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Introdução 
    Mecanismos de captura e valorização de CO2 

despertam interesse nos campos da química 

ambiental e industrial devido à redução desse 

poluente no meio ambiente (uma das possíveis 

causas do aquecimento global) e à possibilidade de 

obtenção de novos compostos carbônicos com 

maior valor agregado. Nesse sentido, um produto de 

conversão de CO2 de alto interesse é o dimetil 

carbonato (DMC), que pode ser obtido conforme a 

reação 1, utilizando compostos organoestânicos 

como catalisadores.
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     CO2 + 2MeOH              DMC + H2O                   (1) 
   

    No presente trabalho avaliamos a eficiência de 7 
funcionais distintos (BLYP-D3BJ, CAM-B3LYP, 
PBE, CAM-B3LYP-B3BJ, TPSSH-D3BJ, B3LYP e 
M06L) associados à base def2-svp para a descrição 
de compostos organanoestânicos de interesse.
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Adicionalmente, calculamos parâmetros 
termodinâmicos e cinéticos para reações de captura 
de CO2 e conversão a DMC, utilizando metanol e 
catálise por alquilestanho, conforme exemplificado 
na figura 1.
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 Todos os cálculos foram realizados no 

Gaussian 09. 

 
Figura 1: Formação de DMC a partir de CO2 e 

metanol catalisada por SnO(Me)2. 

Resultados e Discussão 
    A validação do método foi realizada pela 
comparação de parâmetros geométricos e 
energéticos experimentais de alquilestanhos
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 com 

parâmetros calculados utilizando os diferentes 
funcionais. Com base nos resultados concluiu-se 
que o funcional CAM-B3LYP apresentou os 
melhores resultados, de forma que todos os 
cálculos a seguir foram realizados com tal método. 
    A energia de dimerização do SnO(Me)2 é de ΔE = 
˗110,02 kcal.mol

-1
, em concordância com a 

existência de estrutura cristalográfica dos 
intermediários-chave na forma de dímero.
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    A tabela 1 contém os parâmetros energéticos 
calculados para a reação 2. 
 

Tabela 1. Parâmetros energéticos da reação (2). 
 ΔEǂ (kcal.mol

-1
) ΔE (kcal.mol

-1
) 

1° MeOH 8,13 - 10,66 
2° MeOH 9,72 - 4,05 
3° MeOH Barreira Pequena - 0,95 
4° MeOH Barreira Pequena - 0,99 
    
     A inserção de quatro moléculas de MeOH no 
dímero de SnO(Me2) requer barreiras de ativação 
pequenas e é acompanhada pela redução da 
energia do sistema (ΔE < 0).  
   A tabela 2 contém os parâmetros energéticos para 
a reação 3. 
 

Tabela 2. Parâmetros energéticos da reação (3). 
 ΔEǂ (kcal.mol

-1
) ΔE (kcal.mol

-1
) 

1° CO2 5,84 - 12,06 
2° CO2 6,61 - 13,86     

    Assim como na etapa anterior, a reação 3, onde 
ocorre a inserção de duas moléculas de CO2 no 
complexo, é exotérmica, com baixas barreiras de 
ativação e redução da energia do sistema.  
   A tabela 3 contém os parâmetros energéticos para 
a reação 4. 
 

Tabela 3. Parâmetros energéticos da reação (3). 
 ΔEǂ (kcal.mol

-1
) ΔE (kcal.mol

-1
) 

Reação 4 A ser calculada 28, 70 

Os cálculos de barreiras de ativação para a reação 
4 ainda estou em andamento. O valor total positivo 
é coerente com o fato da reação final ser uma etapa 
de termólise. 

Conclusões 
   A validação do método indicou o CAM-B3LYP 
como o melhor funcional para descrever o sistema. 
Além disso, as duas primeiras etapas da reação são 
exotérmicas e ocorrem com baixas barreiras de 
ativação. A obtenção dos parâmetros para a etapa 
final ainda está em andamento.  
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