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Introdução 

São inúmeros os trabalhos na literatura científica 

que dissertam sobre características peculiares dos 

trihaletos de boro. Dentre elas, destaca-se a ordem 

inversa de acidez de Lewis na série BF3–BCl3–BBr3.¹ 

Esperaríamos que a acidez fosse maior para a 

espécie com átomos terminais mais eletronegativos, 

gerando a ordem de acidez BF3 > BCl3 > BBr3, mas 

experimentalmente verifica-se o contrário disto. Uma 

proposta bastante conhecida atribui esta inversão à 

existência de um mecanismo de retrodoação 

intramolecular. Argumentos favoráveis dizem que a 

retrodoação seria causada por uma instabilidade 

gerada na vizinhança dos átomos de flúor, em 

virtude da elevada repulsão eletrônica que a sua 

nuvem compacta eletrônica experimentaria. A 

retrodoação então criaria uma ligação B–F com 

certo caráter π, o que explica o comprimento de 

ligação mais curto do que o esperado para a esta 

ligação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Visualização da retrodoação no BF3. 

 

As críticas, por sua vez, se baseiam na alta 

polarização da ligação B–F, alta o bastante para que 

possa ser tratada até como iônica, e sendo uma 

ligação iônica aquela com total separação de 

cargas, não haveria lógica qualquer mecanismo de 

transferência de densidade eletrônica entre átomos.² 

Resultados e Discussão 

Avaliamos a existência da retrodoação e seu efeito 
sobre a acidez de Lewis dos trihaletos de boro com 
uma análise de Orbitais Naturais de Ligação 
(Natural Bond Orbitals, NBO). Esta análise visualiza 
os orbitais como localizados, tal como estruturas de 
Lewis, e mede a energia de interações entre orbitais 
que doam e recebem densidade eletrônica. A 
Tabela 1 mostra as interações NBO encontradas e a 
ocupação dos orbitais aceptores nestas interações. 

 
Tabela 1. Interações NBO nos trihaletos de boro.  

BX3 
Orbital 
doador 

Orbital 
aceptor 

Energia 
(kJ.mol

-1
) 

Ocupação do 
aceptor (e) 

BF3 LP(2) F BD*(1) B–F 15,45 0,043 

 LP(3) F LP*(1) B 55,68 0,258 

BClF2 LP(2) Cl BD*(1) B–F 12,46 0,050 

 LP(2) F BD*(1) B–F 17,57 0,050 

 LP(2) F BD*(1) B–Cl 52,19 0,183 

BCl2F LP(3) F BD*(1) B–Cl 54,94 0,211 

 LP(2) Cl BD*(1) B–F 14,42 0,061 

 LP(3) Cl BD*(1) B–Cl 45,96 0,211 

BCl3 LP(3) Cl BD*(1) B–Cl 50,78 0,256 

 

Notam-se claramente transferências com altíssimas 

energias de estabilização partindo dos pares livres 

dos átomos de flúor, evidenciando que deve existir 

sim uma repulsão elevada nas suas nuvens 

eletrônicas, e que esta repulsão é maior nos átomos 

de flúor do que nos de cloro. Também da tabela 

extrai-se o motivo da alteração na ordem de acidez: 

no BF3, a densidade é direcionada ao orbital p puro 

do boro, populando-o. Sendo ele responsável por 

coordenar-se com a base, este aumento 

populacional reduz sua capacidade de se coordenar 

à base. No BCl3, como o orbital que recebe a 

densidade não é o p puro do boro, este continua 

apto para a recepção de elétrons da base, e sua 

acidez portanto se torna muito maior do que a do 

BF3. Para os trihaletos envolvendo átomos de flúor e 

bromo, observa-se um efeito semelhante à este. 

Conclusões 

Sendo os dados NBO, conclui-se que a retrodoação 

existe nestas moléculas e possui papel destacado 

na alteração da ordem de acidez, pois a ocupação 

dos orbitais aceptores está diretamente relacionada 

com a capacidade do átomo de boro de receber 

elétrons de uma base, na formação do aduto. 
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