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RESUMO 

 

A captura e armazenamento do dióxido de carbono, CO2 (CCS, do inglês Carbon 

Capture and Storage) assume um papel importante na diminuição das emissões 

atmosféricas excessivas desse gás para atmosfera, dado que permite capturar, 

transportar e armazenar o CO2 produzido em processos industriais. Entre as várias 

iniciativas de pesquisa e desenvolvimento para a captura de CO2, evidencia-se a 

captura química, na qual o dióxido de carbono reage com solventes com caráter 

básico. Soluções aquosas de amônia se apresentam como opções para este 

processo. Soluções aquosas de NH3 possuem uma boa capacidade de absorção, a 

qual pode ser maior que 1,0 Kg CO2/Kg solução, além de levar a produtos que podem 

ser utilizados como fertilizantes. O presente trabalho empregou a teoria do funcional 

da densidade (DFT), utilizando o método CAM-B3LYP/6-311++G(2d,2p), simulando 

implicitamente o meio aquoso com o modelo contínuo polarizável, para avaliar a 

reação de dióxido de carbono em soluções aquosas de amônia, explorando a 

termoquímica das possíveis interações e reações estabelecidas neste sistema. 

Avaliaram-se inicialmente as interações e os possíveis produtos derivados dos 

sistemas binários, subconjuntos do sistema ternário CO2/NH3/H2O. Nestes, observou-

se que a adição direta do NH3 ou H2O ao CO2 ocorre com baixa barreira de ativação, 

levando à formação de ácido carbâmico e ácido carbônico e suas respectivas bases 

conjugadas. Já ao avaliar o sistema ternário, é notável a preferência termodinâmica 

para a formação do ácido carbâmico frente ao ácido carbônico ou bicarbonato de 

amônio, porém não ocorre a formação prévia de carbamato. Simulando um possível 

excesso de amônia, ao trabalhar com duas moléculas de amônia para uma de dióxido 

de carbono, observou-se um abaixamento dos valores da barreira de ativação e da 

variação de entalpia para a formação do ácido carbâmico. Foi possível notar que para 

alcançar resultados mais próximos da realidade experimental é necessário investigar 

sistemas mais complexos, nos quais ocorram o aumento da quantidade de moléculas 

de amônia e de água simuladas explicitamente. 

 

Palavras Chaves: Dióxido de carbono, amônia, termodinâmica e DFT. 
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ABSTRACT 

 

The capture and storage of carbon dioxide, CO2 (CCS, Carbon Capture and Storage) 

can play an important role in reducing excessive transfers of this gas to the 

atmosphere, as it allows to capture, transport, and store the CO2 produced CO2. 

Among the various research and development initiatives for CO2 capture, there is 

evidence of chemical capture, in which carbon dioxide reacts with basic solvents. 

Aqueous ammonia solutions are presented as option for this process. Aqueous NH3 

solutions have a good absorption capability, which can be greater than 1.0 Kg CO2/Kg 

solution, in addition to leading to products that can be used as fertilizers. The present 

work employed the density functional theory (DFT), using the CAM-B3LYP/6-

311++G(2d, 2p) method, with polarizable continuum model, to evaluate the carbon 

dioxide reaction in aqueous ammonia solutions, exploring thermochemistry of possible 

interactions and reactions established in this system. Initially, interactions and possible 

products derived from the binary, subsets of the ternary CO2/NH3/H2O system, were 

evaluated. In these, it was observed that the direct addition of NH3 or H2O to CO2 

occurs with a low activation barrier, leading to the formation of carbamic acid or 

carbonic acid and their expected conjugated bases. When evaluating the ternary 

system, the thermodynamic preference for the formation of carbamic acid over 

carbonic acid is notable, however without the previous formation of carbamate. 

Simulating a possible excess of ammonia, when working with two molecules of 

ammonia to one of carbon dioxide, it was observed a lowering of the values of the 

activation barrier and the variation of enthalpy for the formation of carbamic acid. It 

was possible to notice that to achieve results closer to the experimental reality it is 

necessary to investigate more complex systems, in which there is an increase in the 

amount of ammonia and water molecules explicitly simulated. 

 

Keywords: Carbon dioxide, ammonia, thermodynamics and DFT. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas observa-se uma preocupação geral das Nações sobre o 

aquecimento global crescente, suas causas e consequências. As ações antrópicas, 

principalmente a emissão excessiva de dióxido de carbono, CO2, provocam alterações 

graves e por muitas vezes irreversíveis no planeta Terra. Mudanças climáticas são as 

que mais se destacam atualmente, já que podem, por exemplo, causar o derretimento 

das calotas polares. O CO2 junto aos demais gases do efeito estufa (GEEs), por 

exemplo, N2O e CH4, absorvem parte da radiação na região do infravermelho (IV) 

refletida pela superfície terrestre, impedindo que a radiação abandone a atmosfera, 

provocando assim o aquecimento do planeta.1  

A partir da primeira revolução industrial, em meados do século XVIII, iniciou-se 

um processo de consumo contínuo e acelerado de combustíveis fósseis, notadamente 

o carvão mineral, como fonte de geração de energia para grandes fábricas, 

residências e locomotivas. Em meados do século XIX, com o início da exploração do 

petróleo, este passou a assumir papel de destaque como fonte primária de produção 

de energia em todo mundo. Com a possibilidade de exploração acelerada pelas 

tecnologias já existentes, a emissão e concentração de CO2 na atmosfera foram 

aceleradas de forma vertiginosa.2 

Medições diretas de dióxido de carbono na atmosfera e no ar preso em geleiras 

apontam um aumento de mais de 40% do seu teor na atmosfera de 1800 até 2019.3 

Segundo dados do Met Office (serviço nacional de meteorologia do Reino unido) e do 

observatório de Mauna Loa, está previsto que a concentração média anual de CO2 

atmosférico em 2021 seja 416,3 ± 0,6 ppm, 50% mais alto do que a concentração 
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entre 1750-1800 (278 ppm).4 Além disso, de acordo com o relatório Estado do Clima 

2020 (State of the Climate 2020), a última década, 2011-2020, é a mais quente já 

registrada, com um aumento da temperatura média global da superfície de 1,2 ± 0,1 

°C em relação à era pré-industrial (1850-1900).5  

O aumento do teor de CO2 na atmosfera deve-se, principalmente, à queima de 

combustíveis fosseis (petróleo, carvão e gás natural) com fins de produção de energia. 

Segundo o Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima da ONU 

(Intergovernmental Panel on Climate Change), o gás carbônico é o principal GEE 

causador do aquecimento global, sendo o gás de maior emissão pelos humanos 

(aproximadamente 78% de CO2 presente na atmosfera é de origem antropogênica).6  

Esta é uma questão em destaque no panorama mundial desde a década de 90, 

com a criação do Protocolo de Quioto em 1997, no qual líderes de estado se reuniram 

no intuito de acordar uma redução de 5,2% na emissão de CO2 para o período entre 

os anos de 2008 a 2012 em comparação ao emitido em 1990 (22,7 bilhões de 

toneladas).7 Desde então novas negociações vêm sendo gestadas sistematicamente 

nos espaços multilaterais. O último esforço mundial mais relevante neste sentido foi a 

assinatura do Acordo de Paris em 2015, que rege medidas de redução de emissão 

dos GEEs a partir do ano de 2020, para manter o aquecimento global abaixo de 2 ºC, 

e reforçar a capacidade dos países de fazer uso de um desenvolvimento sustentável.8  

Tendo em vista o cenário citado acima, a necessidade de controle da emissão 

e da captura de CO2 é uma das principais discussões em evidência atualmente, fato 

que desencadeia negociações geopolíticas e tecnológicas, objetivando também o 

desenvolvimento de novas tecnologias para a captura e armazenamento do dióxido 

de carbono em larga escala e de forma segura.9,10 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aquecimento_global
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
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1.1 CAPTURA E SEPARAÇÃO DE CO2 

A captura e armazenamento do CO2 (CCSR, Carbon Capture, Storage and 

Reuse) pode assumir um papel importante na diminuição das emissões desse gás 

para a atmosfera, dado que permite capturar, transportar e armazenar o CO2 

produzido geologicamente e em processos industriais.11,12 O CCS é apontado como 

um processo tecnológico em que pelo menos 90% do CO2 é capturado de fontes 

altamente emissoras, transportado para um local adequado e armazenado em 

formações geológicas de forma segura e permanente. As formas de armazenagem 

geológica podem ser em reservatórios de óleo e gás, camadas de carvão e aquíferos 

salinos. 9,12  

Além disso, o dióxido de carbono pode passar por processos químicos, nos 

quais pode ser convertido em produtos de alto valor, como formol e lactonas.11 O CO2 

tem aplicabilidade direta em processos industriais, sendo usado como agente inerte 

no acondicionamento de alimentos, em extintores de incêndio, na indústria de papel, 

cimento e sistemas de tratamento de água. A utilização de CO2 na indústria representa 

anualmente 115 mil toneladas.12 

Existem diferentes tipos de tecnologias para captura de CO2, que são divididas 

em captura pós-conversão/pós-combustão, pré-conversão/pré-combustão, 

oxicombustão e looping químico. A seleção da melhor tecnologia dependerá da fonte 

geradora, fluxo de efluentes, composição química da mistura onde o CO2 se encontra, 

temperatura e pressão. A partir da tecnologia escolhida, pode-se realizar a separação 

de dióxido de carbono dos outros gases por interações gás-líquido, por absorção 

(química ou física), ou gás-sólido, por adsorção, criogenia, membranas, combustão 

com oxigênio puro e com óxidos metálicos. O esquema 1 mostra a divisão das 

tecnologias de captura e separação.13   
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Esquema 1. Tecnologias de captura e separação de dióxido de carbono (adaptado da referência 13) 

Dentre as iniciativas de pesquisa e desenvolvimento para a captura de CO2, a 

que mais se destaca pelas suas vantagens frente às outras, é a de absorção química, 

sendo utilizada a absorção por solventes, na qual o dióxido de carbono reage com 

substâncias básicas, se transformando em outro composto e com isso, sendo 

removido. Ela apresenta vantagens como a alta eficiência de absorção (>90%), 

regeneração dos solventes por aquecimento ou despressurização e é o processo mais 

utilizado. 9,13-19 Soluções aquosas de aminoálcoois, como monoetanolamina (MEA), 

dietanolamina (DEA) e metildietanolamina (MDEA) são comumente usadas, sendo 

empregadas nas refinarias, nos processos de separação de misturas gasosas, há 

bastante tempo.12 

De modo simplificado, no processo de pós-conversão/pós-combustão, a 

captura de CO2 por absorção pelos aminoálcoois é cíclica e ocorre com a utilização 

de duas torres, uma de absorção e outra de dessorção. Na torre de absorção, o 

dióxido de carbono reage rapidamente com as aminas (primárias ou secundárias, as 
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quais apresentam maior basicidade), formando carbamatos. As reações que ocorrem 

nesse processo são reversíveis, e ambos, CO2 e aminas, são recuperados por 

aquecimento na torre de dessorção.13 

No entanto, os aminoálcoois apresentam certas desvantagens, por exemplo, o 

fato de exigir uma grande quantidade de energia para a regeneração do CO2, em 

decorrência da alta capacidade calorifica das soluções de aminoálcoois, fazendo com 

que o processo fique encarecido.13-20 Adicionalmente, os aminoálcoois podem sofrer 

degradação térmica e oxidativa em presença de dióxido de carbono, levando à perda 

de solvente e também  à possibilidade de formação de nitrosaminas, as quais 

apresentam toxicidade, além de levarem a problemas associados à corrosão de 

equipamentos.13, 2 

A fim de contornar as desvantagens apresentadas no sistema de absorção 

química com o uso de aminoálcoois, novos métodos e técnicas de CCS vêm sendo 

desenvolvidos e estudados. Exemplos são projetos de novos absorventes capazes de 

direcionar a reação de captura de CO2, para a formação de carbonatos, os quais 

apresentam processo de regeneração com menor gasto de energia em comparação 

à recuperação a partir de carbamatos. CO2-BOLs (CO2-binding organic liquids) 

formados por uma mistura de um álcool e uma amina ou guanidina, são utilizados 

nessa técnica, incluindo a possibilidade de utilizar glicerol como álcool na solução.17,20   

1.2 SISTEMA CO2/NH3 /H2O PARA CAPTURA DE DIÓXIDO DE CARBONO 

A amônia é a substância alcalina nitrogenada mais simples que pode ser usada 

para reagir com o dióxido de carbono. Soluções aquosas de NH3 requerem menor 

quantidade de energia para que ocorra o sequestro do dióxido de carbono, exibe um 

calor de reação menor do que o processo com aminas e apresenta um custo de 
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manutenção mais baixo.21 Também mostram maior capacidade de absorção em 

termos de massa, podendo ser maior do que 1,0 Kg CO2/Kg solução,22 e leva a 

produtos que podem ser utilizados como fertilizantes.21 

Vale ressaltar que a substituição de 2-aminoetanol (MEA) pela solução aquosa 

de amônia orçam os custos em até 10 vezes menor por Kg de solvente/solução. 

Soluções aquosas concentradas em amônia podem ser consideradas “solventes 

verdes” de PCC (post-combustion capture). É importante destacar que os sistemas 

constituídos por amônia não apresentam evidências da formação de nitrosoamina 

(NH2-NO) ou nitroamina (NH2-NO2) em qualquer fase, gás ou condensada, 

circunstâncias que devem ser consideradas na busca de um desenvolvimento mais 

sustentável nas técnicas de captura.23  

O sistema ternário formado por CO2, NH3 e H2O, ilustrado em duas 

configurações distintas na figura 1A e 1B, é particularmente interessante dada a alta 

simplicidade de seus constituintes. Isto permite investigar de maneira eficiente a 

variação energética para os possíveis equilíbrios químicos estabelecidos entre as 

substâncias. Isto é importante para compreender a viabilidade de cada processo e 

para planejar novos sistemas mais sofisticados. Existe uma série de reações que 

podem envolver estas três espécies, gerando produtos de grande relevância, como 

bicarbonato de amônio, ácido carbônico, carbamato de amônio e ácido carbâmico.23,24  
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Figura 1A e 1B. Possíveis configurações para o sistema ternário formado pelas moléculas de 

CO2, NH3 e H2O. As diferentes cores das esferas representam diferentes elementos químicos: cinza – 

carbono; branca – hidrogênio; azul – nitrogênio; vermelha – oxigênio.  

O átomo de nitrogênio da amônia possui um par de elétrons não compartilhado, 

conferindo basicidade ao composto e possibilitando sua reação direta com CO2 para 

formar carbamatos e derivados. Por outro lado, a amônia ainda pode atuar na 

abstração do próton da água, produzindo íons hidróxido, que podem reagir com o CO2 

para formar carbonatos e derivados. Neste contexto, percebe-se a possibilidade de 

duas rotas reacionais: a do ácido carbâmico – quando o nitrogênio reage diretamente 

com o CO2, e a do ácido carbônico – com a água reagindo com o dióxido de 

carbono.23,24 Em ambos os casos, o par de elétrons não compartilhado do átomo de 

nitrogênio é importante para o curso reacional. A figura 2 ilustra os principais produtos 

possíveis para este sistema ternário. 

 

 

 

 

Figura 2. Principais produtos possíveis de serem encontrados no sistema reacional CO2+NH3+H2O 

1A 1B 

CO2+ 
NH3+H2O

H3NCO2, 
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+
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A vantagem em explorar um sistema ternário com substâncias simples, como 

este, é a possibilidade de extrair informações termodinâmicas relevantes para a 

captura de CO2 que possam ser ampliadas para outros sistemas mais complexos. 

Logo, é de extrema importância compreender a captura de dióxido de carbono pela 

amônia em nível molecular, pois assim se faz possível identificar outras áreas para 

que ocorra ganho de eficiência nesse processo. De maneira esparsa, encontramos 

dados experimentais23, 24 para os diferentes equilíbrios, porém são poucos os dados 

teóricos recentes. 25 Isto justifica o investimento no estudo destes processos. 

Resultados experimentais prévios, utilizando as análises de ressonância 

magnética nuclear (RMN) de 13C, espectroscopia na região do infravermelho e 

espectroscopia Raman, revelaram que ácido carbônico, bicarbonato, carbonato e 

carbamato, além do dióxido de carbono dissolvido, coexistem na mistura aquosa CO2 

/NH3 /H2O23,24. Wang et al. 23 também aponta que, pela análise dos dados de cinética 

direta, a amônia reage com CO2 em solução rapidamente para formar ácido 

carbâmico, que em função do pH, desprotona espontaneamente para formar 

carbamato. O carbamato é registrado como a espécie principal na solução, resultado 

semelhante ao estudo de Mani et al.24 para o caso em que há excesso de amônia. 

Porém, quando a reação ocorre entre quantidades equimolares de CO2 e NH3 na 

solução, o bicarbonato é a principal espécie formada. 

1.3 MODELAGEM MOLECULAR, DFT E SUA APLICAÇÃO NO SISTEMA 

NH3/CO2/H2O 

A química computacional, em alguns contextos também chamada de 

modelagem molecular, é o ramo da química que emprega recursos computacionais 

para investigar problemas químicos. É utilizada em vários campos da química 

relacionados à pesquisa das estruturas eletrônicas de compostos, como por exemplo 



18 
 

 

em nano materiais, biofísica, mecanismos de reações e até associada à química 

verde.25,26 

O avanço da tecnologia computacional e o desenvolvimento eficiente de 

softwares de simulação vêm crescendo bastante nas últimas décadas, de forma que, 

alinhados com as teorias que têm a finalidade de descrever as estruturas eletrônicas, 

tornaram a modelagem molecular uma base forte da química teórica. A utilização das 

simulações computacionais, atualmente, é uma das formas de aprofundar o 

entendimento dos fenômenos químicos, tanto em nível macro como em nível 

microscópico. Esse cenário torna cada vez mais possível estudos e previsões que 

eventualmente possam ajudar pesquisas experimentais em laboratório.25,26,27 

Dentre a grande variedade de métodos de cálculos computacionais, tem-se a 

teoria do funcional da densidade, DFT, que utiliza a densidade eletrônica para 

investigar a estrutura eletrônica e descrever de maneira intrínseca o efeito de sistemas 

de muitos corpos, tais como átomos, moléculas e sólidos, com o preceito de uma única 

partícula, ou seja, determinar tudo sobre o sistema, suas propriedades e interações 

entre os elétrons. Sistemas nos quais a função de onda teria dificuldades de calcular 

as respectivas interações, podem ser calculados facilmente utilizando a abordagem 

DFT.25,26  

As propriedades de interesse a serem conhecidas podem ser determinadas 

usando funcionais, uma série de equações de densidade auto-consistentes, que são 

resolvidas para um conjunto de orbitais e definem com precisão o sistema real, 

levando em consideração as interações elétron-elétron. O desenvolvimento de 

funcionais cada vez mais precisos, a fim de fornecer resultados com menos erros 

intrínsecos e mais próximos da realidade, ocorre de maneira contínua. 25-27 
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Ademais, a termodinâmica de reações químicas também pode ser explorada 

com a química computacional, sendo possível obter dados para energia interna (U), 

entalpia (H), entropia (S) e energia livre de Gibbs (G). Através das equações 

termodinâmicas, é possível obter as energias nas suas formas absolutas, e com isso 

utilizá-las para chegar às energias relativas desejadas, que podem ser a diferença de 

energia entre reagentes, intermediários e produtos, por exemplo.25,27 

Como citado anteriormente, a química computacional abrange muitas áreas, 

podendo ser aplicada também na investigação da captura de dióxido de carbono. 

Em estudo teórico prévio25, foi possível observar que a disponibilidade da 

amônia para aceitar um próton é claramente um fator importante para o sequestro do 

dióxido de carbono e que o produto final da reação depende da base nucleofílica (H2O 

ou NH3) e se uma molécula auxiliar retém o próton de partida. Jackson et al.25 

calcularam com o modelo de solvatação SM8, método M06-2X e conjunto de base 6-

311++G(d,p) os possíveis estados de transição (TS) para o sistema CO2/NH3/H2O, 

envolvendo uma ou mais moléculas auxiliares (H2O ou NH3) simulando uma micro 

solvatação explicita. Notou-se que os estados de transição (TS), do sistema mais 

simples (CO2/NH3/H2O), para a formação de bicarbonato (55,5 kJ.mol-1) têm energia 

maior do que o TS para formação de carbamato (49,2 kJ.mol-1), um padrão que se 

repete mesmo com o aumento no número de moléculas (de água ou amônia) no 

sistema. Nesse estudo, não foram investigados os possíveis produtos ácidos, ácido 

carbônico e ácido carbâmico, já que foi considerado que qualquer produto ácido 

formado desprotonaria rapidamente devido aos altos valores de pH, que são 

tendentes à captura de CO2, na solução. 
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Com tais dados, pode-se comparar os valores teóricos com os dados 

experimentais23,24 de entalpia e energia livre de Gibbs, para racionalização dos 

mecanismos que regem o equilíbrio deste sistema. Estes dados poderão servir 

também de base para estudos de outras reações usando moléculas mais complexas 

como sequestrante de dióxido de carbono. 

O presente trabalho visou estudar computacionalmente, utilizando DFT, a 

reação de dióxido de carbono em soluções aquosas de amônia. O foco principal desse 

estudo é a termodinâmica para o sistema CO2, H2O e NH3, utilizando métodos de 

cálculo em solvatação implícita, analisando a estabilidade relativa de diversas 

espécies formadas durante o equilíbrio de CO2 dissolvido em amônia aquosa, como 

descrito na literatura.1  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Estudar computacionalmente (DFT) a termoquímica das possíveis interações e 

reações que podem ocorrer no sistema CO2/NH3/H2O. Analisar os possíveis produtos, 

de modo a averiguar e contribuir com informações estruturais e dados energéticos 

significativos para a captura e separação do dióxido de carbono, além de auxiliar na 

compreensão de sistemas mais complexos onde possa ocorrer essa captura.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Otimizar completamente a estrutura dos compostos envolvidos no sistema 

CO2/NH3/H2O e caracterizá-las quanto à natureza; 

• Avaliar a termoquímica (ΔH298 e ΔG298) das diferentes reações e interações 

entre CO2/ NH3/H2O; 

• Avaliar a preferência cinética através do cálculo das barreiras de ativação para 

as etapas em que o CO2 é capturado; 

• Analisar e racionalizar a estabilidade relativa das diversas espécies formadas 

durante o equilíbrio de CO2 dissolvido em amônia aquosa; 

• Comparar os valores teóricos obtidos, no estudo proposto, com dados 

experimentais obtidos na literatura.   
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3. METODOLOGIA 

 Os cálculos teóricos foram realizados nos computadores do Laboratório 

Multiusuário de Química Computacional (LMQC) da Universidade Federal 

Fluminense. Os programas utilizados para construir as matrizes de coordenadas e 

visualizar os resultados foram o GaussView 5.0 30 e o Chemcraft 32. Todos os cálculos 

computacionais foram realizados com o software GAUSSIAN 09 31.  

Neste estudo teórico foi empregada a abordagem da Teoria do Funcional da 

Densidade (DFT), com o funcional CAM-B3LYP e o conjunto de base 6-

311++G(2d,2p), método já validado em trabalho prévio do grupo29 e aplicado em 

pesquisas efetuadas anteriormente pelo nosso grupo de pesquisas.20 Os cálculos 

foram realizados simulando fase condensada com o efeito de solvatação implícita com 

a opção do campo de reação auto-consistente (SCRF, do inglês Self- Consistent 

Reaction Field). O Modelo do Contínuo Polarizável (IEFPCM) foi empregado, 

utilizando água como solvente implícito33.  

As propriedades de interesse avaliadas são a variação de entalpia e de energia 

livre de Gibbs para as espécies e produtos envolvidos na reação de CO2 com água e 

amônia. As avaliações termodinâmicas foram realizadas a partir de cálculos de 

frequências vibracionais das estruturas formadas, com geometria completamente 

otimizada, calculados a 298 K e 1 atm. Como essa energia é uma função de estado, 

depende apenas do estado inicial e final do sistema. Os valores de ΔH298 e ΔG298 

foram calculados da seguinte forma: 

 H (produtos) – H (reagentes) = ΔH (reação)          (Eq. 1) 

 G (produtos) – G (reagentes) = ΔG (reação)          (Eq.2) 
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Inicialmente as possíveis espécies e produtos provenientes do equilíbrio CO2 + 

NH3 + H2O, como mostrado no esquema 2, foram otimizados e suas frequências 

vibracionais calculadas a fim de obter suas energias absolutas com as devidas 

correções térmicas para determinar as entalpias e energias livre de Gibbs.  

 

 

 

Esquema 2. Sistema para a reação entre CO2, NH3 e H2O e suas possíveis espécies e produtos. 

3.1 SISTEMAS BINÁRIOS 

Para avaliar a intensidade das interações, foram calculadas as variações de 

entalpia para os equilíbrios representados nos esquemas 3 e 4. Neste ponto, as 

variações de entalpia foram calculadas a partir da diferença da entalpia do 

complexo formado (à direita da seta de equilíbrio) com a soma das entalpias das 

estruturas otimizadas isoladamente. 

 

 

Esquema 3. Possíveis interações nos sistemas binários derivados do complexo CO2/ NH3/ H2O. 

 

Esquema 4. Possíveis produtos derivados das reações entre CO2 e H2O e CO2e NH3. 
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3.2 SISTEMAS TERNÁRIOS 

 Em seguida, foram investigados os possíveis produtos (H2CO3 e NH2CO2H) que 

podem ser gerados a partir dos complexos pré-reativos de dióxido de carbono, amônia 

e água representados nas figuras 1A e 1B. Estes foram otimizados para averiguar 

suas energias de formação e comparar suas estabilidades. 

3.2.1 REAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE ÁCIDO CARBÔNICO e ÁCIDO 

CARBÂMICO 

 O caminho reacional avaliado para a formação de ácido carbônico está 

apresentado no esquema 5.  

 

 

Esquema 5. Caminho reacional avaliado para formação de ácido carbônico. 

Já o caminho reacional avaliado para a formação de ácido carbâmico está 

apresentado no esquema 6.  

 

 

Esquema 6. Caminho reacional avaliado para formação de ácido carbâmico. 

A partir do cálculo das frequências vibracionais e, consequentemente, das 

correções térmicas, foram calculados os valores de ΔH298 para a formação do 

bicarbonato de amônio, ácido carbônico, zwitterion para formação de carbamato e 

ácido carbâmico. Após isso, os resultados foram comparados com a finalidade de 

averiguar qual reação era a mais favorável.   
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Para avaliação qualitativa da preferência cinética entre os caminhos reacionais 

que conduzem ao ácido carbâmico ou ao ácido carbônico, foram calculadas as 

barreiras de ativação para a formação das ligações N – C e O – C, respectivamente. 

Estas são reconhecidamente as etapas lentas destes processos, visto que nas demais 

etapas trata-se apenas de transferência de prótons ou prototropismo. Para isso, 

estruturas referentes aos estados de transição foram otimizadas e suas frequências 

vibracionais foram calculadas para caracterizar tal ponto estacionário como um ponto 

de sela (uma, e apenas, uma frequência imaginaria obtida). 

E por último, a partir dos equilíbrios ácido-base, calculou-se os ΔG°s através 

da relação ΔG° = ~ 1,4 ΔpKa
34, a qual pode ser deduzida a partir de ΔG° = – 2,303 R 

T log Ka
34 da seguinte forma: 

sabendo-se que pKa = – log Ka, e substituindo R, constante dos gases ideias, pelo seu 

valor de 1,987x10-3 Kcal.K-1.mol-1 e T pela temperatura de 298 K, chegamos à 

equação aproximada abaixo:  

ΔG° = ~ 1,4 ΔpKa
34 

     Dessa forma, utilizando valores experimentais de pKa
35-37 para os 

respectivos ácidos, pode-se comparar com os resultados simulados.  
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3.3 ALTA CONCENTRAÇÃO DE AMÔNIA 

 Nesta etapa, incluiu-se uma segunda molécula de amônia no lugar da molécula 

de água, com o intuito de averiguar o efeito sobre ΔH298 da reação para a formação 

de ácido carbâmico e sua barreira de ativação. Neste caso, o ácido carbônico não 

pode ser formado, dada a ausência da molécula de água na simulação. O esquema 

7 representa a reação avaliada e seu caminho. 

 

 

Esquema 7. Caminho reacional avaliado para formação de ácido carbâmico em excesso de NH3. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De início, realizou-se a otimização das estruturas isoladas apresentadas na figura 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Espécies e produtos formados a partir do sistema pré reativo CO2 + NH3 + H2O. As diferentes 

cores das esferas representam diferentes elementos químicos: cinza – carbono; branca – hidrogênio; 

azul – nitrogênio; vermelha – oxigênio. Estruturas otimizadas com o método CAM-B3LYP/6-

311++G(2d,2p). 
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4.1 SISTEMAS BINÁRIOS 

As possíveis interações intermoleculares em sistemas binários que podem ocorrer 

paralelamente à captura do dióxido de carbono estão na Figura 4 (estruturas 

otimizadas). As variações de entalpia estão mostradas na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Sistemas binários otimizados e analisados. (I): Interação CO2---H2O, (II): Interação CO2---

NH3, (III): Interação NH3---H2O, (IV): Interação H2O---NH3, (V): Interação NH3---NH3 e (VI): Interação 

H2O---H2O. As diferentes cores das esferas representam diferentes elementos químicos: cinza – 

carbono; branca – hidrogênio; azul – nitrogênio; vermelha – oxigênio. Estruturas otimizadas com o 

método CAM-B3LYP/6-311++G(2d,2p). 

Tabela 1: parâmetros termoquímicos dos sistemas binários mostrados na figura 4. Valores calculados 

com o método CAM-B3LYP/6-311++G(2d,2p). 

Sistema Binário ΔH298 (Kcal.mol-1) ΔG298 (Kcal.mol-1) 

I –0,26 2,97 

II 0,01 3,52 

III –4,84 1,27 

IV –0,23 4,71 

V –0,48 4,30 

VI –2,95 3,11 

 

 A variação de entalpia (ΔH) de uma reação é o calor fornecido ao sistema (ou 

liberado pelo sistema) em pressão constante. Quando ΔH é maior que zero, o 

processo é endotérmico, ou seja, ocorre absorção de calor, e de maneira inversa, ΔH 

sendo menor do que zero, o processo é exotérmico, tem-se a liberação de calor. 

Conforme mostrado na Tabela 1, todos os processos (exceto o II – interação 

NH3
...CO2) são exotérmicos.  
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Não há diferença energética significativa entre as interações CO2
...H2O (–0,26 

kcal.mol-1) e CO2
...NH3 (0,01 kcal.mol-1). Logo, o dióxido de carbono pode interagir 

tanto com a amônia quanto com a água no sistema, ou seja, essas interações 

coexistem em equilíbrio. Em seguida, constata-se que a ligação de hidrogênio mais 

forte ocorre entre o hidrogênio da água e o par livre de elétrons da amônia (com 

liberação de 4,84 Kcal.mol-1). Isso pode ser atribuído ao fato de o oxigênio ter uma 

carga nuclear efetiva maior, deixando o hidrogênio com uma maior carga parcial 

positiva, sendo assim atraído pelo par de elétrons livres da amônia, formando uma 

ligação de hidrogênio mais forte. Em sistemas ternários, esta é a interação que deve 

levar ao complexo pré-reativo de mais baixa energia e, portanto, mais favorável.  

 Não foi possível otimizar uma estrutura referente à adição de H2O ao CO2, visto 

que uma estrutura na qual o oxigênio apresenta uma carga parcial positiva é 

extremamente difícil de ser otimizada. Em contrapartida, o zwitterion proveniente da 

adição do NH3 ao CO2 (mostrado na figura 5), foi obtido com uma variação de entalpia 

de 6,57 Kcal.mol-1 com relação aos reagentes otimizados isoladamente. Esta variação 

de entalpia, endotérmica, aponta para a direção de não ser exotérmico o processo, 

em sentido oposto às interações intermoleculares consideradas na Figura 4 e Tabela 

1. Ou seja, isoladamente, NH3 ou H2O não seriam capazes de se ligar ao CO2. 

 

 

 

 

Figura 5. Adição direta da amônia ao dióxido de carbono e a variação de entalpia da reação de 

formação do zwitterion. As diferentes cores das esferas representam diferentes elementos químicos: 

cinza – carbono; branca – hidrogênio; azul – nitrogênio; vermelha – oxigênio. Estrutura otimizada com 

o método CAM-B3LYP/6-311++G(2d,2p). 

ΔH298 (Kcal.mol-1) = 6,57 



29 
 

 

Para a formação do zwitterion mostrado na Figura 5, a partir do sistema binário 

CO2---NH3, realizou-se o cálculo do seu estado de transição, a fim de averiguar o valor 

da barreira de ativação, encontrando-se um valor de 6,24 Kcal.mol-1, menor que o 

valor da formação da ligação (6,57 Kcal.mol-1). Contudo mesmo esse valor se 

apresentando menor, o valor de variação da energia eletrônica do estado de transição 

é superior ao valor da energia eletrônica do zwitterion, ou seja, na superfície de 

energia potencial que considera a energia eletrônica há uma barreira de ativação. A 

variação de entalpia considera a correção térmica, além dos movimentos vibracionais 

(com um modo vibracional a menos para o estado de transição), o que pode ter levado 

a esse valor de entalpia menor para o estado de transição do que para o zwitterion. 

Dada a impossibilidade de obter o zwitterion para a adição de H2O ao CO2, o estado 

de transição correspondente também não pode ser calculado.  

Ainda assim, como tais variações termoquímicas são por definição, funções de 

estado, calculou-se a variação de entalpia para formação de ácido carbônico e ácido 

carbâmico a partir de CO2 e H2O/NH3 (figura 6), desconsiderando possíveis 

intermediários e caminhos de reação.  

 

 

 

Figura 6. Formação de ácido carbônico e ácido carbâmico a partir dos sistemas binários formados 

por CO2 + H2O e CO2 + NH3. As diferentes cores das esferas representam diferentes elementos 

químicos: cinza – carbono; branca – hidrogênio; azul – nitrogênio; vermelha – oxigênio. Estruturas 

otimizadas com o método CAM-B3LYP/6-311++G(2d,2p). 

Em uma análise preliminar, nos sistemas mais simples possíveis – ou seja, sem a 

presença de moléculas de solvente auxiliares – a formação do ácido carbâmico (ΔH298 

ΔH298 (Kcal.mol-1) = + 3,54 

ΔH298 (Kcal.mol-1) = – 3,68 
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= -3,68 Kcal.mol-1) é preferencial à formação do ácido carbônico (ΔH298 = +3,54 

kcal.mol-1). No entanto, é necessário considerar que tais reações acontecem em meio 

solvatado e que outras interações podem ser relevantes para o perfil energético das 

reações, levando à possibilidade de gerar bases conjugadas que poderiam inverter a 

preferência observada na Figura 6.  

4.2 SISTEMAS TERNÁRIOS E AS FORMAÇÕES DE ÁCIDOS CARBÔNICO E 

CARBÂMICO 

A partir do complexo pré-reativo CO2/NH3/H2O, podem ser formadas duas 

configurações, conforme apresentado nas Figura 7A e 7B. O sistema 7A apresenta 

um arranjo mais favorável para a formação de ácido carbônico, já o sistema 7B é mais 

favorável para a formação de ácido carbâmico. Na Figura 7 é possível observar a 

diferença de ΔH entre as duas configurações. Entre os dois arranjos, o complexo 7A 

é preferencial por 4,96 Kcal.mol-1, devido à presença da ligação de hidrogênio mais 

forte (H3N...H-OH), conforme mostrado na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Possíveis arranjos para o sistema ternário CO2+H2O+NH3 e suas entalpias de formação. As 

diferentes cores das esferas representam diferentes elementos químicos: cinza – carbono; branca – 

hidrogênio; azul – nitrogênio; vermelha – oxigênio. Estruturas otimizadas com método o CAM-B3LYP/6-

311++G(2d,2p). 

Para a formação do ácido carbônico, analisou-se o caminho partindo do 

sistema ternário 7A, passando pela formação do bicarbonato de amônio e chegando 

7A: ΔH298 (Kcal.mol-1) = – 5,20 

7B: ΔH298 (Kcal.mol-1) = – 0,24 
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à formação do ácido carbônico. Se considerarmos a ida direta do complexo pré-reativo 

para o ácido carbônico, tem-se ΔH298 = –2,66 Kcal.mol-1 (Figura 8), mostrando assim 

que a formação da espécie ácido carbônico é favorável, sendo exotérmica. Entretanto, 

trabalhos experimentais23,24 apontam que produtos ácidos formados desprotonam 

rapidamente, devido ao pH da solução, logo, mesmo que o produto mais estável neste 

trabalho seja o ácido, na realidade a espécie bicarbonato é a que se encontra em 

maior quantidade em solução. É importante destacar que, para o sistema ternário, 

também não foi possível obter o zwitterion H3N···H2O+-CO2
- completamente 

otimizado, o que pode ser explicado pela maior carga nuclear efetiva do oxigênio em 

relação ao nitrogênio, já que tendo a presença de uma base (nesse caso NH3) auxiliar, 

essa base vai desprotonar o zwitterion instantaneamente, tornando difícil o cálculo da 

estrutura contendo átomo de oxigênio com carga parcial positiva, ou seja, fazendo 3 

ligações. A otimização desta estrutura converge para o par iônico H4N+···HO-CO2
-. 

 

 

 

Figura 8. Formação de ácido carbônico a partir do complexo pré-reativo inicial CO2 + NH3 + H2O. As 

diferentes cores das esferas representam diferentes elementos químicos: cinza – carbono; branca – 

hidrogênio; azul – nitrogênio; vermelha – oxigênio. Estruturas otimizadas com o método CAM-B3LYP/6-

311++G(2d,2p). 

O caminho para a formação do ácido carbâmico inicia-se com o complexo pré 

reativo ilustrado pelo arranjo 7B, passando pelo zwitterion, para em seguida ocorrer a 

formação do ácido carbâmico, como mostrado na Figura 9. Não foi possível otimizar 

a estrutura do carbamato, pois o próton do íon hidrônio migra para o carbamato 

formando o ácido carbâmico.  

ΔH298 (kcal.mol-1) = – 0,86 ΔH298 (kcal.mol-1) = – 1,80 
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Figura 9. Formação de ácido carbâmico a partir do complexo pré-reativo CO2 + NH3 + H2O. As 

diferentes cores das esferas representam diferentes elementos químicos: cinza – carbono; branca – 

hidrogênio; azul – nitrogênio; vermelha – oxigênio. Estruturas otimizadas com o método CAM-B3LYP/6-

311++G(2d,2p). 

 O ácido carbâmico é a estrutura que apresenta o melhor valor de ΔH para 

formação no caminho reacional representado no sistema 7B, o que diverge de 

resultados experimentais, que apontam o carbamato como espécie preferencial, que 

pode ser justificado pelo apontamento nesses trabalhos de que produtos ácidos 

sofrem desprotonação espontânea, devido ao pH da solução, como citado 

anteriormente. Outra vez, a simplicidade do sistema ternário pode ser a razão para a 

divergência entre os resultados teóricos e experimentais. 

 A avaliação qualitativa sobre a preferência cinética de um caminho em 

detrimento do outro dá-se pelo cálculo do estado de transição para a formação da 

ligação N – C (para a formação do zwitterion da rota do ácido carbâmico) e da ligação 

O-C (formação do bicarbonato).  Vale ressaltar que como a otimização de um possível 

zwitterion para a reação de H2O com CO2 converge para o bicarbonato de amônio, o 

estado de transição (TS) deve ser ternário, envolvendo a formação da ligação O-C 

concomitante à transferência do próton da água para a amônia, conforme mostrado 

no TS da Figura 10a a seguir. A Figura 10b ilustra o caminho para formação do ácido 

carbâmico. A Figura 10c compara os perfis energéticos entre ambos os processos.  

 

 

ΔH298 (Kcal.mol-1) = 1,71 ΔH298 (Kcal.mol-1) = – 11,00 
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a) Caminho reacional para a formação de H2CO3: 

 

 

 

b) Caminho reacional para a formação de NH2CO2H: 

 

 

  

c) Comparação da variação energética para ambos os processos: 

 

Figura 10a) Caminho reacional para a formação de H2CO3. 10b) Caminho reacional para formação de 

NH2CO2H. 10c) Comparação da variação de entalpia para ambos os processos. 
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 Como a diferença na energia dos dois estados de transição é de 

aproximadamente 1,1 Kcal.mol-1, um valor muito pequeno, não haveria uma 

preferência cinética sobre um dos dois processos, embora a barreira para a formação 

da ligação C – N seja menor. Porém, se considerarmos os complexos pré-reativos 

como referência para o cálculo das energias de ativação, uma suposição razoável, 

visto que estes complexos têm tempos de meia-vida suficientes para dissipar a 

energia de formação, a diferença na barreira de ativação sobe para 6,1 Kcal.mol-1 em 

favor da reação de formação do ácido carbâmico, um valor que pode fazer diferença 

na cinética, dependendo da temperatura do processo. 

 É importante destacar que assim como não foi possível otimizar o zwitterion 

para a formação da ligação C – O, também não foi possivel calcular a formação do 

carbamato com a presença de H3O+, correspondente ao passo 4 (formação do ânion 

carbamato) para formação do ácido carbâmico, ou seja, a partir do zwitterion ocorre a 

formação direta do ácido carbâmico. Isso indica que o íon hidrônio é um ácido mais 

forte que o ácido carbâmico. 

Pelo perfil de energia mostrado na Figura 10c é possível notar que complexo 

pré-reativo 1A (passo 2) é mais favorável de se formar. Observando o valor de ΔH298 

= – 0,24 Kcal.mol-1 para a formação do arranjo 1B (passo 2), e considerando ser este 

um valor muito baixo, pode-se afirmar que, provavelmente, não ocorra sua formação 

em comparação à formação do arranjo 1A. 

Ao comparar esses resultados a outros resultados teóricos disponíveis na 

literatura25, de fato o produto final depende da base que vai ocupar a posição 

nucleofílica - espécie química que doa um par de elétrons para formar a ligação 

química.  Caso seja a água, temos a formação de bicarbonato de amônio e ácido 
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carbônico, sendo este último a forma preferencial. Caso a molécula nucleofílica seja 

a amônia tem-se a formação de ácido carbâmico. Outro resultado que vale destacar 

é o valor da energia do estado de transição para formação de bicarbonato ser maior 

do que para a formação de carbamato, assim como os resultados usando SM8+M06-

2X/6-311++G(d,p) pontuados por Jackson et al.25 

Como os equilíbrios entre ácido carbônico – bicarbonato de amônio e entre 

ácido carbâmico – carbamato tratam-se de equilíbrios ácido-base, pode-se ter uma 

estimativa, a partir dos valores de pKa experimentais35-37 (em meio aquoso), sobre 

como o equilíbrio químico estará deslocado, a fim de comparar com os resultados 

simulados neste trabalho. Quantitativamente, a diferença dos pKas está relacionada 

ao ΔG pela seguinte equação, como visto anteriormente: 

ΔG° = ~ 1,4 ΔpKa       (eq.3)33 

 Os equilíbrios ácido-base para bicarbonato de amônio – ácido carbônico e 

carbamato – ácido carbâmico são mostrados na Figura 11 e Figura 12. 

 

 

Figura 11. Equilíbrio ácido-base entre ácido carbônico e bicarbonato de amônio. 

 

 

 

Figura 12. Equilíbrio ácido-base entre ácido carbâmico e carbamato. 

A partir dos valores de pKa de dos respectivos ácidos, tem-se os cálculos:  
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Para o equilíbrio ácido carbônico – bicarbonato: 

 ΔG°= ~ 1,4 (pKa1 – pKa2) = ~ 1,4 (6,35 – 9,3)35-37 = – 4,13 Kcal.mol-1 

Com esse valor de ΔG°= – 4,13 Kcal.mol-1, o equilíbrio químico se apresentaria 

deslocado para a formação de bicarbonato de amônio, o que diverge de nossos 

resultados no qual ácido carbônico seria preferencialmente formado (ΔGcalc = – 1,47 

Kcal.mol-1), porém vai de acordo com os resultados experimentais da literatura23,24.  

Para o equilíbrio ácido carbâmico – carbamato: 

ΔG° = ~ 1,4 (pKa3 – pKa4) = ~ 1,4 (3,92, – (–1,7))35-37 = 5,62 Kcal.mol-1 

Já com este valor de ΔG°= 5,62 Kcal.mol-1, o equilíbrio químico se apresentaria 

deslocado para a formação do ácido carbâmico, conforme nossos resultados 

simulados, que apresentam a formação do ácido carbâmico como preferencial. 

Entretanto, discorda dos resultados experimentais da literatura23,24, que apontam o 

carbamato como a espécie em maior quantidade, como citado anteriormente. Todavia, 

é fundamental perceber que há uma diferença entre as bases utilizadas para análise 

dos dois equilíbrios. Para ácido carbâmico, foi considerada a água como base, de 

modo a reproduzir o sistema ternário simulado. No entanto, experimentalmente, é 

razoável assumir que amônia, mais básica, seja capaz de desprotonar o ácido 

carbâmico, conforme a análise dos pKas a seguir:  

 

 

Figura 13. Equilíbrio ácido-base entre carbamato de amônio e ácido carbâmico. 

ΔG°= ~ 1,4 (pKa5 – pKa6) = ~ 1,4 (3,92 – 9,3)35-37 = – 7,53 Kcal.mol-1 
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O valor calculado de ΔG°(– 7,53 Kcal.mol-1) sugere que a desprotonação é um 

processo espontâneo e está de acordo com os resultados experimentais. 

Ainda, é importante destacar que uma comparação quantitativa seria equivocada 

neste caso, uma vez que os valores de ΔG simulados neste trabalho são obtidos por 

correções térmicas no Gaussian 09, que consideram as estruturas como gás ideal, 

ainda que sejam simulados utilizando solvente implícito28. Logo, a discrepância nos 

valores comparados é de se esperar. Para obter valores e resultados melhores e mais 

próximos da realidade experimental, se mostra necessário a utilização de ciclos 

termodinâmicos para considerar efeitos de solvatação de forma mais acurada. Além 

disso, e talvez mais relevante, os sistemas simulados mostram-se insuficientes para 

reproduzir os resultados experimentais. É importante, portanto, que haja um aumento 

na quantidade de moléculas de amônia e de água simuladas explicitamente, tornando 

a modelagem do sistema mais verossímil.  

4.3 ANÁLISE COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE AMÔNIA 

O processo para captura em excesso de amônia foi simulado considerando 2 

equivalentes de amônia para cada equivalente de CO2, conforme ilustrado na Figura 

14. Neste caso a reação para formação de ácido carbâmico é fortemente exotérmica, 

-11,64 Kcal.mol-1. Em excesso de amônia, portanto, este processo é mais exotérmico, 

sendo preferencial do que em presença de água, cuja variação de entalpia em 298 K 

é de - 11,00 Kcal.mol-1. 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

Figura 14. Sistema ternário simulando alta concentração de amônia (CO2 + 2 NH3). As diferentes cores 

das esferas representam diferentes elementos químicos: cinza – carbono; branca – hidrogênio; azul – 

nitrogênio; vermelha – oxigênio. Estruturas otimizadas com o método CAM-B3LYP/6-311++G(2d,2p). 

 

 

  

 

  

 

Figura 15. Formação de ácido carbâmico a partir do sistema simulando alta concentração de amônia. 

As diferentes cores das esferas representam diferentes elementos químicos: cinza – carbono; branca 

– hidrogênio; azul – nitrogênio; vermelha – oxigênio. Estruturas otimizadas com o método CAM-

B3LYP/6-311++G(2d,2p). 

 A barreira de ativação para formação do zwitterion - adição do NH3 ao CO2 - é 

de 0,16 Kcal.mol-1, aproximadamente, ou seja, é um valor muito baixo. Isso mostra 

que ao usar uma molécula de amônia como auxiliar na reação, diminuí bastante a 

barreira de ativação em comparação com a barreira para a reação com a água como 

molécula auxiliar. O que pode ser explicado novamente pela diferença de intensidade 

das ligações de hidrogênio formadas pela água e as formadas pela amônia, sendo 

essas últimas mais fracas. Vale ainda ressaltar que, neste sistema, o carbamato é 

muito menos estável que o ácido carbâmico.  

Resultados experimentais23,24 apontam o carbamato como a principal espécie 

presente em solução na presença de excesso de NH3, porém a análise de dados de 

cinética direta revela que a amônia reage rapidamente com o dioxido de carbono para 

formar ácido carbâmico, que em valores mais altos de pH se desprotona 

ΔH298 (Kcal.mol-1) = – 0,25 

ΔH298 (Kcal.mol-1) = 1,48 

ΔH298 (kcal.mol-1) = – 10,41 
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instantaneamente, como citado antes. O que vai de encontro com os resultados deste 

trabalho. Isto provavelmente se dá pelo fato de que sistemas com três estruturas 

(CO2–H2O–NH3 ou CO2–2NH3) não são suficientes para simular adequadamente os 

processos que ocorrem experimentalmente em fase condensada. Os sistemas 

iônicos, carbonato e carbamato, provavelmente serão mais estabilizados com o uso 

de moléculas de água explicitamente solevatado estes íons do que no caso dos ácidos 

neutros. Isto justifica verificar o efeito da solvatação explicita nos perfis de energia.  

5. CONCLUSÃO 

 

Na presente monografia foi realizado um estudo termodinâmico das possíveis 

interações e reações que ocorrem no sistema ternário CO2/NH3/H2O, utilizando 

métodos de química computacional com o método DFT CAM-B3LYP/6-

311++G(2d,2p), validado em sistemas semelhantes em trabalhos anteriores de nosso 

grupo de pesquisas. Nas estruturas de energia mínima não foram identificadas 

frequências imaginárias, o que nos leva a concluir que todas as estruturas 

caracterizam pontos de mínimo na superfície de energia potencial.  

Ao analisar os resultados apresentados para os sistemas binários é possível 

observar a capacidade do CO2 de interagir tanto com a água quanto com a amônia, 

pois não há diferença energética significativa entre as interações CO2
...H2O (-0,26 

kcal.mol-1) e CO2...NH3 (0,01 kcal.mol-1), logo elas coexistem em equilíbrio. Notou-se 

também que apenas o NH3 pode adicionar diretamente ao CO2, formando um 

zwitterion a partir do sistema binário, enquanto na reação com água não há formação 

de um intermediário equivalente. A partir dos sistemas binários a formação de 

carbamato/ácido carbâmico se mostra mais favorável, com ΔH = –3,68 Kcal.mol-1. 
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Na avaliação dos sistemas ternários, a formação de NH2CO2H se apresenta 

mais favorável do que a de H2CO3. Contudo, a formação de bicarbonato de amônio 

(ΔH298 = – 1,80 Kcal.mol-1) se mostra competitiva com a formação do ácido (ΔH298 = 

– 2,66 Kcal.mol-1), apesar do ácido apresentar um valor de ΔH298 menor, o que 

também vai ao encontro ao esperado pela literatura. Observou-se também, através 

dos cálculos dos estados de transição, que tanto para a formação da ligação C – N 

quanto para a formação da ligação C – O, não há uma preferência cinética para a 

formação de uma ou de outra ligação, embora haja diferença na estabilidade 

(termodinâmica) dos produtos finais, com maior estabilidade para o produto ácido 

carbâmico. Entretanto, em divergência com resultados da literatura, não se mostrou 

possível a formação de carbamato (NH2CO2
-). A otimização dessa estrutura tende à 

formação do ácido carbâmico. 

A análise simulando alta concentração de amônia confirma um abaixamento 

dos valores da barreira de ativação e da variação de entalpia para a formação do ácido 

carbâmico, o que nos leva a concluir que em excesso de amônia a reação de captura 

de CO2 se mostra ainda mais favorável, ou seja, com uma molécula de amônia como 

auxiliar da reação no lugar da molécula de água. 

Por fim, pode-se concluir que sistemas com três estruturas (CO2/H2O/NH3 ou 

CO2/2NH3) não são suficientes para simular adequadamente os processos que 

ocorrem experimentalmente em fase condensada. É necessário que ocorra um 

aumento na quantidade de moléculas de amônia e de água simuladas explicitamente, 

a fim de alcançar resultados mais próximos da realidade experimental.  
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