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 Piet van Leeuwen et al. publicou recentemente um estudo sobre a utilização de 

fosfinas secundárias para a estabilização de nanopartículas de Ru [1] e Au [2]. Como as 

propriedades óticas e eletrônicas de clusters metálicos são determinadas pelo tamanho, é 

importante entender como estas mudam no regime de tamanhos diminutos, desta forma, 

estudamos a natureza das interações existentes entre as fosfinas secundárias [1] com 

nanopartículas de prata [3] e ouro [2]. 

 Os complexos de Ag e Au foram otimizados utilizando a Teoria do Funcional de 

Densidade (DFT) nos programas Orca [4] e Gaussian09 [5]. Utilizamos os funcionais de 

troca-correção BP86 e a função de base Def2TZVP. E no Orca foi utilizado também a 

correção relativística ZORA e termos de dispersão de Grimme. As frequências vibracionais 

foram calculadas para caracterizar cada estado, desta forma os estados de transição 

apresentaram uma frequência imaginária e os estados fundamentais nenhuma. 

 Estudou-se a clivagem heterolítica do H2 de acordo com o esquema 1 em das 

referências [1,2]. Duas aproximações do H2 foram analisadas: a aproximação do H2 pelo 

oxigênio e a aproximação do H2 pelo metal. Cálculos demonstraram que a aproximação do H2 

pelo metal é mais estável do que a aproximação do H2 pelo oxigênio. Quando o metal ligado 

ao complexo é Ag, a aproximação é cerca de 2,3 kcal/mol mais estável, quando o metal é Au 

a diferença é de 3,5 kcal/mol. 

 Estudou-se também as distâncias interatômicas de 4 diferentes estruturas e seus 

respectivos estados de transição (estruturas baseadas no esquema 1 [1,2], tendo como metal 

Ag ou Au), sendo observado que em todas elas as distâncias entre o metal e o P são maiores 

quando o metal é a Ag. As distâncias entre todos os outros átomos não apresentaram um 

comportamento sistemático, com a análise de uma distância específica hora sendo maior com 

Ag e menor com o Au. Comportamento semelhante é observado para os ângulos de ligação. 

 Apesar da diferença energética e valores geométricos, as estruturas contendo Au 

apresentam as mesmas tendências na variação de energia e dados geométricos quando se troca 

os ligantes do que suas correspondentes com Ag. Mais estudos são necessários para 

caracterizar os mecanismos de reação tanto tendo o Au como o Ag como metais. 
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