.34 -0.34 -0.30 
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3.3.2. Análise das cargas atômicas. 
 

 O valor das cargas atômicas para cada um dos isômeros está presente na Tabela 

3.2. Um ponto bastante comum com outros estudos [58-60] é a maior magnitude dos 

valores obtidos pelo método QTAIM em relação aos demais métodos aplicados neste 

estudo. A vantagem do método QTAIM é que este método é um dos menos dependentes 

em relação à função de base e até mesmo em relação ao método empregado, e que, em 

geral, define com bastante rigor o significado físico dos sistemas [60]. Analisando o 

desvio médio absoluto (MAD) dos valores obtidos pelo método QTAIM em relação aos 

outros métodos, o que se observa são menores valores do MAD em relação ao método 

NPA (0.64). O método MK é o que apresenta o maior valor de MAD (0.84), enquanto 

que o método MK foi o que apresentou os valores mais discrepantes na maioria dos 

casos. Já os métodos Chelp e ChelpG apresentaram valores idênticos para cada um dos 

isômeros, o que indica que o grid adicional empregado no ChelpG não resulta em 

valores distintos do mesmo observado para o Chelp para sistemas pequenos, como é o 

caso deste estudo. 

 Na espécie i1, o maior valor em módulo de carga está concentrado no átomo de 

oxigênio do que no átomo de carbono, |qO|>|qC|, para os métodos QTAIM e NPA. No 

caso dos métodos Mulliken, Chelp e ChelpG a maior carga positiva está localizada no 

átomo de fósforo ao invés do átomo de carbono, porém em todos os casos o valor da 

carga em módulo não é superior que o do oxigênio, i.e., |qO|>|qP|. Um caso particular é 

o método MK, onde o valor da carga do átomo de oxigênio é positivo enquanto os 

demais átomos apresentaram valores positivos. Aspectos importantes são observados 

quando analisado a energia estabilidade perturbativa de segunda ordem, E2, que pode 

levar a uma melhor avaliação dos métodos que descrevem erroneamente a carga 

atômica dos átomos. Considerando o valor de E2, cerca de 45% da energia necessária 

para estabilizar a molécula é provida pela interação np(O)→np*(P), que envolve o par de 

elétrons não ligantes do átomo de oxigênio e o par de elétrons anti-ligantes do átomo de 

fósforo. Portanto, é esperada uma carga negativa para o átomo de oxigênio como foi 

determinado por todos os métodos, com exceção do método MK que determina uma 

carga positiva para o átomo de oxigênio. Já os baixos valores da carga do fósforo, ou 
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mesmo um valor negativo, está ligado ao fato de que 14% da energia de estabilidade do 

radical é provida pela interação np(P) →πCO. 

 Na espécie i2, a diferença dos valores calculados entre o método QTAIM e NPA 

chega a ser aproximadamente o dobro no caso dos átomos de carbono e oxigênio. Assim 

como na espécie anterior, os métodos QTAIM e NPA demonstraram que a maior carga 

negativa está localizada no átomo de oxigênio, enquanto a maior carga positiva está 

presente no átomo de fósforo, e para ambos os métodos |qO|>|qP|. Já os demais métodos 

apresentaram valores bastante similares entre eles. Para os métodos Mulliken, Chelp, 

ChelpG e MK tanto o átomo de oxigênio assim como o de carbono apresentam valores 

negativos, sendo que nos métodos Chelp, ChelpG e MK o valor de |qO| tende a ser 

aproximadamente zero. 

 No isômero i3, enquanto que os métodos QTAIM, NPA, Chelp, ChelpG e MK 

demonstram que |qO|>|qP|, o método Mulliken apresentou um comportamento inverso, 

|qO|<|qP|. Vale comentar que o método MK foi o único que apresentou um maior valor 

de carga para o átomo de carbono, embora que os métodos Chelp e ChelpG 

demonstraram valores próximos entre o átomo de carbono e oxigênio, |qO|≅|qP|. 

Considerando o fato que a interação np(O)→π* PC é responsável por 65% da energia 

total para a estabilidade do radical, portanto o que se espera é um valor alto para |qO| 

quando comparado à carga dos outros dois átomos, sendo que isto foi observado apenas 

para os métodos NPA e QTAIM. Já a espécie i4 foi a única que apresentou um 

comportamento uniforme entre todos os métodos aplicados neste estudo; |qC|<|qO|<|qP|. 
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Tabela 3.3. O índice de delocalização da ligação (BDI), ordem de ligação Wiberg 
(BOWI), ordem de ligação NAO (BONAO), e ordem de ligação NLMO/NPA 
(BONLMO/NPA) para cada uma das espécies. 
 

Espécie Ligação BDI  BOWI  BONAO BONLMO/NPA  

i1 C−O 1.55 1.84 1.37 0.62 

 P−O 0.79 0.42 0.46 0.11 

i2 P−C 0.99 1.09 0.64 0.24 

 P−O 0.89 0.61 0.38 0.52 

 C−O 1.35 1.48 1.17 0.46 

i3 P−C 1.74 1.71 1.34 0.87 

 C−O 1.50 1.94 1.41 0.58 

i4 P−C 2.06 2.14 1.32 1.28 

 P−O 1.17 1.39 0.80 0.38 

 

Tabela 3.4. Propriedades no ponto crítico das ligações (BCPs), a densidade eletrônica 
(ρ(r), u.a.) e seu laplaciano [∇2ρ(r), u.a.], e a potência da densidade de energia [V(r) , 
u.a.], a densidade da energia cinética [G(r) , u.a.], a energia cinética por elétron [H(r), 
u.a.] e elipticidade (ε, u.a.), e o ponto crítico de anel (RCP) dos diferentes isômeros do 
radical PCO. 
 

Espécie Ligação ρρρρ(r) ∇∇∇∇2ρρρρ(r) H(r) |V(r)|/ G(r)  εεεε 

i1 C−O 0.4495 0.6571 -0.7915 1.8281 0.6571 

 P−O 0.0803 0.2145 -0.0433 1.4469 1.9825 

i2 P−C 0.1290 -0.1398 -0.0846 2.7048 0.1555 

 P−O 0.1095 0.2524 -0.0777 1.5517 4.1222 

 C−O 0.3700 -0.1791 -0.6240 2.0773 0.2398 

 RCP 0.1093 0.2724 -0.0769 1.5302  

i3 P−C 0.1679 0.5367 -0.1383 1.5075 0.5118 

 C−O 0.4632 0.2050 -0.8437 1.9427 0.0043 

i4 P−C 0.1769 0.1079 -0.1696 1.8628 1.0108 

 P−O 0.2282 1.3541 -0.1892 1.3586 0.0073 
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Figura 3.2. Representação em cada um dos isômeros dos pontos críticos das ligações 
(BCPs) em verde 

 

 

Figura 3.3. Representação do laplaciano da densidade eletrônica [∇2ρ(r)] da espécie i2. 
Em azul os valores são ∇2ρ>0, enquanto que os valores em vermelho são ∇2ρ<0. Já os 
pontos verdes são BCPs, ao passo que as linhas em verde são referentes ao caminho dos 
BCPs ao RCP. 
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3.3.3. A natureza das ligações químicas e dos orbitais moleculares em cada um dos 
isômeros 

 

 Na Tabela 3.3 estão presentes os valores da ordem de ligação por diferentes 

metodologias. Por exemplo, a ligação C−O apresentou valores entre 1.48-1.94 [valores 

de BOWI] o que pode ser atribuído a um caráter parcial de dupla ligação em cada um dos 

isômeros. No caso da estrutura i1, a análise pelo método NBO indica que a ligação C−O 

é uma ligação tripla, assim como também indica a ausência de ligação entre o átomo de 

oxigênio e o de fósforo; como foi confirmado quando analisado a freqüência ν(C−O). 

Atribuições importantes também podem ser obtidas quando analisamos os valores 

obtidos a partir da teoria de átomos e moléculas (QTAIM) na Tabela 3.4. A 

representação dos BCPs para cada um dos isômeros pode ser observado na Figura 3.2. 

No caso do valor da elipticidade (ε) da interação P−O do isômero i1, o que se observa é 

um valor três vezes superior à ligação C−O, o que reflete a instabilidade da interação 

entre o átomo de fósforo e o átomo de oxigênio. Além disso, considerando os valores de 

H(r) e da relação |V(r)|/G(r) podemos também confirmar o caráter covalente desta 

interação no isômero i1. 

 Na espécie i2 o que se observa a partir da ordem de ligação é que as ligações 

P−C e P−O são ligações covalentes simples, pois os valores foram menores que 1 para 

cada um dos métodos. Enquanto que a ligação P−C é mais polarizada no átomo de 

fósforo, na ligação P−O a ligação é mais polarizada no átomo de oxigênio. No caso da 

ligação C−O da espécie i2, o valor entre os métodos BDI, BOWI e BONAO se apresentou 

acima de um o que indica um caráter de dupla ligação, que pôde ser confirmado a partir 

de uma análise com o método NBO. Um aspecto interessante é o valor de ∇2ρ(r) que 

apresentou um valor positivo para a ligação P−O, diferente das outras duas ligações. Em 

geral, valores ∇2ρ(r)>0 podem ser um indicativo de um ligação iônica, ou mesmo de 

uma ligação de hidrogênio ou interação de Van der Waals, porém a partir do valor de 

H(r) é possível o observar o caráter covalente da ligação. Contudo, comparando os 

valores da elipticidade entre as três ligações do isômero i2, é possível ratificar a 

instabilidade da ligação P−O em relação às outras duas ligações do isômero. 
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 Um aspecto importante no isômero i2 é o fato de termos observado um ponto 

crítico de anel (RCP), o que indica que a espécie i2 é cíclica. A representação do 

laplaciano da densidade eletrônica da espécie i2 pode ser visto na Figura 3.3, assim 

como o caminho dos BCPs ao RCP. Na ausência da propriedade RCP, i.e. a presença de 

apenas dois BCP, é o indicativo de uma estrutura de forma “T” ao invés de uma 

estrutura cíclica. Casos deste tipo podem ser observados em inúmeros estudos de Largo 

e colaboradores envolvendo diferentes classes de dicarbetos [61,62]. Os valores de RCP 

neste estudo estão em comum acordo com outros estudos [59,60]. No caso dos isômeros 

i3 e i4, o que se observa é que cada uma das ligações demonstraram valores acima de 1 

para os índices BDI, BOWI e BONAO o que é um forte indicativo de ligações duplas. 

 Comparando os quatro tipos de índices de ligação aplicados neste estudo, é 

possível observar os valores bastante discrepantes do índice BONLMO/NPA em relação aos 

demais. Um outro ponto importante relacionado ao índice BONLMO/NPA, é a dificuldade 

de compreender a natureza das ligações devido à pequena variação de valores. O índice 

BONLMO/NPA apresentou valores 60-80% inferiores em relação aos mesmos observados 

pelo índice BOWI. É importante mencionar que em geral os valores do índice 

BONLMO/NPA são semelhantes ao do BOWI [63], no entanto no caso deste estudo o índice 

BONLMO/NPA demonstrou ser ineficiente na análise das ligações dos isômeros do radical 

PCO. Em contrapartida, o índice BDI apresentou valores bastante semelhantes em 

relação ao método BOWI, seguido pelo método BONAO.  

 Na Figura 3.4, está representado os orbitais HOMO e LUMO de cada um dos 

isômeros. Nas espécies i1 e i2 a maior contribuição nos respectivos orbitais HOMO é 

pelo par de elétrons não emparelhados do átomo de fósforo (npP), seguido pelas ligações 

πC−O e π*C−O. Nos orbitais LUMO dos isômeros i1 e i2, a contribuição mais 

significativa é dos orbitais π*C−O, enquanto que o npP apresenta uma contribuição vinte 

vezes menor. Já nos isômeros i3 e i4, a maior contribuição nos orbitais HOMO vem dos 

orbitais πP−C (aproximadamente 79%), enquanto que o npO representa uma contribuição 

quatro vezes menor. Na espécie i3 o orbital LUMO é representado principalmente pelo 

orbital π*P−C (72%), onde o npO apresenta uma contribuição quatro vezes menor que a 

mesma observada pelo orbital π*P−C. Já o orbital LUMO do isômero i4 é representado 

pelos orbitais π*P−C (57%), σ*P−O (18%) e πP−C (3%). 



 

Figura 3.4. Orbitais de fronteira dos diferentes isômeros do radical PCO. 

 



Tabela 3.5. Diferença de energia (em kcal mol−1) entre os isômeros do radical PCO por 
diferentes metodologias. 
 

Métodos i1 i2 i3 i4 

W1BD 69.80 51.24 0.00 82.39 

W1RO 69.79 51.26 0.00 82.10 

W1U 69.79 50.77 0.00 84.36 

G4 70.14 52.77 0.00 84.53 

G4MP2 70.37 52.22 0.00 83.17 

CBS-QB3 69.77 52.75 0.00 81.25 

B3LYP/aVTZ 68.20 54.26 0.00 90.64 

QCISD/6-311++G(d,p) 57.67 52.93 0.00 95.27 

CCSD(T)/aVQZ* 68.25 50.93 0.00 84.96 

CCSD(T)/aCVQZ* 68.66 51.06 0.00 83.24 

MSGX 69.54 51.62 0.00 83.77 

*otimização realizada com o método B3LYP/aVTZ. 

 

Tabela 3.6. Entalpia de formação dos isômeros (kcal mol−1), nas temperaturas 0K e 
298K. 
 

Métodos i1 i2 i3 i4 

 0K 298K 0K 298K 0K 298K 0K 298K 

W1BD 87.94 88.34 69.16 69.23 19.50 19.41 100.11 100.32 

W1RO 87.63 88.03 68.89 68.96 19.20 19.11 99.52 99.74 

W1U 87.58 87.99 68.35 68.42 19.15 19.06 101.73 101.94 

G4 86.03 86.41 68.42 68.49 17.27 17.17 99.91 100.16 

G4MP2 85.79 86.17 67.40 67.47 16.80 16.70 98.08 98.33 

CBS-QB3 85.50 86.14 68.36 68.46 17.23 17.15 96.69 96.91 

MSGX 80.06 80.47 61.96 62.03 11.92 11.83 93.85 94.07 

Média 85.79 86.22 67.51 67.58 17.30 17.20 98.55 98.78 

±SD 2.71 2.71 2.51 2.51 2.62 2.62 2.62 2.62 
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3.3.4. A estabilidade dos isômeros, e a entalpia de formação de cada uma das 
espécies. 

 

 

Figura 3.5. Mecanismos de isomerização do radical PCO. Os valores das energias 
relativas são referentes aos métodos MSGX, [CCSD(T)/aVQZ] e {CCSD(T)/aCVQZ}, 
sendo as respectivas geometrias das estruturas e dos estados de transição obtidos pelo 
método B3LYP/aVTZ. 

 

 Os resultados referentes às análises de estabilidade de cada um dos isômeros 

estão presentes na Tabela 3.5 e na Figura 3.5. Na Figura 3.5, está representado o 

mecanismo de isomerização do radical PCO com as respectivas energias avaliadas pelos 

métodos MSGX, CCSD(T)/aVQZ e CCSD(T)/aCVQZ. Já na Tabela 3.5 está 

demonstrado a diferença de energia em relação à espécie i3 por diferentes métodos. 

 Como mencionada anteriormente, a espécie i3 é a mais estável dentre os quatro 

isômeros do radical PCO. A diferença de energia entre o isômero cíclico i2 e a espécie 

i3 é de 50.77−54.26 kcal mol−1. Já a espécie menos estável, i4, apresenta um diferença 

de energia de 81.25−95.27 kcal mol−1 em relação ao isômero i3, ao passo que o 
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complexo i1 apresenta uma diferença de energia inferior à mesma observada para o 

isômero i4, sendo esta diferença de energia entre as espécies i1 e i4 de 

aproximadamente 17 kcal mol−1. Esta grande diferença de energia entre os isômeros 

justifica o fato de Mielke e Andrews [15] terem observado e caracterizado apenas a 

espécie i3, no entanto isto ficará mais claro quando observado as barreiras de energia 

entre os respectivos isômeros. 

 Observando a Tabela 3.5, é possível notar a eficiência do método B3LYP/aVTZ 

quando comparado aos demais métodos. Considerando a diferença de energia entre a 

espécie i1 e i3, o método QCISD/6-311++G(d) foi o que apresentou o menor valor, 

enquanto que os maiores valores foram observados pelos métodos G4 e G4MP2. Vale 

comentar que a diferença de energia entre os métodos G4 e G4MP2 não foi superior a 

2% em todos os isômeros. Em todos os casos os métodos G4 e G4MP2 apresentaram 

valores superiores aos métodos W1BD, W1RO e W1U. Já os métodos W1RO e W1U 

apresentaram valores bastante semelhantes o que ocorre devido à similaridade entre 

ambos os métodos. A principal diferença entre os métodos W1RO e W1U é o fato que o 

método W1RO adiciona correções relativísticas escalares ao valor da energia, enquanto 

o método W1U não há a adição destas correções. Além disso, comparando os valores 

dos métodos CCSD(T)/aVQZ e CCSD(T)/aCVQZ entre o mesmo obtido pelo método 

W1BD, o que se observa é que as diferenças não foram superiores a 3%. Analisando o 

desvio-padrão observado entre os métodos abordados neste estudo, o maior valor está 

associado à diferença entre as espécies i4 e i3, ±1.30 kcal mol−1, enquanto que, em 

relação as demais espécies, o desvio-padrão para a diferença de energia não foi superior 

a 1 kcal mol−1. 

 Analisando o processo de isomerização do radical PCO na Figura 3.5, um ponto 

que chama a atenção é o estado de transição TS1 que apresenta um valor abaixo do 

isômero i1. A barreira de energia entre o TS1 e a espécie i1 é de -1.13, -1.70 e -1.57 

kcal mol−1 empregando os métodos MSGX, CCSD(T)/aVQZ e CCSD(T)/aCVQZ, 

respectivamente. Essa diferença de energia, entre a espécie i1 e o TS1, com valores 

negativos ocorre principalmente devido à ausência de ligação entre o átomo de oxigênio 

e o átomo de fósforo, onde o TS1 está associado apenas à rotação da molécula CO no 

mesmo eixo, o que porventura não leva a um grande valor na energia de ativação. Esta 

barreira de ativação negativa apenas indica a instabilidade da molécula i1, e a fácil 
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isomerização para o isômero i2. Um caso semelhante foi observado por Wang e 

colaboradores [54] para a espécie GeCN. Wang et al. [54] observaram uma barreira de 

energia de -1.4 kcal mol−1 para espécie neutra e -3.3 kcal mol−1 para a espécie catiônica 

empregando o método CCSD(T)/6-311++G(2df)//B3LYP/6-311G(d). Bu [64] também 

observou um caso semelhante para o radical GaSO, no entanto os valores foram 

inferiores ao que foi observado neste estudo. No caso do radical GeCP, Pan et al. [65] 

também observou um valor semelhante ao observado neste estudo. 

 O estado de transição TS2 é referente ao rearranjo molecular entre a espécie i2 e 

i3. A energia de ativação necessária para a espécie linear i3 formar um radical cíclico é 

aproximadamente 62 kcal mol−1. No caso de Li et al. [16], é possível observar que o 

método CCSD(T)/6-311G(2d)//B3LYP/6-311G(d) subestima o valor da barreira de 

energia da isomerização i3→i2 em 5 kcal mol−1, enquanto que a reação inversa, i2→i3, 

é subestimada em cerca de 6 kcal mol−1. O valor da barreira i3→i2 é consideravelmente 

superior que o mesmo determinado para o radical CNS (46.2 kcal mol−1) [50], o radical 

GeCN (13.7 kcal mol−1) [54] e os radicais GeCP (22.7 kcal mol−1) [65] e GeSiN (10.5 

kcal mol−1) [65]. Vale relatar que a barreira de energia relativa ao TS2 não apresentou 

diferenças significativas entre as duas funções de base, sendo esta diferença de apenas 

0.5 kcal mol−1entre os métodos CCSD(T)/aVQZ e CCSD(T)/aCVQZ. No entanto, 

quando levado em consideração o método MSGX, o que se observa é um valor de 3 

kcal mol−1 acima dos resultados obtidos com os métodos CCSD(T)/aVQZ e 

CCSD(T)/aCVQZ. 

 A altura da barreira de ativação associada à isomerização da espécie cíclica i2 

para o isômero i4 é de 44.58, 44.57 e 42.54 kcal mol−1 a partir dos métodos MSGX, 

CCSD(T)/aVQZ e CCSD(T)/aCVQZ, respectivamente. Em contrapartida, a energia de 

ativação inversa (i4→i2) apresentou valores quatro vezes menores. Estes baixos valores, 

associados à isomerização i4→i2, demonstram a instabilidade da espécie i4 frente ao 

isômero i2.  

 Um aspecto interessante na Figura 3.5 é o valor das barreiras de energia que 

convergem em direção à espécie i3 o que explica os resultados experimentais de Mielke 

e Andrews [15]. Quanto à isomerização i1→i2, há uma barreira de energia negativa, 

como discutido anteriormente, o que indica uma fácil conversão para a espécie i2. Já a 
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barreira de energia na isomerização i4→i2 é de aproximadamente 10 kcal mol−1, 

enquanto que a isomerização i2→i3 é de 11 kcal mol−1. Em contrapartida, a barreira de 

energia na isomerização i3→i2 é entre 62 e 65 kcal mol−1, um valor seis vezes superior 

do que as duas barreiras energias mencionadas anteriormente. Em outras palavras, as 

barreiras de energia que convergem em direção à espécie i3 é de aproximadamente 10 

kcal mol−1, enquanto que é necessário um valor seis vezes acima deste para a espécie i3 

isomerizar para a espécie cíclica i2. Estes valores sugerem uma fácil conversão de todos 

os isômeros para a espécie mais estável i3, o que possivelmente explica o fato de Mielke 

e Andrews [15] não terem observados qualquer indicativo das outras espécies. Contudo, 

outros aspectos de caráter experimental talvez justifiquem a dificuldade da 

caracterização de outras espécies, como a temperatura em que foi executada a 

caracterização das espécies por FT-IR, 32±2K, sendo que hoje já é possível a execução 

de experimentos em temperaturas próximas de 3K e pressões extremamente baixas. Um 

outro ponto é o tipo de técnica espectroscópica utilizada para caracterizar as espécies, 

pois, como demonstrado na Tabela 3.1, o valor das intensidades das freqüências 

vibracionais é consideravelmente baixa quando levado em consideração às freqüências 

associadas às ligações P−O e P−C. 

 Na Tabela 3.6 estão presentes os valores calculados para a entalpia de formação 

(∆Hf
o) de cada uma das espécies em 0K e 298K. Os maiores valores no cálculo da 

entalpia de formação estão associados aos métodos W1BD e W1RO, enquanto os 

menores valores foram obtidos com o método MSGX. Neste ponto é importante 

mencionar que, dentre os métodos aplicados na Tabela 3.6, em geral a maior eficiência 

em descrever os valores experimentais tem sido observado pelo método W1BD. Os 

métodos G4 e G4MP2 apresentaram valores bastante próximos dos mesmos obtidos 

pelo W1BD. Já o método CBS-QB3 apresentou um valor bastante semelhante ao do 

método G4, com exceção para o isômero i4. Considerando a média referente aos valores 

obtidos pelos diferentes métodos, a entalpia de formação a 0K da espécie i3 é 

17.30±2.62 kcal mol−1. Já o valor das espécies i2, i1 e i3 é 67.51±2.51, 85.79±2.71 e 

98.55±2.62 kcal mol−1, respectivamente.  



 
Tabela 3.7. Energias de dissociações (D0, kcal mol−1) dos isômeros do radical PCO por diferentes metodologias. 
 
  W1BD W1RO W1U G4 G4MP2 CBS-QB3 CCSD(T)/aVQZ CCSD(T)/aCVQZ Média ±±±±SD 

i1 →P(2S) + CO (1Σ+) -1.29 -1.28 -1.28 -3.13 -3.19 -1.34 -2.44 -1.68 -1.95 0.84 

 →P(4S) + CO (1Σ+) -39.60 -39.53 -39.46 -38.48 -39.04 -37.66 -40.27 -39.51 -39.19 0.80 

            

 →P(2S) + CO (1Σ+) 17.28 17.25 17.75 14.23 14.95 15.68 14.89 15.92 15.99 1.30 

i2 →O(3P) + CP (2Σ+) 113.36 113.21 112.28 113.33 113.73 110.50 113.24 113.55 112.90 1.06 

 →C(3P) + PO (2Π) 96.07 95.92 96.43 93.45 92.70 94.54 94.86 94.44 94.80 1.31 

            

i3 →P(4S) + CO (1Σ+) 30.20 30.26 30.34 31.66 31.33 30.11 27.98 29.15 30.13 1.16 

 → O(3P) + CP (2Σ+) 164.60 164.47 163.05 166.10 165.95 163.24 164.17 164.61 164.52 1.10 

            

i4 → O(3P) + CP (2Σ+) 82.21 82.37 78.69 81.58 82.79 81.99 79.21 81.36 81.28 1.51 

 → C(3P) + PO (2Π) 64.92 65.08 62.84 61.69 61.76 66.04 60.83 62.26 63.18 1.91 

 



 O valor das energias de dissociação (D0, kcal mol−1) para cada uma das espécies 

está presente na Tabela 3.7. Considerando o isômero i1 é possível observar duas 

importantes rotas, uma considerando os dois estados eletrônicos do átomo de fósforo. 

Esta diferença de valor, entre cada uma das rotas, está associada ao fato que para o 

estado eletrônico P(4S) há uma barreira de energia, semelhante à mesma observada nas 

espécies análogas NCO [55], que será avaliada em um futuro estudo aplicando métodos 

multireferenciados e multiconfiguracionais. No caso da espécie i2, a maior energia de 

dissociação é observada pela fragmentação nas espécies O(3P) + CP (2Σ+), 112.90±1.06 

kcal mol−1, enquanto a dissociação nas espécies C(3P) + PO (2Π) apresentou um valor 

de 94.80±1.01 kcal mol−1. Já nas espécie i3 e i4 os maiores valores de energia de 

dissociação são observados na formação das espécies O(3P) + CP (2Σ+), 164.52±1.10 e 

81.28±1.58 kcal mol−1, respectivamente. É importante comentar que tais valores serão 

futuramente analisados com o emprego dos métodos multireferenciados e 

multiconfiguracionais devido estas dissociações apresentarem um caráter proibido por 

spin (spin forbidden) e a formação de estados de transição não adiabáticos que só é 

possível de caracterizar por meio de estudos envolvendo a superfície de energia 

potencial com o emprego de métodos como CASSCF/MRCI. Embora os valores 

presentes na Tabela 3.7 não sejam tão precisos quanto os métodos multireferenciados e 

multiconfiguracionais para a avaliação da energia de dissociação, os valores presentes 

neste estudo são importantes para melhor compreender a magnitude dos valores 

associados a cada uma das rotas. 

 

3.3.5. Implicações 

 

 De acordo com Milar [14], na nuvem molecular de Taurus (TMC-1) a reação 

entre as moléculas CnP e o oxigênio é uma das principais rotas para a destruição de 

espécies orgânicas de fósforo em nuvens interestelares, contudo, devido as baixas 

temperaturas em TMC-1, esta reação pode levar à formação de novas espécies como o 

radical PCO. A formação das espécies PCO pode ocorrer por meio da reação R3 e 

subsequentemente pelas reações R4 e R5. Como demonstrado na Tabela 3.7 a energia 

para a formação da estrutura i4 por meio da reação entre o átomo de oxigênio o radical 
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CP (2Σ+) é bastante alta, além do que a espécie i4 apresentou a maior entalpia de 

formação dentre as quatro espécies presentes neste estudo. Outra importante rota é a 

formação da espécie cíclica i2 por meio da subseqüente isomerização i4→i2, que 

apresenta um valor de aproximadamente 10 kcal mol−1. Além disso, a isomerização 

i2→i3 também apresente uma barreira de energia bastante semelhante à mesma 

observada pela reação i4→i2, o que levaria a subseqüente formação da espécie i3. Um 

outro aspecto importante, que favorece a formação da espécie i3, é o maior valor da 

energia de dissociação O(3P) + CP (2Σ+) da espécie i3 em relação à i2. Não obstante, a 

entalpia de formação do radical i3 é a mais baixa a 0K (ver Tabela 3.6) em comparação 

com as demais espécies o que, por outro lado, favorece a futura detecção da espécie i2 

em TMC-1. 

 

O (3Σ) (g) + CP (2Σ+) (g) → PCO (i4, 
2A") (g)    (R3) 

PCO (i4, 
2A") (g) → PCO (i2, 

2A") (g)     (R4) 

PCO (i2, 
2A") (g) → PCO (i3, 

2π) (g)     (R5) 

 

 Na estrela IRC+10216 e na VY Canis Majoris, espécies de fósforo foram 

detectadas [12,55], que podem vir a ser importantes fontes de novas moléculas que 

apresentam fósforo em sua constituição. Estas duas estrelas apresentam meios bastante 

extremos, onde a temperatura das estralas IRC+10216 e na VY Canis Majoris é de 

2200K e 3000K, respectivamente. Na estrela IRC+10216 a principal fonte de fósforo é a 

molécula HCP [4]. Uma característica que sustenta a possibilidade de detecção das 

espécies PCO é a entalpia de formação, por exemplo, a entalpia de formação da espécie 

HCP é de 51.03±4.78 kcal mol−1 [66] ao passo que as espécies i2 e i3 apresentam 

valores superiores. No caso da estrela IRC+10216, é provável que a formação das 

espécies PCO venha a ocorrer meio da reação O (3Σ) + CP (2Σ+), no entanto vale 

mencionar que a fração de oxigênio é menor do que a de carbono nesta estrela, e se 

houver a formação da espécie PCO a quantidade seria consideravelmente baixa para que 

fosse possível realizar a sua detecção. Já na estrela VY Canis Majoris é provável que a 
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principal fonte seja a molécula PO, devido a maior abundancia de oxigênio livre que 

pode vir a formar a se ligar ao fósforo, no entanto nesta estrela também foi detectado a 

molécula PN, embora que a espécie PN apresente uma menor abundância, com uma 

diferença de ordem de magnitude de 103 em relação à espécie PO [10]. Um outro ponto 

que favorece a detecção da espécie PCO, é a proporção de CO e a possibilidade desta 

molécula ser uma importante fonte de carbono na estrela VY Canis Majoris. Embora a 

molécula CO (1Σ+) apresente um tempo de vida de 105 a 106 anos como foi determinado 

por alguns modelos [67, 68], resultados recentes sugerem que a molécula CO (1Σ+) pode 

vir a ser uma importante fonte de carbono [69, 70]. Enquanto as reações R6 e R7 

referem-se à reação envolvendo a irradiação de CO em gelos, a reação R8 é referente à 

dissociação da molécula em matrizes comuns. Levando em consideração a reação R9 e 

R4-5, a formação das espécies PCO pode ocorrer por meio desta reação na estrela VY 

Canis Majoris. Além disso, os valores presentes neste estudo podem também ser de 

grande ajuda para a compreensão de possíveis rotas de formação explicar a detecção de 

fosfonatos em meteoritos (meteoritos de Murchison [71]). 

 

CO (X 1Σ+) (g) → CO*      (R6) 

CO* + CO (1Σ+) (g) → CO2 (
1Σg

+) (g) + C (1D/3P) (g)  (R7) 

CO (1Σ+) (g) → C (1D/3P) (g) + O (1D/3P) (g)    (R8) 

C(3P) (g) + PO (2Π) (g) → PCO (i4, 
2A") (g)    (R9) 

 

 Na atmosfera de planetas gigantes, como Júpiter e Saturno, a principal fonte de 

fósforo é a molécula fosfina. No entanto, a abundância da molécula CO é cerca de 

102−103 abaixo da mesma observada para a molécula PH3 [72]. Levando em 

consideração que a fosfina é um gás traço, e a baixa abundância de CO, a formação do 

radical i3 seria consideravelmente baixa, além disso, devido à complexidade da 

atmosfera dos dois planetas, a detecção destas moléculas seria bastante improvável. No 

entanto, com o envio da NASA da sonda JUNO em 2011 e sua chegada estimada para 

2016, os resultados presentes nestes capítulos podem ser bastante úteis para a 
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construção de modelos mais precisos envolvendo os possíveis mecanismos associados 

às moléculas que apresentam fósforo em sua composição. 

 

3.4. CONCLUSÃO 

 

 Os resultados neste capítulo apresentaram uma descrição do mecanismo de 

isomerização do radical PCO, além de inúmeras propriedades moleculares e 

termoquímicas. Quatro diferentes isômeros foram caracterizados. A espécie i3 (C∞V, 
2π) 

é a mais estável em relação aos outros isômeros, ao passo que a espécie i4 (Cs, 
2A”) é a 

mais instável. Já o valor do momento dipolo da estrutura i2 é praticamente duas vezes 

maior que os demais isômeros, o que é uma importante característica para as 

observações por rádio. Um aspecto interessante quando comparado as intensidades dos 

modos vibracionais é o alto valor do modo ν(C−O) em relação aos demais modos, 

sendo possível observar que o valor da freqüência ν(C−O) da espécie i3 é sete vezes 

mais intensa que o mesmo modo vibracional observado na espécie cíclica i2, sendo esta 

diferença ainda maior quando comparado aos outros dois isômeros. Já na análise das 

cargas atômicas foi possível observar que alguns dos métodos não demonstraram com 

precisão o sinal e a magnitude dos valores das cargas, com exceção dos métodos NPA e 

QTAIM. Quando observa-se a diferença de energia entre os isômeros é possível detectar 

que a diferença de energia entre isômero cíclico i2 e a espécie i3 é de 57.67−69.80 kcal 

mol−1, enquanto que a espécie menos estável, i4, apresenta um diferença de energia de 

81.25−95.34 kcal mol−1 em relação ao isômero i3. Analisando o valor das barreiras de 

energia que convergem em direção à espécie i3, é possível explicar os resultados 

experimentais de Mielke e Andrews. As barreiras de energia que convergem em direção 

à espécie linear i3 apresentam em geral valores próximos de 10 kcal mol-1, ao passo 

que a barreira de energia para a isomerização do isômero i3 é de aproximadamente 62 

kcal mol−1, um valor seis vezes superior as demais barreiras energias, o que 

possivelmente explica o fato de Mielke e Andrews terem detectado apenas a espécie i3. 
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4. O mecanismo da reação PH3 + F: a 
estabilidade dos intermediários e 
propriedades moleculares 
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4.1. INTRODUÇÃO 

 

 Nos últimos anos, a fosfina (PH3) tem apresentado inúmeras implicações em 

processos atmosféricos e interestelares, assim como no desenvolvimento de novas 

tecnologias. A fosfina é um importante constituinte da atmosfera de planetas gigantes 

como Júpiter e Saturno [1], e após inúmeras tentativas de detectar a fosfina no meio 

interestelar [2,3] recentemente foi detectada na estrela IRC+10216 [4], sendo 

considerada a principal fonte de fósforo para a formação de outros compostos a base 

fósforo que vem sendo detectado no meio interestelar [5-8]. A fosfina também tem sido 

detectada na atmosfera de regiões costeiras [9,10], e demonstrado ser um importante 

constituinte do ciclo atmosférico do fósforo [11]. A molécula PH3 também tem sido 

utilizada como precursor de processos de epitaxia organometálica em fase de vapor 

(OMVPE, Organo-Metallic Vapor-Phase Epitaxy) [12,13], importante no 

desenvolvimento de novos semicondutores. Além disso, a fosfina tem sido empregada 

no desenvolvimento de diferentes nanofios [14,15]. Devido esta grande importância da 

fosfina, é de suma importância compreender os mecanismos das reações associados à 

fosfina nos mais diferentes meios, o que não tem sido feito nas últimas décadas 

provavelmente devido à sua toxidade [16], além de que a fosfina é um gás inflamável, 

potencialmente explosivo, o que dificulta a realização de estudos experimentais. Esta 

dificuldade de trabalhar com a fosfina a nível experimental faz com que a química 

quântica computacional seja uma importante ferramenta na avaliação da reatividade da 

fosfina. 

 No campo das reações entre a molécula PH3 e halogênios o que se observa é a 

ausência de estudos na literatura nas últimas três décadas [17-21]. No caso da reação 

PH3+F, o primeiro estudo foi realizado em 1973 por Pollock e Jones [20], onde os 

autores demonstraram experimentalmente a reação de abstração de hidrogênio da 

molécula PH3 pelo átomo de flúor. Já o segundo estudo quanto à reação PH3+F foi 

realizado apenas dez anos depois por Manocha e co-autores [21], que observarou algo 

bastante similar aos resultados de Pollock e Jones. É importante mencionar que desde 

essa data não há mais nenhum resultado referente a essa reação, o que ressalta a 

importância deste estudo para melhor compreensão da reatividade da molécula PH3. 

Embora o estudo de Pollock e Jones [20], assim como o de Manocha et al. [21], não 
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observou a formação de intermediários na reação, isto foi devido à ausência de 

tecnologia necessária na época para a detecção destas espécies. Um caso bastante 

similar é o da reação análoga NH3+F, que durante cerca de duas décadas [22-27] 

nenhum estudo foi capaz de detectar a formação de intermediários, sendo a 

caracterização destas espécies possibilitada apenas na última década [28-32] com o 

desenvolvimento da técnica CRESU (Cinétique de Réaction en Ecoulement 

Supersonique Uniforme; Cinética da reação em fluxo supersônico uniforme) para a 

caracterização de reações de espécies neutras em baixas temperaturas [33, 34]. 

 Na reação entre molécula PH3 e o átomo de flúor, há a formação do complexo de 

entrada H3PF, que já apresenta alguns estudos na literatura envolvendo propriedades 

espectroscópicas assim como estudos teóricos [35-41]. Neste contexto, é importante 

mencionar que todos os estudos são referentes a apenas à conformação mais estável do 

complexo H3PF, como será demonstrado neste estudo. O primeiro estudo que 

determinou a caracterização da estrutura H3PF foi realizado por Hasegawa e 

colaboradores [35] em 1975 a partir de espectrometria de EPR na fase gasosa. No 

mesmo ano, Colussi et al. [36] também realizaram um estudo bastante semelhante, 

enquanto que diferente do anterior os autores aplicaram o método INDO para 

descreverem o espectro de EPR. Quase dez anos depois Janssen et al. [37] realizou um 

estudo teórico aplicando os métodos HF, MP2, MP3 e CISD com o uso da base 4-31G 

tendo a finalidade de descrever tanto aspectos estruturais, assim como valores referentes 

à energia de dissociação. Nos anos subseqüentes também se observaram contribuições a 

nível teórico de Magnusson [38], Cramer e colaboradores [39,40] e mais recente de 

Nguyen et al. [41]. Embora vários destes estudos teóricos tenham estudado a molécula 

H3PF, tais estudos foram realizados com métodos menos eficientes do que os métodos 

aplicados neste estudo, além de que tais estudos não observaram a formação de outras 

conformações, como será demonstrado neste capítulo. Além disso, vale enfatizar que 

nenhum dos estudos anteriores descreveu o estado de transição referente à transferência 

de hidrogênio da fosfina para o átomo de flúor e a subseqüente formação do complexo 

de van der Waals H2P ··HF, sendo por fim formado o produto PH2+HF. 

 O objetivo deste estudo é avaliar a reação PH3+F→PH2+HF com o uso de 

métodos de química quântica. Neste capítulo serão avaliados inúmeros aspectos, tanto 

da reação assim como propriedades moleculares dos intermediários. Inicialmente, (i) 
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será elucidado o mecanismo da reação PH3+F, assim como propriedades 

termodinâmicas da reação a fim de demonstrar a boa eficiência dos métodos aqui 

empregados. Em um segundo momento, (ii) será realizado uma caracterização das 

propriedades espectroscópicas dos intermediários com o objetivo de ajudar futuros 

estudos experimentais. (iii) Propriedades moleculares também serão calculadas com o 

para melhor entender as diferenças entre cada um dos intermediários. (iv) Por fim, será 

observado o efeito de diferentes funções de base na caracterização das energias quando 

utilizado o método CCSD(T), assim como a eficiência de diferentes métodos baseados 

na Teoria do Funcional da Densidade (DFT) na caracterização da reação. 

 

4.2. METODOLOGIA TEÓRICA 

 

 Os cálculos foram realizados no programa Gaussian nas versões 09 [42] e 03 

[43]. Os pontos estacionários na superfície de energia potencial do sistema foram 

otimizados, e subsequentemente foi realizado uma avaliação das freqüências 

vibracionais harmônicas para caracterizar a natureza do mínimo e do estado de 

transição. Na otimização das estruturas foi empregado o método B3LYP [44-46] com a 

função de base aug-cc-pVTZ, que no decorrer da discussão dos resultados será 

referenciada como aVTZ. Além disso, foi aplicado um grau de convergência tight tanto 

para a otimização e para o campo alto consistente (SCF), enquanto que somente para os 

métodos DFT também foi empregado um grid ultrafine. Para melhor demonstrar a 

precisão dos resultados obtidos pelo método B3LYP e demonstrar uma melhor 

caracterização das estruturas intermediárias na reação PH3+F, também foram 

empregados os métodos PBE1PBE [47], B3P86 [44, 48], M06 [49], QCISD [50] e MP2 

[51,52] com a mesma função de base; aVTZ. 

 Na análise das cargas foram empregados diferentes métodos com o objetivo de 

demonstrar a eficiência de cada uma para as respectivas estruturas presentes nesse 

estudo. Dentre os métodos empregados no estudo das cargas atômicas, estão o método 

Mulliken, Chelp (charges from the electrostatic potential) [53], ChelpG (charges from 

the electrostatic potential using a Grid base method) [54], MK (Merz-Singh-Kollman) 

[55,56], NPA (natural population analysis) [57] e QTAIM (quantum theory of atoms in 
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molecules) [58]. Além dos valores referentes às cargas, os resultados obtidos a partir do 

método QTAIM. QTAIM baseia-se em uma análise topológica da densidade eletrônica, 

ρ(r), onde, em resumo, a idéia central é que a topologia da densidade eletrônica 

apresenta informações importantes quanto à natureza das ligações químicas. No ponto 

crítico das ligações (BCPs) será avaliados as seguintes propriedades: a densidade 

eletrônica (ρ) e seu laplaciano (∇2ρ.), a potência da densidade de energia [V(r)], a 

densidade da energia cinética [G(r).], a energia cinética por elétron [H(r)] e a 

elipticidade. Os cálculos de QTAIM foram realizados no programa AIMALL [59] 

 Para avaliar a entalpia de formação foram utilizados os métodos W1BD [60], G4 

[61], G4MP2 [62] e CBS-QB3 [63,64]. Para realizar o cálculo foi utilizada a 

metodologia descrita por Curtis et al. [65]. A descrição do método de Curtis e 

colaboradores segue logo abaixo nas equações 4.1 e 4.2: 

 

              Eq. 4.1 

              Eq. 4.2 

 

∆Hf
0K e ∆Hf

298K se referem aos valores de entalpia de formação a 0K e 298K, 

respectivamente. ΣD0(M) é a energia total de atomização, e HM
298K−HM

0K é referente a 

correção da entalpia. Para uma molécula esse valor pode ser expresso como Hcorr−εZPE, 

onde Hcorr é expresso no output do programa Gaussian como “thermal correction to 

enthalpy”. Hx
298K−Hx

0K é a correção da entalpia para os respectivos átomos da molécula 

em questão, onde estes valores também foram retirados do estudo de Curtis et al. [65]. 

Com objetivo de combinar o cálculo de ΣD0(M) com valores experimentais conhecidos 

de ∆Hf
0K dos elementos atômicos, foram aplicados os mesmos valores empregados por 

Curtis e colaboradores: P (∆Hf
0K=75.42 kcal mol−1), F (∆Hf

0K=18.47 kcal mol−1) e H 

(∆Hf
0K=51.63 kcal mol−1). 

 No cálculo da entalpia de reação a 298K (∆HR
298K), para o acoplamento spin-

orbital do átomo de flúor foi utilizado o valor de 0.000614 hartree obtido a partir dos 

resultados de energia de excitação de Moore [66]. É importante mencionar que não há 
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necessidade de incluir o valor do acoplamento spin-orbital nos métodos W1BD, G4, 

G4MP2 e CBS-QB3, pois ele já está implementado nos respectivos métodos. Para a 

entalpia de formação das moléculas foram utilizados os seguintes valores experimentais: 

PH3 {∆Hf
298K=1.1±0.6 kcal mol−1 [67]; 1.3±0.4 kcal mol−1 [68,69]}, PH2 

{ ∆Hf
298K=33.1±0.6 kcal mol−1 [70]; 30.1 kcal mol−1 [71]} e HF {∆Hf

298K=-65.32±0.17 

kcal mol−1 [69]; -65.14 kcal mol−1 [71]}. 

 Para uma avaliação mais precisa das energias eletrônicas foi aplicado o método 

Couple Cluster com as excitações simples, duplas e a inclusão da correção a partir das 

triplas perturbativas, CCSD(T). Com o método CCSD(T) foram utilizadas inúmeras 

funções de base: 6-311++G(d,p), 6-311++G(2df,2pd), 6-311++G(3df,3pd), aVnZ (n= 

D, T, Q) [72-74], Def2-nVZPPD (n=T,Q) [75], e aCVnZ (n= D, T, Q) [72-74]. No caso 

das funções de base aCVnZ para o átomo de hidrogênio foi aplicado as respectivas 

funções de base aVnZ. Na avaliação da extrapolação do efeito de base completa (CBS) 

foram utilizados os seguintes métodos: 

[ ] [ ]2
1 )1(exp)1(exp)( −−+−−+= nBnAEnE CBS      Eq. 4.3 

3
2)( −+= BnEnE CBS          Eq. 4.4 

A equação 4.3 é a extrapolação do efeito de base completa a partir do método proposto 

por Peterson et al. [76] e subsequentemente analisado por outros autores [77,78]. A 

equação 3 foi utilizada para as funções de base aVnZ e aCVnZ, onde o“n” da equação é 

referente a D, T e Q. Já a equação 4.4 é referente ao método desenvolvido para Halkier 

et al. [77] para dois pontos. A equação 4.4 foi empregada para as três funções de base 

aVnZ, Def2-nVZPPD, e aCVnZ, onde “n” da equação são referentes a T e Q. 

 Além dos métodos CCSD(T) também foi aplicado a Teoria da Densidade do 

Funcional (DFT) e o método perturbativo de segunda ordem (MP2) [50-52] na análise 

das energias eletrônicas. Dentre os métodos DFT, foram usados os funcionais baseados 

em aproximações de gradiente generalizado (GGA), GGA híbridos, meta−GGA 

híbridos, GGA híbridos com correções long-range (LC−DFT, LC=long-range 

corrected) e funcionais com aproximações de híbrido-duplo (chamados de double-

hybrid, DH). Da família dos GGA foram aplicados os métodos BLYP [79,80], BP86 

[81] e BPW91 [82, 83]. Dos GGA híbridos foram aplicados os métodos O3LYP [84], 
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B3LYP [44], X3LYP [85], BHandH [86], BHandHLYP [86]. Dos métodos LC−DFT 

foram utilizados os funcionais CAM-B3LYP [87], wB97XD [88] e LC-wPBE [89-92]. 

Dos DH−DFT foram aplicados os funcionais B2-PLYP [93] e mPW2-PLYP [94] e os 

mesmos métodos com a adição de correções do tipo long-range B2-PLYP-D e mPW2-

PLYP-D [95]. Dentre os métodos meta-GGAs, foi empregado o funcional M06-L [96] e 

os meta-GGAs híbridos M06 [48], M06-2X [48] e M06-HF [97,98]. Para o método 

MP2 e todos os funcionais foi empregado a função de base aVQZ. 

 Como método de referência na avaliação da eficiência dos diferentes métodos, 

assim como na avaliação das energias, foi empregado um método composto que 

chamaremos ao longo do texto como método MSGX. A energia eletrônica, Eb, foi 

obtida a partir da equação 4.5: 

 

Eb = EHF + ∆Ecorr + ∆Efull + ∆Erel + ∆ET-Q + ∆ESO     Eq. 4.5 

 

Onde, a energia EHF é obtida a partir do método HF/CBS, sendo que CBS é a 

extrapolação do efeito de base completa a partir do método proposto por Peterson et al. 

[76] (Eq. 4.3), utilizando as funções de base aVnZ (n= T, Q, 5). A energia de correlação 

∆∆∆∆Ecorr é adquirida com o método CCSD(T)/CBS empregando o método desenvolvido 

para Halkier et al. [77] (Eq. 4.4) para dois pontos, com as funções de base aVnZ (n= T, 

Q). A energia de correção ∆∆∆∆Efull  é calculada com o método CCSD(T) a partir da 

diferença de energia entre todos os elétrons e a aproximação frozen-core, i.e. a diferença 

obtida entre os métodos ∆Efull=CCSD(T,full) − FC-CCSD(T) com a função de base 

aVTZ. A energia ∆∆∆∆Erel é adquirida da diferença de energia entre as funções de base 

aVTZ-DK e aVTZ com o método CCSD(T), ao passo que no método CCSD(T)/aVTZ-

DK é calculado com o uso do método relativístico escalar Douglas-Kroll-Hess de 

segunda ordem [99,100]. A energia de correção ∆∆∆∆ET-Q é relativo à diferença BD(TQ) − 

FC-CCSD(T) com o emprego da função de base aVTZ, onde o BD(TQ) é referente ao 

método Bruckner Doubles com a inclusão das excitações triplas e quádruplas 

perturbativas [101]. Por fim, ∆∆∆∆ESO é a energia de acoplamento spin-orbital obtido a 

partir dos resultados de excitação experimentais de Moore [66]. 
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4.3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.3.1. O mecanismo da reação PH3 + F e propriedades termodinâmicas 

 Na Figura 4.1 está uma representação das estruturas intermediárias encontradas 

na reação de abstração de hidrogênio PH3 + F. Enquanto o complexo CR1 apresenta um 

ponto de simetria C1, os complexos CR2 e CR3 apresentam uma simetria do tipo Cs, e, 

diferente dos demais intermediários, a estrutura CP1 apresenta uma simetria C2V. O 

estado de cada uma das estruturas foi bastante distinto. O estado das estruturas CR1 e 

CP1 é 2A e 2B1, respectivamente. No caso dos complexos CR3 e CR2, o que se observa 

é um estado 2A’, enquanto que o complexo CP2 apresenta um estado 1A’. 

 Na Figura 4.2 está presente o mecanismo da reação de abstração de hidrogênio 

PH3+F. Quando observamos o gráfico na Figura 4.2, é possível detectar o complexo 

CR3 como o mais estável entre os complexos de entrada, com uma diferença de 

aproximadamente 7 kcal mol−1 em relação aos intermediários CR1 e CR2. Quando 

comparamos com outros valores observados na literatura, é possível notar valores 

semelhantes por Villaume et al. [102] entre os isômeros da estrutura PH2F3, contudo em 

alguns casos a diferença de energia entre os isômeros PH2F3 chega a atingir valores 

acima de 14 kcal mol−1. No caso de Woon e Dunning [103], a diferença de energia entre 

os isômeros PF4 também apresentou valores bastante similares aos presentes na Figura 

4.2; uma diferença de energia de 7.3 kcal mol−1 entre os isômeros PF4 com grupo de 

simetria C3V e C2V. 

 Um outro ponto importante a ser analisado entre os isômeros é a energia de 

dissociação da ligação fósforo-flúor (BDEP−F). Enquanto os complexos CR1 e CR2 

apresentaram valores próximos a 44 kcal mol−1, o intermediário CR3 apresentou um 

valor em torno de 51 kcal mol−1 para a BDEP−F. Neste contexto, vale comentar que 

nenhum dos estudos anteriores referentes ao complexo CR3 [35-41] avaliou a energia 

de dissociação da ligação fósforo-flúor, sendo esta a razão de não ser feito nenhum tipo 

referência à literatura. Por outro lado, o valor de BDEP−F determinado para o complexo 

CR3 é próximo do mesmo observado na estrutura PF4 (53.8−55.6 kcal mol−1) 

determinado por Woon e Dunning [103], sendo também bastante similar com outros 

trabalhos presentes na literatura para a estrutura PF4 [104,105]. No entanto, quando 

comparamos com os resultados de Lai et al. [106] para o complexo PF4, é observado um 
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valor inferior aos estudos mencionados acima, 49.3 kcal mol−1, o que é devido à 

ineficiência do método B3LYP na determinação do valor da BDEP−F. Quando se 

compara ao valor da BDEP−F para as estruturas PF3 e PF2, o que se observa é um valor 

três vezes maior [103]. 

 No caso do complexo CP1, a energia de dissociação, e subseqüente formação 

das estruturas PH2 e HF, é consideravelmente baixa, aproximadamente 3 kcal mol−1. 

Esta energia é consideravelmente baixa quando comparado à dissociação da ligação 

fósforo-flúor, no entanto este valor é bastante similar a outros complexos de mesma 

natureza. Por exemplo, Crespo-Otero et al. [107] observou um valor que variou entre 

3.09 e 5.27 kcal mol−1 para a energia de dissociação do dímero NH2⋅⋅⋅H2O, ao passo que 

Li e colaboradores [108] observou uma variação de 2.14-4.42 kcal mol−1 na dissociação 

dos halogênios do trímero XCl-FH2P-NH3. No entanto, quando comparamos a energia 

de dissociação do complexo CP1 com outros dímeros como PH3⋅⋅⋅H2O (∆E0= 2.49 kcal 

mol−1) e PH3⋅⋅⋅HF (∆E0= 2.74 kcal mol−1) o que se observa é uma maior estabilidade por 

parte do intermediário CP1 [109,110]. Já quando comparado aos valores para a energia 

de dissociação observados nos dímeros análogos como NH2⋅⋅⋅HF (∆E0= 9.93 kcal 

mol−1) [32] e NH2⋅⋅⋅HCl (∆E0= 6.5 kcal mol−1) [108], o que se observa é uma 

estabilidade superior à mesma observada para o complexo CP1. 

 Além dos pontos estacionários, um importante componente na reação PH3+F é o 

estado de transição TS1. O TS1 é o estado de transição que liga as estruturas CR1 e 

CR2. Na Figura 4.2 está representado o valor da barreira de energia do TS1 tanto em 

relação ao intermediário CR1, assim como o CR2, que é de cerca de 0.5 kcal mol−1. Na 

Figura 4.3 pode ser visto a representação do orbital ocupado de maior energia (HOMO) 

em cada passo da reação que foi analisado. Examinando o TS1, é possível observar que 

com o aumento do ângulo H2-P-H4 de 120o para 160o, há um rearranjo da nuvem 

eletrônica seguido por uma mudança de energia nos lóbulos, levando por fim a uma 

delocalização por parte dos orbitais 2p do flúor. Contudo, com a isomerização da 

estrutura CR1 para a CR2, o que se observa é um aumento na contribuição da ligação 

σP−H no orbital HOMO, levando a uma contribuição quase idêntica tanto pela ligação 

σP−H assim como pelo par de elétrons desemparelhados do átomo de fósforo. 
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 O outro estado de transição caracterizado neste estudo foi o TS2, que é o estado 

de transição que liga os complexos CR2 e CR3. No caso do TS2, há uma variação tanto 

no ângulo H2-P-H4 de 160o a 104o, assim como no ângulo H3-P-F5 que variou de 105o 

para 163o, levando à isomerização CR2→CR3. Como pode ser observado na Figura 4.4, 

no processo de isomerização há uma mudança de energia nos lóbulos anterior ao TS2, 

assim como uma subseqüente mudança nos lóbulos antes de completar todo o processo. 

Estas variações na estrutura CR2 levam a uma diminuição na contribuição da ligação 

σP−H no orbital HOMO, seguido também por um aumento na contribuição da ligação 

σP−F e dos pares de elétrons não ligantes do átomo de fósforo. Já a barreira de energia 

CR2→TS2 apresenta um valor inferior a 6 kcal mol−1, ao passo que a barreira 

CR3→TS2 é duas vezes superior (ver Figura 4.2). 

 O estado de transição que representa a transferência do átomo de hidrogênio da 

fosfina para o átomo de flúor é o TS3, o que por sua vez leva à formação do complexo 

CP1. Com a quebra da ligação fósforo-flúor, na reação CR3→CP1, o que se observa na 

Figura 4.5 é a diminuição na contribuição das ligações σP−H e σP−F, assim como do par 

de elétrons desemparelhado do átomo de flúor, levando a uma contribuição majoritária 

por parte dos elétrons desemparelhados do átomo de fósforo. Analisando a barreira de 

energia do TS3, o que se observa é uma altura de 47 kcal mol−1 na reação CR3→CP1, 

ao passo que no processo inverso esta barreira atingi um valor 6 kcal mol−1 superior. 

Comparando o valor da energia do TS3 em relação aos reagentes, é possível notar que 

esta barreira apresenta um valor 3 kcal mol−1 abaixo. Contudo, quando comparamos 

com a reação análoga NH3+F o que se observa são energias totalmente distintas em 

vista do fato de que o complexo de entrada F⋅⋅⋅NH3 não apresenta a formação de uma 

ligação nitrogênio-flúor, o que por seguinte leva a uma barreira de energia de apenas 2 

kcal mol−1 na reação F⋅⋅⋅NH3→ HF⋅⋅⋅NH2 com o uso do método CCSD(T)/aVQZ, 

enquanto que a diferença de energia em relação aos reagentes apresenta um valor duas 

vezes maior do que o mesmo observado neste estudo [32]. 

   



 

Figura 4.1. Estruturas otimizadas dos intermediários CR1-3 (na parte superior) e do complexo CP1-2 (na parte inferior). 
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Figura 4.2. Reação de abstração de hidrogênio PH3+F. As energias relativas foram obtidas com o método MSGX.    
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Figura 4.3. O caminho da reação CR1 → TS1 → CR2. O orbital representado em cada passo da reação é o HOMO. No centro da figura 
encontra-se a representação dos vetores que representam a freqüência imaginária (νi) do TS1, assim como o valor de νi obtido com o método 

B3LYP/aVTZ.   
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Figura 4.4. O caminho da reação CR2 → TS2 → CR3. O orbital representado em cada passo da reação é o HOMO. No centro da figura 
encontra-se a representação dos vetores que representam a freqüência imaginária (νi) do TS2, assim como o valor de νi obtido com o método 
B3LYP/aVTZ.     



 

Figura 4.5. O caminho da reação CR3 → TS3 → CP1. O orbital representado em cada passo da reação é o HOMO. No centro da figura 
encontra-se a representação dos vetores que representam a freqüência imaginária (νi) do TS3, assim como o valor de νi obtido com o método 
B3LYP/aVTZ.    



 Diferente dos demais estados de transição, o TS4 foi determinado de forma 

variacional a partir da quebra da ligação fósforo-hidrogênio. Como pode ser observado 

na Figura 4.2, o TS4 apresenta um valor 0.5 kcal mol−1 abaixo do mesmo determinado 

para o produto CP2+H. Casos similares já foram relatados na reação C+PH3 [112,113], 

assim como em reações envolvendo o átomo de alumínio [114,115]. O TS4 apresenta 

uma barreira de energia de 26.72 kcal mol−1 para a formação do produto CP2+H. Esta 

barreira de energia é 10 kcal mol−1 abaixo da mesma determinada para a reação de 

eliminação de hidrogênio pela espécie H2CPH por Rey-Villaverde et al. [113], com o 

método G3B3. Já Guo et al. [112], com o uso do método CCSD(T)/cc-pVTZ, observou 

uma barreira de energia 4 kcal mol−1 abaixo do valor observado por Rey-Villaverde et 

al. [113] para a reação de eliminação de hidrogênio pela espécie H2CPH.  

 É importante observar que o caminho da reação de eliminação de hidrogênio 

(TS4) apresenta uma barreira de energia 23 kcal mol−1 abaixo da reação de abstração de 

hidrogênio (TS3), o que favorece a formação do produto CP2+H ao invés do produto 

PH2+HF como foi relato em estudos anteriores [20,21]. Embora Manocha et al. [21] 

tenha sugerido a formação de intermediários na reação, os autores não conseguiram 

detectar a formação da espécie CP2 devido à metodologia empregada no estudo. Mesmo 

em estudos posteriores envolvendo a reação entre a fosfina e os halogênios a reação de 

eliminação de hidrogênio pela fosfina não foi sugerida [18,19]. 

 Para avaliar a eficiência do método MSGX, foi calculada a entalpia de reação a 

298K da reação de abstração de hidrogênio PH3+F→PH2+HF. Para a análise do valor 

experimental da reação foram empregados os dados experimentais de ∆HR
298K das 

respectivas moléculas que participam da reação. O valor experimental de ∆HR
298K é 

entre −54.79 e −54.61 kcal mol−1, onde tal variação é devido aos diferentes valores 

experimentais disponibilizado na literatura. Já o método MSGX apresenta um valor de 

−54.21 kcal mol−1, o que demonstra a boa eficiência deste método na descrição das 

propriedades termodinâmicas desta reação. Contudo, se feito uso de valores mais 

antigos disponibilizados na literatura para o cálculo de ∆HR
298K, onde tais valores se 

apresentem entre −51.81 e −51.99 kcal mol−1, o desvio observado pelo método MSGX é 

de apenas 4% em relação a estes dados, o que apenas reafirma a boa eficiência deste 

método. 
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 A eficiência do método MSGX também pode ser observada quando avaliado a 

entalpia de formação das espécies. Por exemplo, a entalpia de formação da fosfina a 

298K é de 1.3±0.4 kcal mol−1 [71], ao passo que com o método MSGX foi observado 

um valor de 1.45 kcal mol−1. Comparando com um método similar, como o de Haworth 

et al. [116] (0.9 kcal mol−1), ou mesmo um método mais robustos como o de Matus et 

al. [117] (1.1 kcal mol−1) que faz uso de uma geometria obtida com o método 

CCSD(T)/aVTZ, é possível observar a boa eficiência do método empregado neste 

estudo. 

 

Tabela 4.1. O valor da entalpia de formação dos complexos a 0K (∆Hf
0K, em kcal 

mol−1) e 298K (∆Hf
298K, em kcal mol−1) 

Intermediários MSGX W1BD G4 G4MP2 CBS-QB3 Média 

∆Hf
0K -20.61 -21.26 -18.49 -19.70 -21.31 -20.27 

CR1 
∆Hf

298K -23.32 -23.97 -21.23 -22.43 -23.98 -22.99 

∆Hf
0K -21.29 -21.68 -19.09 -20.55 -21.58 -20.84 

CR2 
∆Hf

298K -23.67 -24.06 -21.38 -22.84 -24.02 -23.20 

∆Hf
0K -27.15 -28.03 -25.51 -26.62 -28.10 -27.08 

CR3 
∆Hf

298K -29.81 -30.69 -28.18 -29.29 -30.72 -29.74 

∆Hf
0K -58.88 -59.53 -57.75 -58.63 -59.87 -58.93 

CP2 
∆Hf

298K -60.74 -61.39 -59.61 -60.49 -61.71 -60.79 

 

 Examinando a entalpia de formação dos complexos de entrada é possível obter 

importantes informações quanto as diferentes propriedades termodinâmicas inerentes a 

cada um dos intermediários. No cálculo da entalpia de formação, além do método 

W1BD, também foi feito uso de outros métodos compósitos como o G4, G4MP2 e 

CBS-QB3 como pode ser visto na Tabela 4.1. Analisando os valores é visível o caráter 

exotérmico para a formação dos isômeros H3PF. Comparando com alguns estudos na 

literatura envolvidos na caracterização da entalpia de formação de compostos a base de 

fósforo, o que pode ser visto é que as maiorias dessas estruturas apresentam um caráter 

endotérmico [116,117], ao passo que apenas alguns apresentam valores exotérmicos 

como os mesmos analisados neste estudo [117,118], principalmente quando comparado 
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compostos como o PF4, que apresenta uma entalpia de formação nove vezes mais 

exotérmica que o isômero CR3 [103]. O valor médio de ∆Hf
298K dos complexos CR1, 

CR2 e CR3 é −22.99, −23.20 e −29.74 kcal mol−1, respectivamente. Já valor médio de 

∆Hf
298K do complexo CP2 é de −60.79 kcal mol−1, enquanto que a estrutura análoga 

PH2Cl apresenta um valor de −17.3±0.3 [119]. 

 

4.3.2. Análise da geometria e das propriedades espectroscópicas dos intermediários  

 

Tabela 4.2. Constante de acoplamento hiperfino isotrópico (Aiso, MHz) dos 
intermediários, utilizando a geometria obtida com o método B3LYP/aVTZ. 

CR3  P F Ha Hb 
B3LYP aVTZ 1929.03 751.71 334.65 -32.26 

 IGLO-III  2119.20 846.40 341.72 -31.83 
 aCVQZ 2034.83 831.88 337.31 -32.09 

QCISD aVTZ 1813.04 822.38 314.17 -39.67 
 IGLO-III  2083.71 938.22 318.91 -40.34 

Experimental*   2021.4 973 364.6 -35.3 
      

CR1  P F Ha Hb 
B3LYP aVTZ 618.85 699.42 148.23 148.23 

 IGLO-III  715.87 782.84 155.77 155.76 
 aCVQZ 634.48 743.24 148.63 148.62 

CR2  P F Ha Hb 
B3LYP aVTZ 798.11 290.18 347.25 -26.33 

 IGLO-III  902.76 318.08 358.39 -26.85 
 aCVQZ 831.57 308.9658 349.38 -26.88 

* Referência [36] 

 Na Tabela 4.2 está presente os valores calculados do acoplamento hiperfino 

isotrópico de cada um dos complexos de entrada, assim como o valor experimental. É 

importante mencionar que o acoplamento hiperfino isotrópico é o único dado 

experimental quanto à estrutura H3PF [35,36]. Os cálculos para todos os métodos 

adicionais presentes na Tabela 4.2 foram realizados com o uso da geometria obtida com 

o método B3LYP. Além das funções de base previamente mencionadas, também foi 

empregado a IGLO-III [120], devido à boa eficiência no cálculo desta propriedade 

como foi demonstrado por Nguyen et al. [47]. Um ponto interessante quando examinado 

os valores obtidos para os complexos de entrada menos estáveis, o CR1 e CR2, é a 
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diferença do resultado destes intermediários em comparação aos dados experimentais. 

Por exemplo, no caso da estrutura CR1 o valor determinado para o átomo de fósforo foi 

basicamente idêntico ao do átomo de flúor, ao passo que no complexo CR2 o resultado 

do átomo de flúor é bastante similar ao mesmo detectado para o átomo de hidrogênio 

axial, o que apenas ressalta o fato que a estrutura caracterizada na literatura é referente 

ao complexo CR3. No caso do complexo CR3, é possível observar a boa eficiência da 

função de base IGLO-III, principalmente quando utilizado o método QCISD como 

demonstrado por Nguyen et al. [47]. Embora o método B3LYP/IGLO-III apresente uma 

boa eficiência na descrição do fósforo, o mesmo não é observado para o átomo de flúor, 

diferentemente do resultado obtido com a base IGLO-III em conjunto com o método 

QCISD. No entanto, enquanto que o método B3LYP/IGLO-III apresenta um erro 

próximo de 5%, estudos empregando o método semi-empírico INDO chega a 

demonstrar um erro próximo de 75% em relação ao valor experimental [36]. Erros 

consideravelmente altos também foram observados em estudos posteriores com o uso de 

métodos semi-empíricos e HF [39,40]. Um aspecto importante quanto o acoplamento 

hiperfino isotrópico é a susceptibilidade desta propriedade ao método empregado na 

otimização da estrutura, assim como no método utilizado no subseqüente cálculo desta 

propriedade [47, 121]. Vale comentar neste ponto que a base IGLO-III é bem menor do 

que as demais bases utilizadas na Tabela 4.2, sendo que a boa eficiência desta base na 

caracterização de propriedades como o deslocamento químico em RMN, ou mesmo 

susceptibilidade magnética, é devido a maior quantidade de orbitais atômicos na região 

do caroço. 

 Nas Tabelas 4.3-4.6 estão os resultados referentes aos comprimentos de ligação, 

assim como outras propriedades espectroscópicas dos intermediários presentes na 

reação PH3+F. Com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes métodos na 

caracterização de cada uma destas propriedades, além do método B3LYP, também foi 

empregado o método B3P86, PBE1PBE, M06, QCISD e MP2 com o emprego da 

função de base aVTZ. Para o valor das intensidades foi apresentado apenas o resultado 

do método QCISD em vista de seu melhor desempenho em comparação com os demais 

métodos. No cálculo da anarmonicidade (i.e. a diferença entre o valor da freqüência 

harmônica e anarmônica para cada um dos modos vibracionais) foi realizado com o 

método MP2/aVTZ. Estas correções são baseadas na expansão de quarta ordem da 

energia potencial e um tratamento perturbativo de segunda ordem dos termos 
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anarmônicos utilizando uma avaliação diferencial finita da terceira derivada de energia 

e quarta derivada semi-diagonal [122], implementado no programa Gaussian03 [42] e 

Gaussian09 [43].  

 Observando as Tabelas 4.3-4.5, é possível observar que o isômero com o maior 

comprimento da ligação fósforo-flúor foi o complexo CR3, com um valor entre 1.68 e 

1.71 Å. Já nos intermediários CR1 e CR2, levando em consideração o valor médio da 

ligação P−F entre os diferentes métodos, observa-se um valor de 1.67 e 1.63 Å, 

respectivamente. Jansen et al [37], com o uso do método HF/4-31G, observou um valor 

consideravelmente alto na ligação P-F do complexo CR3, 1.79 Å, o que demonstra a 

ineficiência deste método na caracterização geométrica desta estrutura. Em 

contrapartida, Cramer [39] apresentou um valor intermediário ao que foi determinado 

neste estudo, 1656-1.677 Å com o uso dos métodos HF/6-311G(d,p) e MP2/6-

311G(d,p). Os resultados presentes nas Tabelas 4.3-4.5 é bastante similar ao valor 

calculado para a ligação P−F para o radical PH2F (1.610 Å) [123] e para a estrutura 

PH2F3 (1.605-1.659 Å) [102]. No caso da ligação P-H as variações não foram muito 

acentuadas entre cada um dos complexos. 

 Examinando o complexo CP1, não são observadas grandes mudanças em sua 

geometria quando comparada a das moléculas PH2 e HF. No caso das ligações P−H e 

H−F, as variações são inferiores a 1%. No caso da distância P⋅⋅⋅HF, é possível observar 

na Tabela 4.6 que a distância varia entre 2.341 e 2.490 Å. Esta distância é similar à 

P⋅⋅⋅HF calculada no complexo PH3−HF (2.493 Å) [109], ao passo que quando 

comparado com dímeros de amônia o que se observa são valores bastante inferiores, 

como, por exemplo, na distância N⋅⋅⋅HX calculada para os dímeros NH2−H2O (2.046 Å) 

[107], NH2−HF (1.755 Å) [32] e NH2−HCl (1.955 Å) [111]. 

 Na estrutura CR3, o modo vibracional de maior intensidade é o modo de 

estiramento P−F [ν(P−F)] e o modo de estiramento P−H [ν(P−H)], que chegam a 

apresentar intensidades seis vezes maiores que a freqüência de estiramento assimétrico 

PH2 [νas(PH2)] e quase quatorze vezes maior que o modo de estiramento simétrico PH2 

[νsim(PH2)]. Enquanto a freqüência ν(P−F) apresenta valores na faixa de 578 a 639 cm−1, 

o modo ν(P−H) demonstra valores entre 1993−2150 cm−1. Já a freqüência ν(P−H), é o 



 65 

modo vibracional com o maior caráter anarmônico no complexo CR3, o que explica a 

grande variação de valores entre os métodos utilizados.  

 No caso do intermediário CR2, a freqüência de maior intensidade é o νas(PH2), 

que apresentou valores na faixa de 1947−2148 cm−1. Na estrutura CR2, o modo νas(PH2) 

apresenta uma intensidade com uma ordem de magnitude acima do valor observado na 

freqüência νsim(PH2). O modo ν(P−F) é o segundo de maior intensidade na estrutura 

CR2, no entanto esta intensidade é quase metade da mesma determinada no complexo 

CR3. Ainda examinando a freqüência ν(P−F), é possível observar que no complexo 

CR2 este modo apresentou um deslocamento para maiores valores em relação à 

estrutura CR3, sendo observado na faixa 696−733 cm−1. Neste ponto é importante 

observar que, no caso do complexo CR1, o modo ν(P−F) apresenta um valor bastante 

próximo do mesmo determinado na estrutura CR3, 600−641 cm−1. No CR1, a 

freqüência ν(P−F) é a que apresenta a maior intensidade em relação aos demais modos. 

Comparando com os valores já observados na literatura para a freqüência ν(P−F), os 

resultados para os isômeros PH3F demonstraram ser menores do que o valor 

experimental detectado nos radicais PH2F (807.36; 795 cm−1) [123,124], PF4 (849-948 

cm−1) [125], FPO (819.57 cm−1) [126], FPS (803.25 cm−1) [127], e em relação aos 

valores calculados por Villaume et al. [102] para a estrutura PH2F3 (872 cm−1). 

 No complexo CP1, a banda ν(H−F) foi a que apresentou a maior intensidade e a 

maior anarmonicidade entre os demais modos vibracionais. Em contrapartida, quando 

comparado a intensidade da banda ν(H−F) e os modos de estiramento νsim(PH2) e 

νa(PH2), é possível observar que a banda ν(H−F) apresenta uma intensidade até treze 

vezes maior que ambas as bandas de estiramento. Quando comparamos os valores entre 

as estruturas CP1 e o radical PH2, há um deslocamento para maiores valores nas bandas 

νsim(PH2) (38 cm−1) e νa(PH2) (33 cm−1) ao passo que a modo de deformação angular 

δ(PH2) apresenta um pequeno deslocamento para o vermelho. Por outro lado, na espécie 

CP1 o deslocamento para menores valores é mais acentuado no estiramento ν(H−F), 

havendo apenas um pequeno aumento da intensidade dessa banda após a formação deste 

complexo na reação PH3+F. 

 Dentre os complexos presentes neste estudo, o único que apresenta valores 

experimentais das freqüências vibracionais é o complexo CP2 [123,124]. Analisando os 
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resultados na Tabela 4.7, pode-se observar que o modo ν(P−F) é o de maior intensidade, 

quase duas vezes maior que a mesma determinada para as freqüências νsim(PH2) e 

νa(PH2). Dentre os métodos empregados, o B3LYP foi o que apresentou uma eficiência 

superior na descrição dos modos vibracionais. Esta eficiência do método B3LYP é 

ainda superior quando considerado os valores de Andrews e Withnall [124], do que em 

relação aos resultados de Becker e colaboradores [123]. Em relação à freqüência 

ν(P−F), o método B3LYP foi o único que apresentou valores abaixo do experimental, 

considerando ambos os estudos. Já os maiores erros, por parte dos métodos empregados 

neste estudo, estão associados na descrição das freqüências νsim(PH2) e νa(PH2). No 

caso do método MP2, foi o que apresentou os piores resultados, no entanto, se levado 

em consideração às freqüências fundamentais (anarmônicas), esta eficiência é superior à 

mesma observada pelo método B3LYP. Outros estudos experimentais também foram 

realizados quanto à estrutura PH2F, no entanto, devido à grande similaridade com os 

resultados experimentais de Becker et al. [123] e Andrews e Withnall [124], não foram 

apresentados na Tabela 4.7 [128,129]. 

 Entre os três isômeros H3PF, o complexo CR3 é o que apresenta o maior 

momento do dipolo elétrico, independente da metodologia empregada. O valor do 

dipolo elétrico no complexo CR3 variou entre 1.813 e 1.913 Debye. Por outro lado, 

analisando apenas o dipolo elétrico da ligação fósforo-flúor, o que se observa é um 

aumento considerável na contribuição do átomo de flúor no complexo CR3 em relação 

às outras duas estruturas, ao mesmo tempo em que é também observada uma diminuição 

na contribuição do par de elétrons desemparelhado no átomo de fósforo para o dipolo 

elétrico da ligação. No momento do dipolo elétrico é possível observar algumas 

diferenças entre as metodologias utilizadas. Nos complexos de entrada, o método 

B3LYP foi o que apresentou os maiores valores, uma unanimidade entre os três 

isômeros. No entanto, quando examinamos os métodos que apresentaram os menores 

resultados no dipolo elétrico, os métodos PBE1PBE e B3P86 foram os que 

apresentaram os menores valores para os complexos CR1 e CR2, enquanto que na 

estrutura CR3 foi o funcional M06. Já no caso do intermediário CP1, o método que 

apresentou o maior e o menor valor no momento dipolo foi o PBE1PBE e QCISD, 

respectivamente.      



Tabela 4.3. Comprimento de ligação (r, Å), momento dipolo (Debye) freqüências vibracionais harmônicas (cm−1), constantes rotacionais (MHz), 
anharmonicidade (∆=harmônica−anarmônica) e a intensidade das respectivas bandas (Km mol−1) do complexo intermediário CR1 
 

 B3LYP PBE1PBE B3P86 M06 QCISD MP2 Anarmonicidade* Intensidades # 

rP-F 1.6818 1.6674 1.6715 1.6583 1.6658 1.6747   

rP-H 1.4250 1.4257 1.4239 1.4239 1.4158 1.4097   

 1.4250 1.4257 1.4239 1.4240 1.4158 1.4097   

Dipolo 1.752 1.599 1.619 1.678 1.636 1.660   

ν1 (a) 421.59 412.31 405.60 399.62 466.81 500.83 111.64 6 

ν2 (a) 421.82 412.99 405.75 407.99 466.95 500.86 111.50 6 

ν3 (a) 599.60 631.67 621.37 633.18 641.22 630.25 7.49 124 

ν4 (a) 990.64 988.34 987.89 1004.61 1011.92 1012.08 25.75 35 

ν5 (a) 990.72 988.62 987.95 1008.21 1011.93 1012.08 -58.24 35 

ν6 (a) 1009.98 1005.31 1005.59 1036.49 1033.59 1018.86 -9.59 10 

ν7 (a) 2175.93 2213.17 2203.89 2203.65 2272.96 2341.30 132.86 2 

ν8 (a) 2304.39 2334.94 2327.94 2329.44 2391.38 2456.59 149.74 91 

ν9 (a) 2304.48 2335.10 2328.02 2334.84 2391.39 2456.59 149.88 91 

A (MHz) 82329.40 82235.11 82447.87 82449.51 83384.06 84114.01   

B (MHz) 13484.07 13688.23 13634.59 13841.32 13720.82 13591.64   

C (MHz) 13484.06 13688.17 13634.51 13840.88 13720.81 13591.63   

* os valores obtidos para a anharmonicidade das freqüências foi obtido a partir do método MP2/aVTZ. #As intensidades presentes na Tabela são referentes ao 
resultado obtido pelo método QCISD.       
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Tabela 4.4. Comprimento de ligação (r, Å), momento dipolo (Debye) freqüências vibracionais harmônicas (cm−1), constantes rotacionais 
(MHz), anharmonicidade (∆=harmônica−anarmônica) e a intensidade das respectivas bandas (Km mol−1) do complexo intermediário CR2 
 

 B3LYP PBE1PBE B3P86 M06 QCISD MP2 Anarmonicidade* Intensidades # 

rP-F 1.6387 1.6277 1.6300 1.6172 1.6253 1.6387   

rP-H 1.4075 1.4093 1.4072 1.4065 1.4022 1.4075   

 1.4674 1.4650 1.4634 1.4649 1.4563 1.4674   

Dipolo 1.557 1.455 1.469 1.480 1.484 1.527   

ν1 (a') 497.65 495.92 501.90 532.91 490.14 384.534 98.45 8 

ν2 (a') 695.85 715.56 707.79 728.87 732.72 710.585 29.01 82 

ν3 (a') 822.52 821.81 821.07 837.30 844.90 843.923 38.98 33 

ν4 (a'') 937.86 945.29 943.46 951.86 967.41 975.981 49.75 49 

ν5 (a') 1087.25 1092.98 1090.76 1096.88 1122.87 1126.33 134.47 7 

ν6 (a'') 1118.22 1106.73 1111.90 1131.77 1135.80 1138.12 47.14 24 

ν7 (a'') 1947.09 2006.79 1999.57 1990.02 2040.24 2148.37 99.94 274 

ν8 (a') 1961.65 2011.97 2004.63 1994.69 2045.85 2177.97 93.73 26 

ν9 (a') 2462.57 2481.38 2478.22 2475.13 2516.01 2563.6 95.26 32 

A (MHz) 82302.13 82491.81 82732.8 82703.86 83357.6 82302.1   

B (MHz) 14388.71 14559.82 14526.3 14750.22 14604.8 14388.7   

C (MHz) 13513.11 13672.12 13639.6 13814.68 13732.2 13513.1   

* os valores obtidos para a anharmonicidade das freqüências foi obtido a partir do método MP2/aVTZ. #As intensidades presentes na Tabela são referentes ao 
resultado obtido pelo método QCISD.       
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Tabela 4.5. Comprimento de ligação (r, Å), momento dipolo (Debye) freqüências vibracionais harmônicas (cm−1), constantes rotacionais 
(MHz), anharmonicidade (∆=harmônica−anarmônica) e a intensidade das respectivas bandas (Km mol−1) do complexo intermediário CR3 
 

 B3LYP PBE1PBE B3P86 M06 QCISD MP2 Anarmonicidade* Intensidades # 

rP-F 1.7068 1.6855 1.6905 1.6827 1.6800 1.6852   

rP-H 1.4022 1.4046 1.4022 1.4013 1.3981 1.3944   

 1.4708 1.4698 1.4681 1.4673 1.4622 1.4529   

Dipolo 1.933 1.820 1.834 1.813 1.8648 1.910   

ν1 (a") 570.20 580.94 576.65 579.43 608.16 605.32 22.34 8 

ν2 (a') 577.89 618.92 608.17 597.69 635.76 638.51 11.24 171 

ν3 (a') 681.23 694.04 689.36 672.70 719.40 714.70 31.27 17 

ν4 (a') 947.90 928.65 932.85 937.53 954.33 960.58 28.31 15 

ν5 (a') 1163.34 1158.29 1159.24 1165.08 1189.24 1196.75 37.81 43 

ν6 (a") 1172.95 1175.29 1174.11 1175.81 1213.60 1229.10 50.64 7 

ν7 (a') 1993.45 2035.51 2029.86 2022.40 2063.33 2149.62 130.39 159 

ν8 (a') 2483.92 2497.86 2496.75 2487.34 2528.48 2567.51 91.16 11 

ν9 (a") 2504.70 2519.50 2518.51 2508.86 2549.11 2590.88 96.09 27 

A (MHz) 123468.57 123327.11 123664.51 124085.68 124543.21 124920.26   

B (MHz) 12286.70 12563.86 12500.10 12601.67 12665.74 12613.99   

C (MHz) 12041.09 12298.01 12240.63 12342.21 12380.35 12329.18   

* os valores obtidos para a anharmonicidade das freqüências foi obtido a partir do método MP2/aVTZ. #As intensidades presentes na Tabela são referentes ao 
resultado obtido pelo método QCISD.       
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Tabela 4.6. Comprimento de ligação (r, Å), momento dipolo (Debye) freqüências vibracionais harmônicas (cm−1), constantes rotacionais 
(MHz), anarmonicidade (∆=harmônica−anarmônica) e a intensidade das respectivas bandas (Km mol−1) do complexo intermediário CP1 
 

 B3LYP PBE1PBE B3P86 M06 QCISD MP2 anarmonicidade* Intensidades # 

rP-HF 2.4105 2.3589 2.3412 2.3968 2.4896 2.4310   

rP-H 1.4196 1.4204 1.4183 1.4177 1.4164 1.4105   

rH-F 0.9333 0.9301 0.9328 0.9261 0.9241 0.9291   

Dipolo 3.2987 3.3922 3.3861 3.225 3.1689 3.2594   

ν1 (b1) 63.46 70.41 64.30 79.85 100.84 101.55 2.14 2 

ν2 (a 1) 117.85 119.55 123.06 128.42 109.17 116.65 9.04 1 

ν3 (b 2) 120.02 127.11 130.02 141.61 110.27 117.17 19.87 1 

ν4 (b 1) 381.01 398.85 404.67 336.73 357.77 384.60 33.49 89 

ν5 (b 2) 452.98 472.75 480.75 422.01 417.11 449.53 63.87 82 

ν6 (a 1) 1118.53 1107.76 1110.77 1118.62 1132.70 1138.69 21.23 34 

ν7 (a 1) 2396.85 2422.72 2418.35 2424.33 2430.65 2484.66 90.52 41 

ν8 (b 2) 2410.85 2438.62 2434.34 2437.52 2442.21 2500.21 92.91 41 

ν9 (a 1) 3850.09 3891.07 3845.62 3991.32 4034.86 3950.86 161.93 543 

A (MHz) 231386.49 231340.15 231858.14 232307.26 233023.77 234469.26   

B (MHz) 3537.91 3653.93 3687.43 3581.44 3397.32 3505.59   

C (MHz) 3484.63 3597.12 3629.70 3527.06 3348.50 3453.94   

* os valores obtidos para a anharmonicidade das freqüências foi obtido a partir do método MP2/aVTZ. #As intensidades presentes na Tabela são referentes ao 
resultado obtido pelo método QCISD.       
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Tabela 4.7. Comprimento de ligação (r, Å), momento dipolo (Debye) freqüências vibracionais harmônicas (cm−1), constantes rotacionais 
(MHz), anarmonicidade (∆=harmônica−anarmônica) e a intensidade das respectivas bandas (Km mol−1) do complexo intermediário CP2 
 

 B3LYP PBE1PBE B3P86 M06 QCISD MP2 anarmonicidade* Intensidades # Experimental a;b 

rP-F 1.6291 1.6177 1.6199 1.6106 1.617 1.6222    

rP-H 1.4268 1.4279 1.4262 1.4267 1.4205 1.4161    

 1.4268 1.4279 1.4262 1.4267 1.4205 1.4161    

Dipolo 1.444 1.383 1.389 1.353 1.4361 1.441    

ν1 (a') 784.77 811.02 804.26 817.13 816.03 807.97 12.20 129 807; 795 

ν2 (a") 913.37 918.12 916.68 928.88 932.33 934.35 13.22 15 934 

ν3 (a') 963.48 962.70 962.76 973.99 981.33 981.04 14.10 23 976 

ν4 (a') 1124.71 1114.72 1117.48 1120.36 1145.27 1151.09 27.37 22 1090; 1109 

ν5 (a') 2340.39 2363.57 2357.61 2365.28 2396.40 2439.99 92.44 71 2304; 2283 

ν6 (a") 2349.70 2375.19 2368.99 2374.47 2402.02 2448.89 95.99 96 2310; 2286 

A (MHz) 130152.35 130009.09 130309.38 130215.54 131305.14 132220.80    

B (MHz) 14711.68 14899.84 14864.80 15023.49 14927.97 14843.41    

C (MHz) 14562.14 14751.45 14719.33 14881.09 14760.16 14681.08    

* os valores obtidos para a anharmonicidade das freqüências foi obtido a partir do método MP2/aVTZ. #As intensidades presentes na Tabela são referentes ao 
resultado obtido pelo método QCISD. a Referência [123] e b referência [124]    



 Considerando as constantes rotacionais de cada uma das estruturas analisadas, é 

possível detectar diferenças significativas no valor de A0 entre algumas destas. Por 

exemplo, o valor da constante rotacional A0 no intermediário CR3, é praticamente o 

dobro em relação aos outros dois complexos de entrada, enquanto o complexo CP1 

apresenta um valor duas vezes maior que a estrutura CR3. No entanto, examinando os 

valores das constantes B0 e C0, as diferenças mais acentuadas estão no intermediário 

CP1, que apresenta um valor três vezes menor que os complexos de entrada. Além 

disso, vale mencionar que as variações não foram tão significativas entre as diferentes 

metodologias. No caso dos complexos de entrada as variações das constantes 

rotacionais não são superiores a 3%, enquanto que no complexo CP1 são inferiores a 

10% quando comparado o resultado dos demais métodos com o método QCISD. 

 

Tabela 4.7. Energia de estabilização de segunda ordem em parênteses (E2, em kcal 
mol−1) 

CR1 σP−H→σ*P−F (21.8); σP−H→σ* P−H (20.3); σP−F→σ* P−H (98.3) 

CR2 σP−H→σ*P−F (74.2); σP−H→σ* P−H (55.1); σP−F→σ* P−H (22.2); σ*P−H→σ*P−F (198.8) 

CR3 σP−H→σ*P−F (73.5); σP−H→σ* P−H (38.7); σP−F→σ* P−H (20.4) 

CP1 np(P)→σ*H−F (2.5); σP−H→σ* P−F (0.4); σH−F→σ* P−H (0.2); np(F)→s*H (3.9) 

CP2 σP−H→σ*P−F (8.3); np(F)→p*P (15.1); np(F)→σ*P−H (11.1); 

 

4.3.2. Análise molecular 

 Com o objetivo de avaliar as principais contribuições das ligações e orbitais 

atômicos para a estabilidade dos complexos, utilizou-se a energia de estabilização de 

segunda ordem (E2). A energia E2 é composta principalmente pelos seguintes 

parâmetros (Eq. 4.6): 

ji
ijij

jiF
qEE

εε −
=∆= ),(2

2         Eq. 4.6 
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onde qij é o orbital ocupado do doador, εi e εj são os elementos da diagonal (energia dos 

orbitais i e j) enquanto que o termo F(i,j) representa o elemento da matriz de Fock. 

 Na Tabela 4.7 está presente os resultados mais significativos da energia E2 para 

ambos os intermediários. Na estrutura CR3, a contribuição mais significativa para a 

estabilidade do complexo é devido a energia de interação σP−H→σ*P−F, apresentando 

um valor de 73.5 kcal mol−1, que representa 41% da energia necessária para estabilizar o 

complexo. É importante observar que a interação σP−H→σ*P−F é maior que as energias 

de interação σP−H→σ* P−H e σP−F→σ*P−H, que representam 32% da energia de 

estabilização da estrutura CR3. No entanto, na espécie CR2, a contribuição mais 

significativa é da interação σ* P−H→σ*P−F que representa quase 50% da energia de 

estabilização desta estrutura, enquanto as demais interações representam 35% da 

estabilidade da estrutura. No caso do complexo CR1, a maior contribuição é da 

interação σP−F→σ*P−H, que representa 50% da estabilidade total desta estrutura. Já no 

intermediário CP1, a energia de interação E2 mais representativas no complexo 

H2P···HF são as energias np(F)→s*H e np(P)→σ*H−F, exibindo valores dez ou vinte 

vezes maiores do que as demais energias E2. 

 A Tabela 4.8 apresenta os valores das cargas atômicas do fósforo e do átomo de 

flúor por diferentes métodos. Nos intermediários PH3F, o que se observa é basicamente 

uma equivalência de valor no método NPA, i.e., |qP|≅|qF|. Tal equivalência quanto ao 

módulo das cargas entre o fósforo e flúor nos dá um forte indicativo da quantidade 

extremamente pequena distribuída nos átomos de hidrogênio, em contrapartida 

examinando os valores na Tabela 4.7 é possível observar uma grande doação dos 

átomos de hidrogênio para o fósforo, o que explica a carga negativa nestes átomos. O 

método NPA é o que apresenta o segundo maior valor, tanto para a carga atômica dos 

átomos de fósforo e flúor nos intermediários PH3F, quando comparado com os métodos 

baseados nas cargas atômicas derivados do potencial eletrostático. A grande magnitude 

dos valores calculados pelo método NPA em relação aos outros métodos é bem 

conhecido na literatura, assim como a semelhança entre os valores obtidos pelos 

métodos Chelp e MK [130]. Embora haja uma maior magnitude nas cargas atômicas 

com o método QTAIM, em relação aos demais métodos, é possível ver que o método 

QTAIM descreve corretamente a natureza das cargas atômicas, assim como o método 
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NPA. Essa diferença de resultado do QTAIM em relação aos demais métodos é bem 

conhecida na literatura [131,132]. 

 

Tabela 4.8. Cargas atômicas do fósforo (qP), flúor (qF) e hidrogênio (qH) com 
diferentes métodos 

 Method QTAIM NPA Mulliken  Chelp ChelpG MK 

CR1 qP 2.26 0.74 0.35 -0.16 -0.20 -0.34 

 qH2 -0.47 -0.03 0.07 0.13 0.15 0.19 

 qH3 -0.47 -0.03 0.07 0.13 0.15 0.19 

 qH4 -0.47 -0.03 0.07 0.13 0.15 0.19 

 qF -0.84 -0.65 -0.55 -0.23 -0.24 -0.23 

CR2 qP 2.17 0.78 0.48 0.24 0.17 0.09 

 qH2 -0.40 -0.07 -0.01 -0.05 -0.01 0.02 

 qH3 -0.54 -0.05 0.05 0.03 0.04 0.06 

 qH4 -0.40 -0.07 -0.01 -0.05 -0.01 0.02 

 qF -0.83 -0.60 -0.52 -0.17 -0.20 -0.19 

CR3 qP 2.26 0.74 0.50 0.32 0.38 0.32 

 qH2 -0.53 -0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 

 qH3 -0.43 -0.08 -0.03 -0.08 -0.11 -0.09 

 qH4 -0.53 -0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 

 qF -0.78 -0.60 -0.55 -0.30 -0.32 -0.30 

CP1 qP 1.04 0.10 0.01 0.30 0.08 0.04 

 qH2 0.71 0.55 0.40 0.11 0.24 0.24 

 qH3 -0.50 -0.04 -0.02 -0.05 0.02 0.04 

 qH4 -0.50 -0.04 -0.02 -0.05 0.02 0.04 

 qF -0.75 -0.57 -0.37 -0.31 -0.37 -0.36 

CP2 qP 1.96 0.74 0.47 0.10 0.04 0.01 
 qH2 -0.58 -0.08 0.02 0.04 0.06 0.07 
 qH3 -0.58 -0.08 0.02 0.04 0.06 0.07 
 qF -0.81 -0.58 -0.51 -0.18 -0.16 -0.15 

 

 Examinando a estrutura CR1, é possível observar a ineficiência dos métodos 

baseados nas cargas atômicas derivados do potencial eletrostático como o Chelp, 

ChelpG e MK, onde os três métodos apresentaram uma carga negativa no átomo de 

fósforo. O mesmo também pode ser observado para os demais complexos de entrada, 

onde tais métodos apresentaram uma carga positiva nos átomos de hidrogênio, assim 

como o método Mulliken. Esta descrição com baixo desempenho por parte do método 

Chelp é bastante comum em análises conformacionais, o que é devido à malha regular 
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de pontos levando a uma variância rotacional das cargas [54]. Embora haja uma maior 

malha de pontos no método ChelpG, o mesmo problema persiste neste método como 

pode ser visto na Tabela 4.8, em vista da grande semelhança de valores entre o método 

Chelp e ChelpG. Além disso, os métodos Chelp e ChelpG, apresentam uma ineficiência 

em alguns casos na caracterização da eletronegatividade atômica [133], como pode ser 

visto na caracterização do complexo CR1. Um outro ponto que colabora na descrição 

insatisfatória destas moléculas pela aplicação dos métodos baseados nas cargas atômicas 

derivados do potencial eletrostático, é a polarização concentrada no átomo de flúor o 

que talvez seja necessário algumas modificações nos sítios de cargas para uma 

reprodução mais eficiente do potencial eletrostático molecular [134]. 

 Na espécie CP1, os métodos apresentaram resultados mais divergentes para a 

carga atômica. Para os métodos NPA, Mulliken, ChelpG e MK o que se observa é 

P(δ+)−F(δ−). Considerando a magnitude dos valores de E2, é esperada uma magnitude 

maior no módulo da carga atômica do flúor do que no fósforo, embora o valor deva ser 

próximo de zero, em vista da grande doação pelo átomo de fósforo. Embora na espécie 

CP1 o método QTAIM tenha predito um módulo de carga no fósforo superior ao do 

átomo de flúor, o método QTAIM descreveu corretamente a natureza das cargas em 

cada um dos átomos. 

 Para avaliar a ordem de ligação entre o átomo de fósforo e flúor nos 

intermediários H3PF, vários métodos foram testados como demonstrado na Tabela 4.9. 

Quatro métodos foram utilizados: BDI (bond delocalization index), BOwi, BONAO 

(atom-atom overlap natural atomic orbital bond order) e BONLMO/NPA (atom-atom 

overlap natural localized molecular orbitals/natural population analysis bond order). 

Investigando o valor de BDI, pode-se notar um aumento crescente no valor do índice do 

complexo CR1 ao CR3, enquanto que nos outros métodos foi observado um quadro 

diferente. Este aumento crescente no valor de BDI na ligação P−F é devido ao aumento 

na delocalização dos elétrons entre o par de átomos, i.e., quanto maior o valor mais os 

elétrons estão espalhados. No caso dos demais índices, é possível notar que estão 

diretamente proporcionais à polarização do átomo de fósforo, embora que o índice 

BOWI determine valores idênticos entre as estruturas CR1 e CR3 o que provavelmente 

ocorre devido à pequena diferença no índice de polarização dos dois átomos que é em 

torno de 1.75%.  
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 Um aspecto importante observado a partir dos índices de ligação é que eles 

apresentam valores menores que 1, o que é um indicativo de uma ligação simples. 

Comparando os valores de cada um dos índices, observa-se que os índices BOWi e 

BONAO apresentam valores 17 e 5% menores respectivamente, que o mesmo observado 

para o valor de BDI. Um ponto interessante é o baixo valor do índice BONLMO/NPA 

quando comparado aos outros. Em inúmeras situações os resultados provenientes do 

BONLMO/NPA são até mais precisos que os demais métodos, sendo que em geral esses 

valores são semelhantes aos do BOWI [135]. No entanto, em alguns casos o índice chega 

a apresentar valores negativos, em inúmeras estruturas do primeiro ao quarto período, 

como demonstrado por Szarek et al. [135]. Isto apenas ressalta o fato que, em algumas 

situações, o índice BONLMO/NPA pode não ser um índice apropriado para avaliar certos 

tipos de ligações, como é o caso deste estudo. 

 Para obter uma análise mais aprofundada quanto à natureza da ligação química 

P−F nos complexos H3PF e a interação P···HF no intermediário CP1, também foi 

utilizado o método QTAIM. Na Figura 4.6, está presente os BCPs na respectivas 

ligações de cada um dos intermediários, assim como o gráfico do ∇2ρ(r), onde os 

valores em azul representam ∇2ρ(r)>0, ao passo que os valores em vermelho são 

indicativo de ∇2ρ(r)<0. Verificando a magnitude do valor da elipticidade (ε) pode-se 

determinar a estabilidade da ligação em questão [136]. Em geral, valores altos de ε, 

possivelmente refletem um aumento na instabilidade da ligação, i.e., a ligação pode ser 

facilmente rompida, ou mesmo indicar o caráter π da ligação em questão. No caso dos 

complexos presentes nesse estudo os valores foram baixos, o que indicam uma 

estabilidade das respectivas ligações analisadas na Tabela 4.10, contudo considerando a 

magnitude dos valores pode-se observar que a ε não descreveu corretamente a força das 

ligações. Vale comentar que o valor de ρ(r) é normalmente correlacionado com a força 

da ligação química [137], embora neste estudo o mesmo não seja válido. 
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Tabela 4.9. O comprimento da ligação (r, Å), o índice de delocalização da ligação 
(BDI), a ordem de ligação Wiberg (BOWI), a ordem de ligação NAO (BONAO), a ordem 
de ligação NLMO/NPA (BONLMO/NPA) e o coeficiente de polarização atômica e 
hibridação da ligação P−F nos intermediário H3PF 

 CR1 CR2 CR3 CP2 
r 1.682 1.639 1.707 1.629 

BI 0.49 0.55 0.57 0.70 
BOWI 0.47 0.57 0.47 0.67 

BONAO 0.55 0.63 0.54 0.65 
BONLMO/NPA 0.13 0.17 0.11 0.40 

P% 10.51 14.62 8.76 18.15 
F% 89.49 85.38 91.24 81.85 

P(%s) 25 20 12 12 
P(%p) 48 61 60 86 
P(%d) 25 19 28 2 
F(%s) 21 24 27 26 
F(%p) 79 76 73 74 

 

Tabela 4.10. Propriedades no ponto crítico das ligações (BCPs), a densidade eletrônica 
(ρ(r), u.a.) e seu laplaciano (∇2ρ(r), u.a.), e a potência da densidade de energia [V(r) , 
u.a.], a densidade da energia cinética [G(r) , u.a.], a energia cinética por elétron [H(r), 
u.a.] e elipticidade (ε, u.a.). 

 

CR1 CR2 CR3 CP1 CP2 
QTAIM 

P-F P-F P-F P--HF P-F 
ρ 0.1375 0.1485 0.1336 0.0188 0.1512 

∇2ρ 0.4968 0.6644 0.3228 0.0342 0.6785 

V(r) -0.3164 -0.3679 -0.2800 -0.0105 -0.3764 

G(r) 0.2203 0.2670 0.1803 0.0095 0.2730 

H(r) -0.0961 -0.1009 -0.0997 -0.0010 -0.1034 

ε 0.0000 0.0355 0.0845 0.0448 0.1422 
|V(r)|/ G(r) 1.4362 1.3779 1.5526 1.1031 1.3787 

 



 

Figura 4.6. Representação dos BCPs (na parte superior) em cada uma das ligações químicas dos intermediários, e a representação do laplaciano 
da densidade eletrônica.  
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Figura 4.7. Orbitais de fronteira dos intermediários CR1-3 e CP1-2.  



Tabela 4.11. Contribuição dos principais orbitais naturais de ligação em cada um dos 
orbitais de fronteira. 

HOMO-1 σP−H [32%]; np(F) [68%] 

HOMO σP−H [36%]; σP−F [4%]; np(P) [42%]; σ*P−F [5%] CR1 

LUMO σ* P−H [21%]; σ*P−F [4%]; σP−F [1%]; ry(s*H) [51%]; ry(p*P) [17%] 

HOMO-1 σP−H [53%]; σP−F [2%]; np(P) [10%]; np(F) [29%]; σ*P−F [3%]; σ*P−H [1%] 

HOMO σP−H [45%]; σP−F [1%]; np(P) [46%]; np(F) [1%]; σ*P−F [5%] CR2 

LUMO ry(s*H) [22%]; ry(p*P) [15%]; σ*P−H [37%]; σ*P−F [22%] 

HOMO-1 σP−H [47%]; σP−F [6%]; np(P) [6%]; np(F) [32%]; σ*P−F [7%]; σ*P−H [3%] 

HOMO σP−H [25%]; σP−F [9%]; np(P) [56%]; np(F) [6%]; σ*P−F [2%] CR3 

LUMO σP−H [2%]; ry(p*P) [9%]; σ*P−H [26%]; σ*P−F [56%] 

 HOMO-1 σP−H [40%]; np(P) [57%] 

CP1 HOMO np(P) [100%] 

 LUMO σP−H [19%]; ry(s*H)  [58%]; σ* H−F [9%] 

HOMO-1 σP−H [68%]; np(F) [30%] 

HOMO σP−H [24%]; σP−F [2%]; np(P) [62%]; np(F) [10%] CP2 

LUMO ry(p*P) [30%]; σ*P−H [8%]; σ* P−F [56%] 
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 A partir do valor do laplaciano da densidade eletrônica [∇2ρ(r)] é possível obter 

informações quanto ao tipo de interação. Enquanto que valores de ∇2ρ(r)<0 indicam 

uma ligação covalente, valores de ∇2ρ(r)>0 é um forte indicativo de uma ligação iônica, 

ligações de hidrogênio, interações de van der Waals e interações do tipo repulsivas 

[126]. As ligações P−F e P···HF, como podem ser observados na Tabela 4.10, 

apresentam valores positivos para ∇2ρ(r), porém, observando os valores da densidade 

eletrônica na ligação P−F, observa-se um valor entre 0.1336 e 0.1485 a.u., o que estaria 

muito acima dos valores observardos para uma ligação de hidrogênio. De acordo com 

Popelier [136] geralmente os valores de ρ(r) variam entre 0.002 e 0.04 a.u. para uma 

ligação de hidrogênio. Cremer e Kraka [138] demonstraram que o valor de ∇2ρ(r) pode 

não ser um bom indicativo para descrever a natureza das ligações em algumas 

circunstancia, e com base nos respectivos autores o valor da densidade de energia [H(r)] 

seria um melhor critério para descrever as ligações covalentes. 

 Levando em consideração o valor de H(r) para ambas as ligações, o que se 

observa é que H(r) apresenta valores negativos o que é um indicativo de ligação 

covalente. Embora o valor de H(r) para a ligação P···HF seja negativa, esse valor é dez 

vezes menor que o mesmo observado pela ligação P−F, o que pode ser atribuído ao 

caráter parcialmente covalente da ligação de hidrogênio P···HF. Isso é ressaltado quando 

analisamos a relação entre o módulo da potência da densidade de energia e a densidade 

da energia cinética, |V(r)|/G(r). Quando esta relação é |V(r)|/G(r)<1 é característico de 

uma interação iônica, ao passo que quando a relação é |V(r)|/G(r)>2 indica uma ligação 

covalente. No entanto, interações que apresentam valores 1<|V(r)|/G(r)<2, isto é típico 

de interações de caráter intermediário. De acordo com os resultados, as ligações P−F 

exibiram valores abaixo de dois, o que mostra a natureza intermediária da ligação. No 

caso da interação P···HF, o valor levemente acima de 1 indica a natureza covalente da 

interação. 

 Na Figura 4.7 estão representados os orbitais de fronteiro HOMO-1, HOMO e 

LUMO de cada um dos intermediários analisado neste estudo, enquanto que na Tabela 

4.11 está determinado as diferentes contribuições dos orbitais naturais de ligação (NBO) 

para cada um dos orbitais de fronteira. No HOMO-1 dos complexos CR1 e CP2, as 

contribuições mais importantes são da ligação σP−H e do par de elétrons 

desemparelhados do átomo de flúor (npF). No caso dos complexos CR2 e CR3, as 
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contribuições no orbital HOMO-1 são essencialmente estas, da ligação σP−H e (npF), 

porém há outras contribuições menores, não menos importantes. Enquanto que as 

menores contribuições para o HOMO-1 do complexo CR3 são vistas por parte das 

ligações σ*P−F, σP−F e σ* P−H, na espécie CR2 as menores contribuições são devido o par 

de elétrons desemparelhados do átomo de fósforo (npP) e a ligação σ*P−H. No orbital 

HOMO, as contribuições majoritárias são da ligação σP−H e do (npP), no entanto a 

ligação σP−F também exibe uma contribuição no HOMO, embora que pequena, sendo 

sua maior contribuição observada no complexo CR3. Já o LUMO do complexo CR2, é 

representado pelas contribuições dos orbitais naturais de Rydberg do átomo de 

hidrogênio (s*H) e pelas ligações σ*P−F e σ*P−H. No caso das estruturas CR1 e CR3, o 

LUMO apresenta também uma contribuição significativa dos orbitais naturais de 

Rydberg p do átomo de fósforo (p*p). 

 No caso da espécie H2P···HF, a maior contribuição no orbital HOMO-1 é vista 

pela ligação σP−H e pelo par de elétrons desemparelhados do átomo de fósforo, enquanto 

que orbital HOMO há uma contribuição basicamente do par de elétrons 

desemparelhados do átomo de fósforo. Já no orbital LUMO do complexo H2P···HF, as 

contribuições são principalmente pelas ligações σ*P−H, σ*P−F, e a partir dos orbitais de 

Rydberg do átomo de hidrogênio. 

 

4.3.3. Análise do efeito de diferentes funções de base no método CCSD(T) na 
descrição das energias associadas ao mecanismo da reação. 
 

 Para analisar o sistema reacional presente neste estudo, e avaliar a eficiência dos 

diferentes métodos, alguns pontos foram levados em consideração: 

(i) a energia de dissociação (BDE) da ligação P−F nos complexos CR1, CR2, CR3;  

(ii)  a diferença de energia entre os estados de transição (TS1, TS2, TS3 e TS4) e os 

reagentes (∆ETS−Reag); 

 (iii)  a diferença de energia entre o estado de transição e os respectivos complexos, 

reagente e produto;  
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(iv) e a energia de dissociação do complexo H2P···HF (BDEH2P···HF).  

Como valor de referência foi utilizado os resultados obtidos com o método MSGX. Na 

Figuras 4.8 está demonstrados o desvio médio absoluto (MAD) de cada um dos 

métodos. Na figura 4.8 também estão presentes os resultados referentes aos métodos 

W1BD, G4, G4MP2 e CBS-QB3. 

 Dentre os métodos CCSD(T) os maiores erros foram observados quando feito 

uso das funções de base double−ζ. A função de base 6-311++G(d,p) e a aCVDZ 

apresentaram os maiores erros, devida a deficiência em caracterizar a energia de 

dissociação P-F dos complexos de entrada. Com o emprego da função de base 6-

311++G(d,p), a diferença de energia entre o TS3 e o reagentes apresenta um valor 2.6 

kcal mol−1 acima, um diferença de 6 kcal mol−1 em relação ao método MSGX. No caso 

da função de base aVDZ, é observado erros inferiores às outras duas bases double−ζ, 

contudo o erro seja 25% abaixo do mesmo observado pela base aCVDZ, ainda é 

consideravelmente alto, sendo esta função de base bastante ineficiente na caracterização 

desta reação. 

 

Figura 4.8. O desvio médio absoluto (MAD) das diferentes funções de base com o 
método CCSD(T), e os métodos W1BD, CBS-QB3, G4 e G4MP2. 
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 Considerando as funções de base desenvolvidas por Pople e Dunning é visível a 

melhor eficiência das funções de base do Dunning. Contudo, levando em consideração o 

valor do MAD descrito pelo método CCSD(T)/6-311++G(3df,3pd), é possível observar 

uma boa performance deste método quando comparado com os demais; um MAD 

inferior a 2. O valor do MAD da base 6-311++G(3df,3pd) é bem próximo do mesmo 

demonstrado para as funções Def2-QVZPPD e aCVTZ. No entanto, quando levado em 

consideração o tempo computacional, a base 6-311++G(3df,3pd) apresenta um tempo 

menor do que o mesmo observado para a função de base Def2-QVZPPD, e também 

apresenta um tempo de cálculo menor que o método G4. A eficiência das funções de 

base desenvolvidas por Pople fica ainda mais perceptível quando observamos os ótimos 

valores do método CBS-QB3, que porventura em todas as etapas no cálculo da energia 

eletrônica faz uso destas funções. 

 As funções de base de Rappoport e Furche, as Def2-nVZPPD (n=T,Q), também 

apresentaram bons resultados. A eficiência da função de base Def2-TVZPPD é superior 

a aVTZ, com um valor de MAD de 1.26 e 1.61, respectivamente. Essa diferença 

também se estende as funções de base do tipo quadruple−ζ. O valor de MAD das bases 

Def2-QVZPPD e aVQZ é de 0.42 e 0.61, respectivamente. Por outro lado, quando 

comparamos com os resultados da aCVnZ, em muitos parâmetros as funções de base 

Def2-nVZPPD apresentam melhores resultados, no entanto, quando consideramos o 

valor do MAD, a melhor eficiência da base aCVTZ é visível em relação à função de 

base Def2-TVZPPD. Uma vantagem da família das bases Def2-nVZPPD em relação à 

família das bases aCVnZ é o tempo computacional. Embora a diferença entre as 

triple−ζ não seja tão discrepante, no caso das funções de base quadruple−ζ a diferença 

de tempo atinge quase um dia de diferença para os cálculos do tipo single-point. 

 Um aspecto interessante é o resultado semelhante quando consideramos o 

modelo de conjunto de base completa CBS2 desenvolvido por Halkier [61] para os 

diferentes conjuntos de função de base. A vantagem do modelo desenvolvido por 

Halkier é que ao invés de uma extrapolação por um sistema não linear de três equações 

e três incógnitas, passa a ser realizado por meio de duas equações e duas incógnitas. Os 

modelos CBS1 e CBS2 apresentam valores semelhantes quando considerado o conjunto 

de base aVnZ, sendo o mesmo observado para o conjunto de base aCVnZ. A maioria 
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dos estudos sobre o assunto sugerem o uso de um conjunto n=T,Q,5 para um modelo de 

conjunto de base completa, onde a eficiência é próxima de uma função de base do tipo 

sextuple−ζ, contudo o uso da quintuple−ζ está além do nosso suporte computacional. A 

metodologia CCSD(T)) com os métodos CB1 e CBS2 apresentaram uma eficiência 

inferior às mesmas observadas para os métodos compósitos G4, G4MP2 e CBS-QB3. 

Ainda neste contexto, vale ressalta que dentre os métodos compósitos os melhores 

desempenhos foram determinados pelos métodos CBS-QB3 e G4MP2, com uma 

diferença de eficiência inferior a 14% em relação ao método G4. Um aspecto importante 

entre os métodos G4 e G4MP2 é o tempo de cálculo. O tempo computacional do 

método G4MP2 chega a apresentar um tempo seis vezes menor que o mesmo realizado 

pelo método G4. 

 

4.3.4. Análise da eficiência de método baseados na Teoria do Funcional de 
Densidade (DFT) na caracterização das energias associadas ao mecanismo da 
reação. 

 

 Dentre os métodos de DFT, o funcional que apresentou a melhor eficiência na 

descrição do sistema reacional PH3+F foi o método meta-GGAs híbrido M06-2X. Já os 

funcionais GGAs foram os que apresentaram maiores desvios em relação aos valores 

obtidos pelo método MSGX. Dentre os três métodos empregados neste estudo o BP86 

foi quem apresentou o maior valor de MAD, ao passo que os métodos BLYP e BPW91 

também apresentaram valores bastante altos. Os melhores resultados descritos pelos 

métodos GGA foi a energia de dissociação do complexo CP1, sendo os erros inferiores 

a 1 kcal mol−1. 

 No caso dos métodos GGAs híbridos, o X3LYP foi o que apresentou a melhor 

eficiência. No X3LYP os maiores erros foram observados na descrição da barreira de 

energia associada ao TS3, sendo tais erros próximos de 5 kcal mol−1. Por outro lado, o 

desempenho do método B3LYP é superior ao método MP2. Já a diferença de eficiência 

entre o B3LYP e X3LYP é bastante similar, sendo essa diferença inferior a 1% quando 

comparado os valores de MAD. Um aspecto que atrai a atenção é a contribuição 

Hatree-Fock (HF%) em cada um dos métodos e suas respectivas eficiências. Com o 

aumento da contribuição, em relação ao método O3LYP (HF=11.61), para 20% 
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(B3LYP) e 21.80 (X3LYP) o que se observa é uma melhora na eficiência de 

aproximadamente 8 e 10%, respectivamente, na descrição do sistema reacional. Em 

contrapartida, quando a contribuição HF apresenta valores de 50%, como é o caso dos 

métodos BHandH e BHandHLYP, a eficiência na descrição do sistema diminui 8% e 

15%, respectivamente, em relação ao método O3LYP. Embora alguns estudos tenham 

observado uma eficiência superior do O3LYP em relação ao funcional B3LYP 

[139,140], o mesmo não é observado nesse estudo ou mesmo no trabalho de Simon e 

Goodman [141]. Simon e Goodman [141] relatam também outros estudos que também 

observaram uma melhor eficiência do O3LYP em relação ao B3LYP [142, 143], 

embora que tais estudos tenham feito uso de uma versão antiga do programa 

Gaussian03, a versão C, onde o funcional O3LYP apresentava um erro de 

implementação, corrigido apenas na versão D do programa. Simon e Goodman [141] 

também relatam uma melhor eficiência do funcional BHandHLYP em relação ao 

O3LYP, porém o que se observa neste estudo é o contrário. Além disso, quando 

comparamos a eficiência do método LC-DFT CAM-B3LYP o que se observa é um 

valor bastante semelhante ao do B3LYP. 

 Em relação aos meta-GGAs híbridos, o funcional M06 foi o que apresentou o 

segundo melhor resultado. Mesmo no caso dos funcionais M06-HF e M06-L a 

eficiência chega a ser bastante semelhante à mesma determinada para o funcional 

B3LYP. Tais performances dos funcionais meta-GGA híbridos, do grupo de química 

teórica de Minnesota, apenas destacam mais uma vez o que o grupo vem demonstrando 

ao longo dos anos. 

 Wheeler e Houk [144] observaram que dependendo do tipo de grid aplicado nos 

funcionais M06-L, M06, M06-2X e M06-HF há uma diferença de eficiência. Os autores 

comentam que a sensibilidade do grid não é um problema da maioria dos funcionais, 

embora seja observada nos meta-GGAs devido a densidade de energia cinética utilizada, 

onde pequenos erros de integração na densidade de energia cinética resultem em erros 

nas contribuições da energia de troca. Vale mencionar que nos resultados presentes 

nesse estudo foi empregado o grid ultrafine para os funcionais meta-GGA, porém para 

avaliar esse efeito também foram realizados testes sem o uso deste grid. Nestes testes 

foi feito uso do FineGrid onde são realizados 75 integrações numéricas por camadas 

radiais e 302 pontos angulares por camada, enquanto que o grid ultrafine integra 99 

camadas radiais e 590 pontos angulares por camada. O que se observou nestes testes 
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sem o grid ultrafine foi uma perda de eficiência de cerca de 3% por parte do método 

M06, e 0.5% pelo funcional M06-HF. Essa maior diferença pelo meta-GGA M06 

também foi observada pelos autores Wheeler e Houk [144], e eles também relatam que 

tais diferenças tendem a serem maiores pelo programa Q-CHEM, do que pelos 

programas NW-CHEM e Gaussian03. O caso diferente foi o funcional M06-2X, que 

apresentou um ganho de eficiência de 1%, sem o uso do grid ultrafine, enquanto que o 

funcional M06-L não apresentou nenhuma melhora significativa nos valores de MAD. 

Comparando a diferença entre o valor calculado para cada uma das estruturas presente 

neste estudo pelo FineGrid e o grid ultrafine, o que se observa é uma diferença máxima 

de 0.04, 0.04, 0.03 e 0.06 kcal mol−1 pelos funcionais M06-L, M06, M06-2X e M06-HF 

respectivamente. 

 

 

Figura 4.9. O desvio médio absoluto (MAD) dos diferentes métodos DFT e MP2, com 
o uso da função de base aVQZ. 

 

 Dentre os funcionais DH, o método mPW2-PLYP foi o que apresentou a melhor 

eficiência. O desempenho do método mPW2-PLYP é 18% superior em relação ao 

método B2−PLYP. Quando são adicionadas as correções do tipo long-rage o que se 



 88 

observa é que não mudanças significativas no resultado. Porém, quando comparada à 

eficiência entre os funcionais GGA híbridos em relação aos DH-DFT, o que se observa 

é uma eficiência superior por parte dos funcionais DH-DFT. 

 O ganho de desempenho com a inclusão das correções long-range é observada 

apenas no caso CAM-B3LYP vs. B3LYP, sendo este ganho de eficiência de apenas 5%. 

Já o método LC-wPBE, chega a apresentar um erro próximo do mesmo observado para 

o método O3LYP. Dentre os métodos do tipo LC-DFT, o único que apresentou valores 

realmente animadores foi o funcional wB97XD, onde a eficiência é similar à mesma 

observada pelo funcional M06. 

 Testes quanto ao uso do grid ultrafine também foram realizados para os 

funcionais LC−DFT e DH−DFT. Vale comentar que os testes presentes nesse estudo 

foram realizados sem o grid ultrafine para os métodos LC−DFT e DH−DFT. No caso 

dos funcionais DH-DFT não foi observado nenhuma diferença de eficiência. 

Comparando a diferença máxima de valor calculado entre o FineGrid e o grid ultrafine, 

o que é observado é praticamente a mesma diferença máxima de 1.4 10−6 hartree por 

todos os métodos DH-DFT, mesmo com as correções long-range. Um caso diferente é 

exibido pelos métodos long-range CAM-B3LYP, LC-wPBE e wB97XD. A diferença 

de valores calculados no funcional CAM-B3LYP variou de -9.0 10−7 a 2.0 10−6 hartree. 

Em contrapartida o método LC-wPBE apresentou uma pequena perda de eficiência de 

0.2%, enquanto que o funcional wB97XD apresentou uma melhor performance com o 

uso do grid ultrafine, um aumento de 0.5 % de eficiência analisando os valores de 

MAD. 

 

4.4. CONCLUSÕES 

 

Os resultados presentes nesse estudo apresentaram uma descrição da reação PH3+F. 

Como demonstrado neste há dois possíveis caminhos de reação: (i) a reação de 

abstração de hidrogênio, com a formação dos produtos PH2 e HF, (ii) e a reação de 

eliminação de hidrogênio, com a formação das espécies PH2F e H. A reação de 

eliminação de hidrogênio apresenta uma barreira de energia 23 kcal mol-1 abaixo da 
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barreira de energia determinada para a reação de abstração de hidrogênio. Portanto, é 

provável que em condições experimentais haja uma maior formação das espécies 

PH2F+H, ao invés das espécies PH2 e HF como foi relatado na literatura. Além disso, 

foram caracterizados três complexos de entrada PH3F, onde um apresenta uma simetria 

C1, ao passo que as outras duas espécies apresentaram uma simetria Cs. Com base nos 

dados experimentais de acoplamento hiperfino isotrópico foi possível determinar que a 

espécie PH3F detectada na literatura é a espécie mais estável entre os três complexos de 

entrada, a espécie CR3. A espécie CR3 apresentou uma entalpia de formação a 0 e 

298K de -27.08 e -29.74 kcal mol−1, respectivamente. Para o método CCSD(T) a função 

de base que apresentou melhor desempenho em relação as demais bases foi a Def2-

QVZPPD. No caso dos funcionais, o que apresentou melhor desempenho foi o método 

M06-2X/aVQZ. 
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5. A Interação entre a molécula PH3 e 
aglomerados de água, (H2O)n (n=1−−−−8, 12, 
20): estrutura e estabilidade. 
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5.1. INTRODUÇÃO 

 A molécula PH3 tem sido detectada na troposfera de regiões costeiras da 

Antártica [1], na atmosfera de ambientes marinhos [2], e em solos e lagos [3,4]. A 

fosfina também é observada na atmosfera de planetas gigantes como Júpiter e Saturno 

[5], assim como no meio interestelar [6], sendo uma das principais fontes para a 

formação de diferentes moléculas que apresentam fósforo em sua constituição [7,8]. 

Portanto, é de suma importância a compreensão das propriedades moleculares que 

envolvem a interação da fosfina com moléculas de água. 

 Neste capitulo será avaliado a interação da molécula PH3 com diferentes 

aglomerados de água. Poucos estudos têm estudado as propriedades moleculares 

envolvidas na interação entre a fosfina e a água [9-12], quando comparado aos inúmeros 

estudos envolvendo a molécula NH3 [13-21]. Além disso, é importante ressaltar que 

nestes estudos o foco tem sido apenas a interação entre a molécula PH3 e apenas uma 

única molécula de água. Neste ponto é importante comentar que as propriedades obtidas 

do dímero PH3-H2O não apresentam informações suficientes para compreender a 

mobilidade da molécula PH3 na atmosfera terrestre, ou mesmo nas atmosferas de Júpiter 

e Saturno. Portanto, o objetivo deste capítulo será estudar a interação da molécula PH3 

com aglomerados (H2O)n (n=1-8, 12, 20), com o uso de diferentes métodos da Teoria 

do Funcional da Densidade. 

 

5.2. METODOLOGIA COMPUTACIONAL 

 Na etapa de otimização foi empregado o método B3LYP/6-311++G(2df,2pd). A 

avaliação das freqüências harmônicas (não foi realizado nenhum fator de 

escalonamento), a energia do ponto zero (ZPE), assim como as propriedades 

termodinâmicas foram obtidas com o método B3LYP/6-311++G(2df,2pd). Na analise 

das energias foi utilizado os métodos B3LYP [22], O3LYP [23], X3LYP [24], 

PBE1PBE [25], B98 [26], B97-1 [27], B97-2 [28], BHandH [29], BHandHLYP [29], 

M06 [30], M06-2X [31], CAM−B3LYP [32], wB97XD [33], LC-wPBE [34-36], M06L 

[37], BLYP [38,39], BP86 [40,41], BPW91 [42], B2-PLYP [43], mPW2-PLYP [44], 

B2-PLYP−D [45], mPW2-PLYP−D [45], MP2 [46, 47], CCSD(T) [48-50] e QCISD(T) 

[50]. Quanto às funções de base, foram empregadas as funções de base aug-cc-pVTZ, 6-
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311++G(2df,2pd) e 6-311++G(3df,3pd). No caso do método MP2 também foi realizado 

extrapolação do efeito de base completa (CBS) utilizados os seguintes métodos para a 

extrapolação com base em dois pontos utilizando as funções de base aug-cc-pVDZ e 

aug-cc-pVTZ: 

5
1)( −+= BnEnE CBS          Eq. 5.1 

3
2 )1()( −++= nBEnE CBS         Eq. 5.2 

2.2
3)( −+= BnEnE CBS          Eq. 5.3 

CB1 foi desenvolvido por Parthiban e Martin [51, 52], a CBS2 foi elaborada por Huh e 

Lee [53] e a CBS3 foi desenvolvida por Helgaker [54, 55]. Já a correção para o erro de 

superposição do conjunto de bases (BSSE) não foi considerado nos resultados, como 

será discutido ao longo do texto.  

 O cálculo da energia de formação dos complexos PH3···(H2O)n (∆Eform) foi 

realizado com a seguinte equação (5.4): 

∆Eform= E[PH3(H2O)n] − {E[PH3] + n·E[H2O]}    Eq. 5.4 

Onde E[PH3(H2O)n], E[PH3], E[H2O] referem as energias do complexo PH3···(H2O)n, da 

molécula PH3 e da H2O, respectivamente. Em contrapartida, o cálculo para avaliar a 

energia de ligação (∆Eint) entre a molécula PH3 e os aglomerados de água foi feito com 

o uso da equação abaixo (5.5): 

∆Eint= E[PH3(H2O)n] − {E[PH3] + E[(H2O)n]}    (5.5) 

Onde E[(H2O)n] é referente a energia do aglomerado de água. A equação 5.5, foi 

aplicada apenas aos aglomerados com 8, 12 e 20 moléculas de água. 

 Já na analise das cargas atômicas foi utilizado os métodos Mulliken, GAPT 

[56,57], Chelp [57], ChelpG [58], MK [59,60] e NPA [61]. Todos os cálculos 

empregados neste capítulo foram realizados no programa G09 [62] 
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5.3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.3.1 A eficiência do método selecionado na otimização, e uma analise comparativa 
entre os diferentes métodos para o dímero PH3-H2O (i1) 

 

 Os resultados obtidos a partir do método B3LYP/6-311++G(2df,2pd) 

demonstraram a boa eficiência. Por exemplo, o comprimento da ligação P−H calculado 

foi de 1.418 Å, enquanto que o valor experimental é de 1.42 Å [63]. O mesmo também 

foi observado em relação ao anglo θHPH, onde o valor calculado foi de 93.442º, 

enquanto que o valor experimental é de 93.35º [63]. Em contrapartida, comparando o 

resultado das freqüências vibracionais experimentais com os valores calculados, o que 

se observa é uma discrepância de 2 a 3% para menores valores [63]. No caso das 

freqüências vibracionais, os resultados obtidos neste estudo apresentam um erro menor 

do que os métodos CCSD(T) [12], CCSD [64] e QCISD [64]. Na descrição do momento 

dipolo, o valor experimental é 0.58 Debye [65], enquanto que o resultado calculado com 

o método B3LYP apresentou uma diferença de 0.06 Debye para valores superiores. Já, 

as constantes rotacionais calculadas apresentam um erro menor que 1% [66]. Com base 

nestes comparativos, esta metodologia [B3LYP/6−311++G(2df,2pd)]demonstra ser uma 

ótima ferramenta na descrição de propriedades da molécula PH3 na fase gasosa, 

portanto ela será aplicada na caracterização das propriedades moleculares dos demais 

aglomerados avaliados neste estudo. 

 Os aglomerados PH3(H2O)n (n=1-12) otimizados estão presentes na Figura 5.1. 

Para avaliar a eficiência do método B3LYP/6−311++G(2df,2pd) na descrição dos 

aglomerados PH3(H2O)n, será utilizados os resultados por Lane e Kjaergaard [12] como 

valor de referência, pois os autores fizeram uso do método CCSD(T) e CCSD(T)-F12a 

que apresenta uma eficiência superior na caracterização das propriedades moleculares 

do dímero PH3-H2O (i1). É importante mencionar que tais métodos não foram aplicados 

na caracterização dos aglomerados devido o excessivo tempo computacional, além da 

necessidade de um aparato computacional superior ao do grupo. A distância entre o 

átomo de fósforo e o átomo de oxigênio, RP··O, obtida a partir do método B3LYP, foi de 

3.6034 Å para o dímero (i1). Este valor foi similar ao mesmo obtido por Lane e 
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Kjaergaard [12] pelos métodos CCSD(T)/aug-cc-pV(X+Q)Z (3.6031 Å) e 

CCSD(T)/CBS(aVnZ; n=D-Q) (3.5999 Å).  

 Na Figura 5.2 (A) encontra-se a diferença de valor entre os diferentes métodos 

em relação ao valor calculado por Lane e Kjaergaard [12] para a energia de dissociação 

do dímero i1. Em nenhum destes valores de BDE, presentes na Figura 5.2, foi 

empregado à correção para o erro de sobreposição de bases (BSSE). O objetivo é buscar 

o método que melhor descreve a energia de dissociação sem fazer uso deste método de 

correção, devido o elevado tempo computacional na obtenção deste resultado. Os 

métodos empregados neste estudo que melhor descreveram os valores da energia de 

dissociação empregando a função de base 6-311++G(2df,2pd) foram o funcionais 

X3LYP (-0.06), B98 (0.04), M06 (-0.08), M06-2X (0.03), B2P-LYP (-0.08) e o CAM-

B3LYP (0.02). Dentre estes funcionais, basicamente não houve diferenças significativas 

quando feito uso da função de base 6-311++G(3df,3pd). No entanto, quando 

considerado o uso da função de base aug-cc-pVTZ, os melhores resultados foram 

determinados pelos funcionais PBE1PBE (0.05), M06-2X (-0.02) e o wB97XD (0.03). 

Esta diferença de valores entre a escolha da função de base para cada um dos métodos 

pode ser observado na Figura 5.2 (B), onde os métodos que apresentaram uma maior 

dependência em relação à escolha da função de base foram os funcionais CAM-B3LYP 

e o O3LYP. 

 É interessante observar na Figura 5.2 (A) que alguns métodos apresentaram uma 

eficiência inferior aos funcionais GGA. Os métodos O3LYP e BHandHLYP 

apresentaram erros médios de −1.28±0.08 e 1.56±0.04 kcal mol−1, respectivamente. Por 

outro lado, quando comparado os resultados entre os funcionais mPW2P-LYP-D e o 

BP86 o que se observa é um erro absoluto praticamente idêntico entre ambos os 

métodos, no entanto o funcional BP86 apresenta energias de dissociação inferior ao 

método CCSD(T)-F12a, enquanto o método mPW2P-LYP-D apresenta valores acima 

do mesmo. Valores inferiores para BDE também foi observado pelos dois outros 

funcionais GGA, BPW91 e BLYP, e o meta-GGA M06L. 

 Em relação ao método MP2, o MAD entre os resultados para as três funções de 

base foi de 0.04, o que demonstra uma menor sensibilidade à troca de função de base. 

Um aspecto interessante é quando feito uso da extrapolação de base completa com 

apenas dois pontos. O erro observado com o CBS1, CBS2 e CBS3 é praticamente 
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idêntico, 0.33 kcal mol−1. Como pode ser observado, vários funcionais mostraram uma 

eficiência superior ao método MP2/CBS, independente da formulação selecionada. Em 

contrapartida, o erro da metodologia MP2/CBS é superior do que o mesmo observado 

para os métodos CCSD(T) e QCISD(T) com a função de base 6-311++G(2df,2pd), 0.13 

kcal mol−1. No entanto, devido ao alto tempo computacional dos métodos CCSD(T) e 

QCISD(T) serão selecionados os funcionais mais eficientes para a subseqüente análise 

dos demais complexos PH3(H2O)n (n=2-8,12,20). 

 Alguns estudos sugerem o uso da correção do BSSE também na etapa de 

otimização [68-70], para obtenção de geometrias mais precisas. No entanto, com base 

nos resultados anteriores, é possível observar que a geometria da molécula PH3, assim 

como do dímero i1, apresentou ótimos valores quando comparados tanto aos dados 

experimentais, assim como quando comparamos com métodos mais robustos como o 

CCSD(T). Esta ótima eficiência na caracterização fica ainda mais visível quando 

comparamos os valores de ZPE. Enquanto que o valor obtido por Lane e Kjaergaard 

[12] do ZPE foi 1.26 kcal mol−1 para o dímero i1 utilizando o método CCSD(T)-

F12a/aVQZ, o método B3LYP/6−311++G(2df,2pd) apresentou um valor apenas 5% 

maior. Em contrapartida, comparando o valor do ZPE experimental da molécula PH3 

(14.59 kcal mol−1) [71] com o valor calculado pelo método B3LYP (14.98 kcal mol−1), 

o que se observa é uma diferença de apenas 0.39 kcal mol−1. Estas diferenças de valores 

só enfatizam a eficiência do método B3LYP/6−311++G(2df,2pd) na caracterização do 

dímero i1, sem a necessidade de empregar o BSSE. Na etapa de otimização, a correção 

do BSSE pode aumentar o tempo de cálculo em 10 ou até 90%, ou em casos mais 

extremo triplicar o tempo computacional [69,72]. Embora a correção do BSSE melhore 

os resultados, em muitos casos tais melhorias não diminuem significativamente o erro 

quando comparado a dados experimentais [69,72]. 

 Em vista da eficiência de algumas metodologias, na avaliação subseqüente das 

energias de dissociação envolvendo os aglomerados PH3(H2O)n (n=2-7), será feito uso 

dos métodos CAM-B3LYP, wB97XD, B2P-LYP com a função 6-311++G(3df,3pd). 

Além disso, também serão utilizados os métodos X3LYP, B98 e M06 com a função de 

base 6-311++G(2df,2pd). Em todos estes métodos serão utilizadas as estruturas obtidas 

com o método B3LYP/6-311++G(2df,2pd). 



 

Figura 5.1. Estruturas otimizadas dos aglomerados PH3(H2O)n (n=1-8,12). 



 

 

Figura 5.2. (A) analise comparativa da energia de dissociação do dímero i1 entre os 
diferentes métodos, utilizando como referência o valor da Ref. 12. (B) Desvio-médio 
absoluto (MAD) dos diferentes métodos relacionados ao emprego das três funções bases 
empregadas. 

(B) 

(A) 
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5.3.2. Propriedades moleculares dos complexos PH3(H2O)n (n=2-8) 

 

 Nas figuras 5.3 e 5.4 estão presentes os resultados das freqüências vibracionais 

harmônicas da molécula PH3 interagindo com os aglomerados de água (H2O)n (n=1-8). 

Comparando os resultados demonstrados nas figuras 5.3 e 5.4, pode-se observar que as 

variações entre os aglomerados PH3(H2O)n e a molécula PH3 não foram tão 

significativas para as freqüências de deformação degenerada da molécula PH3 [δ(PH3)] 

e da deformação simétrica [δsym(PH3)] (Figura 5.3), quando comparado com as maiores 

variações da freqüência de estiramento simétrico [νsym(PH3)] e assimétrico [νas(PH3)] 

(Figura 5.2). Enquanto as variações do modo δ(PH3) nos aglomerados PH3(H2O)n 

(n=1−8) foi de  −1.63±1.98 cm−1 em relação à molécula PH3, a variações do modo 

δsym(PH3) foram um pouco maiores (−4.87±4.70 cm−1). Em contrapartida, as variações 

das bandas νas(PH3) e νsym(PH3) atingiram valores de 31.30±13.45 e 15.27±7.18 cm−1, 

respectivamente. O maior deslocamento observado no modo νas(PH3) foi observado 

pelo aglomerado i3, cerca de ∼54 cm−1, seguido pelos aglomerados i7b e i7c, (∼49 

cm−1). Já para a banda νsym(PH3) o maior deslocamento foi apresentado pelo 

aglomerado i7b (25 cm−1), seguido pelos aglomerados i7f e i8 que demonstraram 

valores similares; de ∼24 cm−1. Um ponto interessante quanto ao modo νsym(PH3) é que 

os maiores deslocamentos foram apresentados pelas estruturas onde a molécula PH3 

interage apenas com a superfície do aglomerado de água, enquanto que no modo 

νas(PH3) os maiores deslocamento são observado pelos aglomerados onde há uma maior 

interação direta das moléculas de água com a molécula PH3. No caso dos modos δ(PH3) 

e δsym(PH3), os maiores deslocamentos foram observados pelo aglomerado i6a, cerca de 

−13 e −16 cm−1 , respectivamente. 

 No caso do valor das intensidades o que se observa é um comportamento 

bastante variável para cada uma das freqüências vibracionais, como pode ser observado 

na figura 5.5. Enquanto que o deslocamento dos valores das intensidades do modo 

δsym(PH3) apresentam valores bastante semelhantes (um deslocamento para menores 

valores, de ∼4 km mol−1), o deslocamento das intensidades das bandas νsym(PH3) e 

δ(PH3) apresentaram valores bastantes sujeitos a variações entre cada um dos 

aglomerados. A variação observada para o modo νsym(PH3) foi de −11 a 32 km mol−1, 
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ao passo que a variação da intensidade no modo δ(PH3) foi de -12-36 km mol−1. Já o 

modo νas(PH3) apresentou apenas deslocamentos para menores valores, variando entre -

12 e -52 km mol−1. 

 Na figura 5.6 está presente à variação do comprimento da ligação 

fósforo−hidrogênio da molécula PH3 nos aglomerados PH3(H2O)n (n=1-8). A variação 

do comprimento de ligação P−H foi de −0.00834 a −0.00051 Å, sendo a maior variação 

da ligação P−H apresentada pelo aglomerado i3, seguido pelas estruturas i5a, i6a e i6b. 

No caso dos aglomerados i4 e i8, onde há apenas uma interação da molécula fosfina 

com a superfície do aglomerado de água, o que se observa é apenas um leve 

deslocamento da ligação P−H para menores valores, semelhante ao mesmo observado 

pelo dímero PH3−H2O. 

 O valor do momento dipolo para cada um dos diferentes aglomerados pode ser 

visto na figura 5.7. O valor médio e o respectivo desvio padrão dos valores 

determinados neste estudo em relação a todos os aglomerados PH3(H2O)n (n=1-8) foi de 

2.32±0.77 Debye. Considerando a variação de valores, os maiores valores de momento 

dipolo foram apresentados pelos aglomerados i6d (3.71), i6a (3.47) e i7b (3.54), ao 

passo que os menores valores foram observados pelos aglomerados i2 (1.27), i3 (1.38), 

i4 (1.37) e i7a (1.20). É importante mencionar que o momento dipolo dos aglomerados 

NH3(H2O)n não demonstrou valores tão discrepantes, embora superiores, quando 

comparados com os aglomerados análogos PH3(H2O)n; no caso das estruturas com um a 

quatro moléculas de água [17]. No entanto, comparando os valores apresentados para os 

aglomerados com um número superior a cinco moléculas de água, as estruturas 

NH3(H2O)n apresentaram um momento dipolo inferior aos mesmos determinados pelos 

aglomerados análogos PH3(H2O)n. 
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Figura 5.3. Variação da freqüência de estiramento assimétrico [νas(PH3)] (A) e 
simétrico [νsym(PH3)] (B) da molécula PH3 nos aglomerados PH3(H2O)n (n=1-8). 

 

(A) 

(B) 



 

 

Figura 5.4. Variação das freqüências de deformação degenerada da molécula PH3 
[δ(PH3)] (A) e da deformação simétrica [δsym(PH3)] (B) nos aglomerados PH3(H2O)n 
(n=1-8). 

(A) 

(B) 
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Figura 5.5. Variação do valor das intensidades das freqüências vibracionais dos 
aglomerados PH3(H2O)n (n=1-8) em relação à molécula PH3. 

 

 

Figura 5.6. Variação do comprimento de ligação P−H (Å) da molécula de fosfina nos 
aglomerados PH3(H2O)n (n=1-8). O valor de ∆(P−H) é referente à diferença entre os 
valores: ∆(P−H)=PH3(H2O)n− PH3 

.
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Figura 5.7. O valor do momento dipolo dos aglomerados PH3(H2O)n (n=1-8) e da 
molécula PH3. 

 

 Um aspecto importante para entender os deslocamentos das freqüências 

vibracionais é a energia de estabilização de segunda ordem (E2). Uma das principais 

contribuições para a estabilidade dos complexos por meio da molécula PH3 é a partir da 

energia de interação np(P)→σ*O−H, sendo esta interação maior que a energia de 

estabilização σP−H→σ*O−H em uma ordem de magnitude de 101, e até 102 em relação a 

interação np(P)→s*H. Traçando uma linha de tendência em relação ao aumento da 

energia de interação np(P)→σ*O−H e o deslocamento dos valores do modo νas(PH3), o 

que se observa é um coeficiente de correlação linear (R2) de 0.89. No entanto, quando 

traçado uma relação com os valores de intensidade da banda νas(PH3), o que se observa 

é um R2 de -0.88.  

 É importante mencionar alguns aspectos relacionados ao deslocamento do valor 

das freqüências vibracionais. Inicialmente é imperativo comentar sobre os 

deslocamentos dos modos vibracionais: enquanto que os deslocamentos para maiores 

valores são chamados de deslocamentos para o azul (blueshift), os deslocamentos para 

menores valores são chamados de deslocamento para o vermelho (redshift). Em geral, o 

deslocamento para o azul pode ser caracterizado pelos seguintes aspectos: (i) 

diminuição do comprimento de ligação, (ii) deslocamentos do modo vibracional para 

maiores valores (iii) seguido por uma diminuição dos valores da intensidade. A variação 
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dos valores das intensidades já foi apresentado na figura 5.5. Para avaliar, com precisão, 

se o que está sendo observado quanto o modo vibracional é realmente um deslocamento 

para o azul, um dos importantes pontos é considerar a relação entre as intensidades, 

Icomplexo/Imolécula, onde os valores precisão ser menores que 1 [68]. No caso da 

intensidade do modo νas(PH3), todos os aglomerados apresentaram valores inferiores a 

1, sendo possível afirmar que trata-se de um deslocamento para o azul. Um caso 

particular são os resultados da banda νsym(PH3) que, embora em alguns casos sejam 

observados deslocamentos para o azul (Figura 5.2B), há também casos em que é 

observado um deslocamento para o vermelho. Já em relação às outras duas bandas, 

δ(PH3) e δsym(PH3), o que se observa é um deslocamento para o vermelho, embora o 

mesmo não seja tão intenso quanto ao que foi observado para as outras duas bandas. 

Este deslocamento redshift por parte dos modos δ(PH3) e δsym(PH3) são bastante 

característicos devido à formação dos complexos, enquanto que o baixo deslocamento 

redshift é um reflexo da baixa interação entre a fosfina e as moléculas de água. Algo 

bastante semelhante também foi observado por Altman e colaboradores [73] nos 

dímeros (PH3)2. 

 Realizando uma analise com o método NBO também podem ser caracterizados 

outros aspectos quanto à natureza blueshift dos complexos fosfina-água. Uma 

importante propriedade relacionada ao deslocamento para o azul, é a variedade do 

momento dipolo da ligação P−H do complexo formado, em relação ao momento dipolo 

da ligação P−H na fosfina. Como esperado, o momento dipolo da ligação P−H apresenta 

uma contínua diminuição de valor, sendo de aproximadamente 1% no caso do dímero 

i1, 3% no trímero i2 e próximo de 6% no dímero i6b. Essa diminuição no momento 

dipolo da ligação P−H, vem seguida de um aumento na polarizabilidade do átomo de 

fósforo, uma subseqüente diminuição na contribuição dos orbitais p na ligação σP−H, e 

aumento na contribuição do orbital s; como esperado para deslocamentos do tipo 

blueshift [68]. 

 Um outro ponto também analisado neste estudo foi o valor da carga no átomo de 

fósforo (qP). O valor de qP apresentou valores bastante interessantes quando 

comparamos os diversos métodos. Um dos principais aspectos, e bastante comum, é a 

diferença de valores determinado por cada um dos métodos: Mulliken (0.22±0.02), 

GAPT (0.31±0.01), Chelp (0.25±0.11), ChelpG (0.12±0.08), MK (0.08±0.08) e NPA 
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(0.04±0.01). Considerando estes valores médios e os respectivos desvios-padrões, é 

possível notar que os métodos Chelp, ChelpG e MK apresentaram uma variação mais 

acentuada para a carga do átomo de fósforo, do que os demais métodos. No entanto, 

quando analisamos a interação np(P)→σ*O−H o que se observa é a elevação desta 

energia com o aumento no número de moléculas de água, portanto seria esperado uma 

diminuição nos valores de qP nos complexos PH3(H2O)n quando comparado com o 

valor da molécula PH3, ao invés de um aumento no valor da carga. Levando em 

consideração este fato, o que se observa é que alguns dos métodos não demonstraram 

serem apropriados para a avaliação deste tipo de sistema. Neste aspecto, os métodos 

Chelp, ChelpG e MK demonstraram um aumento no valor de qP, ao invés de uma 

diminuição. É importante comentar que, embora o método GAPT tenha apresentado o 

comportamento esperado, os valores observados na variação de qP foram 

consideravelmente menores, se compararmos aos valores das cargas Mulliken e NPA. 

Já a diferença de valores observado com o método NPA, na variação de qP, chega a 

apresentar uma diferença de ordem de magnitude de 101 quando comparado com os 

métodos Mulliken e GAPT. Embora o método de analise de carga Mulliken tenha sido 

empregado com sucesso para os aglomerados NH3(H2O)n [13], é sugestão deste estudo 

o uso da carga NPA para uma melhor avaliação deste sistema em relação aos demais 

cinco métodos. 

 

5.3.3. A energia de dissociação e a estabilidade dos complexos PH3(H2O)n (n=2-7) 

 

 Na Tabela 5.1 está presente os dados referentes à energia de dissociação dos 

aglomerados PH3(H2O)n (n=2-8,12). Nos valores presentes na Tabela 5.2 não foram 

considerados o valor de ZPE. Comparando os valores da energia de dissociação do 

trímero PH3(H2O)2 com o NH3(H2O)2 [14], o que se observa são valores bastante 

similares. Donaldson [14] observou um valor de 9.36 kcal mol−1 para a energia de 

dissociação do trímero NH3(H2O)2 calculado com o método MP2/6-31G(d,p), 

considerando adição do valor de BSSE. Já o valor da dissociação do trímero PH3(H2O)2 

variou entre 8.99 a 9.79 kcal mol−1. Vale comentar que o menor valor foi resultado do 

funcional B2P-LYP, ao passo que o maior valor foi resultado do método M06. Com 
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base em dados experimentais e teóricos, Donaldson [14] sugere que a molécula NH3 

pode reagir na interface solvente-ar. Um aspecto a ser considerado é se o valor da 

energia de dissociação de um trímero é suficiente para descrever a reatividade de uma 

espécie sobre uma interface. Isto será observado com mais detalhes quando forem 

analisados os aglomerados com oito e doze moléculas de água. 

 Assim como foi demonstrado por Bacelo [15], no estudo dos aglomerados 

NH3(H2O)n (n=3,4), há várias conformações para os aglomerados com três e quatro 

moléculas de água além das mesmas demonstradas neste estudo. No entanto, as 

estruturas presentes nesta tese considerarão apenas as estruturas mais estáveis com base 

nos resultados de Bacelo [15]. A diferença de energia entre as outras possíveis 

conformações nos aglomerados NH3(H2O)n (n=3,4) podem atingir diferenças de 1 até 

16 kcal mol−1 [15, 17]. Um outro ponto importante é a similaridade no valor da energia 

de dissociação entre as estruturas NH3(H2O)n e PH3(H2O)n (n=3,4). O valor da energia 

de dissociação dos aglomerados PH3(H2O)3 e PH3(H2O)4 é de  aproximadamente 18 e 

31 kcal mol−1, respectivamente, ao passo que as diferenças em relação aos aglomerados 

de amônia não é superior a 12% [15]. No entanto, os valores de Bacelo [15] foram 

obtidos com os métodos B3LYP/6-311+G(d,p) e MP2/6-311+G(d,p) o que, mesmo com 

a adição da correção BSSE, pode levar a valores bastante imprecisos nas energias de 

dissociação. Neste ponto, é importante comentar que embora tais valores entre a fosfina 

e amônia não sejam tão discrepantes, no caso da amônia pode haver a formação do 

complexo NH4
+OH− que chega a apresentar valores de energia de dissociação de até 10 

kcal mol−1 abaixo do mesmo observado para complexos NH3-H2O [13]. 
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Tabela 5.2. O valor da energia de dissociação para os aglomerados PH3(H2O)n (n=2-7) 
a partir de diferentes métodos com o uso das funções de base 6−311++G(2df,2pd) 
[BS1] e 6−311++G(3df,3pd) [BS2]. 

 X3LYP B98 M06 B2P-LYP CAM-B3LYP wB97XD 

 BS1 BS1 BS1 BS2 BS2 BS2 

2 9.04 9.03 9.79 8.99 9.55 9.76 

3 18.19 17.87 18.62 17.91 19.12 19.08 

4 31.23 30.17 30.68 30.50 32.88 32.03 

5a 38.11 37.05 37.93 37.41 40.17 39.69 

5b 40.48 39.06 38.80 39.39 42.51 41.09 

6a 46.06 44.68 46.95 45.29 48.67 48.41 

6b 47.71 46.34 46.60 46.76 50.24 49.37 

6c 48.49 46.80 47.75 47.33 51.06 49.87 

6d 47.20 45.82 47.11 46.26 49.77 49.31 

6e 47.97 46.28 47.28 47.01 50.60 49.97 

6f 49.48 47.76 48.56 48.38 52.13 51.05 

7a 57.19 55.50 59.65 56.54 60.59 61.04 

7b 58.16 56.53 58.66 57.22 61.35 61.29 

7c 55.87 54.13 55.63 54.83 58.90 58.11 

7d 57.47 55.81 55.63 56.71 60.84 61.43 

7e 59.28 57.16 60.39 57.86 62.38 60.73 

7f 59.28 57.16 57.24 57.86 62.38 60.73 
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Tabela 5.3. Avaliação da estabilidade dos aglomerados PH3(H2O)n (n=5-7) a partir de 
diferentes métodos com o uso das funções de base 6−311++G(2df,2pd) [BS1] e 
6−311++G(3df,3pd) [BS2]. 

 

 X3LYP B98 M06 B2P-LYP CAM-B3LYP wB97XD 

 BS1 BS1 BS1 BS2 BS2 BS2 

5a 2.37 2.02 0.87 1.99 2.35 1.40 

5b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6a 3.42 3.07 1.61 3.09 3.46 2.64 

6b 1.77 3.07 1.61 1.62 1.89 1.68 

6c 0.99 1.42 1.96 1.05 1.06 1.19 

6d 2.28 0.96 0.82 2.12 2.36 1.74 

6e 1.51 1.93 1.46 1.37 1.53 1.09 

6f 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7a 2.10 1.66 -2.41 1.32 1.79 -0.31 

7b 1.12 0.64 -1.42 0.65 1.04 -0.56 

7c 3.41 3.04 1.61 3.03 3.48 2.62 

7d 1.81 1.36 -3.16 1.16 1.54 -0.70 

7e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7f 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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 Diferente dos demais aglomerados mencionados anteriormente, no caso das 

estruturas PH3(H2O)n (n=5-7) foi realizado um estudo comparativo entre as 

conformações obtidas neste estudo. Os resultados referentes à estabilidade dos 

aglomerados estão presentes na Tabela 5.3. Embora na Figura 5.1 estejam apenas duas 

estruturas com cinco moléculas de água, é importante mencionar que outras 

conformações também foram levadas em consideração, porém as três outras estruturas 

convergiram para as estruturas i5a e i5b, o que provavelmente ocorreu devido à 

similaridade nos valores de energia. Independente do método empregado entre as 

estruturas i5a e i5b, a mais estável foi a i5b. Levando em consideração todos os 

métodos empregados na avaliação da estabilidade, o que se observa é uma diferença de 

energia entre 0.87 e 2.37 kcal mol−1, enquanto a energia de dissociação dos aglomerados 

PH3(H2O)5 variou de 37.05 a 42.51 kcal mol−1.  

 Nos isômeros PH3(H2O)6 a estrutura mais estável foi a i6f. A diferença de 

energia em relação à estrutura i6a chega a atingir valores superiores a 3 kcal mol−1, 

enquanto que as diferenças não são superiores a 2 kcal mol−1 quando consideramos as 

estruturas i6c e i6e. A energia de dissociação dos complexos PH3(H2O)6 apresentou um 

valor médio de 48 kcal mol−1.  

 Um caso interessante são os isômeros PH3(H2O)7 que apresentaram um 

suscetibilidade bastante alta em relação às diferentes de metodologias. Como pode ser 

observado na Tabela 5.3, as estruturas i7e e i7f apresentaram valores de energia 

praticamente idênticos, enquanto que com o método B3LYP/6-311++G(2df,2pd) a 

estrutura i7f foi a mais estável, com uma diferença de apenas 0.76 kcal mol−1 em relação 

à estrutura i7e. Quando consideramos os resultados com os métodos M06 e wB97XD, a 

estrutura mais estável é a i7d, chegando a uma diferença de energia próxima de 3 kcal 

mol−1 com o funcional M06. Nestas duas situações as estruturas i7a e i7b também 

apresentaram valores inferiores a i7f. Uma forma de determinar com precisão qual dos 

isômeros é o mais estável, além de qual o funcional que está descrevendo corretamente 

o sistema, é utilizar o método CCSD(T) que se encontra em andamento. No caso dos 

complexos PH3(H2O)7, a energia de dissociação variou na faixa de 54.13−62.38 kcal 

mol−1. 
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Figura 5.7. Estruturas otimizadas dos aglomerados de água (H2O)8 e (H2O)12, assim 
como os respectivos aglomerados com a molécula PH3 interagindo na superfície. 

 

5.3.4. A energia de interação entre a molécula PH3 e os aglomerados (H2O)n (n=8, 
12, 20) 

 

 Com objetivo de avaliar a energia de interação da fosfina com uma superfície de 

água, consideramos as estruturas i8 e i12 (ver figura 5.7). O valor da energia de ligação 

da espécie PH3 com os aglomerados (H2O)8 e (H2O)12 é −2.51 e −2.46 kcal mol−1, 

respectivamente, com o método B2P-LYP/6-311++G(3df,3pd). Estes valores são bem 

próximos do mesmo observado para o trímero i2. Mesmo considerando uma estrutura 

maior, como é o caso do i20b presente na Figura 5.8, o valor desta interação não é tão 

discrepante, −2.54 kcal mol−1. Estes valores determinados para a interação da fosfina 

com uma superfície de água, estão entre o valor determinado para o dímero N2−H2O 

(−1.55 kcal mol−1) [74] e O3−H2O (−2.57 kcal mol−1) [75], e são inferiores à interação 

do dímero H2SO4−H2O (−11.3 kcal mol−1) [76]. Com base neste baixo valor da 

interação da fosfina, portanto um baixo valor de entalpia, em temperaturas atmosféricas 

o efeito entrópico será dominante (i.e. |T∆So| > |∆Ho|, portanto ∆Go>0). Por conseguinte, 

como o mínimo de temperatura corresponderá a um máximo na constante de equilíbrio 
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para a formação do hidrato, apenas nas baixas temperaturas será possível obter uma 

maior estabilidade dos complexos PH3(H2O)n em condições ambientais. 

 No caso do aglomerado de água pentágono dodecaedro (H2O)20, ele é um dos 

modelos mais simples de hidratos de clatratos do tipo I. Os hidratos de clatratos são 

estruturas sólidas cristalinas de moléculas de água, que formam estruturas semelhantes a 

“gaiolas”. No caso do tipo I, o clatrato forma dois tipos de estruturas na célula unitária, 

uma pequena e outra grande. Enquanto a estrutura pequena apresenta uma forma de um 

pentágono dodecaedro (512), a estrutura maior apresenta a forma de um tetradecaedro, 

um trapezaedro truncado hexagonal (51262). Devido à aplicação do pentágono 

dodecaedro (H2O)20 como modelo para avaliar a energia de interação de inúmeras 

moléculas no interior de clatratos [16,20,21], nos parágrafos seguinte será avaliado a 

energia necessária para o confinamento da fosfina no interior do aglomerado (H2O)20. 

 Para avaliar a energia de confinamento da molécula PH3 no interior do 

aglomerado (H2O)20 foi utilizado apenas os métodos B2P-LYP e B2P-LYP-D com a 

função de base 6-311++G(3df,3pd). O valor da energia para o confinamento da fosfina 

foi entre −1.08 e −6.38 kcal mol−1. No caso da molécula NH3, foi observada uma 

energia de ·−8.11 kcal mol−1 [21], calculado com o método MP2/CBS(aVnZ, n=D,T), o 

que demonstra a maior susceptibilidade da molécula NH3 para ser confinada no interior 

de clatratos do que a fosfina. No entanto, os resultados apresentados para a fosfina estão 

entre os valores da energia de confinamento das moléculas H2 (−1.08), CO (−5.70), CH4 

(−6.14), N2 (−6.70) e O2 (−6.88), e inferior ao valor calculado para a molécula CO2 

(−9.18) [21]. Tal similaridade de valores apenas ressalta o potencial confinamento da 

espécie PH3 em condições ambientais, ou mesmo em condições interestelares. 

 Analisando as freqüências vibracionais, foi detectado um deslocamento de -44 

cm−1 no modo νas(PH3), valor este bastante próximo do que foi observado para alguns 

dos aglomerados PH3(H2O)7. Já a intensidade do modo vibracional νas(PH3) foi bastante 

diferenciado dos demais complexos analisados neste estudo, apresentando uma 

diminuição de -42 km mol−1 em comparação com o valor observado para a fosfina. O 

valor do modo νsym(PH3) também apresentou um deslocamento bastante similar ao do 

νas(PH3), de -36 cm−1. Já a variação na intensidade da freqüência νsym(PH3) não foi tão 

acentuado, de -26 km mol−1. O modo vibracional δsym(PH3) apresentou uma freqüência 
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em 1040 cm−1, enquanto que a fosfina em 1140 cm−1. A variação na intensidade da 

freqüência δsym(PH3) é um dos mais intensos, cerca de duas vezes maior que os demais 

modos mencionas acima. Estas maiores variações no modo δsym(PH3) é principalmente 

devido o fato de estar acoplado às freqüências de deformação de algumas moléculas 

água. No caso do modo δ(PH3), este apresentou um valor similar a fosfina. 

 Devido à baixa intensidade dos modos vibracionais da fosfina quando 

comparado ao da água, além a enorme diminuição das intensidades das freqüências, 

torna a utilização dos modos vibracionais da fosfina inviável em condições 

experimentais. A figura 5.9 apresenta o espectro de infravermelho das estruturas 

PH3(H2O)20 e (H2O)20. Observando a Figura 5.9 (a), referente à região do espectro 

0−1000 cm−1, é possível detectar um deslocamento para menores valores da estrutura 

PH3(H2O)20, de cerca de 30 cm−1. Contudo, na Figura 5.9 (b) não há nenhuma variação 

significativa na região da deformação angular da água. Já no caso da Figura 5.9 (c), há 

um deslocamento para valores maiores no espectro da estrutura PH3(H2O)20, entre 30 e 

120 cm−1 nos picos, levando há uma banda menos larga do que a mesma observada para 

o aglomerado de água. Isto fica claro quando considera-se a região do espectro ocupado 

pelo aglomerado de água, em 3860-2830 cm−1 (1030 cm−1), e a da estrutura PH3(H2O)20 

que é em 3860-2950 cm−1; uma diferença de 120 cm−1. Vale comentar que 

deslocamentos nesta região é comum, em vista da formação de ligações de hidrogênio 

no centro do clatrato. 

 

5.3.5. Implicações 

 Em condições atmosféricas, em vista dos baixos valores observados para as 

energias de dissociação, e provavelmente uma baixa constante de equilíbrio para a 

formação dos complexos fosfina-água em temperaturas elevadas, as implicações dos 

resultados presentes neste capítulo sejam mais relevantes em ambientes Árticos onde as 

temperaturas oscilam entre −6 e 4oC, e as concentrações de fosfina variaram 30−407.8 

ng m−3 [1]. Embora seja observada uma correlação entre a temperatura e a concentração 

de fosfina [1-3], é provável que esteja associada ao aumento da atividade 

microbiológica. 
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 Como já demonstrado na literatura, os dímeros formados pela interação da água 

com elementos do primeiro período apresentam-se mais fortemente ligados do que os 

mesmos do segundo período [12, 19]. No entanto, com base nos resultados deste 

capítulo, onde, embora os valores da energia de dissociação dos dímeros amônia-água 

sejam superiores ao complexo fosfina-água, tais valores apresentaram-se bastante 

similares com aumento crescente do número de moléculas de água. Vale comentar que a 

constante de equilíbrio para a formação do dímero NH3-H2O é superior ao valor para 

complexo PH3-H2O por um fator de 102 [12]. Assim sendo, fazer analogias entre tais 

complexos baseados apenas nesta similaridade de valores de energia de dissociação não 

é suficiente para extrapolarmos tais propriedades entre cada um dos complexos, pois 

quando a questão é extrapolar os resultados teóricos aqui obtidos para condições 

atmosféricas, ou mesmo interestelares, outros aspectos experimentais como adsorção ao 

aerossol, ou mesmo a solubilidade em água, devem ser levadas em consideração. Por 

exemplo, a adsorção da fosfina ao aerossol é menor do que o valor determinado para a 

amônia [77], o que implica que a fosfina é bastante móvel entre a fase gasosa e o 

aerossol. Por outro lado, a solubilidade da molécula NH3 apresenta um fator 103 acima 

do mesmo observado para a fosfina em temperaturas de relevância atmosférica [78]. 

Portanto, em um segundo momento, para uma melhor compreensão das implicações da 

fosfina na possível formação do aerossol, a partir de pequenos aglomerados, será 

realizado em um estudo futuro o cálculo da constante de equilíbrio dos aglomerados 

PH3(H2O)n para uma variedade de temperaturas e pressões.  

 No caso da atmosfera dos planetas gigantes, como Júpiter e Saturno, a formação 

dos aglomerados PH3-H2O praticamente não apresentam uma importância significativa 

na formação do aerossol destes planetas [79-82]. Isto não implica dizer que a água não 

exerça uma influência direta na concentração da molécula PH3 na atmosfera dos 

planetas gigantes. Modelos [79-82] indicam que a fosfina é destruída pela água presente 

na troposfera, levando à formação da molécula P4O6, segundo a reação abaixo (R1): 

4PH3 (g) + 6H2O (g) → P4O6 (g) +12H2 (g)     (R1) 

Contudo, com o aumento da temperatura e da pressão, o que se observa é uma maior 

abundância da molécula PH3, enquanto apenas em baixas temperaturas prevalece à 

formação do P4O6 [81]. Vale mencionar que R1 não ocorre de forma direta, mas é uma 

rede reações como foi demonstrado anteriormente para a formação da tiofosfina [83]. 
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Com base nisto, é provável que a formação do complexo PH3(H2O)n seja apenas um 

intermediário nesse processo, do que necessariamente um produto final. Embora a 

formação da estrutura P4O6 seja o principal mecanismo para a remoção da fosfina na 

atmosfera de Júpiter, na atmosfera de Saturno a molécula P4O6 não é estável o 

suficiente, reagindo com a água e a amônia levando à formação da estrutura NH4H2PO4 

(s) [80]. 

 Já os resultados referente à energia de confinamento da fosfina em um hidrato de 

clatrato são de suma importância para o desenvolvimento de modelos mais precisos para 

compreender o processo de formação da lua de Júpiter, Titan [84]. Apesar da fosfina 

não ser detectada na atmosfera de Titan, é provável que a molécula seja de crucial 

importância na formação desta lua [84]. Como demonstrado no modelo Pasek et al. [84] 

a fosfina é confinado em clatratos, independente do tipo de clatrato. Um ponto 

interessante no estudo de Pasek et al. [84] é a eficiência da fosfina de ser confinada em 

clatratos hidratados em relação a outras moléculas como H2S, CH4, CO, N2 e CO2. No 

caso da molécula CO2, Pasek e colaboradores determinaram uma diferença de 104-1010 

dependendo do tipo de clatrato, sendo esta variação ainda maior para o H2S, 0.5-1010. 

Vale comentar que a diferença de energia de confinamento do CO2, calculada por 

métodos químico quânticos, é consideravelmente maior que a mesma determinada para 

a fosfina, no entanto é importante lembrar que estes resultados teóricos, baseados na 

interação com o aglomerado (H2O)20, refletem apenas uma pequena unidade de um 

clatrato do tipo I. Em contrapartida, os resultados de Pasek e colaboradores [84] não 

foram necessariamente baseados em resultados envolvendo clatratos hidratados, 

portanto, pode ser que o modelo não esteja descrevendo com precisão a eficiência de 

encapsulamento destas moléculas, o que ressalta a importância de mais estudos teórico-

experimentais envolvendo clatratos e fosfina, para melhor compreender o mecanismo de 

confinamento de moléculas em clatratos hidratados.  

 A molécula PH3 tem sido detectada no meio interestelar principalmente na fase 

gasosa [85, 86], no entanto Tenenbaum e Ziurys [86] sugerem que com a diminuição de 

temperatura a fosfina encontrem-se adsorvidas na matéria interestelar (geralmente 

composta por grafite, silicato e água) em meios como a estrela de carbono IRC +10216. 

Por fim, as propriedades moleculares que foram descritas neste capítulo serão de suma 

importância para a melhor avaliação de futuros resultados experimentais envolvendo a 

caracterização da interação fosfina-clatrato.  



 

 

Figura 5.8. Estruturas otimizadas dos aglomerados de água (H2O)20 e de fosfina PH3(H2O)20. A estrutura i20a corresponde à fosfina confinada no 
interior do aglomerado (H2O)20, e a estrutura i20b é referente à molécula da fosfina interagindo com a superfície do aglomerado de água. 

 



 

Figura 5.9. Espectro de infravermelho dos aglomerados de água (H2O)20 (preto) e da 
fosfina PH3(H2O)20  (vermelho). (a) é referente a região 0-1000 cm-1, enquanto (b) está 
associado a região da deformação angular da água. (c) é referente a região do 
deslocamento simétrico e assimétrico da água. 

(a) 

(b) 

(c) 
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5.5. CONCLUSÕES 
 

 Neste estudo foi avaliado a interação da molécula PH3 com aglomerados (H2O)n 

(n=1-8, 12, 20). Nas estruturas PH3(H2O)n (n=1-8), os modos vibracionais δ(PH3) e 

δsym(PH3) apresentaram deslocamento para o vermelho, enquanto que os modos 

νas(PH3) e νsym(PH3) apresentaram deslocamentos para o azul em relação à molécula 

PH3. No caso da estrutura PH3(H2O)20, as variações nestes modos vibracionais foram 

mais intensas assim como nas intensidades de cada uma das freqüências. Já nas 

intensidades de cada um dos modos vibracionais dos complexos PH3(H2O)n (n=1-8), o 

que se observa é um comportamento bastante variável para cada uma das freqüências 

vibracionais. Uma das principais contribuições para a estabilidade dos complexos por 

meio da molécula PH3 é a partir da energia de interação np(P)→σ*O−H, sendo esta 

interação maior que a energia de estabilização σP−H→σ*O−H em uma ordem de 

magnitude de 101, e até 102 em relação a interação np(P)→s*H. No caso do momento 

dipolo da ligação P−H, há uma contínua diminuição de valor com a adição de moléculas 

de águas, sendo esta diminuição seguida por um aumento na polarizabilidade do átomo 

de fósforo, e uma subseqüente diminuição na contribuição dos orbitais p na ligação 

σP−H, assim como um  aumento na contribuição do orbital s. Já os métodos Chelp, 

ChelpG e MK demonstraram não serem apropriados para a avaliação da carga atômica 

do fósforo. 
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