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RESUMO 

Este trabalho trata da reatividade e de espectros no infravermelho de moléculas em 
gelos astrofísicos, de modo que pode ser dividido em duas partes. A primeira trata-se da 
investigação experimental e teórica sobre a formação da molécula de SO3 durante a fotólise 
de gelos contendo SO2. Gelos contendo ambas as moléculas são observados nas superfícies de 
luas Jovianas, como Io e Europa. Os experimentos foram realizados utilizando uma câmara 
portátil de vácuo do Laboratório de Astroquímica e Astrobiologia (Univap) acoplada à linha 
de luz de monocromador de grade esférica no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron em 
Campinas, Brasil. Os espectros em infravermelho da amostra irradiada apresentaram a 
formação de SO3, cuja seção de choque de formação experimental foi determinada em (2,1 ± 
0,2) x 10-18 cm2. Já a seção de choque efetiva de destruição de SO2 foi de (2,5 ± 0,7) x10-18 
cm2. A fluência de equilíbrio químico foi estimada em 1,6 x 1018 fótons cm-2. No equilíbrio as 
percentagens de abundância foram de 88% para SO2 e de 12% para SO3. O rendimento de 
fotodessorção (limite superior) de SO2 induzido por raios X na amostra foi também calculado, 
0,25 moléculas fóton-1. Foram realizadas investigações teóricas em duas etapas, uma análise 
termoquímica (em nível de cálculo MP2/cc-pVTZ) e uma análise cinética (principalmente 
com CBS-QB3). No primeiro caso foi obtido ΔH das reações mais favoráveis, tanto para fase 
gasosa como para gelo de SO2, o qual foi simulado via Modelo do Contínuo Polarizado 
(PCM). As rotas de formação de SO3 mais prováveis envolvem as espécies intermediárias SO, 
O2, O e O+, que têm sua reatividade diminuída em presença do gelo de SO2, indicam os 
cálculos. Já com os cálculos em Cinética, foi possível as barreiras de ativação para as reações 
de formação dos intermediários. Dentre eles, foram identificados isômeros de SO2 e SO3. Na 
segunda parte deste trabalho, é avaliado por meio de análise vibracional teórica como o 
ambiente químico influencia algumas características do espectro molecular na faixa do IR. No 
meio interestelar, algumas espécies químicas encontram-se bastante diluídas na matriz sólida 
dos gelos astrofísicos que as contêm. Como uma primeira aproximação, o efeito líquido do 
meio solvente (matriz sólida) pode ser parametrizado pela constante dielétrica (ε) do meio. 
Avalia-se, especificamente, as posições dos picos e as respectivas intensidades de oito 
moléculas de prova, SO2, CH4, H2O, CO2, CO, NH3, HCOOH e CH3OH. Todos os cálculos 
são realizados em nível MP2/cc-pVTZ. As matrizes (bulk) de gelos astrofísicos são simuladas 
usando valores diferentes de ε, que representam composições diversas de gelo na abordagem 
PCM. Os resultados do estudo têm indicado que a variação de ε leva a mudanças 
consideráveis no espectro de infravermelho, que são dependentes em sinal e magnitude dos 
modos vibracionais da molécula. O efeito da porosidade e da temperatura do gelo são também 
investigados através da dependência que essas propriedades têm com ε em cada molécula. O 
comportamento observado de mudanças no espectro tende a ser mais pronunciado em gelos 
de baixa temperatura que naqueles de temperatura mais alta.  
 

Palavras-chave: Astroquímica experimental; Raios X; Termoquímica; Gelos Astrofísicos; 
Espectroscopia no Infravermelho (FTIR); PCM. 

  



 

"Theoretical and experimental study of chemical species in astrophysical ices: reactivity 
and infrared spectroscopy" 

 
ABSTRACT: 

This work deals with the reactivity and infrared spectra of molecules in astrophysical 
ices, so that it can be divided into two parts. The first one is an experimental and theoretical 
research on the formation of SO3 molecule during photolysis of SO2-containing ice. Ice 
containing both molecules are observed Jovian moons surfaces, such as Io and Europa. The 
experiments were conducted using a portable high vacuum chamber of the Laboratório de 
Astroquímica e Astrobiologia (Univap) attached to the spherical grating monochromator 
beamline, at the Brazilian Synchrotron Light Source in Campinas, Brazil. The infrared spectra 
of the irradiated sample showed the formation of SO3, whose experimental formation cross 
section of was given in (2.1 ± 0.2) × 10-18 cm2. In turn, the effective destruction cross section 
of SO2 was (2.5 ± 0.7) x 10-18 cm2. The X-ray induced photodesorption yield (upper limit) in 
the sample was also calculated, of 0.25 molecules photon-1. Two-stage theoretical 
investigations were carried out, a thermochemical analysis (at MP2/cc-pVTZ calculation 
level) and a kinetic analysis (mainly with CBS-QB3). In the first case, ΔH for the most 
favourable reactions was evaluated, for both gas phase and SO2 ice, which was simulated 
using the Polarized Continuum Model (PCM). The most plausible SO3 formation routes 
involve the intermediate species SO, O2, O and O+, which have their reactivity reduced in the 
presence of SO2 ice, as the calculations indicate. From the calculations in Kinetics, it was 
possible to calculate the activation barriers for formation reactions of the intermediates. 
Among them, isomers of SO2 and SO3 were identified. In the interstellar medium, some 
chemical species are much diluted in the solid matrix of the astrophysical ices containing 
them. As a first approximation, the liquid effect of the solvent medium (solid matrix) can be 
parameterized by the dielectric constant (ε) of the medium. Specifically, the peak positions 
and respective intensities of some test molecules, SO2, CH4, H2O, CO2, CO, NH3, HCOOH 
and CH3OH, are evaluated. All calculations are performed at MP2/cc-pVTZ level. 
Astrophysical ice matrices are simulated using different values of ε, which represent various 
ice compositions in the PCM approach. Results indicated that ε variation leads to considerable 
changes in the infrared spectrum, which are signal and magnitude dependent on the 
vibrational modes of each molecule. The effect of porosity and ice temperature is also 
investigated through the dependence of these properties with ε on each molecule. The 
observed behaviour of changes in the spectrum tends to be more pronounced in low-
temperature ice than in the higher temperature ice.  

 

Keywords: Experimental astrochemistry; X-rays; Thermochemistry; Astrophysical Ices; 
Infrared Spectroscopy (FTIR); PCM. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desenvolvemos nesta tese análises de experimentos e cálculos teóricos, em duas 

frentes de trabalho. À primeira delas chamamos parte A, que consiste no estudo teórico-

experimental da reatividade (sob a ação de raios X) de uma amostra sólida de dióxido de 

enxofre (SO2) análoga a gelos astrofísicos. Subdividimos esse estudo em três, conforme a 

natureza de análises aplicadas: A1 – cálculos empíricos diretamente ligados ao experimento; 

A2 – Termoquímica via cálculos em Química Teórica; A3 – investigações em Cinética 

Química, envolvendo cálculos empíricos e teóricos. Na segunda frente de trabalho, chamada 

Parte B, estudamos sob o ponto de vista da Química Computacional o efeito de alterações na 

matriz sólida sobre a espectroscopia no infravermelho de moléculas presas em gelos. Para fins 

de maior clareza na apresentação e no entendimento do texto, separamos a seção “Resultados 

e Discussões” em duas, uma para cada parte da tese. Trataremos a seguir da motivação de 

ambos os estudos. 

 

1.1 Motivação 

 

A extensão da ocorrência de gelos no espaço não é de conhecimento geral. Contudo, 

se ao apontar para o céu um telescópio que nos permita enxergar no infravermelho médio, os 

grãos de poeira duma região de formação estelar, ou mesmo a superfície dos (maiores) objetos 

transnetunianos – os TNOs – em nosso Sistema Solar, constataremos a presença dos gelos 

astrofísicos. Esses gelos representam moléculas que estão em temperaturas em geral menores 

que 200 K. São eles: i) material condensado contendo moléculas voláteis sobre a superfície de 

grãos de poeira (mantos) no meio interestelar e circunstelar; ii) superfícies congeladas em 

sistemas planetários (ex. cometas, asteroides, luas, etc.); iii) material frio diminuto do meio 

interplanetário (ex. anéis de Saturno, etc.). 

Os gelos astrofísicos têm desempenhado um importante papel no campo da 

Astroquímica nas últimas décadas. Pois a detecção de espécies químicas progressivamente 

mais complexas, no Sistema Solar, em superfícies congeladas de luas, e fora dele, no meio 

interestelar (ou ISM, do inglês interstellar medium), tem suscitado a elaboração de modelos 

que expliquem a evolução química percebida nesses ambientes. Isso porque, embora os 

mecanismos de formação das espécies detectadas não estejam totalmente resolvidos, os 

modelos mais recentes têm sempre levado em conta o potencial das superfícies congeladas de 
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viabilizar / acelerar certas reações químicas (PIRRONELLO; KRELOWSKI; MANICÒ, 

2003), agindo assim como catalisadores (BALL, 2014; SHAW, 2006). 

No sentido de explicar as observações astronômicas mais recentes e os dados colhidos 

pelas sondas enviadas ao espaço, é cada vez maior o interesse em se estudar processos ligados 

à físico-química de gelos astrofísicos. Esses processos incluem absorção de radiação 

ultravioleta (UV) ou raios X, fotoionização ou ainda fotofragmentação (dissociação) em fase 

sólida, envolvendo também formação de moléculas / espécies novas no gelo. Baseados nisso, 

diversos estudos têm se preocupado em replicar em laboratório as condições físico-químicas 

dos ambientes astrofísicos de interesse, que incluem não só pressão e temperatura, mas 

também a incidência de radiação ionizante a que esses ambientes estão sujeitos. Com isso, 

podem então trazer luz aos modelos de evolução química em que se encaixam os gelos 

astrofísicos, a partir da correspondência com os dados experimentais (ALMEIDA et al., 2012; 

ANDRADE et al., 2008; BENNETT et al., 2007; ÖBERG; VAN DISHOECK; LINNARTZ, 

2009; PILLING; BERGANTINI, 2015; VASCONCELOS et al., 2017a, 2017b). 

Há na literatura certo número de investigações sobre a irradiação de íons em gelos 

contendo SO2 – puro ou misturado com H2O. (GAROZZO et al., 2008; LANZEROTTI et al., 

1982; MELCHER et al., 1982; MOORE, 1984; MOORE; HUDSON; CARLSON, 2007) 

Contudo, até a presente data, apenas poucos experimentos estão disponíveis envolvendo a 

irradiação por fótons – causando fotólise – de gelos análogos à superfície de satélites 

jovianos. (HOLTOM et al., 2006; SCHRIVER-MAZZUOLI; SCHRIVER; CHAABOUNI, 

2003) Schriver-Mazzuoli et al. (2003) conduziram tais experimentos para gelos análogos à 

superfície de Io (SO2 puro) e também à superfície de Europa (gelo rico em água contendo 

SO2), empregando fótons de ultravioleta de vácuo (VUV). Até onde temos conhecimento, não 

há registro na literatura de (outros) trabalhos que tenham usado fótons com energia maior do 

que aquela encontrada na faixa VUV (< 100 eV) para estudar um gelo puro de SO2. Nos 

experimentos realizados com gelo puro, a produção de trióxido de enxofre (SO3) tem sido o 

principal resultado observado (GAROZZO et al., 2008; MOORE, 1984; SCHRIVER-

MAZZUOLI; SCHRIVER; CHAABOUNI, 2003). 

Os resultados das simulações experimentais de ambientes astrofísicos tem sido 

frequentemente complementados por cálculos baseados em Física Molecular / Química 

Teórica. (BAPTISTA et al., 2008, 2010; FANTUZZI et al., 2011; PARK; WOON, 2004; 

PILLING et al., 2011a; WOON; PARK, 2004) Vários estudos foram conduzidos em química 

teórica para propriedades de fase gasosa de SO2 e SO3, (DOBRIN et al., 2000; FLAMENT; 

ROUGEAU; TADJEDDINE, 1992; KELLOGG; SCHAEFER, 1995; MARTIN, 1999, 1998) 
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proporcionando um ótimo acordo com dados experimentais. Acordo similar foi alcançado nos 

trabalhos de Lu et al. (2003, 2004) e no de Varandas e Rodrigues (2006), ao descrever o 

caminho de dissociação de SO2 teoricamente. Por outro lado, um pequeno número de 

trabalhos estudou teoricamente a formação de SO3 a partir de SO2. (BONFIM et al., 2017; 

KUWATA et al., 2015; WHITEHILL et al., 2015). Com exceção do presente trabalho, 

parcialmente publicado por Bonfim et al. (2017), nenhum deles tentou simular os efeitos da 

matriz de um gelo de SO2 do ponto de vista teórico. 

A composição dos gelos astrofísicos pode variar bastante, como veremos em detalhes 

mais adiante. Em alguns casos, as espécies químicas de interesse encontram-se bastante 

diluídas na matriz sólida (ou bulk) que as contém. Disso decorre haver grande importância em 

se conhecer o efeito dessa matriz à espectroscopia vibracional de moléculas ali presas, pois 

dessa espectroscopia depende a determinação de abundâncias moleculares em estudos 

observacionais. Com efeito, já existem alguns trabalhos na literatura onde os autores 

procuraram modelar o efeito médio do bulk do gelo sobre a reatividade de moléculas 

presentes nos gelos astrofísicos (BONFIM et al., 2015, 2017; PARK; WOON, 2004; 

PILLING et al., 2011a; WOON; PARK, 2004). No entanto, em nenhum deles simulou-se os 

efeitos de uma propriedade específica da matriz sólida sobre os modos vibracionais de uma 

dada molécula presa ao gelo. Propriedades úteis para esse fim incluem a temperatura, a 

porosidade (o inverso do grau de compactação) ou a constante dielétrica (propriedades 

intensivas). Essa última será mais explorada neste trabalho, pois é sensível a alterações na 

porosidade do gelo, e tem o perfil de variação com a temperatura relativamente conhecido, tal 

como vemos na Figura 1 para materiais polares. 

 

Figura 1 – Uma ilustração de ɛ como propriedade do bulk (A) e ɛ versus T em materiais polares (B).  

 
Fonte: adaptado de: University of Cambridge (2009). 
 

As propriedades intensivas são todas de alguma forma ligadas à composição do gelo. 

Trataremos a seguir dessa composição, com base nos conhecimentos já disponíveis à 

Astroquímica do estado sólido. 
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1.2 Composição típica dos gelos astrofísicos 

 

A molécula de água (H2O) é com certeza o principal componente da maioria dos gelos 

astrofísicos, tanto no meio interplanetário como no ISM, seguida de CO2 e CO, nesta ordem 

ou na inversa, dependendo da localização (GIBB et al., 2004). Nesses cenários astrofísicos 

podemos encontrar também presentes no gelo, moléculas orgânicas, geralmente na proporção 

máxima de ~ 1%. Há algumas exceções importantes, como no caso do metanol (CH3OH), já 

encontrado em abundâncias próximas de 30% relativas à abundância da água em regiões de 

formação estelar para objetos de alta ou de baixa massa, (respectivamente DARTOIS et al., 

1999; PONTOPPIDAN et al., 2003). Isso também ocorre no caso do metano (CH4), que chega 

a ser o segundo componente mais dominante, como em certas regiões da superfície das luas 

Titã (de Saturno) e Tritão (de Netuno), e do planeta-anão Plutão (DALTON et al., 2010; 

GRUNDY et al., 2013; QUIRICO et al., 1999). 

A princípio, pode ser intuitivo imaginar que a composição do gelo presente num dado 

ambiente astrofísico seria um reflexo daquela encontrada para a fase gás naquele mesmo 

ambiente (ou ambientes análogos). Porém não é o que os dados observacionais indicam, 

devido às diferentes pressões de vapor das espécies químicas e diferentes temperaturas dos 

gelos astrofísicos detectados. Assim, dependendo das características físico-químicas do meio 

circundante, uma dada molécula (como H2O ou CH3OH) pode ser encontrada em maior 

quantidade na fase sólida que na fase gás naquele meio. Além disso, há outro fator a se 

considerar: a capacidade mencionada do gelo de catalisar reações torna-o capaz de suportar a 

formação de espécies químicas que não se encontram no gás circundante, conforme sugerem 

diversos autores em Astroquímica (ALLAMANDOLA; HUDGINS, 2003; BIHAM; 

PIRRONELLO; VIDALI, 2003). Não obstante, há moléculas já encontradas na fase gasosa 

que não foram vistas (ainda) nos gelos. O banco de dados do Goddard Space Flight Center 

(da agência espacial NASA) fornece uma visualização interessante da discrepância entre 

espécies químicas encontradas na fase sólida e as encontradas na fase gás (NASA, 2012), 

embora esteja, no momento, um pouco defasado. Pois ali não figuram algumas detecções já 

confirmadas em gelos, tais como a molécula SO2 (da qual trataremos com mais detalhes neste 

trabalho) e o íon NH4
+. Este, a propósito, para alguns casos foi dado como possível contra-íon 

do único íon citado naquele banco de dados (OCN-), segundo sugerem Öberg et al. (2011) em 

sua revisão acerca de dados observacionais, e Grim et al. (1989) em seu estudo de laboratório. 

Em quaisquer formas em que se apresentem os gelos astrofísicos, os astrônomos 

costumam investigar a composição dos mesmos principalmente por meio de seus espectros na 
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faixa do infravermelho (IR). E isso em parte explica a discrepância no número de diferentes 

espécies químicas detectadas no gelo versus número de espécies detectadas em fase gasosa, 

pois no segundo caso elas são capazes de girar livremente e suas transições rotacionais podem 

ser observadas com uma sensibilidade bem mais elevada na faixa de ondas de rádio / micro-

ondas do espectro eletromagnético (BARTELS-RAUSCH et al., 2012; SHAW, 2006). Já na 

fase sólida, além de ter sua capacidade de girar suprimida / alterada, a molécula tem seu 

espectro IR alargado, suavizado e deslocado no comprimento de onda devido às interações 

intermoleculares experimentadas devido ao ambiente circundante, assim como apontam Li e 

Greenberg (2003). Em síntese, poderíamos dizer que há dois tipos de diferenças que se deve 

levar em conta quando lidamos com o estudo de gelos astrofísicos em relação ao gás: o 

ambiente químico e as limitações das técnicas observacionais. A Figura 1 apresenta espectros 

na faixa do IR para três objetos protoestelares, acompanhados da identificação de várias 

espécies químicas, algumas delas ainda a serem confirmadas (ÖBERG et al., 2011). 

 

Figura 2 – Espectros na de gelo faixa do IR (dado fluxo por comprimento de onda) em relação a três 
protoestrelas: W33A, HH46 e L1014 IRS. 

 
Fonte: Öberg et al. (2011). 

 

No meio interestelar, os mantos de gelo astrofísicos sobre a superfície dos grãos de 

poeira podem variar muito na composição química, devido à mesma ter diversas possíveis 

origens baseadas na composição do gás que circunda os grãos, ou devido ao processamento 

químico oriundo da incidência de radiação ionizante, sendo esta de origem estelar ou raios 
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cósmicos. A Figura 3 procura ilustrar de modo simplificado esses diferentes cenários de 

origem e o processamento químico / térmico pelo qual passam os gelos. Em todo caso, 

podemos simplificadamente dividi-los em dois grandes grupos, de acordo com o objeto 

central em torno do qual orbitam os grãos de poeira: esses objetos seriam as protoestrelas de 

alta massa e as de baixa massa, segundo o levantamento de Öberg e colaboradores (2011). 

 
Figura 3 – Desenhos esquemáticos dos tipos de manto de gelo esperados em nuvens moleculares 
densas.  

 
Legenda: Em regiões onde a razão H / H2 é muito maior do que um (à esquerda), as reações de 
superfície tendem a ser redutoras e favorecem a hidrogenação simples de O, C e N, cosmicamente 
abundantes. Em contraste, as formas oxidadas dos mesmos elementos são favorecidas em regiões onde 
essa proporção é muito menor que um (à direita) A irradiação e o processamento térmico (parte 
inferior) destes mantos de gelo geram espécies químicas mais complexas e, em última instância, 
resíduos não voláteis.  
Fonte: adaptado de Allamandola e Hudgins (2003). 

 

A partir das abundâncias da Tabela 1, que são relativas à ocorrência da água e por isso 

de H2O é fixada em 100, podemos notar algumas semelhanças e diferenças entre os grupos 

destacados aqui e pelos autores desse estudo. O metanol, cuja formação tem sido atribuída na 

literatura principalmente à hidrogenação de CO no gelo, tem por exemplo quase que a mesma 

abundância entre protoestrelas de baixa e alta massa. A principal diferença, conforme a 

amostra desse estudo, está nas demais espécies químicas que contêm carbono, sendo três delas 
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(CO, CO2 e CH4) menos abundantes no gelo em volta das estrelas de alta massa, enquanto que 

o íon OCN- é mais abundante nesses locais. 

 

Tabela 1 – Abundâncias típicas de componentes do gelo em direção a protoestrelas de baixa e de 
alta massa e a estrelas de fundo (dadas em medianas) 

Componente do Gelo Baixa Massa Alta Massa Estrela de Fundo 

H2O 100 100 100 
CO 29 13 31 
CO2 29 13 38 

CH3OH 3 4 4 
NH3 5 5 ... 
CH4 5 2 ... 

OCN- 0,3 0,6 ... 

Fonte: adaptado de Öberg et al. (2011). 
 

A composição dos gelos astrofísicos também é fortemente influenciada pela evolução 

ambiente circundante ao longo do tempo. Pois gradientes de temperatura e incidência de 

radiação ionizante competem continuamente para a geração / destruição de espécies químicas. 

De fato, estima-se que a importância do papel desempenhado pelo conjunto de reações 

químicas ocorridas nos gelos sobre os grãos de poeira seja tal que possa ser influente no meio 

interplanetário do sistema estelar formado da mesma nuvem molecular, mesmo após milhões, 

(ou mesmo bilhões) de anos após a fase de evaporação da maior parte dos mantos de gelo, 

com o início da fusão termonuclear na estrela recém-formada (conferir Figura 4). 
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Figura 4 – Esquema simplificado das etapas de formação estelar, em paralelo à evolução química 
sofrida pelo manto de gelo dos grãos de poeira. 

 
Fonte: Mrad et al.(2015). 

 

Em nosso próprio sistema estelar, podemos ter acesso à composição quando da época 

de sua formação através do estudo de cometas. Pois diversos autores têm encontrado 

semelhanças na composição dos gelos presentes nas regiões de formação estelar com a dos 

gelos presentes em cometas (LI; GREENBERG, 2003; ÖBERG et al., 2011). Como Crovisier 

(2006) chega a afirmar, do entendimento dos processos químicos que governam a formação e 

evolução dos cometas (e outros corpos menores) depende a obtenção de uma visão geral da 

formação e da história do Sistema Solar. 

Além dos cometas, os gelos astrofísicos estão presentes numa grande quantidade de 

corpos do Sistema Solar. Em todo caso, neste trabalho vamos nos ater a uma breve 

comparação / descrição da composição dos gelos sobre satélites naturais de planetas e 

planetas-anões. 
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Tabela 2 – Objetos no Sistema Solar exterior em que houve detecção de gelo, e sua composição 

química já confirmada, em ordem de abundância. 
Planeta / TNOa Satélite / Corpo menor Componentes do Gelo 

Júpiter Io SO2, H2S, H2O 
 Europa H2O, SO2, CO2, H2O2 
 Ganimedes H2O, O2, O3, CO2 
 Calisto H2O, SO2, CO2 

Saturno Titã H2O, CH4 
 Mimas H2O 
 Encélado H2O 
 Tétis H2O 
 Dione H2O, O3 
 Reia H2O, O3 
 Hiperião H2O 
 Jápeto H2O 
 Anéis principais H2O 

Urano Miranda H2O 
 Ariel H2O 
 Umbriel H2O 
 Titânia H2O 
 Oberon H2O 

Netuno Tritão N2, CH4, CO, CO2, H2O 
Plutão -- N2, CH4, CO, H2O 

 Caronte H2O 

Haumea  H2O 

Fonte: adaptado de Bartels-Rausch et al. (2012), e trabalhos ali citados.  
a – Objetos Transnetunianos 
 

Através dos dados reunidos na Tabela 2 podemos ver que água é o componente 

dominante em grande parte dos gelos do sistema solar, com duas grandes exceções. A 

primeira é a lua vulcânica e rochosa de Júpiter Io, da qual ainda falaremos mais neste 

trabalho, que tem grande parte da superfície recoberta por SO2 sólido – SO2(s) – e enxofre 

elementar (DALTON et al., 2010). A outra ocorre nos gelos a partir da órbita de Netuno, 

incluindo seu maior satélite Tritão, mas também alguns dos TNOs, ao menos dentre os que já 

fomos capazes de obter dados acerca da composição superficial. Nesses ambientes, a 

temperatura média é tão baixa que o objeto consegue manter nitrogênio molecular (N2) na 

fase sólida e também o CH4, e com isso estes passam a ser os componentes dominantes. 

Na parte inicial deste trabalho, estudamos SO2(s) na presença da radiação ionizante e 

algumas reações químicas induzidas por essa radiação, incluindo a destruição molecular e a 
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formação da espécie filho1

 

 SO3. A seguir apresentaremos informações sobre a molécula de 

SO2, destacando os locais onde ela foi detectada em ambientes astrofísicos. 

1.3 O dióxido de enxofre no espaço 

 

O gelo de SO2 é um constituinte bem conhecido da superfície da lua regular mais 

interna de Júpiter, Io (CARLSON et al., 2007; DOUTÉ et al., 2001; NASH; BETTS, 1998; 

SMYTHE; NELSON; NASH, 1979), onde foi observado a primeira vez por Smythe et al. 

(1979). Também foi observado na superfície de duas outras luas Jovianas (Figura 5), 

inicialmente em Europa (LANE; NELSON; MATSON, 1981), depois em Calisto (NOLL et 

al., 1997). No segundo caso, os autores empregaram espectros em UV obtidos com o 

telescópio espacial Hubble (Figura 6).  

 
Figura 5 – Imagens obtidas pela sonda Galileo das quatro luas mais massivas do planeta Júpiter. 

 
Legenda: da esquerda para a direita, Io, Europa, Ganimedes e Calisto (em ordem de afastamento do 
planeta).  
Fonte: adaptado de: Johnson (2003). 

 
 

 
1 Nos trabalhos escritos em língua portuguesa, tem sido empregada também a expressão espécie(s) filha(s), 
tradução literal de "daughter species". Nesta tese, optamos por qualificar o segundo termo como adjetivo. 
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Figura 6 – Resultados de Noll et al. evidenciando a presença de SO2 na superfície da lua Calisto, uma 
vez que o ajuste levando em conta a absorção de SO2 (linha sólida) mostrou-se muito melhor que o 
mais simples (linha tracejada) para modelar a razão de espectros UV entre dois hemisférios da lua 
(linha pontilhada). 

 
  Fonte: Noll et al. (1997). 

 

Dalton et al. (2010) conduziram discussões mais detalhadas sobre a ocorrência e 

distribuição superficial da molécula de SO2 nessas luas. Os mesmos autores também 

apresentaram uma revisão de várias tentativas já realizadas de atribuir de picos em espectros 

na faixa do IR que estariam relacionados a outras moléculas contendo enxofre, as quais 

podem ser produzidas após a exposição do gelo de SO2 à radiação ionizante (por exemplo, 

UV, raios X e raios cósmicos). Contudo SO3, um dos principais compostos produzidos pela 

irradiação de gelos de SO2, ainda não teve sua detecção na superfície de Io confirmada. 

(DALTON et al., 2010; KHANNA, 1995) 

Fora do sistema Joviano, SO2 foi detectado no sistema Solar como parte da coma de 

pelo menos dois cometas (BOCKELEE-MORVAN et al., 2000; CALMONTE et al., 2016), 

além de desempenhar um papel importante na química atmosférica do planeta Vênus 

(POLLACK; TOON; BOESE, 1980; YUNG; DEMORE, 1982). Essa espécie molecular 

também tem sido observada nos meios interestelar e extragaláctico, tanto em fase gasosa 

(CHARNLEY, 1997; MARTÍN et al., 2003; SNYDER et al., 1975), como em fase sólida, nos 

mantos de gelo contendo SO2 que se apresentam em torno de objetos estelares jovens (YSOs), 

tais como W33A (BOOGERT et al., 1997; GIBB et al., 2004). 
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1.4 Objetivos 

 

Neste trabalho investigamos experimentalmente os efeitos da radiação ionizante com 

larga faixa de fótons, entre 6 e 2000 eV (principalmente raios X moles e elétrons secundários 

ejetados a partir da interação entre raios X e moléculas do gelo), em SO2 congelado a 12 K. 

Paralelamente a experimentos de laboratório, também empregamos a Química Teórica para 

estudar diferentes tipos de reações químicas relacionadas à molécula SO2 (via Termodinâmica 

e Cinética Química). Esse estudo teórico-experimental (parte A da tese), pode ajudar a 

compreender algumas rotas de reação provocadas por radiação nas superfícies ricas em SO2 

do Sistema Solar, como no caso das luas de Júpiter citadas, e também em torno de YSOs. 

Na Parte B, investigamos sob o ponto de vista da Química Quântica Computacional o 

efeito da composição dos gelos astrofísicos nas características espectrais no infravermelho 

(ex. intensidade e posição de bandas) de moléculas presas nos gelos. Esse estudo permitirá 

quantificar melhor a abundância de moléculas congeladas no espaço, bem como identificar a 

presença ou não de processamento (químico ou térmico, induzido por radiação) nos gelos 

astrofísicos. 
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2 METODOLOGIA  

 

A metodologia de trabalho desta tese de doutorado envolve basicamente uma porção 

teórico-experimental, correspondente à parte A, e uma puramente teórica (computacional), 

que corresponde à Parte B. Embora este autor não estivesse presente na aquisição dos dados 

relativos à parte A, suas análises foram realizadas pelo mesmo (e seus colaboradores) e 

geraram um trabalho já publicado (BONFIM et al., 2017). O conjunto de análises da parte A 

pode ser subdividido da seguinte forma: A1: Experimental / empírica; A2: Termoquímica 

teórica; A3: Cinética química. 

De forma esquemática mostramos na Figura 7 um diagrama de conjunto das 

abordagens utilizadas na parte A da investigação desta tese (gelos de SO2) e suas relações de 

interconexão. A parte hachurada representa um conjunto de dados experimentais que tem 

modelagem correspondente tanto do ponto de vista termoquímico quanto cinético. Veremos a 

seguir detalhes de ambas as abordagens. A Figura 8 ilustra um diagrama de conjunto das 

abordagens utilizadas na Parte B desta tese (influência do meio nas propriedades espectrais de 

gelos astrofísicos) e suas relações de interconexão. A parte hachurada superior representa a 

parte da modelagem (via espectroscopia no infravermelho – IR) puramente físico-química 

(gelos puros, influência da porosidade, influência da constante dielétrica ε, influência da 

temperatura T) e a parte hachurada inferior corresponde à modelagem astroquímica (misturas 

de gelos, ε e T compatíveis ao observado no espaço).  

 

Figura 7 – Diagrama de conjunto das abordagens utilizadas na parte A da investigação desta tese 
(reações em gelo de SO2) e suas relações de interconexão. A porção hachurada representa um conjunto 
de dados experimentais que tem modelagem correspondente a ambos os pontos de vista termoquímica 
e cinético. 

 
Fonte: (autor). 
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Figura 8 – Diagrama de conjunto das abordagens utilizadas na Parte B desta tese (influência do meio 
nas propriedades espectrais de gelos astrofísicos) e suas relações de interconexão. A parte hachurada 
superior representa a parte da modelagem (via espectroscopia no infravermelho) puramente físico-
química (gelos puros, influência da porosidade, influência de ε e T) e a parte hachurada inferior 
corresponde à modelagem astroquímica (misturas de gelos, ε e T compatíveis ao observado no 
espaço).  

 
*Material da literatura que será utilizado para comparação em etapas posteriores. Fonte: (autor). 

 

2.1 Abordagem Experimental (Parte A1) 

 

As medidas experimentais foram realizadas pelo prof. Sergio Pilling e outros 

colaboradores do grupo de Astroquímica e Astrobiologia (GAA) em junho de 2013, no 

Laboratório Nacional de Luz Sincrotron (LNLS/CNPEM), em Campinas. Os experimentos 

foram realizados utilizando-se uma câmara portátil (Câmara Stark) do Laboratório de 

Astroquímica e Astrobiologia (LASA/Univap) acoplada à linha de luz síncrotron SGM 

(conforme Figura 9), operada no modo “off-focus” e feixe branco, de ampla faixa espectral de 

fótons ionizantes (basicamente indo de 6 eV até 2000 eV). Detalhes adicionais da linha de luz 

podem ser encontrados em fontes mais apropriadas (PILLING; BERGANTINI, 2015; 

RODRIGUES; CRAIEVICH; DA SILVA, 1998). 
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Figura 9 – Conjunto de ilustrações mostrando: (a) diagrama da montagem experimental (câmara Stark, 
onde foi introduzido neste estudo apenas o gás SO2); (b) o hall experimental do LNLS com a câmara 
experimental acoplada à linha de luz SGM (seta azul); (c) a amostra congelada no interior da câmara e 
pronta para ser irradiada pela luz síncrotron. 

 
  Fonte: Pilling e Bergantini (2015). 

 

Nesta tese, o procedimento experimental foi executado de forma bastante análoga ao 

trabalho de Pilling e Bergantini (2015), assim como também descrito na tese de Alexandre 

Bergantini (SOUZA, 2015). No presente caso foi depositado apenas dióxido de enxofre 

gasoso sobre uma superfície de ZnSe (seleneto de zinco) a uma temperatura de 12 K, 

produzindo assim um gelo amorfo de SO2 puro (temperatura e estrutura típicas de um gelo 

astrofísico). A deposição da amostra gasosa durou cerca de 5 minutos e forneceu cerca de 20 

mbar de SO2 para a formação do gelo. Durante toda etapa experimental (com exceção da 

etapa de deposição da amostra) a pressão na câmara Stark ficou abaixo 3 x 10-8 mbar (regime 

de ultra-alto vácuo). 

Em seguida a amostra foi exposta à radiação síncrotron (majoritariamente raios X 

moles cobrindo uma faixa espectral de 6 a 2000 eV) durante um tempo total de 270 minutos 

(equivalente à fluência de 1,6 x 1018 fótons cm-2; considerando fótons de 1 keV). Essa 

irradiação, por exemplo, corresponde aproximadamente a 1,2x103 anos de irradiação de raios 

X solares na órbita de Júpiter. A Figura 10 trata dessa e de outras correspondências, pois traz 

em mesma escala curvas dos fluxos de fótons em função de sua energia Ehν, para várias fontes 

de raios X. 
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Figura 10 – Fluxo de fótons em função de Ehν, para a linha de luz SGM e outras fontes de radiação.  

 
Legenda: os quadrados pretos são os valores medidos para o fluxo de fótons dentro da câmara Stark 
numa configuração de feixe monocromático (para a corrente de 200 mA e modo off-focus). A linha 
vermelha é o modelo, usando o código SHADOWUII, para a transmissão do feixe SGM após passar 
por todos os elementos ópticos. Para comparação, são apresentados outros quatro fluxos de fótons: (i) 
fótons não atenuados de YSO do tipo T-Tauri a 1 au; (ii) fluxo de fótons estimado em torno do YSO 
chamado TW Hydra a 40 au; (iii) fluxo solar a 1 au e (iv) a 5,2 au. A inserção é a observação por 
Chandra ACIS-I da estrela T-Tauri ROXs 21 para energias de 0,5 a 7 keV.  
Fonte: Pilling e Bergantini (2015). 

 

Nessa figura, vemos como o fluxo do feixe de radiação síncrotron utilizado é várias 

ordens de grandeza acima do fluxo solar nas proximidades de Júpiter. Isso nos permite 

enxergar os mesmos fenômenos que seriam provocados pela radiação solar na amostra, em 

menos tempo de exposição. Ao mesmo tempo, é nítido que há uma semelhança após 100 eV 

entre o perfil das curvas do fluxo solar em função de Ehν (energia de cada fóton) e o do feixe 

SGM, ou seja, o fluxo atinge seu valor máximo e começa a cair. Uma similaridade 

(qualitativa) do perfil da curva também é notável com os fluxos dos modelos para estrelas T-

Tauri e para o Objeto Estelar Jovem (YSO em inglês) TW-Hydra, mais particularmente neste 

último caso entre 300 e 1000 eV. Isso nos mostra como empregar raios X pode ser útil para 

simular processos que ocorrem em cenários astrofísicos. Nesse contexto, apresentamos a 

Tabela 3 para melhor evidenciar essas semelhanças e diferenças e visualizar a quantidade de 

energia do feixe empregado neste trabalho. 
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Tabela 3 – Fluxo de fótons e Fluxo de Energia Integrados em diferentes Faixas de Energia 

Fluxo de fótons integrado (cm−2 s−1) 

Faixa de 

energia (eV) 
Lab.a 

YSO típico (modelo) a 

1 au 

Modelo de TW 

Hydra a 40 au 
Sol a 1 au 

Sol a 5,2 

UAb 

6–100 3,6 × 1013 ∼5,7 × 1015 2,0 × 1011 1,9 × 1013 4,6 × 1011 

100–2000 9,7 × 1013 7,1 × 1013 7,3 × 1011 8 × 108 3 × 107 

6–2000 1,3 × 1014 5,8 × 1015 9,3 × 1011 1,9 × 1013 4,6 × 1011 

Fluxo de energia integrado (eV cm−2 s−1) 

Faixa de 

energia (eV) 
Lab.a 

YSO típico (modelo) a 

1 au 

Modelo de TW 

Hydra a 40 au 
Sol a 1 au 

Sol a 5,2 

UAb 

6–100 0,1 × 1016 5,4 × 1016 ∼9,9 × 1012 6,2 × 1013 4,3 × 1012 

100–2000 3,6 × 1016 8 × 1015 3,4 × 1014 2,5 × 1011 1,5 × 1010 

6–2000 3,7 × 1016 6,2 × 1016 3,5 × 1014 6,3 × 1013 4,4 × 1012 

Fonte: adaptado de Pilling e Bergantini (2015), e trabalhos ali citados.  
a Linha de luz SGM no LNLS (em modo de feixe branco), na posição da amostra. 
b Distância do Sol equivalente à órbita de Júpiter. 

 

Os fluxos de fótons e de energia designados na Tabela 3 como “Lab.” representam os 

valores de Pilling e Bergantini (2015), que são os mesmos deste trabalho. As colunas 

seguintes nos permitem distinguir a quantidade de fótons e a respectiva energia disponível 

para outras fontes de radiação. As faixas de energia foram separadas de modo a destacar a 

participação dos raios X moles, que no feixe empregado neste trabalho corresponde ao 

segundo intervalo na Tabela 3 (100-2000 eV). 

Ao longo dos experimentos, análises in-situ foram realizadas por um espectrômetro de 

infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) da amostra não irradiada e após cinco 

diferentes fluências de irradiação (1; 5; 30; 90 e 270 minutos). Na fase de irradiação foi 

observada a produção de uma única espécie nova na amostra condensada, a molécula de SO3. 

Detalhes dos espectros no infravermelho e quantificação dos resultados experimentais serão 

apresentados na próxima seção (3). 

 

2.2 Abordagem Computacional 

 

Na parte teórica deste estudo empregamos diversas técnicas, sempre recorrendo ao 

programa Gaussian 09 (FRISCH et al., 2010) para os cálculos de estrutura eletrônica. Esses 

cálculos podem ser divididos em três grupos, detalhados nas subseções seguintes. Dois deles 
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foram motivados pelos experimentos com SO2 congelado: os cálculos em termoquímica 

(Parte A2) e em cinética química (A3). O outro grupo trata da influência da constante 

dielétrica (e outras propriedades) no espectro IR de moléculas incorporadas em matrizes de 

gelo do tipo astrofísico (Parte B). Para as análises gráficas, fizemos uso também dos softwares 

científicos OMNIC (Thermo Scientific Inc.) e ORIGIN (OriginLab Corp.).  

 

2.2.1 Termoquímica (A2) 

 

Para a elucidação dos canais de fragmentação de SO2 durante a irradiação do gelo e 

consequentemente as vias mais favoráveis de formação da molécula SO3, realizamos análises 

termoquímicas teóricas. Todas as espécies químicas (poliatômicas) tiveram suas geometrias 

totalmente otimizadas, ou seja, sem qualquer restrição geométrica durante o cálculo (no 

Apêndice A pode-se conferir as geometrias de equilíbrio). A entalpia (H) de cada espécie 

estudada (mesmo as atômicas) foi calculada por equações termodinâmicas estatísticas padrão2 

a 12 K. As frequências vibracionais harmônicas foram obtidas e avaliadas sem fatores de 

correção e todas as espécies envolvidas apresentaram apenas valores positivos para essas 

frequências. Isso nos garante que usaremos a conformação geométrica mais estável nos 

cálculos seguintes e nos permite estimar entalpias3 de reação com maior acurácia4

Todas as reações químicas propostas foram analisadas e discutidas com base em cada 

entalpia de reação (ΔH). Esta é definida como a diferença de entalpia entre os produtos e os 

reagentes de uma reação (CASTELLAN, 1986). Pode ser menor que zero, quando a reação é 

chamada exotérmica, ou maior que zero, resultando numa reação endotérmica (Figura 11). 

. 

 

 

 
2 Essas equações tratam cada átomo / íon / molécula da amostra como um gás ideal. A dedução detalhada das 
equações está além do escopo desta tese, mas pode ser conferida no hiperlink: http://gaussian.com/thermo/. 
3 Para um gás ideal a baixa temperatura (12 K), a diferença entre H e a energia E é pequena: ~ 0,01 kcal/mol. 
4 A partir dos cálculos das energias vibracionais do ponto zero (ZPE, de Zero-Point vibrational Energy). 

http://gaussian.com/thermo/�
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Figura 11 – Diagramas de entalpia de reações químicas hipotéticas, exibindo a diferença entre reação 

exotérmica (a) e reação endotérmica (b). 

 
Fonte: adaptado de Ball (2014). 

 

Os cálculos foram realizados via teoria de Perturbação de Møller-Plesset de Segunda 

Ordem (MP2), um dos métodos aproximados para solucionar a equação de Schrödinger de 

sistemas multieletrônicos. Levaram-se em conta os efeitos de correlação eletrônica para todos 

os elétrons, tanto os de camada interna (também chamados de caroço) como os de valência5. 

Para evitar a contaminação por spin ao lidar com espécies de multiplicidade de spin maior que 

um, isto é, com elétrons desemparelhados, utilizamos as energias MP2 projetadas 

(SCHLEGEL, 1986). Entre vários os conjuntos de funções de base6 inicialmente testados para 

reproduzir propriedades experimentais de molécula SO2, optamos pelo conjunto cc-pVTZ 

(triplo-Zeta 
7

 

 com valência polarizada e consistente em correlação), inicialmente proposto por 

Dunning (1989) e para o caso de átomos de enxofre por Woon e Dunning (1993). Este foi 

escolhido devido ao seu bom compromisso entre acurácia dos resultados e tempo de cálculo 

(~ 20 vezes mais rápido que se usando uma base quádruplo-Zeta – cc-pVQZ). Além disso, 

forneceu resultados confiáveis em um trabalho da literatura (DOBRIN et al., 2000), no qual o 

número de elétrons era consistente com o tamanho dos sistemas estudados nesta parte da tese. 

2.2.1.1 Parâmetros para a simulação do gelo de SO2 

 

Como primeira aproximação, o efeito médio do meio solvente (matriz sólida) em uma 

determinada espécie incorporada nele pode ser levado em conta simplesmente considerando a 

 
5 Ainda que os conjuntos de funções de base aqui avaliados não tenham sido projetados para dar igual 
importância a todos os elétrons. 
6 Na Química Teórica, cada conjunto é às vezes chamado simplesmente de “base”. 
7 Nome da letra grega usada como símbolo para designar o expoente de cada orbital atômico a ser combinado 
durante o cálculo. 
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presença de um campo elétrico médio em torno dessa substância. Este campo seria 

parametrizado pela constante dielétrica (ε) do meio. Esse nível de descrição pode ser 

alcançado usando a abordagem do Modelo do Contínuo Polarizado (PCM), que é comumente 

implementado em códigos de Química Computacional.  

O modelo PCM8

 

 foi desenvolvido por Tomasi e colaboradores (CAMMI; TOMASI, 

1995; CANCÈS; MENNUCCI; TOMASI, 1997; MIERTUŠ; SCROCCO; TOMASI, 1981), 

com o objetivo principal de avaliar a energia livre de solvatação. Este modelo pode fornecer 

uma primeira correção para a energia eletrônica de reagentes e produtos que se assemelha à 

inclusão de um ambiente sólido (do bulk) envolvendo as espécies químicas individuais, 

conforme apresentado na Figura 12 para o caso de uma molécula de SO2 envolta por uma 

estrutura hipotética da matriz de SO2 sólido. 

Figura 12 – Modelo da solvatação da molécula de SO2 em SO2 sólido a 12 K, conforme descrito pelo 
método PCM. 

 
Fonte: (autor) 

 

 Os únicos dados de entrada adicionais requeridos pelo PCM, em relação aos cálculos 

no vácuo, são a constante dielétrica (ε) e o modelo da forma da cavidade (contato entre soluto 

e solvente). Dos dois parâmetros, o primeiro costuma receber diversos nomes e classificações 

na literatura, variando em função da frequência e da temperatura. Neste trabalho nos 

restringimos à chamada ε estática, ou de “frequência zero” (referente a baixas frequências). O 

modelo que utilizamos de cavidade foi o padrão disponível no programa Gaussian 09, 

enquanto ε variou de modo distinto entre duas diferentes etapas do trabalho (Partes A2 e B), 

conforme detalhamos nas seções a seguir. 

 
8 Mais especificamente, IEF-PCM, com IEF vindo de “Integral Equation Formalism”. Como essa é a única forma 
dentre os modelos PCM empregada neste trabalho, optamos por denotá-la simplesmente como “PCM”. 
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Com o propósito de avaliar efeito da fase condensada sobre as reações decorrentes da 

irradiação do gelo de SO2, os cálculos desta etapa foram feitos inicialmente na fase gasosa e 

em seguida na sólida (de SO2), considerando um modelo aproximado para descrever as 

interações esperadas para a fase condensada. Uma vez que a 12 K podemos presumir que o 

gelo formado no experimento seja amorfo, assumimos que a abordagem PCM seria suficiente 

para contabilizar a polarização das moléculas vizinhas na fase sólida. Para o caso específico 

de gelo SO2 a 12 K, a constante dielétrica não foi encontrada na literatura, por isso foi obtida 

como uma extrapolação do conhecimento da literatura disponível (NICKERSON; 

MCINTOSH, 1957; e conjuntos de dados extraídos da internet), que é apresentada na Figura 

13 em conjunto com as fontes independentes de dados encontradas. 

 

Figura 13 – Extrapolação dos valores conhecidos de ε versus temperatura, para obtenção de ε a 12 K.  

 
Fonte: adaptado de Nickerson & McIntosh (1957) – círculos brancos; dados apenas disponíveis a 
partir de bancos de dados virtuais – quadrados pretos9,10 e triângulos brancos11

 
. 

Propusemos dois cenários diferentes para extrapolar o valor de ε. O primeiro é 

indicado pela linha contínua na Figura 13 e adota um perfil de valores ε aproximadamente 

linear com a temperatura. A extrapolação linear resultou num valor de 40 para a constante 

dielétrica do SO2. Essa mesma metodologia foi aplicada em um trabalho recente da literatura 

que também lidou com PCM, para se estimar ε da água sólida a temperaturas igualmente 

baixas (PERNET et al., 2013). Todavia, em cálculos de etapas posteriores da tese 

desconsideramos essa extrapolação para fins de representação do gelo de SO2, devido à 

 
9 http://www.deltacnt.com/resources/99-00032/ 
10 http://www.microkat.gr/msds/Sulfur dioxide.htm 
11 http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a278956.pdf 

http://www.deltacnt.com/resources/99-00032/�
http://www.microkat.gr/msds/Sulfur%20dioxide.htm�
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a278956.pdf�
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grande diferença que verificamos haver entre os efeitos da matriz sólida de ε = 40 para ε = 1 

(conforme cálculos descritos na subseção 2.2.3.1). O segundo cenário pressupõe que 12 K 

poderia ser tão frio que o interior do gelo teria pouca capacidade de transferência de carga, 

agindo como um gelo fracamente polar. Este fenômeno foi observado para o gelo da água por 

Tsekouras et al. (1998), que mencionaram ser esperado ε = 3 (linha tracejada na Figura 13) 

para um gelo compacto de H2O. 

 

2.2.2 Cinética química (Parte A3) 

 

Visando um melhor entendimento dos processos químicos provocados pela radiação 

síncrotron na amostra de SO2 congelado, procuramos obter os parâmetros cinéticos 

envolvidos em tais processos. A partir da cinética podemos, por exemplo, identificar dentre os 

muitos canais possíveis de uma reação e, até mesmo favoráveis do ponto de vista 

termoquímica, qual é o mais eficiente (chega mais rápido aos produtos). Para esta etapa do 

estudo, contamos com a colaboração com a Profa. Dra. Patrícia Barreto do Laboratório 

Associado de Plasma, localizado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). E 

também com a colaboração já existente (desde a Parte A2) do Prof. Dr. Leonardo Baptista, da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Campus Resende (RJ). 

Para chegar ao entendimento da rapidez relativa de cada reação dentre as que 

contribuem para a formação do SO3 observada, decidimos nos basear na Teoria do estado de 

transição (TST), tornada célebre por Evans e Polanyi (1935, apud VICHIETTI, 2014). A cada 

reação buscamos o estado de transição (TS) do sistema, isto é, o ponto de sela12 na superfície 

de mínimo de energia que conecta os reagentes aos produtos. A energia a ser absorvida pelo 

sistema para se alcançar o TS é geralmente chamada de energia (ou barreira) de ativação. O 

perfil da evolução da energia potencial (V) ao longo de uma reação hipotética pode ser 

visualizado na Figura 14. Nela, Ea' é a energia de ativação13

 
12 Mais simplificadamente, um arranjo de coordenadas atômicas cuja geometria lembra tanto a do reagente 
como a do produto, mas com energia mais alta que a de ambos. 

 da reação hipotética entre A e 

BC, que passa por um estado de transição (ABC)* antes de chegar aos produtos AB e C.  

13 A rigor, trata-se aqui da energia de ativação crítica. Como não utilizamos forma variante no trabalho, 
optamos por omitir o último termo do nome, sem gerar com isso ambiguidade.  
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Figura 14 – Representação gráfica da curva (ou superfície) de energia potencial ao longo de uma 
reação química hipotética. A ocorrência de um estado de transição é designada com o símbolo *. 

 
Fonte: Considine (2013). 

 

Se calcularmos Ea' e os valores de mínimo na superfície de energia potencial (SEP), 

podemos aplicar a TST ao sistema hipotético da Figura 14 para encontrar a constante de taxa14

 

 

da reação. A forma exata de apresentação da equação para k (T) tem variado um pouco na 

literatura (BAPTISTA, 2008; BARRETO; VILELA; GARGANO, 2003), mas uma forma 

simplificada que atende aos nossos propósitos seria: 

 T
'

 T = (T) R
E

b
Q

a-
e

h
kCk , (1) 

 

em que T é a temperatura do sistema, R a constante universal dos gases ideais, kb e h 

respectivamente as constantes de Boltzmann e de Planck, e CQ é um termo que sintetiza um 

conjunto15

Os cálculos cinéticos nos levaram a ampliar o conteúdo metodológico do trabalho, ao 

fazer uso da Teoria do Funcional Densidade (DFT). Este é mais um dos métodos aproximados 

para tratar sistemas com vários elétrons, de custo computacional em geral mais baixo que 

MP2. Porém o grau de confiabilidade dos resultados varia bastante dentre os vários funcionais 

hoje disponíveis. Neste trabalho optamos por utilizar somente o funcional híbrido B3LYP 

 de outros termos que vêm da Termodinâmica Estatística, com os quais não 

precisamos lidar aqui diretamente (mais detalhes na Seção seguinte). 

 
14 Também conhecida na Química como constante de velocidade. 
15 Esse conjunto é o quociente entre a função de partição do TS e o produto das funções de partição dos 
reagentes. 
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(três parâmetros de Becke e um parâmetro de Lee-Yang-Parr), que já se mostrou confiável em 

vários estudos com moléculas contendo o elemento S (DOBRIN et al., 2000; MARTIN, 1999; 

WHITEHILL et al., 2015). Tanto para os cálculos ligados à quebra da molécula SO2 como 

aos referentes à formação de SO3, utilizamos mesmo procedimento para explorar a SEP e 

diferenciar cada TS (ponto na superfície com máximo de energia). Realizamos um cálculo de 

otimização com busca de TS seguido por um cálculo do caminho reacional que ligue a 

estrutura recém-otimizada a duas estruturas de mínimo (reagente e produto). Após esse par de 

cálculos, avaliamos se há apenas uma frequência vibracional negativa associada à geometria 

encontrada (e de módulo não muito baixo), e se o caminho convergiu nas duas direções. 

Nessa condição, o estado estacionário corresponde a um ponto de máximo em todas as 

coordenadas, exceto na coordenada reacional16

 

, na qual é ponto de máximo. 

2.2.2.1 Cálculos relacionados à dissociação da molécula SO2 

 

Nessa etapa do estudo nos preocupamos primariamente em reproduzir resultados já 

registrados na literatura teórica, acerca do sistema SO2 e seus produtos de dissociação. A 

referência principal para esses cálculos foi o trabalho de Lu et al. (2004). Portanto, assim 

como esses autores empregamos para a busca do(s) TS o nível de cálculo B3LYP/6-

311+G(3df), isto é, o funcional B3LYP com o conjunto de funções de base 6-311+G(3df) 

(KRISHNAN et al., 1980; MCLEAN; CHANDLER, 1980). Como no trabalho de referência 

foram identificados oito TS diferentes (LU et al., 2004), utilizamos aqui as geometrias deles 

como ponto de partida para nossos cálculos. Cada um desses estados implica em uma etapa a 

mais a ser levada em conta para a compreensão da quebra de SO2 em seus produtos de 

fragmentação, S, O2, SO, e O, principalmente. Esses mesmos compostos serão reagentes nas 

etapas do processo posterior de produção do composto SO3, observado experimentalmente. 

Para o estudo de uma reação em particular e seu TS, chamado de “TS2” no artigo de 

Lu et al. (2004), avaliamos o desempenho de mais quatro bases. Foram elas: STO-3G (usa 

três funções gaussianas para aproximar cada orbital do tipo Slater); 6-31G(d); 6-311G(d,p) e 

6-311G(2d,d,p), atribuídas respectivamente aos trabalhos de Hehre et al. (1969) e Collins et 

al. (1976); Francl et al. (1982); Krishnan et al. (1980) e Mclean & Chandler (1980); e 

Montgomery et al. (1999). A maior delas – 6-311G(2d,d,p) – é também chamada de CBS-B7, 

 
16 Ou conjunto de coordenadas reacionais, em que mudanças são responsáveis pelo prosseguimento da reação. 



42 
 
devido a figurar dentro do esquema de cálculos do método composto17

 

 CBS-QB3 (Complete 

basis set com uso do funcional B3LYP). Sempre que fizemos uso da base CBS-B7, extraímos 

o resultado final do cálculo (energia e correções) via CBS-QB3. 

2.2.2.2 Cálculos ligados à formação da molécula SO3 

 

O processo de produção de SO3 deve passar necessariamente pelas espécies 

intermediárias SO, O2 e O, e a própria molécula SO2. Além delas, possivelmente participem 

também espécies iônicas (como O+), que não são consideradas neste estudo.  

Nesta fase dos cálculos, não dispusemos de geometrias previamente obtidas na 

literatura para a caracterização de TS como pontos de máximo (ou de sela) na SEP. Visando 

uma maior eficiência no processo de busca por TS, para cada geometria proposta mantivemos 

o uso dos quatro conjuntos de funções de base apresentados no tópico acima. Atribuímos uma 

designação numérica de acordo com a base, do seguinte modo: (1) STO-3G (também 

conhecido “base mínima”); (2) 6-31G(d); (3) 6-311G(d,p); (4) 6-311G(2d,d,p) 

complementando seus resultados com uso do método CBS-QB3. A cada vez que os cálculos 

de otimização e construção do caminho concluíram com sucesso, partindo da geometria 

otimizada realizamos esse par de cálculos com a base maior seguinte – na sequência de (1) a 

(4) – e acrescentamos a letra “a” ou “b” para a designação da 2ª ou 3ª etapa de cálculos, 

respectivamente. Desse modo, um cálculo B3LYP/CBS-B7 que seja a terceira otimização em 

sequência, a partir de uma primeira otimização em 6-31G(d), recebe a designação de “2b”. 

Nossa abordagem para esses cálculos consistiu em dar um chute inicial de variação da 

geometria do SO3 (de equilíbrio para cada método/base empregado), a partir das seis 

propostas ilustradas e numeradas na Figura 15. Esses pontos de partida foram obtidos do 

seguinte modo: para as estruturas 1 e 5, a ligação entre o átomo O4 e seu vizinho (S1) foi 

esticada em 33% em relação ao valor de equilíbrio para aquela base na molécula SO3; as 

estruturas 2, 3 e 6 tiveram a ligação entre O4 e O3 maior em 33% que a ligação O-O na 

molécula SOO obtida com a mesma base; já a estrutura 4 teve uma ligação S-O comprimida 

ao valor mediano entre as moléculas SO3 e SO, e o ângulo oposto a essa ligação reduzido em 

40°. Além disso, o ângulo (S1,O3,O4) nas estruturas 2, 3 e 6 teve o valor de 180°, 120° e 

240°, respectivamente, enquanto que na estrutura 5 o ângulo (O3,S1,O4) foi alterado para 80°. 
 
17 Assim chamado por ser uma composição de cálculos em DFT, MP2 e outros métodos, a fim de corrigir a 
energia e variáveis termodinâmicas a ela relacionadas, gerando resultados mais compatíveis com dados 
experimentais. 
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Figura 15 – Modelos das estruturas usadas como ponto de partida (input) para a busca de TS de 
reações ligadas à formação de SO3.,  

 
Fonte: Autor. 

 

2.2.3 Espetros IR em Cálculos de Estrutura Eletrônica (Parte B) 

 

Ainda que não seja nosso intuito discorrer profundamente sobre as bases da obtenção 

de tais espectros, e sua origem hoje já bem explicada pela Mecânica Quântica e descrita em 

diversos livros-texto (BALL, 2014; LEWARS, 2016), podemos aqui pincelar o mínimo de 

conceituação / procedimentos computacionais que permita modelar as espécies químicas por 

meio de seu espectro IR, e ao mesmo tempo explicar ao menos parte das diferenças que 

naturalmente surgem em relação aos espectros experimentais. 

Em primeiro lugar, é importante ter em mente que mesmo em cálculos de primeiros 

princípios ou ab initio com que lidamos aqui, existe uma aproximação que por padrão é 

empregada que é tratar cada ligação química como um oscilador harmônico, que vibra de 

acordo com uma frequência vibracional típica, atrelada a uma constante “de mola”. Na 

prática, quando há várias ligações e assim vários modos da molécula vibrar, as constantes de 

vibração têm sido obtidas por meio de um processo de diagonalização de matrizes, que pode 

exigir muitos recursos computacionais para métodos mais refinados e sistemas maiores.  
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As vibrações harmônicas costumam ser tidas como uma boa aproximação para as 

vibrações reais anarmônicas ao menos para níveis de vibração de mais baixa energia, como é 

nosso caso. Em todo caso, uma prática comum é multiplicar cada uma das frequências por um 

fator de correção empírico, ajustado para um dado nível de cálculo a partir do conjunto de 

moléculas testadas. Neste trabalho, optamos por não utilizar esse tipo de parâmetro, uma vez 

que nosso foco não está em reproduzir exatamente o espectro, mas nas alterações ocorridas 

em seu perfil de frequências e intensidades vibracionais. Esta, por sua vez, obtemos da 

mudança no momento de dipolo do sistema gerada a partir da vibração. Essa mudança pode 

não ocorrer, por ex. num estiramento de ligação homonuclear, e chamamos esses casos de 

modos inativos no IR. Na Figura 16 apresentamos diversos possíveis espectros no IR de uma 

mesma molécula, obtidos em diferentes ambientes químicos, no trabalho de Pohl et al. (2007). 

Nele, os autores também confrontam os dados experimentais com um espectro calculado via 

Química Teórica. Podemos perceber com os resultados desses autores como a aparência do 

espectro assemelha-se mais ao obtido / calculado no vácuo, quando o grau de interação do 

soluto com o solvente (ambiente químico) é pequeno. Assim como mostra a Figura 16 e 

diferentemente do espectro observacional apresentado anteriormente, neste trabalho 

utilizamos números de onda (cm-1) para representar a frequências vibracionais. 
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Figura 16 – Conjunto de diferentes espectros no IR da molécula Ac-Gly-NHMe (fórmula C5H8N2O2) 
como observado em (a) solução de diclorometano, (b) solução de dimetilsulfóxido, (c) matriz de Kr, 
(d) matriz de Ar e (e) tal como obtido a partir de cálculos de estrutura eletrônica (no vácuo). 

 
Fonte: adaptado de Pohl et al. (2007). 

 

2.2.3.1 Parâmetros para simular moléculas presas em gelos quaisquer 

 

Após usar o PCM para simular um gelo específico, avaliamos que seria interessante 

generalizar essa abordagem para outras moléculas de interesse astrofísico, presas em gelos 

mais gerais, também relevantes do ponto de vista astrofísico. H2O(s) é o principal componente 

desses gelos, e sua constante dielétrica pode ser tão baixa quanto 2 (TSEKOURAS; 

IEDEMA; COWIN, 1998), ou tão alta quanto 180 (ARAGONES; MACDOWELL; VEGA, 

2011). Com base nisso, realizamos (via PCM) novas buscas por geometria de equilíbrio e 

análises vibracionais para diversos valores de ε, abrangendo todo esse intervalo, com 

espaçamentos variáveis. Por questões de conveniência computacional, empregamos para isso 

mesmo nível de cálculo que para o conjunto de cálculos em Termoquímica (MP2/cc-pVTZ, 

subseção 2.2.1). A análise dos modos vibracionais neste estudo leva em conta que a molécula 

esteja bastante diluída, de modo a interagir diretamente apenas com as moléculas do solvente. 
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Podemos nos valer da relação de ε com outras características físico -químicas do bulk 

para verificar como estas influenciam os espectros IR das moléculas ali incorporadas. Se 

assumirmos que o gelo simulado tem apenas uma fase e a distribuição dos componentes 

principais (tais como H2O ou CO) em torno da molécula de interesse é isotrópica, obtemos o 

valor de ε para a mistura sólida da seguinte forma (SUN; GOLDBERG, 2005): 

 

  (2) 

 

em que Xi é a fração em volume ocupada por cada componente i considerado e ε𝑝𝑖 é a sua 

constante dielétrica quando em seu gelo puro (do inglês pure ice). Com isso temos acesso ao 

valor de ε em gelos astrofísicos de composição conhecida, e vice-versa. 

No contexto da abordagem adotada de um meio efetivo (contínuo), também estudamos 

a influência da porosidade do gelo, assumindo que ε = 1 no interior dos poros. Fazemos isso a 

partir do valor da permissividade relativa (outro nome para ε) para o gelo compacto, e 

adotando a relação adequada entre as duas quantidades simuladas, como a que já foi descrita 

na literatura para misturas sólidas ternárias por Sun e Goldberg (2005): 

 

 Porosidade = 1
%100

−

−
×

pi

pi

ε

εε
 (3) 

 

Na equação (3), ε𝑝𝑖 refere-se à constante dielétrica do gelo puro e compacto, 

assumindo uma estrutura sem poros. Sempre que possível, utilizamos uma ε 𝑝𝑖 obtida de 

trabalhos experimentais. Para o metano, foi retirada de um trabalho realizado a 30 K 

(MARTONCHIK; ORTON, 1994). Já para matrizes de H2O, empregamos duas ε𝑝𝑖, uma 

valendo 3,0 para baixas temperaturas (T ~ 30 K) e outra no valor de 180 para temperaturas 

mais altas (T ~ 140 K), conforme os respectivos estudos acima citados de Tsekouras et al. 

(1998) e Aragones et al. (2011).  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO – PARTE A (Processamento químico no gelo de SO2 

irradiado) 

 
 

Os espectros FTIR adquiridos do gelo depositado a 12 K (amostra virgem) e em cinco 

diferentes fluências são apresentados na Figura 17. Para cada espectro também apresentamos 

o tempo de exposição à radiação, em minutos. 

 

Figura 17 – Espectros IR do gelo de SO2 a 12 K, não irradiado (espectro em preto) e após varias 
fluências de raios X (demais cores).  

 
Fonte: adaptado de Bonfim et al. (2017). 
 

Por meio da quantificação da área de picos selecionados nos espectros, pudemos 

avaliar as mudanças físicas e químicas ocorridas na amostra durante o curso do experimento. 

E com isso determinamos algumas propriedades físico-químicas do sistema e seus 

componentes. Estas incluíram: abundâncias no equilíbrio químico; seções de choque efetivas 

de formação (das espécies novas, nesse caso em particular do SO3) e de dissociação por raios 

X (espécie pai, nesse caso o SO2); rendimento de fotodessorção da espécie pai.  

A evolução das áreas nos deu evidência da formação de uma nova espécie química, o 

trióxido de enxofre ou SO3, devido ao aparecimento de seu pico duplo característico em torno 

de 1380-1410 cm-1 (KHANNA, 1995; SCHRIVER-MAZZUOLI; SCHRIVER; 

CHAABOUNI, 2003). Para a quantificação de SO2, foi escolhido seu pico mais intenso 
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centrado em 1330 cm-1 (BOOGERT et al., 1997; SCHRIVER-MAZZUOLI; CHAABOUNI; 

SCHRIVER, 2003), identificado como ν3 na Figura 17, e para SO3 o pico duplo centrado em 

1396 cm-1. A impureza na amostra de gelo (espécie CO2 como contaminante no cilindro de 

SO2) representa apenas 0,3% da quantidade inicial de SO2 e não afetou o experimento. Além 

de SO3 nenhuma outra espécie produzida por irradiação foi detectada. 

 

3.1 Parte A1 – Cálculo das seções de choque efetivas de fotodissociação e formação 

molecular induzida por raios X 

 

A evolução da abundância de uma dada espécie molecular (inicialmente presente ou 

nova) na amostra de gelo durante a sua irradiação pode ser quantificada pela equação 

 

  ( )( )[ ]1
0 cm1AAA , −×−

∞ −⋅=− Ffde σ
 (4) 

 

onde A, Ao e A∞ são, respectivamente: a área da banda IR selecionada referente a um modo 

vibracional específico em uma determinada fluência de fótons F (em unidades de cm−2); a 

área da mesma banda no início do experimento; a área no valor máximo de F (também 

chamada de fluência terminal). Além disso, σd,f representa , dependendo do caso, a seção de 

choque efetiva de formação (σf) para uma nova espécie produzida (espécie filho) ou a seção 

de choque efetiva de destruição (σd) (ou de fotodissociação) para uma espécie inicialmente 

presente (chamada espécie pai), ambas em unidades de cm2. Detalhes adicionais do 

desenvolvimento e do significado dessa fórmula podem ser encontrados no trabalho de Pilling 

& Bergantini (2015). 
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Figura 18 – Diferenças na área da banda para o SO3 produzido durante a fotólise (painel superior) e 
para o SO2, sua espécie parental (painel inferior). As linhas indicam o melhor ajuste empregando a 
Equação 4. 

 
                 Fonte: adaptado de Bonfim et al. (2017). 
 

A Figura 18 mostra a evolução das diferenças nas áreas de banda (área de banda em 

uma dada fluência subtraída pela área de banda da amostra não irradiada) para a espécie filho 

observada, SO3 (painel superior) e para sua espécie pai, SO2 (painel inferior), em função da 

fluência de fótons para a experiência avaliada. Ajustando essas duas quantidades através da 

Equação 4, determinamos as seções de choque efetiva de formação e de destruição, 

respectivamente para a espécie produzida SO3, e a destruída, SO2. O valor determinado para a 

seção de choque efetiva de formação de SO3 a partir da fotólise de SO2 a 12 K por raios X 

moles foi de (2,1 ± 0,2) x 10-18 cm2. Analogamente, a seção de choque efetiva de destruição 

de SO2 foi de (2,5 ± 0,7) x10-18 cm2. Comparamos os valores médios de nossos resultados 

com os de outro trabalho em que gelo contendo SO2 também foi irradiado por raios X moles 

nas instalações do LNLS, o já citado estudo de Pilling e Bergantini (2015). 
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Tabela 4 – Comparação das seções de choque efetiva de destruição (SO2) / formação (SO3) obtidas no 
trabalho de Pilling e Bergantini com as obtidas neste trabalho. 

Composto T (K) σd,f (cm2) Ref. 
 SO2 (gelo misto) 50  (4,3 ± 0,9) × 10-18 Pilling e Bergantini (2015) 
SO2 (gelo puro) 12 (2,5 ± 0,7) × 10-18  Este trabalho 

    
 SO3 (gelo misto) 50  (1,3 ± 0,3) × 10-18 Pilling e Bergantini (2015) 
SO3 (gelo puro) 12 (2,1 ± 0,2) × 10-18 Este trabalho 
Fonte: adaptado de Pilling e Bergantini (2015) e de Bonfim et al. (2017).  

 

A comparação entre os dois experimentos na Tabela 4 mostra que obtivemos um valor 

42% menor para σd (SO2) e 62% maior para σf (SO3), em média. Levando em conta as 

incertezas experimentais de ambos os trabalhos, σd (SO2) foi no mínimo 7% e no máximo 

65% menor, enquanto que σf (SO3) foi entre 20% e 130% maior, em relação aos resultados de 

Pilling de Bergantini (2015). Isso diz que o SO3 é produzido com maior intensidade no 

experimento deste trabalho, para uma intensidade menor de SO2 sendo destruído. 

Destacamos que há duas diferenças importantes entre os dois experimentos que podem 

explicar essa discrepância entre os resultados. A primeira delas vem do fato que Pilling e 

Bergantini empregaram um gelo misto (H2O:CO2:NH3:SO2) contendo SO2 próximo de 13%, e 

não um gelo puro como aqui. Por um lado, havia uma concentração menor de SO2 no 

experimento com gelo misto, o que dificulta a reversão do processo de quebra da molécula 

SO2 quando esta é fotolisada. Por outro, menos SO2 na vizinhança molecular significa uma 

menor probabilidade de o SO3 ser formado, o que é sinônimo de uma σf menor. Além disso, 

há a diferença de temperatura. Lanzerotti et al. (1982) mostraram em experimentos com íons 

que o aumento de 10 para 50 K parece não produzir alterações no resultado da chamada 

radiólise (fenômeno análogo à fotólise). Também Pilling e Bergantini averiguaram o efeito da 

maior temperatura sobre as reações de fotólise. E, mesmo seu intervalo compreendendo 

valores mais altos, verificaram haver pouca dependência de σd com a temperatura 

(comparando na faixa de 50 a 90 K). Inclusive, os autores relataram para SO2 a menor 

dependência com a temperatura entre as moléculas estudadas. Ainda assim, não há evidências 

suficientes para que descartemos por completo a influência sobre as seções de choque da 

diferença de 40 K entre os experimentos. 
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3.2 Parte A1 – Equilíbrio químico durante a fotólise 

 

A partir da área medida nos espectros IR nós podemos obter a densidade de coluna 

molecular, empregando para isso a seguinte equação adaptada de Pilling et al. (2011b): 

  

 ]cm [molécula32 2-A
B
.N = , (5) 

 

 onde N é a densidade de coluna da uma determinada espécie, A é a área da banda (em 

unidades de cm-1) de um modo vibracional específico no IR e B é a correspondente força da 

banda. Adotamos neste trabalho o valor de 1,47 x 10-18 cm molécula-1 para a força da banda 

de SO2 (1330 cm-1), tomado de Garozzo et al. (2008). Consideramos esse mesmo valor para a 

força da banda de SO3 (1396 cm-1), devido à falta de valores mais adequados na literatura. A 

densidade de coluna de SO2 inicial foi estimada em 9,8 x1018 moléculas cm-2, calculada da 

mesma forma como feito por Pilling et al. (2010, 2011b).  

Mostramos as densidades de coluna derivadas como uma função da fluência de raios-

X na Figura 19, onde os valores na fluência terminal são tidos como limites assintóticos. Os 

dados de SO2 incluem apenas a fração de amostra iluminada pelos fótons de raios X banda 

larga (~ 1 μm superior). Supondo que o sistema atingiu o equilíbrio químico, podemos tratar 

essas densidades de coluna como os valores finais e calcular as abundâncias de equilíbrio para 

o reagente (SO2) e o produto (SO3). O equilíbrio químico durante processamento de gelo por 

fótons, elétrons ou íons, acontece quando espécies pai e filho atingem abundâncias que se 

mantêm constantes durante as reações de produção-destruição recíprocas disparadas pela 

entrada de energia. Esse cenário de estado estacionário explica o planalto horizontal de 

abundâncias químicas observadas em fluências maiores que ~ 1,6 x 1018 fótons cm-2 (ver, por 

exemplo, Figura 18 ou Figura 19). A esse valor chamamos fluência de equilíbrio químico (em 

inglês, CEF). O equilíbrio químico também é afetado pela temperatura da amostra, uma vez 

que os produtos voláteis podem dessorver do gelo. Mais detalhes sobre equilíbrio químico 

induzido por radiação em gelos podem ser encontrados em algumas publicações recentes. 

(ALMEIDA et al., 2017; RACHID; FAQUINE; PILLING, 2017; VASCONCELOS et al., 

2017a, 2017b) As densidades de coluna individuais são prontamente convertidas em 

porcentagem de abundâncias, dividindo-as pela soma (final) das densidades de coluna no 1 

mícron superior (~ 1,8 x 1018 moléculas cm-2), que implicou na percentagem final de 

abundâncias de 88% de SO2 e 12% para a molécula de SO3. Ainda sobre a Figura 19, as 
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linhas vermelhas são o ajuste exponencial associativo (similar à equação 4) das densidades de 

coluna. 

 

Figura 19 – Densidade de coluna plotada como função da fluência de raios X, para ambos SO2 e SO3.  

 
Legenda: Os dados de SO2 incluem apenas a fração de amostra iluminada pelos raios X de 

banda larga (~ 1 μm a partir da superfície). CEF (Fluência de Equilíbrio Químico) indica a fluência na 
qual a fotólise do gelo alcança o equilíbrio químico. Fonte: adaptado de Bonfim et al. (2017). 

 

Empregando a fração derivada de abundância em química em equilíbrio podemos 

calcular a constante de equilíbrio do sistema Kc = [SO3] / [SO2] = NSO3 / NSO2 ~ 0,14. Essa 

constante baseia-se na aproximação de que temos apenas um produto neste sistema, a 

molécula de SO3, e na substituição da razão de concentração pela de densidade de coluna, 

devido à sua natureza adimensional. Sabendo a constante de equilíbrio do sistema, podemos 

estimar a variação de energia livre de Gibbs ΔG = – R T ln Kc, onde R = 8,314 J K-1 mol-1 é a 

constante dos gases ideais e T é a temperatura da amostra em Kelvin (CASTELLAN, 1986). 

O valor obtido desta forma para ΔG foi de 48 cal/mol (~ 2,1 x 10-3 eV). Como ΔG > 0, a 

reação não é espontânea (necessita absorver energia para ocorrer, o que se dá neste caso 

durante a incidência de raios X). 

 

3.3 Parte A1 – Fotodessorção de SO2 por raios X 

 

Uma vez que SO3 foi a única nova espécie observada por FTIR na amostra sólida 

durante a fotólise, a diferença entre as seções de choque de formação e destruição sugere que 

uma fração das moléculas de SO2 pode ter dessorvido a partir do gelo. Ou espécies inativas 

em IR podem também ter sido produzidas, tais como O2 ou S2. A partir de um balanço de 
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massa das espécies químicas observadas ao longo do experimento, determinamos o 

rendimento de fotodessorção Yd em função da fluência utilizando a expressão genérica: 

 

 
F

NN
Y sdSO

d
∑∆−∆

= ..2

,
 (6) 

 

o que nos diz que Yd [molécula fóton-1] vem da diferença entre a diminuição da densidade de 

coluna de SO2 (ΔNSO2) e o aumento da densidade de coluna das espécies filho (ΔNd.s), 

dividido pela fluência medida F.  

A Equação 6 dá o rendimento de fotodessorção exato, se todos os ΔN d.s são 

conhecidos. Caso contrário, ela fornece apenas um limite superior. Ainda assim, a maioria das 

espécies intermediárias resultantes da fotofragmentação de SO2 (por exemplo, moléculas de 

SO e O2) podem combinar umas com as outras para formar SO3, como discutimos em mais 

detalhes posteriormente neste trabalho. (Ver também as reações I e II na Tabela 6 e reação 

VIII na Tabela 7) E nenhuma dessas espécies pôde ser identificada nos espectros IR, 

indicando assim a que sua contribuição para ΔNd.s deve ser de pouca relevância, incluindo as 

espécies inativas em IR que participam da formação de SO3. Com base nisso, consideramos 

que assumir o SO3 como a única espécie filho é uma aproximação válida para avaliar o 

processo de fotodessorção. 

Chen et al. (2013) já sugeriram que raios X moles podem produzir fotodessorção em 

análogos de gelo astrofísico, sem apresentar resultados quantitativos, no entanto. Também 

existem estudos na literatura que tratam de dessorção de íons provocada por raios X 

(ALMEIDA et al., 2014; ANDRADE; ROCCO; BOECHAT-ROBERTY, 2010), mas 

distinguimos nossos resultados daqueles, uma vez que pudemos quantificar o total Yd 

(principalmente da espécie neutra), não o iônico. Tanto as experiências Andrade et al. (2010), 

irradiando gelo de metanol, como as de Almeida et al. (2014) com gelo de acetona, exibiram 

um resultado de ~ 5 x 10-8 íons dessorvidos por fóton. No presente trabalho, o rendimento de 

dessorção é várias ordens de magnitude maior do que aqueles dados de literatura relativa a 

dessorção iônica de irradiação com raios X, como veremos mais. Com efeito, o Yd de espécies 

iônicas tende a ser muito inferior ao das espécies neutras, como é claramente visto 

comparando os resultados de Andrade et al. (2010) com aqueles de Bertin et al. (2016) para a 

mesma molécula (mais detalhes na Tabela 5).  

Para fins práticos de tratamento de dados podemos reescrever Yd como: 
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 Yd = a *e (- F * b) + Yd.∞, (7) 

 

onde a e b são parâmetros empíricos que caracterizam um decaimento exponencial, e Yd,∞ é 

um coeficiente linear que dá o rendimento de fotodessorção em fluências muito altas. Na 

Figura 20, o rendimento de fotodessorção induzida por raios X Yd é plotado versus a fluência 

F e o melhor ajuste é mostrado pela linha sólida, para a qual os parâmetros empíricos são Yd,∞ 

= 0,25 ± 0,05 molécula fóton-1; a = 10 moléculas fóton-1; b = (0,21 ± 0,03) x 10-16 cm2 fóton-1. 

Yd (0) é igual a zero, uma vez que não há variação na densidade de coluna antes da irradiação, 

e portanto foi omitida no ajuste e também na Figura 20. Além disso, observamos que em 

cerca de 1 min após o início do experimento ou na fluência F = 6 x 1015 cm-2 (ver Figura 20), 

Yd é notavelmente maior do que quatro minutos depois e também nos últimos valores de 

fluência, e tal diferença nos permite sugerir: i) a amostra de gelo pode sofrer algum tipo de 

compactação ao ser processada pela radiação incidente; ii) no início do experimento é mais 

provável que a espécie filho recém produzida recomponha SO2 com um excesso de energia, 

que por sua vez poderia ser usada para causar um processo equivalente à fotodessorção. Com 

os conhecimentos disponíveis até o momento, não temos evidências suficientes para excluir 

nenhuma das hipóteses. Devido à considerações acima, podemos chamar Yd,∞ = YX como uma 

fotodessorção efetiva induzida por raios X na amostra de SO2. 

 

Figura 20 – Rendimento (Yd) para a fotodessorção de SO2 ao longo do experimento, assumida como 
um limite superior (mais detalhes no texto). A linha contínua mostra o melhor ajuste empregando a 
Equação 7, enquanto que a linha tracejada laranja é uma extrapolação da assíntota horizontal de Yd. 

 
                 Fonte: adaptado de Bonfim et al. (2017). 
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Uma importância especial poderia ser dada para o parâmetro Y d,∞ na Equação 7, que 

nos diz quantas moléculas por fóton ainda estão dessorvendo após o sistema atingir o 

equilíbrio químico. Esse rendimento terminal, que determinamos neste trabalho por meio do 

ajuste apresentado na Figura 20, foi de aproximadamente YX = 0,25 molécula fóton-1 para a 

amostra de SO2 a 12 K. Comparamos na Tabela 5 nossos resultados com o rendimento 

(também chamado de taxa) de fotodessorção reportado em outros trabalhos nos quais gelo 

tenha sido irradiado a baixa temperatura. Devido à ausência de literatura que envolva 

irradiação de raios X em gelo puro de SO2, uma comparação geral é feita com fotodessorção 

de gelo avaliada para outras moléculas desorvedoras e/ou fontes de irradiação. Nossa Yd,∞ é 

entre 100 e 1000 vezes maior do que os valores de Öberg et al. (2009b) derivados de 

irradiação VUV para CO, CO2 e N2, e também para o metanol, CH3OH (ÖBERG et al., 

2009a). para a última molécula, Bertin et al. (2016) determinaram uma menor taxa de 

dessorção, argumentando que estavam levando em conta uma descrição mais precisa do 

processo de fotodessorção. Ainda em relação a estudos de gelo de metanol, Chen et al. (2013) 

associaram fotodessorção desencadeada por raios X de banda larga com poucos produtos de 

fotólise sendo formados. Essa associação é consistente com o que vemos em nossos 

resultados. O uso de espectrometria de massa forneceria uma quantificação mais precisa da 

taxa de dessorção de SO2, embora tais medições estavam além do escopo do presente 

trabalho. 

 

Tabela 5 – Comparação do Yd,∞ determinado neste trabalho com dados da literatura disponível. 

Molécula N inicial 
(1016 cm-2) T (K) 

Fonte de 
irradiação / faixa 

da energia 

Yd,∞ 
(molécula 

fóton-1) 
Ref. 

CO 0,4 15 VUV / 7-10.5 eV 3 x 10-3 Öberg et al. (2009b) 

CH3OH 0,6-2,1 20 VUV / 7-10,5 eV 2 x 10-3 Öberg et al. (2009a) 

CH3OH 2,0 10 VUV / 7-14 eV ~ 10-5 Bertin et al. (2016) 

CH3OH N/A a 55 Raios X moles / 
537 eV 5 x 10-8 b Andrade et al. (2010) 

SO2 
(gelo puro) 

980 12 

Feixe de banda 
larga (VUV e 

Raios X moles) / 
6-2000 eV 

0,25 Este trabalho 

Fonte: adaptado de Bonfim et al. (2017). a Não acessível. b Dessorção de fragmentos iônicos apenas. 
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3.4 Parte A2 – Investigação Termoquímica 

 

Em busca de uma interpretação mais precisa dos dados experimentais, realizamos 

estudos em Química Teórica, visando elucidar os processos que levariam à produção da 

molécula filho observada, SO3. Escolhemos o nível de teoria dos cálculos visando um bom 

acordo com os parâmetros experimentais selecionados do composto SO2, que incluíram suas 

frequências vibracionais e o momento de dipolo. Apesar de métodos de cálculo mais 

refinados que o MP2 serem capazes de alcançar concordância ainda maior (JOHNSON III, 

2016; MARTIN, 1999), os mesmos não estão disponíveis para executar análise vibracional 

em cálculos PCM no programa Gaussian 09. Por essa razão, escolhemos MP2/cc-pVTZ como 

o nível de cálculo para as investigações teóricas desta parte do trabalho. 

Do ponto de vista termodinâmico, a espontaneidade duma reação química é conhecida 

através de sua variação na energia livre de Gibbs (ΔG), que normalmente é obtida pela 

equação: 

 

 ΔG = ΔH – TΔS (8) 

 

onde T é a temperatura em kelvins, ΔH é a variação da Entalpia e ΔS a variação da entropia 

do sistema. A uma baixa temperatura T, devido aos relativamente pequenos valores de 

entropia de moléculas, é uma abordagem comum considerar as mudanças na entalpia (ΔH) 

igual aos valores de ΔG, de tal forma que as contribuições entrópicas (ΔS) possam ser 

omitidas na Equação 8, sem comprometer a análise termoquímica (CASTELLAN, 1986). 

No presente estudo, numa tentativa de elucidar o caminho de formação da molécula de 

SO3 a partir da transformação química do gelo de SO2 na presença de raios X, estudamos 

numa fase inicial sete canais de reações para a dissociação do dióxido de enxofre (e um de 

ionização), e os apresentamos na Tabela 6, juntamente com seus respectivos valores de ΔH de 

reação. Conforme dissemos anteriormente, a análise termoquímica foi conduzida a 12 K, a 

mesma temperatura da amostra congelada. Ainda que comparações diretas dos cálculos e com 

dados experimentais (deste trabalho ou da literatura) não sejam sempre aplicáveis, devido à 

abordagem simplificada de nossa modelagem. As comparações são mais viáveis para a fase 

gasosa, muito embora ainda haja a diferença de temperatura, pois na sua maioria esses dados 

são obtidos a temperatura ambiente ou mais quente. Na fase gás, nosso valor de ΔH para a 

reação VI dista em apenas ~ 3% do potencial de ionização para SO2 de 12,4 ± 0,4 eV obtido 

por Smith e Stevenson (1981).  
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Tabela 6 – Conjunto de reações propostas relacionadas à fotodissociação de SO2 e seus respectivos 

valores de ΔH a 12 K em nível MP2/cc-pVTZ (com ZPE), tanto para fase gás como em 
gelo de SO2 simulado via PCM (adotando ε = 40 ou ε = 3). Valores em kcal mol-1 e em eV. 

 Reação ΔH (ε = 40) ΔH (ε = 3) ΔH (fase gás) 

 Reagente  Produtos kcal/mol eV kcal/mol eV kcal/mol eV 

I SO2 → S + O2 128,2 5,56 126,9 5,50 126,4 5,48 

II SO2 → SO + O 128,7 5,58 128,6 5,58 127,7 5,54 

III SO2 → S + 2O 254,9 11,05 254,4 11,03 253,8 11,01 

IV SO2 → SO+ + O- 200,7 8,70 248,6 10,78 352,3 15,28 

V SO2 → SO- + O+ 279,7 12,13 325,8 14,13 427,1 18,52 

VI SO2 → SO2
+ + e- 212,7 9,20 233,2 10,11 277,6 12,04 

VIIa SO2 → SO + O+ + e- 351,2 15,23 377,5 16,37 434,0 18,82 
 a Considerando reação em duas etapas (desprendimento eletrônico + dissociação catiônica) 

 

Como visto da Tabela 6, todos os canais de dissociação considerados são acessíveis 

pelo intervalo de energia da radiação síncrotron empregado neste trabalho de 6 a 2000 eV. 

Portanto, todos os canais de dissociação de SO2 e subsequente formação de espécies filho 

podem ser tomados a princípio como possíveis. Ainda assim, neste trabalho não pudemos 

calcular as seções de choque de produção para cada uma dessas espécies, uma vez que as 

mesmas não foram identificadas nos espectros. Também verificamos com a Tabela 6 que os 

(valores de) ΔH para produzir pares de espécies iônicas são bem diferentes entre si, e que a 

reação V requer a maior absorção de energia (entalpia), dentre as reações de uma única etapa. 

Estudamos também uma série de reações associadas à formação da molécula SO3 e 

espécies iônicas correlatas (SO3
+, SO3

-). A Tabela 7 apresenta as quinze reações químicas 

relacionadas com produção de SO3 propostas neste trabalho seguidas novamente pelo 

correspondente valor teórico de ΔH de cada uma. Também aqui, o efeito da inclusão do meio 

polarizado pode ser observado ao comparar ΔH calculados em fase gasosa com os valores 

calculados na fase sólida, para os dois cenários de gelo (fracamente e fortemente polar). No 

caso desta tabela, o potencial de ionização para SO3 de 304 ± 5 kcal mol-1 de Smith e 

Stevenson (1981) difere em 5% do valor de (– ΔH) para a reação XIX em fase gasosa. Já a 

reação XVIII na mesma fase, concorda razoavelmente com o valor experimental de 39 ± 4 

kcal mol-1 obtido por Rothe (1975). 
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Tabela 7 – Reações químicas relacionadas com a produção de SO3 e seus respectivos valores de ΔH 

(kcal/mol) a 12 K , tanto em fase gasosa como em SO2 sólido (PCM com ε = 40 ou ε = 3). 
 Reação ΔH (em nível MP2/cc-pVTZ)  

 Reagentes  Produtos SO2(s) 
ε = 40 

SO2(s) 
ε = 3 Fase gás  

VIII SO + O2 → SO3 -81,38 -83,51 -82,80  

IX SO2 + O → SO3 -79,39 -82,49 -82,49  
X SO + O2

+ → SO3
+ -52,57 -55,90 -63,33  

XI SO2 + O+ → SO3
+ -79,64 -85,77 -100,2  

XII SO+ + O2 → SO3
+ -21,43 -21,79 -25,62  

XIII SO2
+ + O → SO3

+ -69,88 -70,00 -71,48  
XIV SO- + O2 → SO3

- -106,8 -108,3 -114,1  
XV SO2

- + O → SO3
- -104,3 -105,5 -107,9  

XVI SO + O2
- → SO3

- -115,3 -121,1 -130,8  
XVII SO2 + O- → SO3

- -86,04 -95,11 -113,9  
XVIII SO3

- → SO3 + e-  96,94  76,50  38,21  
XIX SO3

+ + e- → SO3 -222,2 -245,6 -288,6  
XXa SO2 + O+ + e- → SO3 -301,8 -331,4 -388,8  

XXIb SO2 + SO2*  
(Ehv > 2,30eV) → SO3 + SO < 0 < 0 < -7,77  

XXIIb O2 + SO2*  
(Ehv > 2,05eV) → SO3 + O < 0 < 0 < -2,43  

  a Considerando reação em duas etapas (reações XI + XIX)  

  b Reações obtidas do trabalho de Whitehill et al. (2013), assumindo que H(SO2*) – H(SO2) = Ehν. 
 

Em fase gasosa, as reações XI e VIII são as mais favoráveis, em ordem de valores de 

ΔH. O mesmo vale para os ΔH de reação calculados com o modelo de gelo (de SO2) 

fracamente polar, enquanto que se o modelo fortemente polar é aplicado, a reação VIII passa a 

ser a principal, seguida pela reação XI. Essa classificação ignora, em ambas as fases, as 

reações que formam SO3
-, uma vez que a etapa seguinte – a reação XVIII – é (a única) 

endotérmica, pois exige a oxidação do íon SO3
-. Por outro lado, a redução de SO3

+ (reação 

XIX) é muito exotérmica e considerada, no presente trabalho, como parte das rotas da 

formação de SO3.  Por fim, observemos que SO, O+, O2, e O – reagentes nas reações mais 

favoráveis – são produtos de uma dissociação de SO2 prévia, e por isso sua participação como 

intermediários está acoplada a essa primeira etapa.  

Examinando cuidadosamente os valores obtidos em fase gás e no gelo, a reação VIII é 

a menos afetada pela inclusão dos efeitos do meio sólido, enquanto a ΔH para a reação IX é a 

mais afetada (dentre as reações mais favoráveis). Como regra geral, a mesma proporção de 
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variações é vista nessas reações ao comparar os valores de ΔH entre os três ambientes 

reacionais, ou seja, ΔH mudam pouco entre ε = 40 e ε = 3, em comparação com a variação d e 

valores de ΔH do modelo altamente polar para aqueles obtidos em fase gasosa. 

 

Figura 21 – Diagrama para rotas de formação de SO3 mais favoráveis em gelo de SO2 do ponto de 
vista termoquímico, com ε = 40 em vermelho e ε = 3 em preto, a partir de cálculos MP2/cc-pVTZ.  

 
Legenda: os asteriscos em SO2* indicam que o composto participa como um estado excitado na 
referida reação química, como enfatizado pelos retângulos em laranja; os valores de Ehν indicados para 
a formação do estado excitado foram estimados com base no mínimo acréscimo de H para que a 
reação fosse exotérmica; “hv” simboliza um fóton absorvido. Fonte: adaptado de Bonfim et al. (2017). 

 

Para termos uma visão geral do processo combinado de formação de SO3 e fotólise de 

SO2, produzimos um esquema ilustrativo de reações químicas mais favoráveis para a 

formação de SO3, e o apresentamos na Figura 19. Com auxílio desse esquema, notamos que 

SO3 pode ser produzido a partir da mera excitação de uma molécula de SO2 do gelo por 

radiação síncrotron, que logo reage com uma vizinha, ou pela fotofragmentação de SO2 e, em 

seguida, a recombinação das espécies filho. As duas reações propostas em que SO2 participa 

como um estado excitado foram retiradas de Whitehill et al. (2013), uma vez que cálculos de 

estado excitado estão além do escopo deste trabalho. Salientamos que a participação do O+ na 

produção de SO3 não deve ser esperada como importante na fase sólida, do ponto de vista 

termoquímico. Isso porque a energia necessária para a formação desse íon é muito alta em 

comparação com a energia necessária para formar as espécies neutras SO, O ou O2. Sobre 

estas três espécies, é interessante notar que o canal de reação envolvendo o átomo de oxigênio 

tem a vantagem (aparente) de exigir apenas um processo de fotodissociação para formar SO3, 

totalizando duas reações para a formação do trióxido. 

Resumindo, com o estudo feito nesta parte da tese, as três rotas de reação mais 

favoráveis (ΔH < - 79 kcal/mol) para formar SO3 no interior do gelo de SO2 foram SO + O2 
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→ SO3 (reações I e II + reação VIII), SO2 + O → SO3 (reação II + reação IX) e SO2 + O+ → 

SO3
+ + e- → SO3 (reação V + reações XI e XIX), esta última sendo acessível somente após a 

energia Ehν de 12,1 / 14,1 eV ser depositada por fótons incidentes (reação V, ε = 40 / ε = 3). 

Em outras palavras, significa que esta rota não é favorável no caso da incidência de fótons 

ultravioleta do tipo Lyman alfa (10,2 eV), mas o é na incidência de raios X. Por outro lado, a 

segunda rota mais favorável pela entalpia de reação poderia ser cineticamente favorecida, pois 

requer apenas uma fotodissociação antes da reação de colisão que produz SO3. Outras rotas de 

reação envolvendo reagentes aniônicos como SO- e O2
- são ainda mais exotérmicas, porém 

devido o valor altamente positivo de ΔH obtido para a perda de um elétron em SO 3
-, 

consideramos tais reações como apenas secundárias em relação àquelas apresentadas antes. 

Em fase gasosa, a rota mais favorável foi SO2 + O+ → SO3
+ → SO3 + e- (reação V + reações 

XI e XIX), que é ainda mais exotérmica do que a sua equivalente na fase sólida. 

 

3.5 Parte A3 – Investigação em Cinética Química 

 

A análise termodinâmica em si já nos traz informações interessantes, como pudemos 

constatar. No entanto, investigando sob o olhar da Cinética Química podemos ter inferências 

mais seguras a respeito de quais reações são boas candidatas e quais podem praticamente ser 

descartadas a explicar a formação de SO3, na amostra sólida estudada. Com isso, poderemos 

discernir se algum dos processos mais favorecidos do ponto de vista termodinâmico tem 

impedimento(s) do ponto de vista cinético. 

Como já é de conhecimento dos químicos teóricos em geral, cálculos deste tipo são 

dispendiosos, requerendo tanto mais tempo de cálculo como atenção na interpretação. Isso se 

dá mesmo para sistemas relativamente simples como os nossos (no sentido de poucos graus 

de liberdade). Muito embora haja nos sistemas estudados certa complexidade devido à 

influência da multiplicidade de spin, pois que algumas espécies no estado fundamental têm 

elétrons desemparelhados (por ex. O ou SO) e outras não (SO2, SO3). Conforme já descrito na 

literatura (Lu et al. 2004; Whitehill et al. 2015), é provável que levar em conta 

simultaneamente o estado de spin singleto – todos os elétrons formam pares de spin contrários 

– como o de spin tripleto – há elétrons desemparelhados – seja importante para a descrição 

rigorosa de reações envolvendo os compostos em questão. Uma vez que os métodos aqui 

empregados não chegam a ser tão complexos a ponto de fazer tal descrição, apresentamos 

uma análise semi-quantitativa das reações estudadas. Ainda assim, procuramos avaliar em 

separado as contribuições dos estados singleto e tripleto para as reações de quebra de SO2 e 
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formação de SO3. Para simplificar a avaliação dos resultados, não consideramos nesta 

subseção as reações de formação e de consumo de íons18

 

, nem tampouco acrescentamos 

efeitos da matriz sólida. 

3.5.1 Cálculos relacionados à dissociação da molécula SO2 

 

Para estudar o caminho de reação que leva SO2 aos seus produtos de dissociação, 

tomamos como guia a SEP descrita no trabalho de Lu et al. (2004). Tivemos algumas 

motivações de caráter prático para essa escolha. Uma delas foi que esses autores forneceram 

as geometrias obtidas, tanto para pontos de mínimo como de sela na SEP. Além disso, Em 

suas otimizações também não empregaram cálculos do tipo multiconfiguracional (aqueles 

com descrição simultânea dos estados com spin diferentes). 

Apresentamos nossos primeiros resultados deste estudo na Tabela 8, referentes à 

reação SO2 → SOO. Em todos os cálculos dessa tabela partimos da geometria inicial, 

designada como “TS2” no trabalho de Lu et al (2004). Conforme esses autores, essa reação 

seria a primeira etapa no processo de dissociação do SO2 (dentre aquelas que têm barreira). 

Com os conjuntos de funções de base que empregamos em cálculos do estado de transição 

(TS), obtivemos seis estruturas candidatas a TS, Chamamos-lhes candidatos e não quatro TS 

diferentes, pois em cada caso aplicamos níveis de cálculo diferentes para descrever a mesma 

reação, o que significa que exploramos SEP diferentes.  

Pelos resultados da Tabela 8 vemos que os valores de Ea' de nossos resultados ficaram 

acima da Ea' determinada por Lu et al. (2004), em até ~ 40 kcal/mol para o sentido direto e em 

até 44 kcal/mol para o sentido reverso (SOO formando SO2). Os resultados via CBS-QB3 

exibidos foram ajustados para 12 K, mas a diferença em relação a 0 K equivale a 0,07 

kcal/mol em média, o que é menor que o erro dos resultados de referência. A fim de obter 

maior uniformidade dos resultados para energias, conduzimos nova otimização para uma base 

mais estendida, no conjunto das já utilizadas (por ex. de 6-31G* para 6-311G*). Em alguns 

casos, os cálculos não apresentaram convergência para a obtenção do caminho de reação 

teórico (IRC, intrinsic reaction coordinate), isto é, a descrição conjunta de TS, reagente e 

produto, e por isso não mostramos suas energias de ativação (Ea). somente nos cálculos com a 

base mínima (STO-3G), nem mesmo o cálculo de TS convergiu, o que é razoável pela 

capacidade muito limitada dessa base em descrever sistemas com átomos de enxofre. Os 
 
18 Lidar com íon O+, por exemplo, exigiria cálculos em numa multiplicidade de spin adicional (estado dupleto). 
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cálculos em CBS-QB3 seguem, naturalmente, as mesmas geometrias que em B3LYP/CBSB7, 

já que estas também são otimizadas com CBSB7 – ou 6-311G(2d,d,p) – nesse método. 

 

Tabela 8 – Comparação do desempenho entre os níveis de cálculo empregados e dados da 
literatura para descrever a cinética da reação SO2 → SOO (estado singleto). 

Nível de cálculo Frequência 
negativa (cm-1) 

Ea (kcal/mol) Razão direta-
reversaa Método/ Base Direta Reversa 

B3LYP/ STO-3G não _ _  
B3LYP/ 6-31G(d) -861,32 175,2 78,7 2,227 
B3LYP/ 6-311G(d) -808,90 _ _  
B3LYP/ 6-311G(d) b -809,38 172,3 75,4 2,285 
B3LYP/ CBS-B7 -827,45 _ _ 2,492 
B3LYP/ CBS-B7 c -827,47 180,4 72,4d 2,608 

CBS-QB3 -827,47 190,8 73,1 2,700 
B3LYP/ 6-311+G(3df) -969,97 186,8 69,1 2,227 

Lu et al. (2004) (desconhecido) 148,9 35,3 4,218 
  a Razão obtida pelo quociente de Ea' direta sobre Ea' reversa. 
  b Estrutura reotimizada a partir do cálculo com B3LYP/6-31G(d). 
  c Estrutura reotimizada a partir do cálculo com B3LYP/6-311G(d).  
  d O produto para esse cálculo foi o isômero de SO2 cíclico (ver texto). 
 

Conforme dissemos na descrição metodológica, nesta fase do estudo da fragmentação 

de SO2 nos baseamos em geral nas geometrias fornecidas por Lu et al. (2004). Nesse trabalho 

os autores determinaram cinco barreiras de reação para a SEP singleto, e desse modo 

esperávamos obter igual número de TS ao longo da superfície, ao menos nos cálculos com a 

mesma base. Porém, fora os cálculos já apresentados na Tabela 8, todos os demais resultaram 

na descrição da mesma reação (SO2 → SOO). Assim, para a SEP singleto não encontramos 

cinco, mas tão somente uma estrutura de ponto de sela. Lu et al. (2004) também encontraram 

outros pontos de mínimo na mesma SEP que foram chamados pelos autores de SOO (isômero 

superóxido), os quais também não encontramos, curiosamente. Kuwata et al. (2015) já 

argumentaram que depender de geometrias obtidas via B3LYP é uma das limitações presentes 

no método CBS-QB3 (ainda que eles mesmos o tenham empregado). Não obstante, chama a 

atenção o fato que utilizamos os mesmos método e base que Lu et al. (2004) nas otimizações 

de geometrias, de modo que não era esperada tamanha diferença entre os resultados. 

A única variação digna de nota em relação ao desempenho para outras geometrias 

iniciais foi a otimização em B3LYP/CBSB7. Nos cálculos de busca das estruturas para os 

(supostos) outros TS, em alguns deles o caminho convergiu para SO2 de estrutura cíclica, que 

também chamaremos de SO2-cyc, e não para a espécie SOO. Ainda que a estrutura cíclica não 
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tenha sido reportada por Lu et al. (2004), ela o foi no trabalho de Varandas e Rodrigues 

(2006), em que os autores também a encontraram como produto da isomerização de SO2 em 

seu estado fundamental em direção a S + O2. Inclusive, a energia relativa entre SO2-cyc e 

SO2, ΔE = 109,7 kcal/mol, ficou próxima da ΔE = 104,3kcal/mol determinada nos cálculos 

altamente precisos de Kellogg e Schaefer (1995). Modelos das estruturas otimizadas para 

SOO e SO2-cyc podem ser conferidos na Figura 22. Nela também podemos notar que os dois 

intermediários não correspondem ao mesmo valor da coordenada de reação, enquanto que o 

ponto inicial na mesma curva coincide para SO2.  

 

Figura 22 – IRCs calculados a partir do TS obtido para a primeira reação (estado singleto) no caminho 
de dissociação da molécula SO2, em nível B3LYP/CBSB7. 

 
Nota: ressaltamos que a figura apresenta dois IRCs, que segundo os cálculos deste estudo possuiriam 
os mesmos pontos no trecho inicial. Fonte: (autor). 

 

Avaliamos na Figura 23 o quadro geral da quebra da molécula SO2 em estado singleto, 

frente aos resultados de Lu et al. (2004), que foram adaptados para mostrar apenas aqueles 

correspondentes aos pontos na SEP aqui obtidos. Conforme já discutimos, CBS-QB3 prevê 

barreira bem maior para a formação de SOO, porém agora fica nítido como a discrepância 

origina-se diferença da energia prevista para o TS. Por outro lado, as energias para os demais 

pontos em comum na SEP ficaram muito próximas entre os dois conjuntos de resultados. 
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Para os TS “sem barreira”, isto é, sem um ponto de sela na SEP, fizemos cálculos de 

varredura da energia (também chamados scan) acompanhando o aumento de uma das ligações 

químicas do sistema. Esticamos a ligação S-O do SOO para dissociar o sistema em S + O2, do 

mesmo modo que uma das ligações no SO2 foi esticada em direção a formar SO + O. Essas 

varreduras propiciam o cálculo das constantes de taxa de reação para casos assim, mediante o 

emprego de técnicas específicas para isso. Todavia, não nos foi possível incluir tais 

abordagens no escopo desta tese. Em todo caso, confirmamos a não existência de barreira de 

ativação para os casos investigados. 

 

Figura 23 – Representação simplificada do caminho singleto de dissociação da molécula SO2, com 
estruturas otimizadas em níveis B3LYP/CBSB7, deste trabalho, e B3LYP/6-311+G(3df), da literatura. 

 
Fonte: adaptado de Lu et al. (2004). 
*Todas as energias são relativas à soma das energias no estado fundamental de S e O2.  

 

Para o estado tripleto, obtivemos todos os três estados de transição relatados por Lu et 

al. (2004), com a única ressalva que o caminho do chamado “TS8” em direção à dissociação 

SO + O não convergiu. Ainda assim, o ponto de sela para esse TS ficou bem caracterizado 

devido à frequência negativa em -584,4 cm-1 para a base CBSB7 e em -633,0 cm-1 para a      

6-311+G(3df), a mesma utilizada no artigo de referência (conferir Tabela 9). Para esse 

conjunto de resultados em camada aberta, apresentamos na Figura 24 as geometrias 
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otimizadas lado a lado, embora estas sejam muito semelhantes àquelas já relatadas na 

literatura por Lu et al. (2004). 

 

Tabela 9 – Comparações entre os resultados B3LYP com as bases CBSB7 e 6-311+G(3df), e entre as 
designações de TS deste trabalho com as de Lu et al. (2004), para as reações da SEP de 
SO2 tripleto. 

Reação Base Frequência negativa (cm-1) Designação do TS 

CBSB7 6-311+G(3df) Este trab. Lu et al.(2004) 
  a SO2 → SOO-2 -839,6 -744,2 TSd2 TS6 

SOO-2 → SOO-3 -281,8 -311,6 TSd3 TS7 
SOO-3 → SO + O -633,0 -584,4 TSd4 TS8 

  a SO2 reagindo no estado eletrônico b 3A. 
 

Figura 24 – Modelos das geometrias otimizadas em estado tripleto para a busca de TS de reações 
ligadas à dissociação de SO2.  

 
Fonte: Autor. 

 

Apresentamos na Figura 25 o diagrama para SO2 dissociando em estado tripleto, 

confrontando novamente com os resultados de Lu et al. (2004), tomando por base a soma das 

energias no estado tripleto de S e O2. Podemos notar como nossos resultados CBS-QB3 em 

maioria aproximaram-se dos de Lu et al. (2004). A aparente inconsistência no diagrama CBS-

QB3 vem do fato que obtivemos uma barreira tão baixa para a reação SOO-2  SOO-3, que 

após a adição ao resultado de todas as correções (especialmente a referente à energia 

vibracional do ponto zero – ZPE), o produto (SOO-3) passou a estar num nível de energia 

acima do TS (TSd3). Dessa forma, enquanto a partir dos resultados de Lu et al. há um 

cruzamento no caminho da etapa que passa por TSd2 com aquele que passa por TSd3, com 
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base em nossos cálculos não há esse cruzamento. Na SEP tripleto, também confirmamos via 

scan não haver estruturas de transição nos casos previstos na literatura consultada. 

Como quadro geral deste estudo envolvendo a fragmentação da molécula SO2, 

pudemos chegar a um entendimento mais específico acerca da formação dos intermediários 

produzidos. Com base nas estruturas calculadas, a produção das espécies SO e O tem 

vantagem sobre a do par S e O2, por não precisar as barreiras (Ea) associadas às mesmas. 

 

Figura 25 – Representação simplificada da SEP tripleto de dissociação da molécula SO2, obtida em 
nível CBS-QB3, versus resultados de Lu et al. (2004). 

 
Fonte: (autor). 
*Todas as energias são relativas à soma das energias no estado fundamental de S e O2.  
 

 

3.5.2 Cálculos relacionados à formação da molécula SO3 

 

Com as estruturas de transição e os intermediários para dissociar SO2 encontrados, 

procuramos entender um pouco mais de como os mesmos se combinariam para produzir SO3. 

O sistema cujos constituintes combinam-se para formar SO3 tem mais graus de liberdade que 

a molécula de SO2, por isso é natural que o grau de complexidade envolvido seja maior 

também. Para a SEP singleto, obtivemos não só um, mas vários TS de alguma forma ligados à 

formação do SO3. Já para o sistema tripleto, não encontramos TS com a mesma metodologia. 

Na seção metodológica, propusemos nossa abordagem para a busca de TS que 

levassem ao SO3, ou a intermediários que o precedessem. Baseados nessa proposta, os 
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cálculos geraram em resumo os resultados que ilustramos na Figura 26 e explicitamos a 

seguir, conforme a numeração das estruturas de partida: 

• Estrutura 1) TS encontrado, com uma geometria que poderia ser grosseiramente descrita 

como o "meio do caminho" entre o SO3 planar (D3h) e o não planar (CS)19

• Estrutura 2) TS encontrado com geometria próxima de linear para a porção "S-O-O" e 

caminho saindo de Trans-OSOO (equivalente à Estrutura 3) para Cis-OSOO (Estrutura 6); 

; 

• Estrutura 3) 2 TS encontrados, um deles (no caso do cálculo “3a") de mesma geometria 

que o TS obtido da Estrutura (2), enquanto que o outro (do cálculo “2b”) tem uma 

estrutura não planar (com o átomo O mais distante não ligado), com o reagente do IRC 

sendo próximo da própria geometria de input (trans-OSOO) e o produto o SO3 (CS); 

• Estrutura 4) Nenhum TS encontrado; 

• Estrutura 5) Igualmente, nenhum TS encontrado; 

• Estrutura 6) TS encontrado, para a geometria chamada TSf4, em que a reação determinada 

no IRC é a migração de um átomo de O entre os outros dois O, mantendo o restante da 

estrutura como um todo equivalente à Estrutura (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
19 D3h e CS são grupos pontuais, cujas designações ligam-se ao grau de simetria do composto (maior em D3h). 
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Figura 26 – Modelos das geometrias otimizadas (estado singleto) para a busca de TS de reações 
ligadas à formação de SO3.  

 
Nota: as setas pontilhadas em azul seguem a sequência proposta na Figura 27. Fonte: Autor. 

 

Para avaliar o caminho de reação que leva SO3 e os intermediários formados ao 

produto SO3, elaboramos um diagrama contendo uma simplificação da SEP (Figura 27). 

Visando evitar “problemas” que se originassem do valor de alguma Ea' ser próximo ao da ZPE 

das espécies envolvidas, também é exibido o resultado direto das otimizações (ou dos IRC, 

quando aplicável), antes da aplicação de quaisquer correções. A sequência que ali propomos 

atende à ordem em que TS foram identificados a partir das estruturas (1) a (6), ainda que 

contrária à esperada de ocorrer experimentalmente. Essa sequência deixa claro qual o 

caminho com o maior número de ocorrência de TS. 
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Figura 27 – Representação simplificada da SEP singleto de SO3 e seus precursores diretos, calculada 
em nível CBS-QB3 (corrigida para 12 K) e B3LYP/CBSB7 (sem quaisquer correções). 

 
*Todas as energias são relativas à da molécula SO3 em seu estado fundamental. Fonte: (autor). 

 

A princípio, nossos resultados não excluem a possibilidade à reação "SO2 + O" de 

produzir SO3 de forma elementar (sem barreira), mas para tanto o átomo O deveria estar 

excitado a singleto (WHITEHILL et al., 2015). De acordo com nossos cálculos em CBS-QB3 

(12K), esse estado requer 48,1 kcal/mol para ser acessado a partir do estado fundamental. Do 

outro lado do caminho, Trans-OSOO poderia ser acessado sem barreira por “SO + O2”, uma 

vez que a distância r(S1,O3) é praticamente a mesma nos dois compostos (conferir Figura 24). 

De fato, partindo da geometria de ambos Cis-OSOO e Trans-OSOO, fizemos cálculos de 

varredura que não encontraram estruturas de transição ao longo do aumento de r(S1,O3). 

Podemos comparar nossos resultados, ainda que parcialmente, com aqueles obtidos 

por Whitehill et al. (2015). Esses autores também estudaram a passagem de SO2 a SO3, porém 

há várias diferenças que dificultam a comparação direta de nossa SEP com a deles. Talvez a 

principal discrepância seja o fato de que em vez de após a primeira barreira ser encontrado 

SO3 (CS), os autores supracitados encontraram um “SO3 cíclico”. Até onde sabemos, não há 

um equivalente a tal estrutura neste estudo, ainda que outra dificuldade para a comparação 

resida no fato de que Whitehill et al. (2015) não apresentaram as geometrias obtidas. Além 

disso, no trabalho citado foram identificados TS em estado tripleto, que não encontram 

paralelo com nossos cálculos, conforme já mencionado. Posto isso, comparamos na Tabela 10 

as energias obtidas (neste caso, em kJ/mol) para os pontos na SEP em comum entre estre 
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trabalho e o de Whitehill et al. (2015). Para tornar compatíveis os conjuntos de resultados dos 

dois trabalhos, alteramos a energia de referência para a soma das energias no estado 

fundamental de SO e O2 (tripleto), diferentemente do que se via no caminho proposto na 

Figura 25. Whitehill et al. (2015) utilizaram dois métodos diferentes dos deste trabalho para 

obter seus resultados mais precisos: um deles chama-se UCCSD(T)F12a 20; o outro, CASPT2 
21

 

. O primeiro é de certa forma semelhante ao CBS-QB3, por melhorar a energia com termos 

para a correlação eletrônica, enquanto que o segundo é um tipo avançado de cálculo 

multiconfiguracional. 

Tabela 10 – Energias para pontos selecionados sobre a SEP singleto de formação de SO3 em diversos 
níveis de cálculo (este trabalho e dados da literatura), relativas à soma das energias no estado 
fundamental de SO e O2 e expressas em kJ/mol. 

Ponto na SEP 

(Espécie química) 

Este trabalho Resultados de Whitehill et al. (2015) 

CBS-QB3 a B3LYP a B3LYP b CASPT2// 
CASSCF b 

UCCSD(T)F12a// 
B3LYP b 

SO3 (D3h) -386,75 -292,52 -287,73 -348,69 -411,58 

Trans-OSOO -9,77 56,13 42,09 -18,87 -17,66 

Cis-OSOO -29,66 34,89 19,33 -31,42 -39,08 

TSf3 (trans-cis) 76,14 132,78 108,95 66,32 42,76 

SO + O2 (singleto) 156,38 290,46 292,04 206,27 152,84 

SO2 + O (singleto) 213,37 284,70 279,57 234,64 216,48 

Fonte: adaptado de Whitehill et al. (2015).  
a Otimizações com a mesma base, 6-311G(2d,d,p). 
b nestes casos foi empregada a base Aug-cc-pVTZ. 
 

Percebemos com essa comparação que os resultados CBS-QB3 aproximam-se mais 

dos resultados UCCSD(T)F12a, com exceção da energia para o TS entre os isômeros cis e 

trans (TSf3). Neste caso, ela fica mais próxima dos resultados CASPT2, dos quais difere por 

volta de 10 kJ/mol (ou 2,3 kcal/mol). Notamos também que os resultados em nível B3LYP 

mantiveram-se próximos um do outro, a despeito da diferença nas funções de base, com 

exceção (mais uma vez) de TSf3. 

Em resumo, a formação de SO3 a partir dos intermediários produzidos pela quebra de 

SO2 envolve várias possíveis reações de isomerização, quando iniciada pelo encontro de SO e 

 
20 Unrestricted Coupled Cluster with Single, Double, and perturbative Triple excitations, explicitly correlated. 
21 Complete Active Space Perturbation Theory of Second Order. 
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O2. Conforme prevíamos na fase termoquímica, a reação da molécula SO2 com o átomo O 

tem a vantagem de envolver uma única etapa e ainda sem barreira, o que lhe confere 

predomínio sobre o outro canal, SO + O2.  

 

3.5.3 Estimativas de k a partir das densidades de coluna 

 

 as estruturas de transição das reações selecionadas caracterizadas, o passo seguinte 

seria neste tipo de estudo seria a obtenção das constantes de taxa k das mesmas. Devido a 

limitações na abordagem teórica empregada nesta tese, não nos foi possível obter tais 

constantes a partir de cálculos de estrutura eletrônica. 

já que os dados experimentais foram medidos em função do tempo t, podemos 

empregar esses mesmos dados para realizar estimativas empíricas de k para o consumo do 

reagente SO2 e a formação do produto final, SO3. Para tanto, propomos o uso da equação: 

 

 )t k(0)+(1 / ) -(1 +   = ''
1SO2

tk-
SO2

'
1 NcecX  (9) 

 

em que XSO2 representa a razão NSO2 / NSO2(0), '
1k  e ''

1k  são as constantes para processos 

hipotéticos em que SO2 participa respectivamente como 1a ordem e como 2a ordem, e c é um 

parâmetro empírico de ajuste, que nos diz que fração do processo de acordo com os dados 

ocorre via cinética de 1ª ordem, enquanto que o termo (1 - c), o quanto se deve a uma cinética 

de 2ª ordem. A Figura 28 e a Figura 29 ilustram, respectivamente, o consumo de SO2 e a 

produção de SO3 em função do tempo do experimento de fotólise com raios X. Essas figuras 

também possibilitam produzir um referencial de comparação, para quando se dispuser dos 

valores de k obtidos para condições experimentais semelhantes às desenvolvidas neste 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 



72 
 
Figura 28 – Análise empírica para o consumo de SO2 ao longo do experimento, considerando a 
evolução da área do pico em 1325 cm-1. A linha em vermelho mostra o ajuste exponencial composto, 
conforme descrito pela Equação 9. 

 
                           Fonte: (autor). 

 

Figura 29 – Análise empírica para a produção de SO3 ao longo do experimento, considerando a 
evolução da área do pico em 1400 cm-1. A linha em vermelho vem de um ajuste exponencial 
simplificado a partir da Equação 9. 

 
                           Fonte: (autor). 

 

Para obtenção do ajuste mostrado na Figura 29, ressaltamos que fizemos uso da 

aproximação do estado estacionário [conferir Goldbook da IUPAC (MCNAUGHT; 
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WILKINSON, 2014)], segundo a qual consideramos que o aumento de XSO3 vem diretamente 

da diminuição de XSO2. A partir dos ajustes apresentados nesses gráficos, obtivemos a 

constante de taxa para a fotodissociação do SO2, k1 = (2,4 ± 0,3) x10-6 s -1 e a constante para a 

produção do SO3, keff = (2,1 ± 0,2) x10-4 s -1. 

Essas constantes nos dizem ser provável que a formação de SO3 seja da ordem de cem 

vezes mais rápida que a destruição de SO2. Esse resultado é compatível com os dos nossos 

cálculos, se considerarmos as etapas sem barreira do canal formado por reação II + reação IX 

(conf. Parte A2). Por outro lado, na literatura experimental se tem encontrado um k menor 

para a reação SO2 + O → SO 3 que para a fotólise (reação II), conforme apontam dados 

consultados (Lu et al. 2004; Whitehill et al. 2015). Todavia, é importante notar que, mesmo 

artigos que tivemos como referencial na fase dos cálculos em Cinética, estão longe de retratar 

as condições experimentais deste trabalho (Parte A1). Condições um pouco mais próximas 

são encontradas no trabalho de Pilling e Bergantini (2015), e que mesmo assim encontraram 

menor taxa de formação de SO3 que de produção de SO2. Naturalmente a presença de outros 

reagentes em seu gelo misto (conf. subseção 3.2) afetou de modo crítico a cinética da 

formação de SO3. 

Ainda acerca das constantes k1 e keff, sua obtenção teve em cada caso um 

desdobramento interessante. No primeiro caso, levamos em conta a possível participação de 

processos de 2ª ordem com respeito a SO2, cuja contribuição demonstrou-se tão pequena que 

podemos aproximar k1 ≈ k1’. Por sua vez, o ajuste relativo à Figura 29 também nos permite ter 

uma visão complementar do quadro que apresentamos da subseção 3.2, relativa ao equilíbrio 

químico. Percebemos que a NSO3 é ainda mais baixa se comparada a NSO2(0), como mostrado 

nessa figura (menos de 2,5%). Isso gera uma relação dos resultados experimentais que 

avaliamos teoricamente neste trabalho com a não detecção de SO3 em observações de gelos 

astrofísicos conhecidos como ricos em SO2, fato que procuraremos contextualizar a seguir. 

 

3.6 Implicações Astrofísicas (Parte A) 

 

Com os dados observacionais atualmente disponíveis, o ambiente astrofísico do qual 

as condições experimentais empregadas mais se aproximam é sem dúvida as regiões geladas 

na superfície da lua Io, a mais próxima das luas de Júpiter, devido sua alta concentração de 

SO2. Num grau menor, também poderíamos nos referir às luas Europa e Calisto, pois que 

nelas também há SO2, mas numa abundancia bem menor. Com base em medições de 

laboratório (KHANNA, 1995), dois dos principais revisores acerca da superfície de Io 
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argumentaram em favor da presença de SO3 (CARLSON et al., 2007; NASH; BETTS, 1998), 

não chegando a informar a região mais provável com unanimidade, contudo. A detecção de 

SO3 em Io é também prevista por outros trabalhos experimentais, como o de Moore (1984), 

que mediu o rendimento iônico por meio da irradiação com íons H+. Como já se apontou na 

literatura e em concordância com nossos cálculos, a região mais favorável da superfície desta 

lua à produção de SO3 é pobre em S elementar, devido à maior probabilidade de um átomo de 

O dissociado para encontrar uma molécula de SO2.  

Estamos cientes de que a temperatura de 12 K do experimento relatado está quase uma 

ordem de grandeza abaixo de T ~ 100 K encontrada em observações (DOUTÉ et al., 2001), 

mas ainda assim acreditamos na aplicabilidade dos dados. Quando uma superfície de SO2 foi 

bombardeada por He+ e outros íons (LANZEROTTI et al., 1982), os autores relataram que o 

rendimento de radiólise mostrou ser independente de T para 10 < T < 60 K. Já Nash e Betts 

argumentam que (1998), embora não muito provável, temperaturas tão frias poderiam ser 

encontradas perto dos pólos, ou mesmo em latitudes mais baixas, assumindo que o bulk do 

gelo esteja a ~ 1 cm de profundidade e sob uma superfície altamente porosa. Portanto, 

podemos assumir que no “pior” dos casos, as inferências tiradas neste trabalho são válidas 

para pelo menos certas regiões abaixo da superfície dessa lua. Além disso, 12 K estão dentro 

do intervalo médio de temperatura dos mantos de gelo sobre os grãos de poeira interestelar, e 

assim a química aqui avaliada pode ser de interesse para quaisquer trabalhos acerca de gelos 

astrofísicos que sejam ricos em SO2. 

Como vimos a partir da Tabela 3, o feixe de radiação empregado guarda semelhanças 

não só com a distribuição de energia dos fótons solares, mas também com a distribuição 

estimada para diversas formas de YSO. Conforme discutiram Pilling e Bergantini (2015), SO2 

é o mais proeminente composto com elemento enxofre entre os identificados em envelopes 

circunstelares. Os dois autores citam, por exemplo, o estudo para o objeto W33A (YSO de 

alta massa) realizado por Boogert et al. (1997), em que se determinou a abundância de SO2 

sólido, relativa à da água, como sendo da ordem de 1%.  

A fluência necessária para o sistema atingir o equilíbrio químico (88% de SO2 e 12% 

de SO3) durante a fotólise por raios X já fora atingida após CEF = 1,6 x 1018 fótons cm-2. Uma 

vez que fluência é o simples produto do fluxo pelo tempo, podemos chamar o tempo 

equivalente a CEF de tempo de equilíbrio químico, ou tEQ. Considerando a CEF deste trabalho 

e as fontes de raios X mais relevantes para gelos de SO2 na Tabela 3, podemos estimar valores 

de tEQ para os ambientes espaciais avaliados. Assim, o tEQ (devido a raios X moles e VUV) é 

alcançado em aproximadamente 0,1 e 2,2 horas para gelos no disco de YSOs a 1 au e em 5,2 
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au da estrela central, respectivamente.  No sistema Solar, corresponde a cerca de 1,3 meses 

para gelos na órbita de Júpiter. Estas correspondências indicam equilíbrio químico induzido 

por raios X pode ser alcançado muito rápido em alguns cenários astrofísicos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO – Parte B (Influência da vizinhança molecular média 

no espectro infravermelho de espécies químicas presas em gelos) 

 

Após os cálculos da fase A2, percebemos que seria oportuno expandir o emprego do 

PCM para o estudo de outras propriedades além de entalpia, referentes aos efeitos da matriz 

sólida. Com isso em mente, os cálculos que procuramos analisar nesta parte do trabalho foram 

aplicados a várias moléculas, todas de grande interesse astroquímico. Estudamos esses efeitos 

para as seguintes moléculas: CO, CO2, CH4, SO2, NH3, HCOOH, CH3OH e H2O.   

Para reforçar de que tipo de resultado visamos obter com uso do PCM (conferir 

subseção 2.2.3), apresentamos na Figura 30 duas ilustrações, do cenário simulado, que é de 

um gelo contendo uma dada molécula presa em seu interior e do espectro hipotético no IR do 

sistema molécula presa mais o gelo, a um dado valor da constante dielétrica ε. Nesse espectro 

encontram-se assinalados os modos vibracionais da molécula por meio da designação ν# 

(neste caso, # = 1, 2 e 3). Neste trabalho, dependendo da molécula estudada, investigamos 

diferentes modos vibracionais (ex. ν1, ν2,…, ν10). Para CO2 e CH4, avaliamos apenas os 

modos que são ativos no IR. E para o caso das moléculas HCOOH (ácido fórmico) e CH3OH, 

optamos por acompanhar os quatro modos mais intensos (conforme cálculos no vácuo. Para 

resultados completos de ambas as moléculas, conferir Apêndice B). 

 

Figura 30 – (a) Cenário da simulação (gelo com uma dada molécula hipotética presa). (b) Ilustração de 
um espectro IR calculado da molécula presa no gelo a um dado valor de ε. 

 
Fonte: (autor). 
 

Como já dissemos, as moléculas em gelos astrofísicos são geralmente detectadas a 

partir de seu perfil de absorção – conjunto de frequências (ν) e as intensidades (I) 

correspondentes – na faixa do IR, o que manifesta a importância de sua investigação. Nesse 
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sentido, resumimos na Tabela 11 dados de interesse para as moléculas analisadas (incluindo o 

módulo do momento de dipolo |µ|). Ali e no restante do estudo, expressamos frequências a 

partir dos números de onda (cm-1). 

 

Tabela 11 – Análise vibracional em fase gasosa e dados da literatura para as moléculas estudadas. 

Definições e atribuições deste trabalho Dados (fase gás) 
experimentais  

Cálculos no vácuo 
MP2(fu) /cc-pVTZ a 

Molécula 
(|µ|) b c Atribuição do modo / ν# d ν (cm-1) b I b (e) ν0 (cm-1) I0 (e) 

CO 
(0,112) Estiramento ν1 2170 – 2139 32,15 

CO2
 

Deformação angular ν1 667 52,3 661 49,34 
(0) Estiramento assimétrico ν3 2349 655 2440 535,9 

CH4 Def. angular assimétrica ν1 1306 33,4 1355 37,60 
(0) Estiramento assimétrico v4 3019 69,7 3214 47,68 

SO2 
Deformação angular ν1 518 25,2 504 26,2 

Estiramento simétrico v2 1151 25,0 1120 16,2 
(1,630) Estiramento assimétrico ν3 1362 189 1337 120,3 

H2O 
Deformação angular ν1 1595 62,5 1650 65,2 

Estiramento simétrico ν2 3657 2,9 3872 5,97 
(1,855) 

Estiramento assimétrico ν3 3756 41,7 3993 56,5 
 

Deformação angular simétrica ν1 950 138 1077 151,6 
NH3

 
Deformação angular assimétrica v2 1627 28,2 1691 16,0 

(1,470) 
Estiramento simétrico ν3 3337 7,1 3542 1,1 

 
Estiramento assimétrico ν4 3444 4,3 3680 4,0 

 Deformação da ligação O-H para 
fora do plano ν2 638 – g 692 137,8 

HCOOHf Deformação da ligação C-H para 
fora do plano ν4 1105 – g 1143 250,7 

(1,410) 
Estiramento do grupo carbonila ν7 1770 – g 1830 300,9 

 
Estiramento da ligação O-H ν9 3570 – g 3781 76,04 

 
Torsão do grupo metil ν1 200 – g 309 109,6 

CH3OH Estiramento da ligação C-O v2 1033 – g 1073 105,6 
(1,700) Estiramento simétrico das ligações 

C-H ν9 2844 – g 3070 53,2 
 Estiramento assimétrico das 

ligações C-H ν10 2960 – g 3124 50,6 
 a conforme banco de dados do NIST (http://cccbdb.nist.gov/exp1x.asp); b expresso em D.  
 c MP2(fu): forma abreviada para MP2 com correlação eletrônica aplicada a todos os elétrons. 
 d D2 Å-2 u-1 = km mol-1; e ativos no IR; f Isômero trans; g não disponibilizado numericamente. 

 

Não trazemos com a Tabela 11 nenhum resultado que seja exclusivo deste trabalho, 

dado que os valores de frequência e intensidade calculados no vácuo, ν0 e I0 respectivamente, 

http://cccbdb.nist.gov/exp1x.asp�
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são os mesmos já disponíveis para o nível MP2/cc-pVTZ no banco de dados do NIST 

(JOHNSON III, 2016). Ainda assim, esperamos que ela sintetize com clareza parâmetros que 

fixamos como base para comparações realizadas ao longo deste estudo. Com relação à 

comparação teórico-experimental, podemos ver também com essa tabela que o nível de 

cálculo empregado faz uma descrição qualitativa aceitável das frequências dos modos 

considerados. Por outro lado, não chega a ser indicado para previsão quantitativa do espectro, 

que não é o nosso objetivo, neste trabalho. O propósito aqui é acompanhar as mudanças 

sofridas no espectro IR das moléculas por influência do ambiente molecular médio. Além 

disso, assumimos que as limitações presentes no método ou no conjunto de funções de base 

utilizados não prejudicam as análises realizadas, uma vez que expressamos os resultados 

através de diferenças e/ou quocientes entre pares de valores. 

Ambas as características de espectros IR avaliadas apresentaram variações com a 

mudança sistemática de ε. A forma mais simples de mostrarmos nossos resultados é através 

de gráficos que relacionem a cada variação de ε à sua correspondente variação de frequência ν 

(em cm-1) ou de intensidade I, o que fazemos da Figura 31 à Figura 38. Apresentamos os 

deslocamentos de ν e I em função de ε nessas figuras na ordem em que as moléculas foram 

listadas na Tabela 11, com exceção da H2O, que foi deixada por último. Em cada caso nas, o 

índice "0" refere-se ao valor obtido para o ambiente de vácuo, onde ε = 1 (por definição). Para 

facilitar a visualização do que acontece na molécula em cada ν#, mostramos modelos gráficos 

próximos às curvas correspondentes aos desvios em números de onda (A). Duas exceções 

foram as moléculas HCOOH e CH3OH, cujas atribuições dos modos devem ser conferidas na 

Tabela 11. Antes de iniciar a discussão específica para as moléculas, é importante ressaltar a 

dificuldade encontrada em comparações diretas com dados da literatura, devido à ausência 

(até onde sabemos) de trabalhos com alterações controladas de ε ao longo dos experimentos. 

Ainda assim, nos casos em são conhecidos os espectros em fase gasosa e no gelo, temos 

condições de realizar ao menos uma comparação qualitativa, verificando se as tendências 

calculadas estão nas direções esperadas. 
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Figura 31 – Deslocamentos das frequências (A) e das suas respectivas intensidades (B) para os modos 
vibracionais da molécula de CO, causados por alterações na ε da matriz sólida e medidos em relação 
aos valores no vácuo (ν0 e I0). 

 
Fonte: (autor). 
 
Figura 32 – Deslocamentos das frequências (A) e das suas respectivas intensidades (B) para os modos 
de vibração ativos no IR da molécula de CO2, causados por alterações na ε da matriz sólida e medidos 
em relação ao vácuo (ν0 e I0). 

 
Fonte: (autor). 

 
Figura 33 – Deslocamentos das frequências (A) e das suas respectivas intensidades (B) para os modos 
de vibração ativos no IR da molécula de CH4, causados por alterações na ε da matriz sólida e medidos 
em relação ao vácuo (ν0 e I0). 

 
Fonte: (autor). 
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Buscando apresentar os resultados a partir dos espectros mais simples para os mais 

complexos, é conveniente começar pela molécula CO. Para essa molécula, a Figura 31 (A) 

mostra o efeito na frequência vibracional, enquanto que a Figura 31 (B) mostra a forma como 

a intensidade da mesma vibração é afetada pelas mesmas mudanças em ε. Essa mesma 

descrição aplica-se ao CO2 com a Figura 32 (A) e (B), respectivamente, e para o CH4 com a 

Figura 33 (e para as figuras seguintes neste estudo, exceto se explicitado o contrário). O 

número de onda do modo vibracional de CO demonstrou um crescimento – aumento na 

frequência – de até 12 cm-1 (~ 1%) ao longo do intervalo estudado. A variação calculada para 

a intensidade, por sua vez, foi numericamente semelhante, em torno de 14 D2 Å-2 u-1, mas bem 

maior em termos relativos, aumentando mais de 40% sobre I0. Como CO não tem outros 

modos vibracionais, podemos compará-lo com CO2 e CH4, as duas moléculas apolares 

também estudadas neste trabalho. A elas, inclusive, é esperado que CO seja semelhante em 

termos de resposta à influência do campo elétrico externo (JIANG; PERSON; BROWN, 

1975), devido ao diminuto valor de seu momento de dipolo (~ 0,1 D; conferir Tabela 11).  

Comparando as variações de frequência para as três moléculas (da Figura 31 à Figura 

33), percebemos que apenas a de CO ocorre no mesmo sentido da variação de ε do meio. 

Apesar dessa diferenciação, há uma concordância – quase quantitativa – com os dados de 

laboratório de Kassemeijer et al. (2014). Esses autores relataram uma diferença de 12 cm-1 a 

mais, comparando o estiramento de moléculas de CO presas em gelo de H2O com o 

observado num ambiente químico de menor ε (CO puro). Por outro lado, também há trabalhos 

recentes que defendem haver um aumento no número de onda também para casos de CO 

preso a uma matriz de moléculas apolares (BOOGERT; GERAKINES; WHITTET, 2015). 

Os resultados para a molécula CO2 são, em média, da mesma escala de variação das 

frequências daqueles vistos para CO, o que não ocorre para as intensidades, devido ao modo 

ν3 do dióxido ser muito mais intenso. Além disso, o perfil de variação do número d e onda 

desse modo concorda com o reportado por Pilling et al. (2010), assumindo que ε tenha 

aumentado ao longo de todo o seu experimento de irradiação de gelos de CO2 puro. 

O outro caso de molécula apolar, CH4 , foi estudada por Boogert et al. (1997), em que 

os autores compararam as características do modo ν1 para alguns ambientes químicos 

diferentes. Os mesmos autores não encontraram nenhuma correlação direta entre posição da 

banda e momento de dipolo (ou polaridade) da molécula predominante na matriz sólida. Em 

todo caso, constataram que o número de onda de ν1 é menor em metano sólido (ε = 1,766) 

que no gás, o que concorda com a tendência observada a partir dos cálculos deste trabalho. 
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Figura 34 – Deslocamentos das frequências (A) e das suas respectivas intensidades (B) para os modos 
vibracionais da molécula de SO2, causados por alterações na ε da matriz sólida e medidos em relação 
aos valores no vácuo (ν0 e I0, conforme Tabela 11). 

 
Fonte: (autor). 

 

Na Figura 36 avaliamos mudanças no espectro IR do SO2, espécie com que já lidamos 

em subseções anteriores deste trabalho. Claramente, os números de onda de seus modos 

vibracionais comportam-se de modo bastante diverso quando submetidos a alterações de ε. O 

de menor ν foi que menos variou em comparação à fase gasosa. Já ν2 e ν3 variaram quase dez 

vezes mais, porém em sentidos opostos entre si. Tendo em mente que estudamos o conjunto 

de transformações ocorridas num gelo de SO2 na parte A da tese, poderíamos nos perguntar 

acerca de como aqueles resultados comparam-se com estes. No experimento relatado e 

analisado na parte A, a produção de SO3 não causou alterações suficientes na matriz do gelo 

para que se deslocasse a posição de ν3 (manteve -se em 1330 cm-1). Entretanto, a posição 

medida nesse (e em outros experimentos) já nos dá um valioso parâmetro de comparação, pois 

é ~ 30 cm-1 menor que nas medições no vácuo. E mesmo não tendo conhecimento do valor de 

ε a 12 K, podemos ter por certo que é maior que um , o que implica que a diminuição da 

frequência de ν3 prevista em nossos cálculos concorda com os dados experimentais. 

As quatro últimas desta sequencia de figuras trazem os resultados de alterações no 

espectro para moléculas capazes de ligação de hidrogênio, NH3 (Figura 35), HCOOH (Figura 

36), CH3OH (Figura 37) e H2O (Figura 36). Nas condições ideais para nossa modelagem, as 

interações intermoleculares tipo soluto-solvente deveriam ser fracas (ou até inexistentes), pois 

o modelo considera apenas a interação com a média da matriz sólida. Nossa abordagem tem, 

portanto, aplicação mais limitada para as moléculas que fazem ligações de hidrogênio no gelo, 

pois essas interações ocorrem em direções preferenciais e seus efeitos estão fora do escopo 

deste estudo. Por outro lado, podo ocorrer que alguma dessas moléculas esteja presa a um 
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gelo de matriz (formada por constituintes de caráter) apolar, o que inibiria ou diminuiria 

bastante a formação e o efeito das interações direcionais sobre o espectro IR. 

 

Figura 35 – Deslocamentos das frequências (A) e das suas respectivas intensidades (B) para os modos 
vibracionais da molécula de NH3, causados por alterações na ε da matriz sólida e medidos em relação 
aos valores no vácuo (ν0 e I0). 

Fonte: (autor). 
 

 

Figura 36 – Deslocamentos das frequências (A) e das suas respectivas intensidades (B) para os modos 
vibracionais da molécula HCOOH, causados por alterações na ε da matriz sólida e medidos em relação 
aos valores no vácuo (ν0 e I0). 

Fonte: (autor). 
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Figura 37 – Deslocamentos das frequências (A) e das suas respectivas intensidades (B) para os modos 
vibracionais da molécula CH3OH, causados por alterações na ε da matriz sólida e medidos em relação 
aos valores no vácuo (ν0 e I0). 

Fonte: (autor). 
 

 

Figura 38 – Deslocamentos das frequências (A) e das suas respectivas intensidades (B) para os modos 
vibracionais da molécula de H2O, causados por alterações na ε da matriz s ólida e medidos em relação 
aos valores no vácuo (ν0 e I0). 

 
Fonte: (autor). 

 

Avaliando o conjunto total de moléculas, os números de onda mostraram-se 

relativamente sensíveis às variações em ε do meio circundante. Observamos um deslocamento 

máximo próximo de 35 cm-1 para o ν1 de NH3, dentre aqueles que variaram positivamente (ou 

para a esquerda). Já entre os que variaram negativamente, destacou-se o ν3 de H2O, com -30 

cm-1 ao longo do intervalo averiguado. A tendência geral foi de queda para essa propriedade, 

com o aumento de ε. Tendo em conta que os números de onda em espectros costumam crescer 

da direita para a esquerda em Química / Física, os resultados indicam um desvio dos picos 

para a direita. O mesmo valeria caso expressássemos os resultados em comprimentos de onda, 
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unidade mais comum em Astronomia, onde este tipo de desvio é também conhecido como 

avermelhamento (ou desvio para o vermelho). Houve exceções a essa tendência, como foi o 

caso da vibração ν2 da molécula SO2, que num espectro teria se deslocado para a esquerda. 

Procuramos encontrar alguma propriedade desse modo vibracional que o distinguisse dos 

demais, o que não foi possível até o momento. Sabemos que para SO2 é o único modo do tipo 

“estiramento simétrico”, porém a molécula H2O também possui um modo com essa 

atribuição, que não exibiu esse mesmo comportamento. 

Ainda em relação aos desvios ν – ν0, podemos também destacar que a magnitude 

desses desvios não parece ser proporcional a ν0, como vemos na Figura 33 para o metano, e 

nem tampouco proporcional à intensidade do pico, se compararmos os mesmos desvios com 

os valores de I0 (cf. Tabela 11). Isso nos faz inferir que diferentes modos de vibração são 

influenciados pela ε do ambiente circundante de forma relativamente independente, segundo 

uma função ainda desconhecida com relação às propriedades desses modos. 

Uma característica interessante da variação na intensidade das vibrações é 

qualitativamente nos permitir conhecer a influência sentida pela força da banda B de um 

modo vibracional #ν  (ex. ν1, ν2, ....) de uma dada molécula. A força da banda é uma 

propriedade molecular que desperta grande interesse astrofísico, uma vez que é sensível a 

mudanças no ambiente químico. Podemos ver claramente essa relação a partir da equação:  

 

 )#(IA  ),#(A3,2)#B( ννν ∝=
N .

  (10) 

 

Adaptamos a fórmula acima da primeira equação do já citado trabalho de Pilling et al. (2011), 

apenas trocando de posição B )#(ν  com N(densidade de coluna de uma dada molécula ) e 

substituindo a integral da função absorbância pela área do pico A )#(ν . Através da Equação 

10, em que I )#(ν  é a intensidade teórica calculada para ν#, percebemos que se compararmos 

duas amostras contendo a mesma Ni, as variações na razão entre B e B0 serão as mesmas da 

razão entre I e I0, considerando que a mudança em A )#(ν  se deva em nada ou muito pouco 

por alargamento ou estreitamento do pico. Além disso, usar a razão I/I0 pode em certos casos 

nos permitir ver com mais clareza as nuances nas variações de altura dos picos, em particular 

se a diferença entre os I0 for muito grande. Vejamos um exemplo: se expressarmos os mesmos 

resultados que se podem ver na Figura 38 acima por meio de I/I0, ao invés da diferença I - I0 

obtemos a forma de apresentação da Figura 39. 
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Figura 39 – Variações nas intensidades vibracionais relativas para os modos de vibração da molécula 
de H2O, com referência a I0 do vácuo, causadas por alterações na ε da matriz sólida e medidas em 
relação ao vácuo (valores de I0 conforme Tabela 11). 

 
Fonte: (autor). 

 

Interessante notar que a sequência dos modos em ordem crescente de variação torna-se 

completamente diferente, quando comparamos com a outra forma de apresentação. Assim, a 

altura do modo mais intenso ν3 foi naturalmente a que mais variou numericamente, mas 

perdeu em crescimento relativo ao I0 para o modo ν2, que por sinal foi o de menor aumento 

numérico. Devido a essas observações, expressamos as variações de intensidade como B/B0 

em figuras posteriores em que essa componente do espectro volte a ser avaliada. 

 

4.1 Influência da temperatura 

 

Já fizemos menção a uma dependência da constante dielétrica com a temperatura, de 

modo que variações dessa propriedade automaticamente acarretam em alterações no perfil do 

espectro molecular, além de outros efeitos como excitação eletrônica e difusão da molécula 

pela estrutura interna do gelo. Devido a isso, há grande importância em levarmos em conta 

essa dependência de em nossas análises, especialmente se temos a pretensão de aplicá-las aos 

gelos astrofísicos, cujo regime de temperatura costuma variar ao longo do tempo. Dado que a 

principal componente desses gelos é a molécula H2O, e como materiais polares têm várias 

descontinuidades para ε em função T, reunimos dados da literatura para gelos de água e os 

apresentamos na Figura 40. 
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Figura 40 – Valores de ε já compilados e disponíveis na literatura para gelos de água, compreendendo 
duas faixas de temperatura. As linhas em vermelho foram adicionadas para facilitar visualização do 
segundo intervalo. 

 
Fonte: adaptado de Aragones et al. (2011), e de Tsekouras et al. (1998).  

 

Conveniente notar que a constante dielétrica de H2O(s) varia em quase duas ordens de 

grandeza entre 30 e 160 K, o que nos motiva ainda mais a prosseguir com as investigações 

acerca da influência de ε  nos espectros dos gelos. Surpreendentemente, não encontramos 

registro de trabalhos que tenham realizado ou citado medições de ε do solvente universal 

nesse intervalo (40 < T < 140 K) de temperatura. Devido a essa lacuna, propomos uma função 

exponencial para ajustar ɛ em função da temperatura T. A função obtida foi: 

 

 ε =  (9.0 × 10−6) 𝑒0.12 𝑇 + 3.0
.
  (11) 

Visando proximidade com os dados experimentais conhecidos, restringimos a função durante 

o processo de ajuste para reproduzir ɛ (30 K) ~ 3 (RUEPP, 1973; TSEKOURAS; IEDEMA; 

COWIN, 1998), e ɛ (140 K) = 180 (ARAGONES; MACDOWELL; VEGA, 2011; JOHARI; 

WHALLEY, 1981). 

No caso de gelos compostos por moléculas apolares, como o CO2(s), o efeito causado 

de T em ε é mais simples e sutil. Simples, pois podemos aplicar a relação ε = n², em que n é o 

índice de refração do meio, e sutil, pois suas ε não alcançam valores muito maiores que o do 

vácuo. Como um exemplo, Martonchik e Orton (1994) obtiveram ε = 1,766 para uma matriz 

sólida de CH4 a 30 K, temperatura para a qual também temos ε da H2O (2,1–3,0; Figura 38).  
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4.2 Efeitos da porosidade do gelo 

 

A porosidade é outra propriedade relevante no estudo de gelos astrofísicos, e de 

matrizes sólidas em geral. Os poros presentes num gelo influenciam a sua capacidade de agir 

como catalisadores, pois alteram a área superficial interna. Também são responsáveis por 

abrigar moléculas voláteis que permanecem presas mesmo após atingir sua T de sublimação 

(COLLINGS et al., 2004). Estudamos a influência de mais essa propriedade do bulk do gelo 

sobre o espectro IR das moléculas ali presas, em duas formas de cenário: 

 

i) gelos puros a baixas temperaturas (T ≤ 30 K)  

Neste caso, selecionamos o gelo de metano para apresentar o efeito da porosidade de 

um gelo puro a baixa temperatura. Para este composto, obtivemos mais pontos no intervalo de 

ε entre 1 e seu ε𝑝𝑖 = 1,766 e os resultados desses cálculos encontram-se na Figura 41, 

lembrando que valores de ε são convertidos em porosidade por meio da Equação 3 deste 

trabalho (subseção 2.2.3.1). 

  

Figura 41 – Mudanças nas frequências (A) e nas suas respectivas intensidades (B), expressas em 
função da razão B/B0, para os modos vibracionais da molécula CH4 ativos no IR, causadas por 
alterações na porosidade do gelo de CH4 (30 K). Neste caso, ν0 e B0 referem-se a ε𝑝𝑖 = 1,766. 

 
Fonte: (autor). 

 

Com a conversão de ε em Porosidade na construção da Figura 39, notamos que as 

tendências de variação invertem-se daquelas observadas com relação à ε: os números de onda 

aumentam e as intensidades caem com o crescimento do volume de poros no gelo. Além 

disso, essas tendências exibem um perfil de variação próximo do linear, diferentemente do 

perfil exibido nos gráficos em função de ε. É provável que isso se deva ao curto in tervalo de 

A) B) 

B/B
0 
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alteração de ε utilizado neste estudo. Pois também o CH 4 apresentou variações muito mais 

acentuadas ao intervalo mais longo de alteração de ε da análise anterior.  

 

ii) moléculas numa matriz sólida de água (gelo quente, T ~ 140 K) 

No que diz respeito à porosidade do gelo de água, mostramos os prováveis efeitos da 

variação desta propriedade sobre as oito moléculas estudadas, da Figura 42 à Figura 49. 

Nelas, no intuito de facilitar comparações entre as moléculas consideramos a mesma matriz 

sólida hipotética, água a 140 K (ε = 180). Logo os valores de ν0 e I0 para as figuras seguintes 

passam a ser aqueles obtidos com esse valor de ε modelado. 

 

Figura 42 – Mudanças nas frequências vibracionais (A) e nas suas respectivas intensidades (B), 
expressas em função da razão B/B0, para os modos de vibração da molécula de H2O, causadas por 
alterações na porosidade de um gelo de água a 140 K (ε = 180). 

 
Fonte: (autor). 

 

Figura 43 – Mudanças nas frequências vibracionais (A) e nas suas respectivas intensidades (B), 
expressas em função da razão B/B0, para os modos de vibração da molécula de CO2, causadas por 
alterações na porosidade de um gelo de água  a 140 K (ε = 180).  

 
Fonte: (autor). 

 

A) B) 

CO 
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Figura 44 – Mudanças nas frequências (A) e nas suas respectivas intensidades (B), expressas em 
função da razão B/B0, para os modos de vibração da molécula de CH4 ativos no IR, causadas por 
alterações na porosidade de um gelo de água a 140 K (ε = 180). 

  
Fonte: (autor). 

 

Figura 45 – Mudanças nas frequências vibracionais (A) e nas suas respectivas intensidades (B), 
expressas em função da razão B/B0, para os modos de vibração da molécula de SO2, causadas por 
alterações na porosidade de um gelo de água  a 140 K (ε = 180). 

 
Fonte: (autor). 

 

Figura 46 – Mudanças nas frequências vibracionais (A) e nas suas respectivas intensidades (B), 
expressas em função da razão B/B0, para os modos de vibração da molécula de H2O, causadas por 
alterações na porosidade de um gelo de água  a 140 K (ε = 180). 

 
Fonte: (autor). 

B) 

B
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Como uma tendência geral, notamos que numa porosidade mediana de 50%, por 

exemplo, as razões ligadas à força da banda caíram menos de 2% de seu valor original (um 

pouco mais para ν2 de H2O, ν2 e ν3 SO2). Por outro lado, para 80% de Porosidade em diante 

prevemos que as quedas tornem-se muito mais bruscas nos valores de B/B0 (ou I/I0), o que nos 

diz que o espectro de moléculas presas um gelo muito poroso tende a ser tão sensível a 

variações em ɛ quanto se as mesmas estivessem no vácuo. A grande exceção a esse 

comportamento é o modo ν3 de NH 3, em que B/B0 aumentou. Uma tendência que se repete é 

a do ν1 de cada molécula ser o que se mostrou menos sensível às variações no ambiente 

químico circundante, neste caso a porosidade. Por sua vez, os números de onda para os 

mesmos modos têm um perfil de variação análogo ao da intensidade, mas tendem a aumentar 

ao invés de diminuir, com exceção  dos modos ν2 do SO 2, ν1 de CO, ν1 de NH3 (Figura 47) e 

ν1 e ν2 do CH3OH (Figura 49). 

 
Figura 47 – Mudanças nas frequências (A) e nas razões B/B0 (B) para os modos vibracionais da 
molécula NH3, causados por alterações na porosidade de um gelo de água a 140 K (ε = 180). 

 
Fonte: (autor). 

 
Figura 48 – Mudanças nas frequências (A) e nas razões B/B0 (B) para os modos vibracionais da 
molécula HCOOH, causados por alterações na porosidade de um gelo de água a 140 K (ε = 180). 

 
Fonte: (autor). 
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Figura 49 – Mudanças nas frequências (A) e nas razões B/B0 (B) para os modos vibracionais da 
molécula CH3OH, causados por alterações na porosidade de um gelo de água a 140 K (ε = 180). 

 
Fonte: (autor). 

 

Em todas as figuras que lidam com o papel desempenhado pela porosidade, deve-se ter 

em mente que um valor igual ou muito próximo de 100% implicaria na não existência da 

matriz sólida. Ainda assim, decidimos manter a exibição esses pontos com o propósito de 

auxiliar na visualização das tendências experimentadas pelas frequências e forças da banda. 

Na Figura 42 (B), destacamos com linhas tracejadas a variação sofrida por B(ν#) dos modos 

do CO2 quando a porosidade está bem próxima de 90%. Já na Figura 47 à Figura 49, 

destacamos com áreas sombreadas as variações em porosidade igual ou maior que esse valor. 

 

4.3 Implicações astrofísicas do estudo 

 

Os gelos no espaço apresentam enorme variedade de composição e demais parâmetros 

físico-químicos. Isso traz um desafio adicional à identificação de substâncias presentes nesses 

gelos por meio das técnicas observacionais usuais. Uma das hipóteses de trabalho centrais 

deste estudo é a de que o valor de ε é suficiente para representar o ambiente químico médio da 

matriz sólida de um dado gelo astrofísico típico. O critério mais simples de que dispomos para 

parametrizar os gelos em função de sua constante dielétrica é a temperatura. Quando situados 

no interior de regiões de formação estelar, costumam estar protegidos da ação de radiação 

vinda de fora do disco ou da nuvem, com exceção dos raios cósmicos. Já outra é a situação 

dos gelos nas regiões das bordas das nuvens, sujeitos a toda forma de irradiação e ondas de 

choque. Com base nisso, dividimos os gelos astrofísicos em geral em dois subgrupos, gelos 

frios e gelos quentes, conforme ilustra a Figura 50. 
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Figura 50 – Dois exemplos de contextos astrofísicos com presença de gelo, uma região de formação 
estelar na Nebulosa da Águia (A) e um YSO de baixa massa (B), em ambos os casos existindo (pelo 
menos) dois regimes de temperatura para o gelo, aqui chamados de gelo frio (T ≤ 30 K ) e gelo quente 
(T ~ 140 K). 

 
Fonte:  (A) adaptado de Constellation Guide (2013); (B) adaptado de Henning & Semenov (2013). 

 

4.3.1 Gelos de misturas e processamento químico 

 

Já lidamos de certa forma com gelos de misturas nas subseções anteriores, uma vez 

que diferentes valores de ε estão ligados também a gelos com diferentes composições 

químicas e diferentes porosidades. Quando falamos em gelos astrofísicos, sabemos que em 

geral a matriz é mista, e a influência do componente de segunda maior abundancia pode ser 

relevante o bastante para não ser desprezada. Por exemplo, caso apliquemos a Equação 2 

(subseção 2.2.3.1) à mistura binária formada por H2O e o CO2 como componente secundário, 

podemos reescrevê-la com uma forma própria a essa mistura: 
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 𝜀 =  𝑋𝐶𝑂2�𝜀𝐶𝑂2  + (1–𝑋𝐶𝑂2)�𝜀𝑝𝑖, (12) 

 

em que XCO2 é o símbolo para a fração de CO2, εCO2 a sua constante dielétrica quando puro e 

εpi a constante dielétrica do componente majoritário (H2O), que vimos valer εpi = 180 a 140 K. 

Assumindo os possíveis valores XCO2 = 25% com base em dados observacionais (ÖBERG et 

al., 2011) e εCO2 = 2,0 com base em medidas de laboratório (PETTINELLI et al., 2003), 

estimamos ε = 101 para a mistura. Não temos cálculo de ν ou I para esse valor de ε, mas o 

mesmo está compreendido dentro da faixa de ε estudada, e as propriedades avaliadas variaram 

muito pouco no intervalo 80 < ε < 180. Em todo caso, uma forma indireta que temos de lidar 

com as misturas é tomar um ε de referência (ε 0), ligado à constante da água (o componente 

principal), e interpretar sua variação devido à evolução da abundância desse componente com 

o tempo. Com essa finalidade, reunimos dados de razão de intensidades (na forma B/B0) 

versus a razão ε/ε0 de todas as moléculas estudadas na Figura 51 e na Figura 52.  

 

Figura 51 – Mudanças nas intensidades de modos vibracionais expressas pela razão B/B0 (quociente 
de força da banda) para os modos ativos no IR de todas as moléculas estudadas neste trabalho, 
causadas por modificações em ε (expressas via ε/ε0). Aqui, B0 refere-se a I(ε0), onde ε0 = 3 (gelo frio).  

 
Fonte: (autor). 
 
 
 

(Gelo frio) 
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Figura 52 – Mudanças nas intensidades de modos vibracionais expressas pela razão B/B0 (quociente 
de força da banda) para os modos ativos no IR de todas as moléculas estudadas neste trabalho, 
causadas por modificações em ε (expressas via ε/ε 0). Aqui, B0 refere-se a I(ε0), onde ε0 = 180 (gelo 
quente). 

 
Fonte: (autor). 

 

Ajustamos empiricamente uma função que diz a variação média sofrida pela força da 

banda em função da razão ε/ε0 para os dois conjuntos de dados. A função de melhor ajuste foi 

uma exponencial associativa: 

 

  ( )( ) ( )( )ξζξ 1,9,
0 ,,0,53 )(B/B −− −⋅+−⋅+= ee 15601140 230  (13) 

 

para o conjunto de dados relativos ao gelo frio (matriz de H2O) em que substituímos o termo 

ε/ε0 por ξ, por simplicidade de notação. E para o gelo quente: 

 

  ( )( ) ( )( )ξξξ 3150 11801400 2
0 ,,0,41 )(B/B −− −⋅+−⋅+= ee

. (14) 

 

Para obter essas figuras, as intensidades computadas no pacote Gaussian 09 foram 

primeiro convertidas em I / I0, onde I0 refere-se ao valor de intensidade em ε0, para a qual 

usamos 3,0 na Figura 51 e 180 na Figura 52. Então aplicamos a equivalência com B/B0 para 

verificar o quanto a força da banda das vibrações consideradas é afetada por modificações na 

matriz sólida do meio circundante. Naturalmente, ao estudar qual seria a tendência média para 

(Gelo quente) 
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o conjunto total de modos de vibração (23), desconsideramos o modo ν3 da amônia, por não 

seguir o mesmo sentido de variação dos demais. Além disso, contabilizamos primeiro a média 

para cada amostra (molécula), e então a média das médias amostrais. O ajuste foi obtido ou 

considerando simultaneamente todas médias para as oito moléculas – (B/B0)8 – ou apenas a 

média geral do total de amostras – (B/B0)1. Este último procedimento resultou no melhor 

ajuste, mas na Figura 51 exibimos (B/B0)8 também, para ressaltar a proximidade das curvas. 

Essas modificações podem vir do processamento químico do gelo, causando mudanças 

na composição tais que haveria mudança na predominância de materiais apolares para os 

polares, formando o que é conhecido na Astrofísica como “gelo polar”, ou o processo 

contrário, formando o chamado “gelo apolar”. As modificações também podem vir do 

processamento térmico, já que grandes variações de temperatura automaticamente levam a ε 

bem diferentes, ao menos no caso de gelos polares. Por outro lado, no caso de o principal 

componente ser apolar também esperamos grande sensibilidade do gelo às mesmas variações 

em T, devido a esses compostos em geral possuírem temperaturas de sublimação mais baixas 

que os polares. 

Como observamos com a Figura 51 para gelos frios e com a Figura 52 para gelos 

quentes, as forças da banda dos modos vibracionais avaliados apresentaram variações 

consideráveis dentro do intervalo de modificação de ε deste trabalho. Nos dois casos, vemos 

que B/B0 cai com a diminuição do quociente ε/ε 0, ou seja, quando diminui a fração de 

moléculas de H2O na composição do gelo. Porém é nítido pequenas variações na composição 

afetam de modo bem mais intenso gelos frios que os quentes, conforme podemos notar pelas 

magnitudes das variações em B/B0 nas proximidades de ε0. 

Retomemos a explicação da Equação 9 para abordar uma implicação interessante 

desses resultados: se multiplicarmos os dois lados da equação por Ni, notamos que essa 

grandeza e B )#(ν  são inversamente proporcionais para uma mesma área medida 

experimental ou observacionalmente. Portanto, mudanças nos valores de força da banda 

(devido ao ambiente químico) afetam fortemente a determinação de abundâncias moleculares. 

E nossos resultados mostram que essas mudanças podem atingir valores tão altos quanto 30% 

para mais ou para menos, a partir do gelo frio, ou ~ 40% para menos, a partir do quente. Essas 

variações máximas decorreram dos resultados para H2O (principalmente do modo ν2), a 

molécula mais abundante nos gelos sobre grãos de poeira interestelares. Ainda assim, há que 

se ressalvar que essas previsões melhor aplicam-se a gelos em que H2O seja um componente 

minoritário (como num gelo apolar), dadas as limitações de nosso modelo. 
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4.3.2 Efeitos da porosidade em gelos quentes e gelos frios 

 

Podemos nos servir dos mesmos resultados teóricos para avaliar a influência da 

porosidade nas diferentes moléculas estudadas, em gelos astrofísicos típicos a baixa 

temperatura (30 K) e a alta temperatura (140 K). Apresentamos essa avaliação por meio da 

Figura 53 e da Figura 54. Para gelos frios, trabalhamos com εpi ≈ 3, que é o valor conhecido 

para gelos compactos de água na Terra a temperaturas próximas de 30 K, conforme 

mencionado por Tsekouras et al. (1998). Já para os gelos quentes, utilizamos εpi ≈ 180. 

 

Figura 53 – Mudanças nas intensidades de modos vibracionais expressas pela razão B/B0 (quociente 
de força da banda) para os modos ativos no IR de todas as moléculas estudadas neste trabalho, a partir 
de modificações na Porosidade (em %). Aqui, B0 refere-se a I(εpi), onde εpi = 3 (gelo frio).  

 
Fonte: (autor). *Assumimos que 97% de porosidade não permitiria a permanência da fase sólida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gelo frio) 
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Figura 54 – Mudanças nas intensidades de modos vibracionais expressas pela razão B/B0 (quociente 
de força da banda) para os modos ativos no IR de todas as moléculas estudadas neste trabalho, a partir 
de modificações na Porosidade (em %). Aqui, B0 refere-se a I(εpi), onde εpi = 180 (gelo quente).  

 
Fonte: (autor). *Assumimos que 97% de porosidade não permitiria a permanência da fase sólida.  

 

Também aqui realizamos ajustes empíricos, de modo a obter a variação média sofrida 

pela foça da banda, neste caso em função da porosidade. A função que melhor ajustou a 

média das médias amostrais, tanto para gelos frios como para gelos quentes, foi do tipo 

decaimento exponencial. Para gelos frios, o melhor ajuste foi: 

 

  ( ) ( )PeP 008720,
0 0,1521,153 )(B/B −= , (15) 

 

enquanto que para o conjunto de dados relativos a gelos quentes foi: 

 

  ( ) ( )PeP 0,073
0 1 1,20,996 )(B/B 40−×−= . (16) 

 

O retângulo de contorno cinza na Figura 53 e na Figura 54 tem a função de chamar a 

atenção para o que observamos ao final da subseção anterior, de que valores altíssimos de 

porosidade poderiam implicar numa situação de colapso matriz modelada pelo εpi. Contudo, 

ampliamos o valor limite para 97%, dado que esse valor representa uma estimativa para a 

porosidade da superfície da lua Europa (SCHMITT; DE BERGH; FESTOU, 1998). Mais uma 

vez, mantivemos os resultados a 100% de porosidade por motivos de visualização das 

(Gelo quente) 
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tendências de variação, e também para ressaltar a distância para os valores de força da banda 

no vácuo (fase gasosa).  

Os modos vibracionais acompanhados mostraram-se muito mais sensíveis a pequenas 

variações na porosidade enquanto incorporados a gelos frios, que junto a gelos quentes. As 

variações máximas causaram em B/B0, em média, queda de até 20% de B0, o que pode ser 

conferido pelo valor do ajuste de B/B0 (e da barra de erro) para P próxima de 97%. 

Naturalmente, alterações na força da banda tendem a ser similares entre as variações de ε/ε0 e 

P ao se considerar todo o intervalo, uma vez que os valores de B/B0 são os mesmos. 

Lembramos que nossa análise de modos vibracionais neste trabalho leva em conta que 

a molécula esteja bastante diluída, de modo a interagir diretamente apenas com moléculas do 

solvente, o que limita um pouco comparações diretas com dados de laboratório. Mas ainda 

assim permanece a relevância qualitativa dos desvios previstos pelos cálculos para cenários 

astrofísicos contendo gelos de misturas. Especialmente no caso de gelos amorfos, formados 

geralmente a baixas temperaturas, que muito têm interessado a estudos em Astroquímica. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Apresentaremos as conclusões do trabalho em duas partes (A e B), de acordo com o 

modo como cada estudo foi feito. Na parte A, analisamos resultados de dados experimentais e 

cálculos teóricos sobre a formação da espécie filho SO3 a partir do processamento químico de 

um gelo de SO2 por raios X (banda longa de 6 a 2000 eV). Os experimentos foram realizados 

utilizando a câmara Stark do LASA/Univap acoplada na linha SGM do Laboratório 

Síncrotron LNLS/CNPEM em Campinas, SP. Os resultados desse primeiro estudo, além de 

relevância físico-química têm implicações na química presente em gelos ricos em SO2 

encontrados no espaço, como por exemplo, em alguns objetos no Sistema Solar, como Io e em 

menor grau, Europa e Calisto (luas de Júpiter).  Os principais resultados da parte A foram os 

seguintes: 

i) O valor determinado para a seção de choque efetiva de destruição de SO2 (gelo puro 

a 12 K) por raios X foi próximo de 2,5 x 10-18 cm2. Uma comparação entre o presente 

trabalho (gelo de SO2 puro) com um trabalho anterior utilizando a mesma 

metodologia e instrumentação (PILLING; BERGANTINI, 2015), com uma amostra 

congelada com cerca de 10% de SO2 misturado a outras espécies (dominância de 

H2O), feito a 50 K, revelou que a destruição do SO2 no gelo puro foi cerca de 50% 

do valor encontrado no gelo de SO2 misturado. Esse resultado sugere que a presença 

de outras espécies no gelo (principalmente H2O) pode amplificar a destruição 

molecular induzida pela radiação, uma vez que radicais e íons produzidos podem 

participar de reações secundárias alterando ainda mais a química da amostra. 

ii) O valor determinado para a seção de choque efetiva de formação de SO3 durante a 

fotólise do gelo de SO2 a 12 K, por raios X moles, foi de 2,1 x 10-18 cm2.  

Observamos ainda que a formação de SO3 no gelo de SO2 puro (este trabalho) foi 

cerca de 60% maior quando comparado ao gelo de SO2 em mistura com água, CO2 e 

NH3 (PILLING; BERGANTINI, 2015).  

iii) O equilíbrio químico do sistema (abundâncias moleculares constantes) foi alcançado 

com a fluência de 1,6 x 1018 fótons cm-2. No equilíbrio as percentagens de 

abundância das espécies observadas no gelo (EBR) foi 88% para o SO2 e 12% para o 

SO3. A extrapolação da fluência de equilíbrio químico para ambientes astrofísicos, 

indica que o tempo de equilíbrio químico (tE) corresponde a algumas poucas horas 

para o gelo na presença de raios X em YSOs típicos (não considerando extinção) e, 

após alguns meses para gelos nas luas de Júpiter (5,2 au). Logo, o equilíbrio químico 
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induzido por raios X é esperado de ser alcançado muito rapidamente em alguns 

cenários astrofísicos. 

iv) O rendimento de fotodessorção (limite superior) induzido por raios X na amostra de 

SO2(s) determinado neste trabalho (na CEF) gira em torno de 0,25 moléculas fóton-1. 

Este resultado é pelo menos duas ordens de magnitude acima dos resultados 

disponíveis na literatura para outras moléculas (CO, CO2, N2 e CH3OH), comparando 

com experimentos em que se empregaram fótons VUV (BERTIN et al., 2016; 

ÖBERG et al., 2009; ÖBERG; VAN DISHOECK; LINNARTZ, 2009). 

v) Através do cálculo das entalpias de reação com ou sem o efeito de polarização do 

meio, pudemos inferir que a presença do SO2(s) diminui a reatividade da espécie O+ 

com relação à formação de SO3. As três rotas de reação mais favoráveis (ΔH < -79 

kcal/mol) para formar SO3 na fase sólida fortemente polar foram SO + O2 → SO3, 

SO2 + O  → SO 3, e SO2 + O+ → SO3
+

 + e- → SO3. Caso o gelo seja apenas 

fracamente polar, a última rota passa a ser a mais favorável. No entanto, ela exige 

uma 1ª etapa mais endotérmica para ocorrer, em que a energia absorbida deve ser 

maior que a de fótons Lyman alfa (10,2 eV). Por sua vez, a segunda rota pode ser 

ainda mais favorecida, porque precisa de menos etapas para alcançar a formação da 

molécula de SO3. Em fase gasosa, essas três vias de formação mostraram uma 

exotermicidade ainda maior. Além disso, verificamos que, do ponto de vista 

termodinâmico, todas as rotas são acessíveis no contexto da radiação empregada, 

posto que a Ehv necessária para dissociar a molécula SO2 é muito menor que a 

contida na faixa de Ehv predominante. 

vi) Também foi realizada uma análise de cinética química, que incluiu dados 

experimentais e de resultados advindos da Química Teórica. A parte empírica dessa 

análise permitiu a obtenção das constantes de taxa k para a dissociação do SO2 e para 

a produção do SO3, (6,4 ± 0,3) x10-7 s -1 e (2,1 ± 0,2) x10-4 s -1, respectivamente. A 

segunda constante é três ordens de grandeza maior que a primeira, e assim espera-se 

que a primeira etapa (a quebra de SO2) seja a limitante, com base nessas estimativas. 

Quanto aos resultados de cálculos teóricos, nos foi possível obter as barreiras de 

ativação, tanto para a reação de quebra de SO2 como para a de produção de SO3. As 

barreiras calculadas concordaram relativamente bem com a literatura (com algumas 

exceções), e nos permitem apontar a segunda rota (ciclo de produção/consumo de O), 

dentre as elencadas com base em ΔH, como a mais favorável do ponto de vista 

cinético. 
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Na Parte B desta tese apresentamos, utilizando  análise teórica de modos vibracionais 

no infravermelho, os efeitos da matriz sólida de gelos (ambiente químico) em moléculas que 

ali estejam presas. A partir do perfil espectral no IR de espécies diluídas (embebidas) na 

matriz do gelo, concluímos ser possível estimar propriedades físicas e químicas do meio 

circundante, e vice-versa. Entendemos também que este estudo proporciona uma melhor 

compreensão de algumas propriedades de certos gelos astrofísicos e sua interação com a 

radiação. Os principais resultados da parte B foram os seguintes: 

i) Para a maioria dos modos vibracionais considerados neste estudo, as forças da banda 

(propriedade molecular) aumentaram com a constante dielétrica da amostra (ε), o que 

implica que diminuíram em relação à porosidade, diminuição que foi máxima para 

H2O. Os desvios de freqüência (em números de onda) mostraram comportamento 

oposto em relação às forças da banda, com algumas exceções (CO; ν2 do SO2; ν1 e 

ν3 de NH3; ν1 e ν2 de CH3OH). Além disso, verificamos que todas essas tendências 

observadas tendem a ser mais pronunciadas em gelos de baixa temperatura que em 

temperaturas mais altas.  

ii) Observamos que uma alteração pronunciada de ε leva a mudanças consideráveis no 

espectro IR, mudanças estas que são dependentes em sinal e magnitude das 

propriedades de cada um dos modos de vibração em particular. Com base nas oito 

moléculas investigadas, não identificamos uma razão para essas particularidades. 

iii) A foça da banda (B) para o modo de estiramento simétrico da água variou mais de 

50% com a mudança de ε = 3,0 para ε = 180, mudança esta que representa 

justamente a passagem de um gelo astrofísico frio para um gelo quente em nossos 

modelos. A determinação de abundâncias moleculares depende em muito da força da 

banda. E resultados como esse deixam claro que a transposição direta do valor de B 

obtido num experimento (ou observação) para outro em características físico-

químicas diferentes pode conduzir a erros consideráveis nessas determinações. 

iv) Obtivemos funções que ajustam a diminuição (com exceção de um modo o aumento) 

da força da banda com a porosidade. Para uma matriz de água num gelo frio (30 K), 

essa função é dada por ( ) ( )PeP 008720,
0 0,1521,153 )(B/B −= . Já em gelo quente 

(140 K), temos ( ) ( )PeP 0,073
0 1 1,20,996 )(B/B 40−×−= . 
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6 REALIZAÇÕES ACADÊMICAS NO PERIODO DA TESE E PERSPECIVAS PARA 

PROXIMOS TRABALHOS 

 

 

Este trabalho compreendeu as seguintes realizações acadêmicas: 

i) Participação de congressos Nacionais (com apresentação de trabalho): XXXVIII 

Reunião Anual da Sociedade Astronômica Brasileira – SAB (Búzios/RJ, painel, 

2014); XII Workshop em Física Molecular e Espectroscopia (Brasília/DF, oral, 2014); 

III Simpósio de Física e Astronomia do Vale do Paraíba – SimFAST (São José dos 

Campos/SP, oral, 2015); XL Reunião Anual da SAB (Ribeirão Preto/SP, oral, 2016); 

IV SimFAST (São José dos Campos/SP, painel, 2016);   

 

ii) Participação de congressos Internacionais (com apresentação de trabalho):  XXIX 

International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions– ICPEAC 

(Toledo/Espanha, painel, 2015)2nd COSPAR Symposium (Foz do Iguaçu/PR, oral, 

2015); XV Encontro Latino Americano de Pós-Graduação – EPG (São José dos 

Campos/SP, painel, 2015); Internacional Symposium and Workshop on 

Astrochemistry – ISWA (Campinas/SP, oral, 2016); 46th World Chemistry Congress 

(São Paulo/SP, oral, 2017); IAU Symposium 332: Astrochemistry VII - through the 

Cosmos from Galaxies to Planets (Puerto Varas/Chile, painel, 2017); International 

Conference on Materials Science – ICMS (Valdivia/Chile, painel, 2017). 

 

iii) Visitas de colaboração ao Laboratório Associado de Plasma, do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (2016 a 2018), colaborando com Profa. Dra. Patrícia R. P. 

Barreto, e ao grupo de Astroquímica da Universidad Autónoma de Chile (2017), via 

Prof.ª Dr.ª Natalia Inostroza; 

 

iv) Publicação de artigo nos periódicos “Journal of Physics. Conference Series” 

(BONFIM et al., 2015) e “Physical Chemistry Chemical Physics” (BONFIM et al., 

2017) e aceite de trabalho para publicação no International Astronomical Union 

Proceedings Series (2018). 

 

Perspectivas ligadas à Parte A: a principal fonte motivadora de trabalhos futuros 

foram os cálculos em cinética de reações (A3), haja vista permanecerem perguntas ainda em 
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aberto. Uma das respostas a essas perguntas, por exemplo, seria a obtenção das constantes de 

taxa advindas de cálculos quanto-mecânicos, correspondentes às energias de ativação 

calculadas. Outra seria responder como essas constantes comparam-se às obtidas de modo 

empírico, levando em conta que estas últimas foram estimadas em fase sólida, a 12 K. Seria 

interessante também investigar de modo mais aprofundado por que os cálculos deste trabalho 

não encontraram todos os pontos de sela (e mesmo os de mínimo) já reportados na literatura. 

Seria desejável, por fim, a realização de novos experimentos a temperaturas mais altas, bem 

com uso de técnicas capazes de detectar espécies químicas invisíveis à espectroscopia no IR.  

 

Perspectivas ligadas à Parte B: Pretendemos ampliar a correlação entre os resultados 

de cálculos deste trabalho e dados experimentais / observacionais já existentes na literatura. 

Isso pode ser alcançado calculando a constante dielétrica ε para a composição do gelo 

empregada nos trabalhos selecionados. Os resultados com o modelo que já empregamos de 

Sun e Goldberg (2005) para ε de misturas podem, inclusive, ser comparados a previsões de ε 

feitas por outros modelos (MARON; MARON, 2008). Seria importante também esclarecer 

qual a origem da dependência dos modos vibracionais com ε, se ou como estaria ligada a 

propriedade específica desses modos (simetria, variação no momento de dipolo). Poderia 

ainda ser avaliada a influência de ε (e outros parâmetros do bulk) da matriz sólida sobre outras 

propriedades de cada molécula estudada, tais como a geometria e o dipolo elétrico, entre 

outras. 
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APÊNDICE A – Geometrias otimizadas na Parte A2 

 

Na Parte A2 da tese, avaliamos essencialmente as entalpias relativas de reações entre 

as espécies químicas estudadas. Não obstante, a apresentação das geometrias de equilíbrio 

obtidas complementa os resultados da tese, tendo aspecto de reprodutibilidade, em vista de 

trabalhos futuros. Na Tabela 12, reproduzimos de forma sintetizada os principais parâmetros 

estruturais obtidos para as espécies (moléculas ou íons) com mais de um átomo. 

Analogamente, apresentamos a Tabela 12 e a Tabela 13 para os resultados obtidos através uso 

de PCM, ajustado para ε = 3 e ε = 40, respectivamente. A geometria otimizada do íon S O3
− 

(fase gasosa) é mais bem visualizada com auxílio da Figura 55. 

 

Tabela 12 – Parâmetros ligados às geometrias otimizadas em fase gasosa para os compostos 
estudados. 

Espécie química PG b Parâmetros geométricos calculados (r em Å e θ em ° )  (M) a Fórmula 
(3) O2 Dh r(1,2) = 1,22037;  
(2) O2

+ Dh r(1,2) = 1,14948;  
(2) O2

− Dh r(1,2) = 1,36187;  
(3) SO Cv r(1,2) = 1,49821;  
(2) SO+ Cv r(1,2) = 1,45761;  
(2) SO– Cv r(1,2) = 1,55197;  
(1) SO2 C2v r(1,2) = 1,45644; θ(3,1,2) = 119,089 
(2) SO2

+ C2v r(1,2) = 1,43974; θ(3,1,2) = 137,025  
(2) SO2

− C2v r(1,2) = 1,52127; θ(3,1,2) = 114,847  
(1) SO3 D3h r(1,2) = 1,43854; r(1,3) = 1,438545; θ(3,1,2) = 120,000 
(2) SO3

+ D3h r(1,2) = 1,44801; r(1,3) = 1,448013; θ(3,1,2) = 120,000  
(2) SO3

− C3v r(1,2) = 1,48513; θ(3,1,2) = θ(4,1,2) = 114,177 θ(4,1,3,2) = 133,919  
a Multiplicidade de spin 𝑀 = 2 × 𝑆 + 1;  𝑆 é o número quântico de spin total dos elétrons do sistema. 
b Grupos pontuais (do inglês Point Group). 

 

Figura 55 – Geometria otimizada do íon SO3
−, vista a partir do eixo principal (A) e ortogonal a ele (B). 

 

Fonte: Autor. 
 

 

A) B) 
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Tabela 13 – Parâmetros ligados às geometrias otimizadas em ε = 3 para os compostos estudados. 
Espécie química PG 

b Parâmetros geométricos calculados (r em Å e θ em ° )  (M) a Fórmula 
(3) O2 Dh r(1,2) = 1,22017  

(2) O2
+ Dh r(1,2) = 1,14684  

(2) O2
− Dh r(1,2) = 1,35836  

(3) SO Cv r(1,2) = 1,50018  

(2) SO+ Cv r(1,2) = 1,45312  

(2) SO– Cv r(1,2) = 1,55203  

(1) SO2 C2v r(1,2) = 1,45647 θ(3,1,2) = 118,068 
(2) SO2

+ C2v r(1,2) = 1,43715 θ(3,1,2) = 136,183 
(2) SO2

− C2v r(1,2) = 1,52045 θ(3,1,2) = 114,137 
(1) SO3 D3h r(1,2) = 1,43780 r(1,3) = 1,43783; θ(3,1,2) = θ(4,1,2) = 120,002 

(2) SO3
+ D3h r(1,2) = 1,44555 r(1,3) = 1,44543; θ(3,1,2) = 120,029; θ(4,1,2) = 

119,943 

(2) SO3
− C3v r(1,2) = 1,48395 r(1,4) = 1,48408; θ(3,1,2) = θ(4,1,2) = 114,031; 

θ(4,1,3,2) = 133,342 
 
a Multiplicidade de spin 𝑀 = 2 × 𝑆 + 1;  𝑆 é o número quântico de spin total dos elétrons do sistema. 
b Grupos pontuais (do inglês Point Group). 

 

Tabela 14 – Parâmetros ligados às geometrias otimizadas em ε = 40 para os compostos estudados. 
Espécie química PG 

b Parâmetros geométricos calculados (r em Å e θ em ° )  (M) a Fórmula 
(3) O2 Dh r(1,2) = 1,22000;  
(2) O2

+ Dh r(1,2) = 1,14511;  
(2) O2

− Dh r(1,2) = 1,35790;  
(3) SO Cv r(1,2) = 1,50135;  
(2) SO+ Cv r(1,2) = 1,45049;  
(2) SO– Cv r(1,2) = 1,55373;  
(1) SO2 C2v r(1,2) = 1,45666;       θ(3,1,2) = 118,068 
(2) SO2

+ C2v r(1,2) = 1,43578; θ(3,1,2) = 135,705 
(2) SO2

− C2v r(1,2) = 1,52079; θ(3,1,2) = 113,511 
(1) SO3 D3h r(1,2) = 1,43722; r(1,3) = 1,43725; θ(3,1,2) = θ(4,1,2) = 120,004 

(2) SO3
+ D3h r(1,2) = 1,44378; r(1,3) = 1,44374; θ(3,1,2) = 120,015; θ(4,1,3) = 

119,971 

(2) SO3
− C3v r(1,2) = 1,48359; r(1,4) = 1,48362; θ(3,1,2) = 113,863; θ(4,1,3,2) = 

132,836 
a Multiplicidade de spin 𝑀 = 2 × 𝑆 + 1;  𝑆 é o número quântico de spin total dos elétrons do sistema. 
b Grupos pontuais (do inglês Point Group). 
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APÊNDICE B – Resultados em função de ε para os modos vibracionais (Espectro IR) das moléculas HCOOH e CH3OH 

 

Tabela 15 – Frequências (cm-1) calculadas em função de ε para os modos vibracionais da molécula HCOOH 

ε ν1 ν2 ν3 ν4 ν5 ν6 ν7 ν8 ν9 
1 633,6 691,5 1084,2 1143,0 1322,0 1432,2 1829,5 3139,7 3780,8 

1,5 632,7 687,5 1088,1 1141,4 1321,6 1434,7 1822,8 3144,3 3775,2 
2 632,2 685,0 1090,3 1140,6 1321,3 1436,2 1818,5 3147,0 3772,0 
3 631,8 681,7 1092,7 1139,7 1321,1 1437,7 1813,5 3150,1 3768,3 
4 631,7 679,6 1094,0 1139,3 1321,0 1438,6 1810,5 3151,8 3766,3 
5 631,7 678,2 1094,8 1139,1 1321,0 1439,1 1808,6 3152,8 3765,0 

10 631,7 674,9 1096,5 1138,8 1321,0 1440,1 1804,4 3155,1 3762,3 
15 631,7 673,7 1097,1 1138,7 1321,1 1440,4 1802,8 3155,9 3761,3 
20 631,7 673,0 1097,4 1138,7 1321,2 1440,6 1802,0 3156,3 3760,8 
25 631,8 672,5 1097,5 1138,7 1321,2 1440,7 1801,6 3156,6 3760,5 
30 631,8 672,3 1097,6 1138,7 1321,2 1440,8 1801,2 3156,7 3760,3 
35 631,8 672,0 1097,7 1138,7 1321,2 1440,8 1801,0 3156,8 3760,2 
40 631,8 671,9 1097,8 1138,7 1321,2 1440,9 1800,8 3156,9 3760,1 
50 631,8 671,7 1097,9 1138,7 1321,3 1440,9 1800,6 3157,1 3759,9 
60 631,8 671,5 1097,9 1138,7 1321,3 1441,0 1800,4 3157,2 3759,8 
70 631,8 671,4 1098,0 1138,7 1321,3 1441,0 1800,3 3157,2 3759,8 
80 631,8 671,3 1098,0 1138,7 1321,3 1441,0 1800,2 3157,3 3759,7 
90 631,8 671,2 1098,0 1138,7 1321,3 1441,0 1800,1 3157,3 3759,7 
99 631,8 671,2 1098,1 1138,7 1321,3 1441,0 1800,0 3157,3 3759,6 

180 631,8 671,0 1098,1 1138,7 1321,3 1441,1 1799,8 3157,4 3759,5 
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Tabela 16 – Intensidades (D2 Å-2 u-1) calculadas em função de ε para os modos vibracionais da molécula HCOOH 

ε ν1 ν2 ν3 ν4 ν5 ν6 ν7 ν8 ν9 

1 44,19 137,76 2,53 250,66 16,32 1,68 300,86 39,58 76,04 

1,5 50,09 148,27 2,74 276,02 18,55 1,94 337,74 39,84 88,16 

2 53,79 155,17 2,86 291,88 20,15 2,13 361,75 40,11 95,73 

3 58,13 163,70 3,00 310,71 22,19 2,39 391,12 40,54 104,68 

4 60,60 168,78 3,07 321,56 23,41 2,56 408,40 40,85 109,81 

5 62,18 172,15 3,12 328,62 24,21 2,68 419,78 41,07 113,14 

10 65,59 179,77 3,22 344,25 25,95 2,97 445,23 41,61 120,43 

15 66,81 182,61 3,25 349,97 26,57 3,08 454,63 41,83 123,07 

20 67,44 184,10 3,27 352,93 26,89 3,14 459,52 41,95 124,44 

25 67,82 185,02 3,28 354,75 27,08 3,18 462,52 42,02 125,28 

30 68,07 185,64 3,29 355,98 27,21 3,20 464,54 42,07 125,84 

35 68,26 186,08 3,29 356,86 27,30 3,22 466,00 42,11 126,24 

40 68,40 186,42 3,30 357,53 27,37 3,23 467,11 42,14 126,55 

50 68,59 186,90 3,30 358,47 27,47 3,25 468,66 42,18 126,98 

60 68,72 187,22 3,31 359,10 27,53 3,27 469,71 42,20 127,27 

70 68,81 187,45 3,31 359,55 27,58 3,28 470,46 42,22 127,48 

80 68,88 187,62 3,31 359,89 27,61 3,28 471,02 42,24 127,63 

90 68,94 187,76 3,31 360,16 27,64 3,29 471,46 42,25 127,75 

99 68,98 187,86 3,31 360,35 27,66 3,29 471,78 42,26 127,84 

180 69,16 188,30 3,32 361,22 27,75 3,31 473,23 42,30 128,24 
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Tabela 17 – Frequências (cm-1) calculadas em função de ε para os modos vibracionais da molécula CH3OH 

ε ν1 ν2 ν3 ν4 ν5 ν6 ν7 ν8 ν9 ν10 ν11 ν12 

1 308,6 1073,1 1110,1 1195,0 1388,7 1506,1 1533,5 1548,9 3070,2 3123,9 3185,8 3900,4 

 1,5 307,4 1070,9 1108,4 1195,2 1388,7 1505,3 1531,1 1547,5 3072,6 3127,5 3186,1 3895,9 

2 306,8 1069,4 1107,3 1195,3 1388,6 1504,7 1529,5 1546,5 3074,1 3129,7 3186,1 3893,1 

3 305,8 1067,4 1106,2 1195,4 1388,4 1503,9 1527,5 1545,3 3075,9 3132,4 3186,2 3889,9 

4 305,4 1066,3 1105,5 1195,5 1388,2 1503,5 1526,3 1544,6 3077,0 3134,0 3186,2 3887,9 

5 305,1 1065,5 1105,0 1195,5 1388,1 1503,2 1525,6 1544,1 3077,6 3135,0 3186,2 3886,7 

10 304,4 1063,7 1104,0 1195,5 1387,7 1502,6 1523,8 1543,0 3079,1 3137,1 3186,2 3883,9 

15 304,2 1063,0 1103,6 1195,5 1387,6 1502,3 1523,2 1542,6 3079,6 3137,9 3186,1 3882,8 

20 304,1 1062,7 1103,4 1195,5 1387,5 1502,2 1522,8 1542,4 3079,9 3138,3 3186,1 3882,3 

25 304,0 1062,5 1103,3 1195,5 1387,4 1502,1 1522,6 1542,3 3080,1 3138,5 3186,1 3882,0 

30 303,9 1062,3 1103,2 1195,5 1387,4 1502,0 1522,5 1542,2 3080,2 3138,7 3186,1 3881,8 

35 303,9 1062,2 1103,2 1195,5 1387,4 1502,0 1522,4 1542,1 3080,3 3138,8 3186,1 3881,6 

40 303,8 1062,2 1103,1 1195,5 1387,4 1502,0 1522,3 1542,1 3080,3 3138,9 3186,1 3881,5 

50 303,8 1062,1 1103,1 1195,5 1387,3 1501,9 1522,2 1542,0 3080,4 3139,0 3186,1 3881,3 

60 303,8 1062,0 1103,0 1195,5 1387,3 1501,9 1522,1 1542,0 3080,5 3139,1 3186,1 3881,2 

70 303,8 1061,9 1103,0 1195,5 1387,3 1501,9 1522,1 1541,9 3080,5 3139,2 3186,1 3881,1 

80 303,7 1061,9 1103,0 1195,5 1387,3 1501,9 1522,0 1541,9 3080,6 3139,2 3186,1 3881,1 

90 303,7 1061,9 1103,0 1195,5 1387,3 1501,8 1522,0 1541,9 3080,6 3139,3 3186,1 3881,0 

99 303,7 1061,8 1103,0 1195,5 1387,3 1501,8 1522,0 1541,9 3080,6 3139,3 3186,1 3881,0 

180 303,7 1061,7 1102,9 1195,5 1387,3 1501,8 1521,9 1541,8 3080,7 3139,4 3186,1 3880,8 
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Tabela 18 – Intensidades (D2 Å-2 u-1) calculadas em função de ε para os modos vibracionais da molécula CH3OH 

ε ν1 ν2 ν3 ν4 ν5 ν6 ν7 ν8 ν9 ν10 ν11 ν12 

1 109,63 105,55 9,57 0,67 23,40 3,99 2,18 3,83 53,17 50,58 22,90 36,35 

 1,5 118,37 118,25 6,91 0,82 25,88 3,96 2,48 4,36 55,28 52,47 25,10 42,59 

2 124,14 125,91 5,50 0,91 27,44 3,90 2,70 4,74 56,48 53,70 28,62 51,59 

3 131,29 134,62 4,16 1,03 29,26 3,79 3,00 5,23 57,78 55,22 29,85 54,49 

4 135,55 139,48 3,50 1,10 30,30 3,72 3,19 5,53 58,46 56,13 30,68 56,40 

5 138,38 142,57 3,12 1,14 30,97 3,67 3,32 5,74 58,87 56,74 32,61 60,68 

10 144,77 149,19 2,40 1,24 32,42 3,56 3,63 6,22 59,71 58,11 33,34 62,26 

15 147,15 151,54 2,18 1,28 32,95 3,52 3,76 6,40 59,99 58,63 33,73 63,09 

20 148,39 152,74 2,07 1,30 33,22 3,49 3,82 6,50 60,13 58,90 33,97 63,59 

25 149,15 153,47 2,01 1,31 33,38 3,48 3,86 6,56 60,22 59,07 34,13 63,94 

30 149,67 153,97 1,97 1,32 33,49 3,47 3,89 6,60 60,27 59,18 34,25 64,18 

35 150,04 154,32 1,94 1,33 33,57 3,46 3,91 6,63 60,31 59,26 34,34 64,37 

40 150,33 154,59 1,92 1,33 33,63 3,46 3,93 6,65 60,34 59,33 34,47 64,63 

50 150,72 154,96 1,89 1,34 33,72 3,45 3,95 6,69 60,38 59,41 34,55 64,81 

60 150,99 155,21 1,87 1,34 33,77 3,45 3,96 6,71 60,41 59,47 34,61 64,94 

70 151,18 155,39 1,85 1,34 33,81 3,44 3,97 6,72 60,43 59,51 34,66 65,03 

80 151,33 155,53 1,84 1,35 33,84 3,44 3,98 6,73 60,44 59,55 34,69 65,10 

90 151,44 155,63 1,83 1,35 33,87 3,44 3,99 6,74 60,46 59,57 34,72 65,16 

99 151,52 155,71 1,83 1,35 33,89 3,44 3,99 6,75 60,46 59,59 34,84 65,41 

180 151,90 156,05 1,80 1,35 33,96 3,43 4,01 6,78 60,50 59,67 34,84 65,40 
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ANEXO A – ARTIGO PUBLICADO (Journal of Physics: Conference Series, v. 635, n. 

10, p. 102012, 2015) 
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ANEXO B – ARTIGO PUBLICADO (Phys. Chem. Chem. Phys., v. 19, n. 39, p. 26906–

26917, 2017) 
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ANEXO C – ARTIGO ACEITO (International Astronomical Union Proceedings Series, 

2018)  
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