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RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo teórico por dinâmica direta de duas reações químicas de
naturezas distintas: uma unimolecular e a outra bimolecular. A primeira reação consiste numa
dissociação induzida por colisão (CID) - uma importante técnica de espectrometria de massas de um tripeptídeo duplamente protonado, o TIK H % & . Simulações de CID foram realizadas
colidindo o tripeptídeo com uma molécula de N& . O método de estrutura eletrônica escolhido
para o estudo dessa reação foi o RM1, uma vez que esse método já tinha apresentado resultados
interessantes no estudo de peptídeos protonados. Cálculos de 1000 trajetórias foram realizados
para uma energia de colisão de 10,8 eV, dentre as quais 57 foram classificadas como reativas.
Foram encontrados 17 caminhos de fragmentação primários e 26 diferentes produtos iônicos
para esta energia de colisão. De particular interesse são os mecanismos de shattering revelados
pelas simulações. A 10,8 eV, as fragmentações que ocorrem nas ramificações apresentam maior
probabilidade de serem de shattering do que as que ocorrem na cadeia principal. Tais resultados
também foram comparados com os obtidos por membros de grupo para outras energia de
colisão e para o tripeptídeo de mesma massa, TLK H % & . Apesar de as fragmentações dos
tripeptídeos serem muito parecidas, foi possível identificar 4 fragmentações envolvendo os
aminoácidos I e L. No entanto, as diferenças estão dentro das incertezas estatísticas e se referem
a picos de baixa abundância. Para a reação de substituição nucleofílica SN2 𝐶𝑙 ) + 𝐶𝐻+ 𝐼 ,
simulações de dinâmica direta foram realizadas para as energias de colisão de 0,15, 0,20, 0,25,
0,30, 0,35 e 0,40 eV com a finalidade de se mapear a mudança de predominância de tipo de
mecanismo que ocorre nessa faixa de energia. De forma consistente com simulações prévias
para essa reação, três tipos de mecanismos indiretos foram encontrados: o que envolve um
complexo reacional, o roundabout e o de barrier recrossing. O único mecanismo direto
encontrado foi o direct rebound. Além da ocorrência desses mecanismos individualmente, a
reação indireta também ocorreu através da combinação dos mecanismos citados supracitados.
Foi possível mapear a mudança súbita de predominância dos mecanismos indiretos para diretos
à medida que se aumenta a energia de colisão para parâmetros de impacto igual a 0 e 1 Å. Em
geral, o método da dinâmica direta se mostrou extremamente valioso para o estudo tanto de
reações unimoleculares e bimoleculares, revelando dinâmicas de reação antes desconhecidas e
permitindo o verdadeiro entendimento em nível atomístico dos mecanismos de reação.
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ABSTRACT
This work presents a theoretical study by direct dynamics of two distinct chemical reactions: a
unimolecular and a bimolecular one. The first reaction studied here consists on a collisioninduced dissociation (CID) – an important mass spectrometry technique - of a tripeptide,
TIK H % & . CID simulations were performed by collision between the tripeptide and the
nitrogen molecule, N& . The electronic structure method chosen for this study was RM1, which
has already provided some positive results in studies of protonated peptides. 1000 trajectories
were performed for a collision energy of 10.8 eV, and among those, 57 were classified as
reactive. 17 different primary fragmentation pathways and 26 different primary product ions
were identified for this collision energy. Of particular interest are the shattering mechanisms
revealed by direct dynamics simulations. At 10.8 eV, fragmentations occurring in sidechains of
the peptide have greater probability of being shattering than the ones occurring in the backbone.
These results were also compared with the ones obtained by other group members for other
collision energies and for the tripeptide of same mass, TLK H % & . In spite of both
fragmentations being similar, it was possible to identify 4 fragmentations involving the amino
acids I and L. However, the differences are within statistical uncertainties and concern low
peaks. Concerning the nucleophilic substitution SN2 reaction 𝐶𝑙 ) + 𝐶𝐻+ 𝐼, direct dynamics
simulations were performed for collision energies of 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35 and 0.40 eV,
aiming to track the sudden change in predominance of the mechanisms’ type that occurs in this
energy range. Consistently with previous simulations of this reaction, three types of indirect
mechanisms were found: one involving the reaction complex, the roundabout and the barrier
recrossing. The only direct mechanism found was direct rebound. Besides the occurrence of
these individual mechanisms, indirect reactions also occurred by a combination of the
aforementioned mechanisms. It was possible to identify the change of predominance of indirect
mechanisms to direct ones, as the collision energy is increased for impact parameters of 0 and
1 Å. In general, the direct dynamics method has showed to be extremely valuable to the study
of unimolecular and bimolecular reactions, revealing unknown reaction dynamics and allowing
the full understanding of the reaction mechanisms at the atomistic level.

17

1. INTRODUÇÃO

O entendimento detalhado da evolução temporal de reações químicas é um tema importante
na química e caracteriza a área de estudo da dinâmica de reações (LEVINE, BERNSTEIN,
1987). Um alto nível de detalhamento é alcançado examinando as reações na escala de colisões
reativas individuais entre moléculas. O resultado desse estudo é o conhecimento dos
movimentos dos átomos constituintes das moléculas reativas ao longo do tempo, ou seja, das
suas trajetórias (PRATIHAR et al., 2017). A partir desse conhecimento, pode-se então partir
para outros objetivos, como prever reações ou até controlá-las com a finalidade de obter
produtos de interesse.
Hoje, na área da dinâmica de reações, tanto experimentalistas quanto teóricos se concentram
em desenvolver e aplicar metodologias para estudar aspectos microscópicos das reações, de
forma a elucidar os seus mecanismos de maneira minuciosa. Uma das reações mais simples e
de grande referência no estudo da dinâmica de reações é a reação de troca 𝐻 + 𝐻& , amplamente
investigada tanto experimental (SCHNEIDER, WREDE, 1997) quanto teoricamente
(TRUHLAR, KUPPERMANN, 1969, ZHAO et al, 1989). Em termos experimentais, a reação
foi estudada por um dos métodos mais detalhados, um experimento de feixes moleculares
cruzados, que mede as distribuições angulares, ou seja, a direção do produto com relação à
direção inicial do centro de massa dos reagentes. Atualmente, alguns métodos teóricos
quânticos aplicados a reações químicas envolvendo poucos átomos oferecem resultados de
distribuição angular com precisão comparável aos obtidos por experimentos para essa reação
(CLARY, 1998).
Desde a década de 30, e mais intensamente a partir dos anos 60, o método das trajetórias
clássicas tem se mostrado uma importante ferramenta teórica na compreensão atomística de
diversos processos químicos. Inicialmente, tais simulações tratavam apenas de reações
unimoleculares (BUNKER, 1962) ou bimoleculares (BLAIS, BUNKER, 1962). Entretanto,
hoje em dia, a abordagem é utilizada com sucesso também para estudos de colisões entre gás e
superfície (TROYA, SCHATZ, 2004), redistribuição de energia vibracional intramolecular de
moléculas (LU, HASE, 1988) e transferência de calor através de interfaces (ZHANG, et al.,
2010).
Para realizar simulações de trajetórias clássicas, um ensemble (conjunto) de trajetórias
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clássicas é calculado através da integração das equações de movimento de Newton ou de
Hamilton (PRATIHAR et al., 2017). Até a década de 90, a maneira padrão de se realizar uma
simulação química de dinâmica clássica era representando a superfície de energia potencial
(PES) como uma função analítica (PARANJOTHY et al., 2013). Essa função poderia ser
descrita na forma de um modelo com motivação física, como o de London-Eyring-Polanyi-Sato
(HIRST, 1985) ou determinada através de ajustes de valores de energia de cálculos de estrutura
eletrônica (HASE et al., 2012).
Com o aumento do poder computacional (Lei de Moore) e o avanço nos algoritmos
implementados nos softwares de estrutura eletrônica, surgiu uma nova forma de se realizar uma
simulação de trajetória clássica chamada dinâmica direta, na qual a PES é obtida diretamente
para cada ponto da trajetória a partir de uma teoria quanto-mecânica (QM) de estrutura
eletrônica e a trajetória é integrada numericamente “on the fly”. A teoria QM a ser empregada
pode ser tanto um método ab initio, quanto um semi-empírico ou a teoria do funcional da
densidade (DFT). De acordo com o método de estrutura eletrônica empregado outras
nomenclaturas equivalentes surgiram para a dinâmica direta, como Dinâmica Molecular de
Born-Oppenheimer, Dinâmica Molecular Ab Initio ou Dinâmica Molecular de Primeiros
Princípios (PRATIHAR et al., 2017).
A primeira reação a ser estudada por meio de uma simulação de dinâmica direta foi a 𝐶𝐻& +
𝐻& → 𝐻Q (WANG, KARPLUS, 1973). Nesse estudo, Wang e Karplus utilizaram a teoria QM
CNDO, um método semi-empírico. Em 1978, um método ab initio (HF/STO-3G) foi utilizado
para estudar a reação de substituição nucleofílica do tipo 𝑆S 2 𝐻) + 𝐶𝐻Q (LEFORESTIER,
1978). No entanto, até então, apenas algumas poucas trajetórias tinham sido calculadas em cada
caso. Foi somente a partir dos anos 90 que simulações envolvendo ensembles de trajetórias
clássicas começaram a serem realizadas (PRATIHAR et al., 2017).
Simulações de dinâmica direta exigem maior gasto computacional do que a alternativa mais
antiga que usava as funções analíticas, uma vez que há necessidade de cálculos de estrutura
eletrônica para a determinação do gradiente da energia potencial. No entanto, trata-se de um
método mais avançado e preciso uma vez que desenvolver uma função analítica que represente
corretamente o sistema em questão é uma tarefa árdua, que pode introduzir estruturas espúrias
e inviáveis para sistemas com pouco mais de 5 átomos (SUN , HASE, 2003). Têm havido
esforços para desenvolver métodos que visam tornar tais simulações mais eficientes
(PRATIHAR et al., 2017).
Mecanismos de reação são frequentemente descritos em termos de uma curva de PES
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unidimensional que consiste em pontos que representam geometrias de mínimos de energia e
de estados de transição (TS) estacionários. Segundo Pratihar et al. (2017), esta é muitas vezes
uma imagem simplista da real dinâmica atomística multidimensional das reações, a qual pode
ser adequadamente revelada pelo emprego da dinâmica direta.
Nesta dissertação, buscou-se compreender em nível atômico com simulações de dinâmica
molecular direta os mecanismos e diferentes caminhos de reação possíveis para duas reações
químicas distintas. A primeira reação a ser estudada é unimolecular – a dissociação induzida
por colisão de um tripeptídeo. A segunda reação é bimolecular – uma substituição nucleofílica
𝑆S 2 do tipo X ) + CH+ Y → CH+ X + Y ) .
Esse trabalho de dissertação de mestrado está dividido da seguinte forma. Ainda neste
primeiro capítulo, discute-se os dois tipos de reações estudados. No capítulo 2, a justificativa
do trabalho é apresentada. No capítulo 3, os objetivos gerais e específicos são discutidos. No
capítulo 4, a metodologia empregada no trabalho. No capítulo 5, encontra-se a discussão dos
resultados obtidos nesse trabalho e, finalmente, no capítulo 6, a conclusão e perspectivas. Ao
final deste texto, encontram-se as referências bibliográficas e um apêndice no qual as bases
teóricas necessárias para um entendimento mais profundo da metodologia de dinâmica
molecular direta empregada são apresentadas.
1.1 DISSOCIAÇÕES INDUZIDAS POR COLISÕES

1.1.1 ESPECTROMETRIA DE MASSAS EM SEQUÊNCIA

Com o passar dos anos, a espectrometria de massas tem se tornado uma técnica analítica
essencial, com um número crescente de aplicações químicas e biológicas (SLENO, VOLMER,
2004). De maneira simplificada, pode-se dizer que são três as etapas fundamentais constituintes
da técnica de espectrometria de massas ( SILVERSTEIN, WEBSTER, KIEMLE, 2005):
a. Primeiramente, uma fonte de geração de íons converte as moléculas do analito em
íons na fase gasosa numa etapa chamada de ionização.
b. Em seguida, o analisador de massas separa os íons de acordo com suas razões
carga/massa na chamada etapa de separação.
c. Finalmente, um detector grava o número de íons com cada razão carga/massa num

20

espectro.
A FIG. 1.1 apresenta um esquema dos componentes básicos de um espectrômetro de massas
(MS). Atualmente, os tipos de espectrômetros de massa existentes podem ser diferenciados
principalmente pelos métodos de ionização e de separação empregados (SILVERSTEIN,
WEBSTER, KIEMLE, 2005).
Dentre os métodos de ionização mais utilizados, pode-se destacar o de ionização por
elétrons, na qual a energia dos elétrons é transferida para as moléculas gasosas (SILVERSTEIN,
WEBSTER, KIEMLE, 2005). A energia transferida pode ser capaz de ejetar um elétron da
molécula da amostra, gerando um íon molecular. O íon molecular então sofre fragmentações
gerando outros íons, radicais e moléculas neutras que por sua vez apresentam informações com
relação à natureza e à estrutura da molécula precursora.

FIG. 1.1: Esquema de funcionamento básico do método de espectrometria de massas.
No entanto, no caso de ionização por elétrons, existem casos frequentes em que o íon
molecular não é detectado (SILVERSTEIN, WEBSTER, KIEMLE, 2005). Além disto, o
método não pode ser aplicado a compostos não voláteis e pode ter difícil aplicação a misturas.
Métodos como o da ionização química também apresentam desvantagens como aplicação
restrita a compostos volatilizáveis e geração de menor número de fragmentos iônicos em
comparação com o da ionização por impacto de elétrons. Métodos de dessorção e nebulização
como os de bombardeamento atômico rápido, ionização química à pressão atmosférica e
ionização por “electrospray”, apesar de serem aplicáveis a compostos solúveis, podem produzir
relativamente poucos fragmentos e fornecer pouca informação estrutural (HOFFMANN, 1996).
Portanto, sabendo-se da importância de se produzir fragmentos relevantes, capazes de
revelar informação sobre a estrutura da molécula, surge a ideia de se selecionar determinados
íons para serem fragmentados. Para isto, pode-se acrescentar mais uma série de fragmentações
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feita a partir de um íon escolhido dentre os que foram gerados nas fragmentações iniciais da
molécula original. Essa alternativa se chama espectrometria de massas em sequência,
abreviadamente MS/MS (SHUKLA, FUTRELL, 2000).
Em essência, a MS/MS é definida como qualquer método geral que envolve pelo menos
dois estágios de análise de massa (HOFFMANN, STROOBANT, 2007). Existem duas formas
principais de se realizar experimentos MS/MS: a primeira é através do acoplamento físico de
dois espectrômetros de massa e a segunda é utilizando um único espectrômetro com uma
capacidade de realizar uma sequência de eventos no tempo (HOFFMANN, 1996). Esta forma
é denominada de espectrometria em sequência no tempo e aquela de espectrometria em
sequência no espaço, que é a mais comum entre as duas (HOFFMANN, STROOBANT, 2007).
No caso da espectrometria de massa em sequência no espaço, ocorrem inicialmente
fragmentações no primeiro espectrômetro e um íon resultante dessas fragmentações é isolado,
chamado então de íon precursor. Prossegue-se de tal forma que o íon precursor sofra outras
fragmentações e produz mais íons e fragmentos neutros. Em um segundo espectrômetro, estes
novos fragmentos são analisados. Caso se deseje três estágios de análise de massa, três
espectrômetros podem ser acoplados e no segundo espectrômetro outro íon precursor seria
isolado (nesse caso, denomina-se o experimento de MS/MS/MS ou MS + ). É possível ainda
aumentar o número de etapas de forma a se atingir um experimento do tipo MS Y (HOFFMANN,
STROOBANT, 2007).
1.1.2 MÉTODO CID

O processo de fragmentação do íon precursor pode acontecer de forma espontânea ou
através de técnicas que induzem a dissociação. Quando os íons se fragmentam espontaneamente
durante seu tempo de vida, eles são denominados íons metaestáveis (COOKS et al, 1973).
Neste caso, geralmente poucos fragmentos são gerados como resultado da dissociação desses
íons metaestáveis. Assim, normalmente empregam-se técnicas de ativação para melhorar esse
cenário. Dentre as técnicas de dissociação utilizadas, pode-se destacar: a dissociação
multifotônica no infravermelho (IRMPD), a dissociação por captura de elétrons (ECD) e a
dissociação ativada por colisão (CAD), também chamada de dissociação induzida por colisão
ou, abreviadamente, CID (SLENO, VOLMER, 2004).
A técnica CID foi a primeira a ser empregada e continua sendo a mais comumente usada
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em espectrometria de massas em sequência (SLENO, VOLMER, 2004). Pode-se dizer, de
maneira geral, que o processo de dissociação induzida por colisão ocorre em duas etapas
(HOFFMANN, STROOBANT, 2007). A primeira ocorre de forma rápida (10)ZQ a 10)Z[ s) e
envolve a colisão entre o íon precursor e um gás inerte. Essa colisão é acompanhada de uma
conversão de energia translacional do íon em energia interna, fazendo com que o íon precursor
atinja um estado excitado. O aumento da energia interna do íon induz sua dissociação com uma
probabilidade bem maior de fragmentação do que nas dissociações de íons metaestáveis. A
dissociação unimolecular do íon precursor ativado caracteriza a segunda etapa, podendo
geralmente ser explicada por teorias estatísticas como a Rice–Rampsberger–Kassel–Marcus
(RRKM) e a teoria de quase-equilíbrio (QET).
Na espectrometria de massas em sequência no espaço com a técnica de CID, coloca-se
uma célula de colisão, onde está presente o gás inerte, entre dois espectrômetros. É na célula de
colisão que ocorre a fragmentação do íon precursor selecionado no primeiro espectrômetro de
massa (MSZ ). Em seguida, os fragmentos gerados são analisados no segundo espectrômetro de
massas (MS& ). Na FIG. 1.2 pode-se visualizar o esquema que descreve o experimento MS/MS
com a técnica CID.
É importante ressaltar que tanto a escolha do tipo de gás inerte, quanto da energia de colisão
e da pressão são fatores que afetam a energia interna que o íon ganha após a colisão. O padrão
de fragmentação por sua vez também depende da energia interna do íon precursor
(HOFFMANN, 1996).
Os processos CID podem ser divididos em duas categorias de acordo com a energia
translacional do íon precursor. 1) colisões de baixa energia, 2) colisões de alta energia. Os
primeiros abrangem energias de colisão entre 1 e 100 eV, enquanto os segundos envolvem
energias de colisão de ordem de grandeza de alguns keV. Nota-se que como resultado da
diferença da ordem de grandeza da energia de colisão em ambos os processos, tanto a natureza
da redistribuição de energia no íon, que pode mudar de translacional para vibracional, rotacional
e eletrônica, altera o padrão de fragmentação. Logo, quando ambos métodos de CID são
aplicados a uma mesma molécula, os resultados de fragmentação são distintos. Isso pode ser
encarado como uma vantagem, uma vez que ambos processos podem produzir diferentes
fragmentos relevantes (SLENO, VOLMER, 2004).
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FIG. 1.2: Princípio da espectrometria de massas usando a técnica de ativação CID.
Adaptado de (HOFFMANN, STROOBANT, 2007).
1.1.3 VANTAGENS DA DINÂMICA DIRETA NO ESTUDO DE CID

A técnica CID tem sido amplamente aplicada para a determinação de estrutura primária de
íons de importância biológica (ORTIZ et al, 2013, BUCHMANN et al., 2007, HOFFMANN,
STROOBANT, 2007). Em especial, ela é muito útil no estudo da proteômica (definida como a
caracterização em grande escala de proteínas presentes em uma célula ou tecido), ao permitir a
determinação da estrutura e sequência de aminoácidos em proteínas (X. HAN, 2008). Nesse
campo, a teoria exerce um papel fundamental, ao desvelar aspectos importantes da dinâmica de
fragmentação e com a vantagem de permitir identificar produtos neutros, os quais não são
observados na espectrometria de massas.
Para o estudo teórico de CID, geralmente dois métodos podem ser empregados. O primeiro
envolve localizar pontos de mínimos e estados de transição, TS, (MODESTO-COSTA et al.,
2016), seguido da aplicação de uma teoria estatística como a RRKM para calcular as constantes
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de velocidade. O segundo consiste em utilizar a dinâmica direta para o estudo das
fragmentações (SPEZIA et al., 2016). Alguns aspectos tornam o método de dinâmica direta
mais vantajoso no estudo de CID, especialmente quando se trata de moléculas de peptídeos e
proteínas.
Na primeira abordagem teórica, a maior dificuldade está em localizar diferentes TSs. Para
moléculas pequenas, é possível considerar todos os graus de liberdade possíveis e
consequentemente localizar os pontos de mínimo e TSs. No entanto, isso se torna cada vez mais
complexo à medida em que se aumenta o tamanho da molécula em estudo. Por exemplo, no
caso de uma molécula com apenas 8 átomos existem mais de 250 TSs a serem localizados
(MARTÍNEZ-NÚÑEZ, 2015). Dessa forma, torna-se necessário empregar métodos
automatizados para localizar os TSs, como os desenvolvidos por alguns autores (MARTINEZNUNEZ, 2015, OHNO, MAEDA, 2004).
Ainda com respeito a primeira abordagem teórica, depois de encontrados os pontos de
mínimo e os TSs, uma teoria de estado de transição para estudar a cinética da dissociação
unimolecular deve ser utilizada. Uma das mais utilizadas é a teoria RRKM; entretanto, existem
limitações ao seu emprego para o estudo de CID. Apesar da teoria estatística ser bastante
empregada para estudar a cinética de dissociações unimoleculares, em muitos casos, uma
dissociação não-estatística é responsável pelos fragmentos observados (SPEZIA et al., 2016).
O modelo convencional para o CID consiste em assumir que após a colisão o íon ganha
energia vibracional, e essa energia é então randomizada no interior do íon por meio de uma
rápida redistribuição de energia vibracional intramolecular (IVR). Neste caso, em que ocorre
uma dissociação estatística unimolecular, a teoria RRKM pode ser empregada para o cálculo
da constante de velocidade e o estudo dos diferentes caminhos de reação.
Existem, no entanto, muitos casos em que a dissociação unimolecular ocorre antes mesmo
da IVR completa e a teoria RRKM não pode ser aplicada. Pode acontecer inclusive dessa
dissociação ocorrer durante a colisão e, nesse caso, a dinâmica é denominada shattering
(estilhaçamento). Alguns trabalhos teóricos na qual esse mecanismo é revelado incluem a da
uréia protonada (SPEZIA et al, 2009, JEANVOINE et al., 2011), a da 𝐶𝐻+ 𝑆𝐻% (MARTÍNEZNÚÑEZ et al., 2004), da uracila protonada (MOLINA et al., 2015, ROSSICH-MOLINA et al.,
2016) e da 𝐶𝑟 % 𝐶𝑂

[

(MARTÍNEZ-NÚÑEZ et al., 2005).

Mesmo nos casos em que a dissociação ocorre após rápida IVR satisfazendo assim o
requisito para emprego da teoria RRKM, existe o fato que a teoria assume a contagem de
estados vibracionais harmônicos para calcular a constante de velocidade. Isso é particularmente
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crítico no caso de moléculas grandes nos quais os modos não-harmônicos podem ser
importantes (PESLHERBE, HASE, 1996). No estudo da decomposição unimolecular da
molécula 𝐶𝐻+ − 𝑁𝐻 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻+ realizado por dinâmica direta e com emprego de
teoria de estado de transição, nota-se a superioridade da dinâmica direta ao representar com
precisão os efeitos não-harmônicos (YANG et al., 2011).
As simulações de dinâmica direta trazem informações importantes sobre os íons formados
no processo CID, desvelando mecanismos de fragmentação (como no caso do shattering) e
permitindo um melhor entendimento acerca da distribuição de energia vibracional e rotacional
das moléculas excitadas. Apesar de o modelo convencional afirmar que a energia da colisão é
transferida integralmente para a vibração do íon, simulações de dinâmica direta mostram que
esta transferência pode também ser para a rotação do íon podendo consistir em até cerca de 50%
da transferência de energia (MEROUEH, HASE, 2000). Um exemplo no qual existe uma
grande transferência de energia para a rotação é o caso da CID da uréia protonada (SPEZIA et
al, 2009). Isso é de suma importância na análise RRKM, uma vez que os resultados de
constantes de velocidade da dissociação unimolecular variam bastante de acordo com a natureza
do tipo de transferência de energia (BAER, HASE, 1996). Pelos motivos supracitados, a
dinâmica direta tem sido um método bastante aplicado no estudo de CID tanto de moléculas
orgânicas e de importância biológica (LEE et al., 2016, SPEZIA et al., 2015, MARTÍNEZNÚÑEZ et al., 2004).

1.2 REAÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO NUCLEOFÍLICA

1.2.1 MECANISMO E PES TRADICIONAIS

As reações de substituição nucleofílica SN2 do tipo 𝑋 ) + 𝐶𝐻+ 𝑌 → 𝐶𝐻+ 𝑋 + 𝑌 ) são
fundamentais na química, apresentando importância central na química de íons em fase gasosa
e em mecanismos de reação orgânica. Estudos desta reação incluem a obtenção/cálculo das
constantes de velocidade (MERKEL et al, 1988) ou de dinâmica molecular para investigar o
mecanismo em nível atomístico (ZHANG et al, 2013).
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O modelo atomístico mais aceito do mecanismo desta reação se baseia em três etapas (XIE,
HASE, 2016):
a) O ataque do nucleófilo 𝑋 ) do lado oposto ao 𝑌 do grupo 𝐶𝐻+ 𝑌, formando o complexo
pré-reacional 𝑋 ) ---CH3Y;
b) O sistema reativo cruza a barreira central de estado de transição [𝑋---𝐶𝐻+ ---𝑌]) e fica
preso no complexo pós-reacional 𝑋𝐶𝐻+ ---𝑌 )
c) Os produtos 𝐶𝐻+ 𝑋 + 𝑌 ) são formados.
O modelo de superfície de energia potencial criado para essa reação que descreve as três
etapas envolve dois mínimos conectados por uma barreira central de estado de transição
referente ao complexo [𝑋 --- 𝐶𝐻+ --- 𝑌]) , conforme indicado para a reação 𝐶𝑙 ) + 𝐶𝐻+ 𝐼 →
𝐶𝐻+ 𝐶𝑙 + 𝐼 ) na FIG. 1.3. Apesar de alguns cálculos de estrutura eletrônica terem confirmado
esse modelo para algumas reações do tipo SN2, experimentos e simulações computacionais
sugerem que tal modelo é simplista e que essa reação pode ocorrer por diversos outros tipos de
mecanismos, diretos e indiretos, dentre os quais se inclui o mecanismo tradicional com
formação de complexo pré- e/ou pós-reacional (XIE, HASE, 2016).

FIG. 1.3: Diagrama de energia potencial para a reação 𝐶𝑙 ) + 𝐶𝐻+ 𝐼 → 𝐶𝐻+ 𝐶𝑙 + 𝐼 ) . Os
valores acima e abaixo são respectivamente das teorias MP2/ECP/d e BhandH/ECP/d. Os
valores em colchetes foram medidos experimentalmente. Todos os valores estão em kcal/mol,
foram obtidos a 0K e não incluem correção ZPE. Retirado de ZHANG et al., 2010.
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1.2.2 DINÂMICA DIRETA E NOVOS MECANISMOS DA REAÇÃO SN2

De acordo com o mecanismo mais aceito para as reações de substituição nucleofílica SN2
do tipo 𝑋 ) + 𝐶𝐻+ 𝑌 → 𝐶𝐻+ 𝑋 + 𝑌 ) , os complexos formados passam por uma rápida IVR e a
cinética da reação pode ser descrita por uma teoria estatística como a RRKM (XIE, HASE,
2016). No entanto, alguns experimentos indicaram a possível existência de processos dinâmicos
não incompatíveis com o emprego da teoria estatística. Simulações de dinâmica direta têm sido
ferramentas essenciais no estudo dessa reação, confirmando a sua complexidade e riqueza de
mecanismos atomísticos, além de apresentar resultados que comparam favoravelmente com
experimentos.
Experimentos feitos por Mikosch et al. (2008) da reação 𝐶𝑙 ) + 𝐶𝐻+ 𝐼 → 𝐶𝐻+ 𝐶𝑙 + 𝐼 ) com o
método de feixe molecular cruzado para essa reação indicavam que, com o aumento da energia
de colisão, ocorre uma transição de predominância de um mecanismo de reação indireto
(envolvendo a formação de um complexo) para um mecanismo direto. As simulações de
dinâmica direta foram então realizadas pelos mesmos autores para a mesma reação com um
intuito de buscar um maior entendimento do mecanismo atomístico indireto indicado pelos
experimentos. Os resultados dessas simulações revelaram pela primeira vez um mecanismo
indireto que envolvia a rotação do grupo 𝐶𝐻+ , denominado roundabout. Nesse mecanismo, o
íon 𝐶𝑙 ) atinge o grupo 𝐶𝐻+ lateralmente, levando-o a girar em torno do átomo de 𝐼. Após uma
revolução completa, o íon 𝐶𝑙 ) ataca a parte de trás do átomo de carbono deslocando
diretamente o íon 𝐼 ) . Os autores indicam ainda uma variante desse mecanismo, na qual o
grupo 𝐶𝐻+ completa mais de uma rotação antes do ataque (MIKOSCH et al., 2008).
Estudos por dinâmica direta de diversas reações de substituição nucleofílica SN2 revelam a
existência de dois mecanismos diretos: o direct rebound e o direct stripping. O primeiro - direct
rebound – é caracterizado por um ataque direto do nucleófilo na parte anterior do 𝐶𝐻+ 𝑌 e
imediatamente desloca o íon 𝑌 ) . Já o direct stripping ocorre quando o nucleófilo se aproxima
lateralmente do 𝐶𝐻+ 𝑌 e retira diretamente o grupo 𝐶𝐻+ .
De acordo com o resultado dessas simulações, observou-se que o mecanismo direct rebound
acontece para pequenos parâmetros de impacto (0-5,0Å) e resulta em espalhamento no sentido
oposto ao de aproximação do 𝐶𝐻+ 𝑌. Por outro lado, o mecanismo direct stripping ocorre para
parâmetros de impacto maiores (3,0-8,5Å) e resulta em espalhamento frontal, no sentido de
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aproximação do 𝐶𝐻+ 𝑌 (ZHANG et al., 2010). Além destes mecanismos, um outro possível
mecanismo direto seria o do ataque frontal (XIE, HASE, 2016). Na FIG. 1.4, pode-se visualizar
os possíveis mecanismos diretos supracitados.

FIG. 1.4: Mecanismos diretos para a reação SN2 em fase gasosa.
Adaptado de XIE, HASE, 2016.
Outros mecanismos indiretos foram identificados por simulações, além do tradicional que
envolve a formação do complexo íon-dipolo e do roundabout. Tanto para a reação F ) + CH+ Br
e na F ) + CH+ I, identificaram mecanismos indiretos que envolvem a formação dos complexos
pré-reacionais formados por ligação de hidrogênio F ) − HCH& Br e F ) − HCH& I ,
respectivamente. Já para a reação de substituição nucleofílica SN2 OH ) + CH+ F → CH+ OH +
F ) , por exemplo, existe um possível mecanismo que envolve a formação do complexo pósreacional CH+ OH − F ) através da ligação de hidrogênio, ao invés do tradicional complexo
OHCH+ − Y ) (XIE et al., 2015).
Simulações de dinâmica direta também revelaram outro mecanismo indireto para a reação
F ) + CH+ Cl. Trata-se do mecanismo de dupla inversão, que contribui somente de 1 até 2% na
taxa da reação. No entanto, a descoberta continua sendo relevante uma vez que tal mecanismo
resulta do acoplamento de transferência de prótons com caminhos da reação SN2. Na FIG. 1.5,
pode-se visualizar alguns dos mecanismos indiretos já identificados no estudo das reações SN2
do tipo X ) + CH+ Y → CH+ X + Y ) .
Todos os mecanismos supracitados revelados em simulações e experimentos ilustram o
quanto modelo mais aceito é incompleto. Existe sim mecanismos que envolvem a formação de
complexo pré- e/ou pós- reacional, principalmente em se tratando de baixas energias de colisão.
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No entanto, outros mecanismos como o rebound, o stripping e o roundabout são
frequentemente mais importantes (XIE, HASE, 2016).

FIG. 1.5: Mecanismos indiretos para a reação SN2 em fase gasosa.
Adaptado de XIE, HASE, 2016.
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2. JUSTIFICATIVA

A primeira reação estudada nesta dissertação é a fragmentação por CID de um peptídeo. A
escolha do tripeptídeo duplamente protonado TIK H % & , formado pelos aminoácidos treonina,
isoleucina e lisina, deve-se a uma série de razões. Primeiro, destacam-se suas ramificações e
muitas possibilidades de dinâmica de fragmentação. Segundo, a escolha se deve ao fato de que
existe um tripeptídeo similar TLK H % & , formado pelos aminoácidos treonina, leucina e lisina,
que apresenta a mesma massa molecular que o TIK H % & , mas ramificações distintas, e que
também foi estudado recentemente pelo grupo do Prof. Hase (HOMAYOON et al., 2018).
Existe um interesse em se distinguir os dois peptídeos por meio de diferenciações nos padrões
de fragmentação devido às ramificações. Isso se torna ainda mais crítico pois, apesar de
existirem poucos dados na literatura a respeito de fragmentações nas ramificações para a leucina
e isoleucina, existem evidências da ocorrência de tais fragmentações (HOMAYOON et al.,
2016).
Com relação às reações de substituição nucleofílica do tipo 𝑋 ) + 𝐶𝐻+ 𝑌 → 𝐶𝐻+ 𝑋 + 𝑌 ) , já
existe extensa literatura, baseada em experimentos e simulações computacionais, realizados por
muitos cientistas, incluindo a física e atual chanceler da Alemanha Angela Merkel (MERKEL
et al., 1988). Esta reação é considerada um paradigma da química orgânica e seu mecanismo
tradicional se baseava no ataque do nucleófilo 𝑋 ) ao carbono do composto 𝐶𝐻+ 𝑌, o que vem
sido considerado um modelo simplista pois não inclui as diferentes possibilidades de caminhos
de reação existentes (XIE, HASE, 2016).
No caso específico da reação de substituição nucleofílica SN2 𝐶𝑙 ) + 𝐶𝐻+ 𝐼 → 𝐶𝐻+ 𝐶𝑙 + 𝐼 ) ,
escolhida para esse estudo, mecanismos distintos do tradicional já foram identificados, tais
como o roundabout. No entanto, simulações de dinâmica direta desta reação identificaram uma
mudança súbita de predominância do mecanismo indireto para o direto, quando a energia de
colisão é aumentada de 0,20 eV para 0,39 eV (ZHANG et al., 2013). Como se trata de um tipo
de reação fundamental na química orgânica, existe um grande interesse em entender com
profundidade a nível atomístico os mecanismos e a dinâmica desse tipo de reação.
A utilização da química teórica, em particular da dinâmica direta, foi especialmente
apropriada para estudar os dois diferentes tipos de reação, uma vez que apresenta diversas
vantagens. Simulações de dinâmica direta já se mostraram extremamente úteis na interpretação
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da cinética e da dinâmica das reações do tipo SN2, tendo levantado questionamentos de
premissas fundamentais das teorias estatísticas em relação a, por exemplo, redistribuição da
energia vibracional intramolecular e a dinâmica de cruzamento de barreira central (XIE, HASE,
2016). No caso da fragmentação de peptídeos, simulações de dinâmica química permitiram
abordar outros aspectos importantes, tais como a capacidade de determinar os produtos de
dissociação sem nenhuma informação experimental prévia e de identificar um elevado número
de confôrmeros, o que se prova especialmente complexo para moléculas tão grandes e flexíveis
como peptídeos (HOMAYOON et al., 2016).
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3. OBJETIVOS

3.1 GERAL

Para os dois diferentes tipos de reações estudadas nesse trabalho, o objetivo geral é, através
das simulações de dinâmica direta, elucidar os principais mecanismos envolvidos e os caminhos
de reação a nível atomístico.
No caso das dissociações induzidas por colisão, ao se determinar o padrão de fragmentação
do tripeptídeo TIK H % & , torna-se possível estabelecer uma forma de identificação e comparar
com resultados de simulações para um tripeptídeo de mesma massa molecular, o TLK H % & ,
recentemente estudado pelo grupo de pesquisa do Prof. Hase. Com os padrões de fragmentação
de ambos peptídeos definidos, almeja-se identificar possíveis fragmentações distintas. Além
disso, deseja-se verificar qual o mecanismo dominante da dissociação: ela ocorre
prioritariamente na cadeia principal dos peptídeos ou em suas ramificações?
Com relação à reação de substituição nucleofílica SN2 𝐶𝑙 ) + 𝐶𝐻+ 𝐼 → 𝐶𝐻+ 𝐶𝑙 + 𝐼 ) , o
objetivo é analisar a mudança abrupta que ocorre do mecanismo predominante à medida em
que se aumenta a energia de colisão. Estudos anteriores já identificaram determinados
mecanismos para alguns valores de energia de colisão, tais como 0,20 e 0,39 eV (ZHANG et
al., 2013). No entanto, essa faixa precisou ser analisada minuciosamente, dada a transição
repentina de uma reação predominantemente indireta para direta. Portanto, foram realizadas
simulações de dinâmica direta para a faixa de 0,15-0,40 eV para elucidar como ocorre esta
mudança de mecanismos predominantes. Adicionalmente, busca-se verificar se todos os
mecanismos encontrados nessa faixa já foram identificados na literatura.
3.2. ESPECÍFICOS

Para o estudo do TIK H % & , os objetivos específicos foram os seguintes:
•

Realizar a otimização de geometrias do tripeptídeo TIK H % & . O objetivo nesta etapa
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é determinar pontos de mínima energia na superfície de energia potencial gerada para
o íon que corresponda à estrutura molecular de equilíbrio mais estável;
•

Realizar um número significativo (a ser determinado de acordo com a probabilidade de
reação) de simulações de dinâmica direta, nas quais o íon TIK H %

&

dissocia por

colisão com a molécula de N& ;
•

Analisar as trajetórias reativas e identificar os principais mecanismos de dissociação
para o TIK H % & ;

•

Comparar o padrão de fragmentação obtido para o TIK H %

&

com o obtido por outros

membros do grupo para o TLK H % & .

Para o estudo da reação 𝐶𝑙 ) + 𝐶𝐻+ 𝐼 → 𝐶𝐻+ 𝐶𝑙 + 𝐼 ) , os objetivos específicos foram os
seguintes:
•

Realizar simulações de dinâmica direta para as energias de colisão de 0,15, 0,20, 0,25,
0,30, 0,35 e 0,40 eV (o número de simulações é definido de acordo com a probabilidade
de reação) para parâmetro de impacto igual a 1Å;

•

Analisar quais são os mecanismos de reação predominantes para cada energia de
colisão por meio de animações e gráficos de comprimento de ligação versus tempo de
simulação;

•

Verificar se os mecanismos encontrados estão de acordo com os listados na literatura;

•

Buscar compreender como a mudança súbita ocorre e se há predominância de um certo
mecanismo a uma dada energia de colisão;

•

Determinar as distribuições de ângulo de velocidade de espalhamento para a faixa de
energia de colisão estudada;

•

Comparar os resultados obtidos com os de simulações semelhantes feitas para
parâmetros de impacto igual a 0Å (colisão frontal), que estão sendo realizadas por
outros membros do grupo de pesquisa;
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4. METODOLOGIA

Para realizar simulações de dinâmica direta, nas quais as trajetórias das reações são
calculadas “on the fly”, torna-se necessário que o software empregado acople dois componentes:
um código de estrutura eletrônica, responsável pelo cálculo da energia potencial e seu gradiente,
e um programa de mecânica clássica para resolver as equações clássicas de movimento.
Atualmente, existem alguns programas que realizam a interface entre os programas de estrutura
eletrônica e de dinâmica.
Neste trabalho, tanto para as simulações de dissociações de peptídeos induzidas por colisões
quanto para as da reação de substituição nucleofílica do tipo SN2, utilizou-se o software VENUS,
desenvolvido por Hase e colaboradores, que está acoplado com códigos de estrutura eletrônica,
tais como MOPAC (PESLHERBE, HASE, 1996), NWChem (XIE et al., 2013) e Gaussian (LI,
HASE, 1999). No entanto, por razões científicas, em cada um dos tópicos desta dissertação, um
método de estrutura eletrônica diferente é utilizado. Em ambos os casos, a visualização das
trajetórias por meio das animações é muito útil para ajudar a entender os mecanismos de reação.
A metodologia específica para cada sistema estudado é descrita separadamente a seguir.
4.1. METODOLOGIA PARA AS SIMULAÇÕES DE DISSOCIAÇÕES DE PEPTÍDEOS
INDUZIDAS POR COLISÃO

Para as simulações de dinâmica direta das dissociações induzidas por colisão do tripeptídeo
TIK H %

&

(FIG. 4.1), a metodologia seguida é semelhante à descrita por Homayoon et al.

(2016). Inicialmente, é necessário determinar o confôrmero de menor energia do tripeptídeo. O
ponto de partida é uma simulação de dinâmica molecular, na qual uma distribuição de estruturas
para o tripetídeo é encontrada e estas são então otimizadas em nível RM1 (ROCHA et al., 2006).
Além de identificar o confôrmero de menor energia, os dois seguintes de menor energia também
foram encontrados (FIG. 4.2). Uma comparação entre as otimizações obtidas pelos método
RM1 e DFT/B3LYP/6-31G* comprova que os métodos apresentam resultados semelhantes
(HOMAYOON et al., 2016).
É importante ressaltar que os confôrmeros indicados na FIG. 4.2 apresentam ligações de
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hidrogênio relevantes (destacadas em azul e vermelho). Os tamanhos das ligações calculados
pelos métodos RM1 e DFT/B3LYP/6-31G* são quase idênticos. No confôrmero de menor
energia, o (a), existe apenas uma ligação de hidrogênio, cujos comprimentos calculados pelos
métodos RM1 e DFT são de 1,68 e 1,79 Å, respectivamente. Para o confôrmero de segunda
menor energia, o (b), duas ligações de hidrogênio podem ser identificadas. Os comprimentos
pelos métodos RM1 e DFT para a ligação de hidrogênio vermelha neste caso diferem por 0,67
Å (são 2,52 e 1,85 Å, respectivamente) e os para a ligação azul por apenas 0,05 Å (são 1,70 e
1,75 Å, respectivamente). Já para o confôrmero de maior energia entre os três, (c), os
comprimentos por RM1 e DFT da ligação de hidrogênio vermelha são 1,74 e 1,92 Å,
respectivamente (HOMAYOON et al., 2016).
Para as simulações de dinâmica propriamente ditas, utilizou-se o pacote de software
VENUS/MOPAC, no qual o programa de dinâmica VENUS (HU et al., 1991) (HASE et al.,
1996) é acoplado com o código de estrutura eletrônica MOPAC (STEWART, 2012). O método
semi-empírico de estrutura eletrônica RM1 foi o escolhido, uma vez que uma vez que tal
método apresenta alturas de barreira e entalpias de reação mais precisas para reações orgânicas
e bioquímicas, dentre os demais métodos semi-empíricos (ROCHA et al., 2006). Além disto, o
método RM1 já apresentou resultados positivos para simulações de peptídeos protonados
(BARNES, HASE, 2009). Um método semi-empírico é o único viável computacionalmente
para um sistema deste tamanho.
NH3

H3C

OH
O
H
N

OH

H3N

N
H
O

O
H3C
CH3

FIG. 4.1: Estrutura molecular do TIK H % & .
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FIG. 4.2: Os três confôrmeros de menor energia para o TIK H % & . As energias são
dadas em KJ/mol e foram obtidas pelo método RM1. As energias entre parênteses se referem
ao método DFT/B3LYP/6-31G*. As cores azul, branco, ciano e vermelho se referem aos átomos
de nitrogênio, hidrogênio, carbono e oxigênio, respectivamente. As ligações de hidrogênio são
representadas pelas linhas tracejadas em azul e vermelho. Retirado de HOMAYOON et al.,
2016.
Cálculos de 1000 trajetórias foram realizados para uma energia de colisão de 10,8 eV. Tais
simulações foram realizadas para a colisão entre uma molécula de N& e o íon de TIK H % & . As
condições iniciais incluem energia do ponto zero (ZPE) harmônica do íon. A molécula de N&
estava no seu estado vibracional n = 0 e a energia rotacional foi escolhida a partir da sua
distribuição de Boltzmann a 300K. Tanto o íon quanto o N& foram rotacionados aleatoriamente
sob seus ângulos de Euler. A separação inicial entre o íon e a molécula neutra foi de 16Å. Para
permitir tempo suficiente para ocorrer a dissociação por colisão do íon, as trajetórias não foram
interrompidas até que a separação entre o N& e o TIK H %

&

fosse de 80 Å.

Com respeito à análise dos caminhos de dissociação, todos os comprimentos de ligação
foram monitorados com o tempo e testes demonstraram que, caso uma ligação atingisse um
comprimento de 6Å, a dissociação dessa ligação de fato acontece. Adicionalmente, uma matriz
de conectividade foi utilizada para identificar a dissociação e os caminhos de reação. Os
parâmetros de impacto foram escolhidos de forma aleatória, variando entre 0 e 8,5 Å.
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Cálculos semelhantes para a mesma energia de colisão foram feitos para o tripeptídeo
TLK H %

&

por outros membros do grupo de pesquisa e os resultados foram comparados, com

o intuito de verificar se é possível diferenciar os dois peptídeos apenas com base nos seus
padrões de fragmentação, uma vez que ambos apresentam a mesma massa molecular
(HOMAYOON et al., 2018).
4.2. METODOLOGIA PARA AS SIMULAÇÕES DE REAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO
NUCLEOFÍLICA

Para compreender a transição súbita dos mecanismos da reação de substituição nucleofílica
de predominantemente indiretos para diretos com o aumento da energia de colisão, simulações
de dinâmica direta foram realizadas para as energias de colisão de 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35
e 0,40 eV e para temperaturas vibracional e rotacional de Tn = 360 e Tp = 75 K ,
respectivamente. As distribuições angulares dos fragmentos foram calculadas para a menor e
maior energia de colisão, 0,15 e 0,40 eV respectivamente.
O nível de teoria adotado para realizar as simulações da reação 𝐶𝑙 ) + 𝐶𝐻+ 𝐼 foi
DFT/BhandH/ECP/d, baseado nos resultados de um estudo prévio da reação realizado para
energias de colisão de 0,39, 0,76, 1,07 e 1,9 eV (ZHANG et al., 2013). Naquele estudo,
compararam-se o resultados de dois níveis de teoria, MP2(fc)/ECP/d e DFT/BhandH/ECP/d.
Apesar do método MP2 ser uma boa abordagem para tratar da reação 𝐶𝑙 ) + 𝐶𝐻+ 𝐼 , uma vez
que o método gera boas propriedades de pontos estacionários para a superfície de energia
potencial da reação, seus resultados foram comparáveis aos gerados pelo método DFT com
funcional BhandH – que é o funcional preferido para simulações de dinâmica direta, já que gera
o melhor acordo com as energias CCSD(T) para a PES da reação. Além disso, o método
DFT/BhandH/ECP/d apresentou maior probabilidade de reação para as energias de colisão de
0,20 e 0,39 eV, conforme indicado na FIG. 4.3 e na FIG. 4.4, e tempo de integração três vezes
menor que o do MP2 (ZHANG et al., 2013).
As simulações foram realizadas usando o software VENUS acoplado com o programa
computacional de estrutura eletrônica NWChem (VALIEV et al., 2010). Algoritmos padrão
foram usados para selecionar as condições iniciais das trajetórias. Amostragem quase-clássica
que inclui energia de ponto zero foi utilizada para selecionar as coordenadas iniciais e
momentos para as trajetórias. Os graus de liberdade vibracional e rotacional foram retirados das
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distribuições de Boltzmann de Tn e Tp , respectivamente. A orientação do 𝐶𝐻+ 𝐼 com relação ao
𝐶𝑙 ) foi considerada de forma aleatória e a separação do centro de massa 𝐶𝑙 ) + 𝐶𝐻+ 𝐼 foi
estabelecida em 15Å.

Cada trajetória foi integrada por 15-16 ps. Os cálculos utilizaram

parâmetros de impacto igual a 1 Å. Cálculos para parâmetro de impacto igual a 0 Å foram
realizados por outros membros do grupo e os resultados serão comparados nesta dissertação.

FIG. 4.3: Probabilidade de reação, Pr(b), em função do parâmetro de impacto, b, para energia
de colisão de 0,20 eV. Retirado de ZHANG et al., 2013.

FIG. 4.4: Probabilidade de reação, Pr(b), em função do parâmetro de impacto, b, para energia
de colisão de 0,39 eV. Retirado de ZHANG et al., 2013.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 Simulações de CID do TIK H %

&

Em um estudo prévio (HOMAYOON et al., 2016), simulações por dinâmica direta foram
realizadas para estudar a dissociação por excitação térmica do tripetídeo TIK H %

&

para

temperaturas de 1250-2000 K. Nessas simulações, a energia do íon se relaciona com a
temperatura através da fórmula 𝐸 = 𝑠𝑅𝑇, na qual 𝑠 é o número de modos vibracionais. Para a
dissociação por excitação térmica, a energia é adicionada de forma aleatória aos modos de
vibração do íon.
No trabalho de Homayoon et al (2016) uma simulação preliminar da dissociação induzida
por colisão do TIK H %

&

com N& . também foi realizada a uma energia de colisão de 13 eV,

para fins de comparação com os resultados da dissociação térmica. Como resultado, alguns
caminhos de dissociação encontrados por simulações de CID, na qual o íon é excitado de forma
não aleatória por colisão, são distintos dos encontrados pelas simulações de dissociação térmica,
na qual o íon é excitado aleatoriamente. De particular interesse são os mecanismos de shattering
revelados pelas simulações de CID, para os quais o peptídeo TIK H %

&

dissocia quase

instantaneamente ao colidir com um átomo de N& .
Dessa forma, nesse trabalho, dando prosseguimento ao estudo de Homayoon et al (2016),
simulações de CID para a dissociação do TIK H %

&

foram realizadas a uma energia de colisão

de 10,8 eV e seus resultados foram comparados com as simulações anteriores de CID a 13 eV.
Além disso, foram comparados também os resultados de caminhos de fragmentação com
aqueles obtidos por outros membros do grupo para o tripeptídeo semelhante, o TLK H % & , cuja
estrutura primária encontra-se na FIG. 5.1.
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FIG. 5.1: Estrutura molecular do TLK H %

&

e a correspondente nomenclatura de

fragmentação de Roepstorff and Fohlman.
Define-se que uma fragmentação de fato ocorreu e a trajetória é classificada como reativa
quando duas espécies separadas (fragmentos) são formadas. O tempo de uma fragmentação foi
definido como o intervalo entre a colisão e a fragmentação. Considera-se que a dissociação
segue um mecanismo de shattering caso a fragmentação ocorra em menos de 30 fs após a
colisão.
Os caminhos de dissociação para o TIK H %

&

são reportados na TAB. 5.1. Nessa tabela,

encontram-se as probabilidades para cada caminho de dissociação primários para o tripeptídeo,
além de estar indicado se a fragmentação ocorre na cadeia principal ou se nas ramificações. A
nomenclatura para os caminhos de fragmentação utilizada aqui é a mesma do trabalho anterior
(HOMAYOON et al., 2016). Para maior clareza, os 24 mecanismos mais abundantes
classificados por Homayoon et al (2016), e que também foram os encontrados nesse trabalho,
podem ser visualizados nas FIG. 5.2 – 5.8.
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TAB. 5.1: Caminhos de dissociação para o TIK H %

&

e suas respectivas probabilidades a uma

energia de colisão de 10,8 eV.
Sítio da Dissociação
Cadeia Principal
Cadeia Principal
Cadeia Principal
Cadeia Principal
Ramificação
Cadeia Principal
Ramificação
Ramificação
Ramificação
Ramificação
Ramificação
Ramificação
Ramificação
Ramificação
Ramificação
Cadeia Principal
Cadeia Principal
Ramificação
Cadeia Principal
Cadeia Principal
Átomo de H
N& H %
Ramificação
Ramificação

Caminho de Reação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Outros

Probabilidade (%)
14,0
10,5
1,8
14,0
15,8
10,5
1,8
1,8
1,8
1,8
5,2
12,3
8,7

Dentre as 1000 trajetórias realizadas para a energia de colisão de 10,8 eV, 57 foram
classificadas como reativas. Na TAB. 5.2, são comparados os caminhos de dissociação
encontrados para o TIK H %

&

a uma energia de colisão de 10,8 eV e a uma energia de colisão

de 13 eV, resultado prévio descrito por Homayoon et al (2016). É possível verificar que nas
duas energias de colisão, as fragmentações na cadeia principal são mais recorrentes do que as
que ocorrem nas ramificações. Com uma energia de colisão mais baixa, de 10,8 eV,
encontraram-se 17 caminhos de fragmentação primários e 26 diferentes produtos iônicos, o que
se revela pouco em comparação com os 41 caminhos de fragmentação primários e 61 diferentes
produtos iônicos para a energia de colisão levemente maior, de 13 eV.
Em relação aos caminhos de reação encontrados para a CID do TIK H %

&

a uma energia de

colisão de 10,8 eV, pode-se visualizar na TAB. 5.3 qual a probabilidade de que o mecanismo
encontrado para cada caminho seja classificado como shattering. Neste caso, as fragmentações
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que ocorrem nas ramificações apresentam maior probabilidade de serem de shattering do que
as fragmentações que ocorrem na cadeia principal. Isso também acontece para uma energia de
colisão de 13 eV (HOMAYOON et al., 2016).
TAB. 5.2: Caminhos de dissociação para o TIK H %

&

e suas respectivas probabilidades a

energias de colisão de 10,8 eV e 13 eV.
Caminho de
Reação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12-14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Outros

Sítio da
Dissociação
Cadeia Principal
Cadeia Principal
Cadeia Principal
Cadeia Principal
Ramificação
Cadeia Principal
Ramificação
Ramificação
Ramificação
Ramificação
Ramificação
Ramificação
Ramificação
Cadeia Principal
Cadeia Principal
Ramificação
Cadeia Principal
Cadeia Principal
Átomo de H
N& H %
Ramificação
Ramificação

Probabilidade a
10,8 eV (%)
14,0
10,5
1,8
14,0
15,8
10,5
1,8
1,8
1,8
1,8
5,2
12,3
8,7
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Probabilidade
a 13 eV (%)
16,4
7,6
3,8
5,9
10,1
2,1
2,9
0,4
5,0
2,1
3,4
2,1
6,3
10,0
2,1
3,8
16,0
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FIG 5.2: Caminhos de reação 1-4.
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FIG 5.3: Caminhos de reação 5-8.
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FIG 5.4: Caminhos de reação 9-12.
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FIG 5.5: Caminhos de reação 13-16.
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FIG 5.6: Caminhos de reação 17-20.
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FIG 5.7: Caminhos de reação 21-23.
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FIG 5.8: Caminhos de reação 24-1, 24-2 e 24-3.
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TAB. 5.3: Probabilidades de que os mecanismos para cada caminho de reação encontrado para
a dissociação do TIK H %

&

a 10,8 eV sejam classificados como shattering.
Sítio da Dissociação

Caminho de Reação
1
2
3
4
5
6
8
9
13
18
21
22
Outros

Cadeia Principal
Cadeia Principal
Cadeia Principal
Cadeia Principal
Ramificação
Cadeia Principal
Ramificação
Ramificação
Ramificação
Ramificação
Átomo de H
N& H %

Probabilidade de
shattering (%)
0,0
0,0
0,0
50,0
44,4
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
60,0

Na TAB. 5.4, são apresentados os resultados dos caminhos de fragmentação para o
TLK H %

&

a mesma energia de colisão de 10,8 eV. É importante ressaltar que, como as

estruturas de ambos os peptídeos diferem por um aminoácido, algumas das dissociações
encontradas para o TLK H %

&

são distintas daquelas reportadas para o TIK H %

&.

Essas

fragmentações distintas podem ser visualizadas na FIG. 5.9. Além disto, existe uma diferença
sutil entre as fragmentações 5 e 5’, do TIK H %
TIK H %

&,

&

e do TLK H % & , respectivamente. Para o

a quebra da ligação C − C na fragmentação 5 sempre vem acompanhada da

transferência de próton do grupo N-terminal para o C = O vicinal. Já para o TLK H % & existem
duas outras possibilidades além dessa (5’-1): a ruptura da ligação C−C sem a transferência de
próton (5’-2) e a quebra da ligação C−C com transferência de próton grupo N-terminal para o
C = O central. Esses caminhos de dissociação podem ser visualizados na FIG. 5.10.
Embora as diferenças apresentadas nas fragmentações dos dois íons sejam interessantes, são
pequenas quando se leva em consideração os principais caminhos de dissociação. Alguns
produtos resultantes delas podem ser até incertezas estatísticas, já que são poucas a quantidade
de vezes em que aparecem. Como mostrado na FIG. 5.11, os espectros de massa teóricos
resultantes são muito semelhantes para os dois íons, com diferenças em pequenos picos, o que
corresponderia ao ruído estatístico em experimentos.
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TAB. 5.4: Caminhos de dissociação para o TLK H %

&

e suas respectivas probabilidades a

energias de colisão de 10,8 eV.
Sítio da
Dissociação

Caminho de
Reação
1’
2’
3’
4’
5’
6’
7’
8’
9’
10’
11’
12-14’
15’
16’
17’
18’
19’
20’
21’
22’
23’
24’
Outros

Cadeia Principal
Cadeia Principal
Cadeia Principal
Cadeia Principal
Ramificação
Cadeia Principal
Ramificação
Ramificação
Ramificação
Ramificação
Ramificação
Ramificação
Ramificação
Cadeia Principal
Cadeia Principal
Ramificação
Cadeia Principal
Cadeia Principal
Átomo de H
N& H %
Ramificação
Ramificação

Probabilidade
para o
𝐓𝐋𝐊 𝐇 %
30,2
11,3
5,7
3,8
15,1
9,4
1,9
1,9
1,9
3,8
7,5
5,7
1,9

𝟐

Algumas das fragmentações primárias encontradas são seguidas por fragmentações
secundárias. O espectro de massas é formado pela soma dos produtos iônicos resultantes tanto
das fragmentações primárias quanto das secundárias. Na FIG. 5.11 pode-se observar que os
principais picos são os mesmos para os espectros de ambos peptídeos. Os mais relevantes
são: 𝑚/𝑧 𝑎Z% (proveniente dos caminhos de reação 1 e 2), 𝑥&% (do caminho 1), 𝑦&% ( do caminho
2), 𝑚/𝑧 45 e 317 (do caminho 5, FIG. 5.10), 𝑚/𝑧 158,5 (do caminho 6) e 𝑚/𝑧 180,5
(correspondente a perda de H). As pequenas diferenças que existem entre os dois espectros
estão dentro das incertezas estatísticas.
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Caminho 8’

Caminho 12’

Caminho 23’

FIG 5.9: Caminhos de reação 8’, 12’ e 23’.

53

Caminho 5

Caminho 5’-1

Caminho 5’-2

Caminho 5’-3

FIG 5.10: Caminhos de reação 5, 5’-1, 5’-2 e 5’-3.
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FIG 5.11: Espectros de massa para os peptídeos TIK H %

&

e TLK H %

&

obtidos a partir dos

resultados de CID por dinâmica direta a 10,8 eV.
Como os peptídeos protonados TIK H %

&

e TLK H %

&

apresentam a mesma massa, torna-

se desejável diferenciá-los através de possíveis fragmentos iônicos distintos derivados da
dissociação por CID. De acordo com a FIG. 5.12, é possível identificar 4 possíveis
fragmentações envolvendo as ramificações I e L. Dentre as 4, duas formam íons que são comuns
a ambos peptídeos (𝑚/𝑧 152,5 e 173,5). As outras duas fragmentações formam íons únicos, o
de 𝑚/𝑧 159,5 para o L e o de 𝑚/𝑧 166,5 para o I. A partir da análise dos espectros na FIG. 5.11,
é possível verificar que a região da faixa 𝑚/𝑧 159,5-170 se encontra vazia, o que poderia tornar
o pico 𝑚/𝑧 166,5 útil na diferenciação dos espectros. No entanto, o pico em 𝑚/𝑧 166,5
apresenta baixa intensidade, de tal forma que espectros de massa com pouco ruídos seriam
necessários. O pico 𝑚/𝑧 159,5 por sua vez não ajuda muito, uma vez que existe um pico 𝑚/𝑧
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159, o que seria de valor muito próximo e mesmo o emprego de espectrômetros de alta
resolução poderiam não permitir diferenciá-los.

FIG. 5.12: Caminhos de reação que envolvem quebra em I ou L. A - Caminhos de reação 8 e
8’; B – Caminho de reação 23’; C – Caminho de reação 23; D – Caminhos de reação 12 e 14
para o TIK H %

&

e caminho de reação 12’ para o TLK H % & .
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5.2 SIMULAÇÕES DAS REAÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO NUCLEOFÍLICA

A reação de substituição nucleofílica SN2 𝐶𝑙 ) + 𝐶𝐻+ 𝐼 → 𝐶𝐻+ 𝐶𝑙 + 𝐼 ) foi estudada por
Mikosch et al. (2008) por meio de experimentos de feixes moleculares cruzados a energias de
colisão de 0,39, 0,76, 1,07 e 1,9 eV. Os resultados desses experimentos podem ser visualizados
na FIG. 5.13, que revela muito sobre a dinâmica da reação. Para a menor energia de colisão, de
0,39 eV, existe uma distribuição isotrópica das velocidades que apontava para o mecanismo
tradicional via formação de complexo. No entanto, para uma energia de colisão maior, de 0,76
eV, a distribuição de ângulos de dispersão de velocidades mostra que o mecanismo dominante
apresenta o produto 𝐼 ) voltando na mesma direção e sentido oposto ao de antes da colisão. Isso
significa que o mecanismo dominante mudou para o direto com o aumento de energia. Para a
maior energia de colisão, de 1,07 eV, o mecanismo direto não é só o dominante, mas o único
encontrado.

FIG 5.13: (a)-(d) Imagens do centro de massa do produto 𝐼 ) a partir da reação Cl) + CH+ I
para quarto energias de colisão. (e)-(h) As distribuições de transferência de energia extraídas
das imagens em (a) - (d) em comparação com o cálculo da teoria do espaço de fase (curva
vermelha). As setas em (h) indicam o valor médio de Q obtido das simulações diretas de
dinâmica química. Adaptado de MIKOSCH et al., 2008.
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Diante dos resultados desse trabalho, os autores deram prosseguimento ao estudo da mesma
reação através de simulações de dinâmica direta. As simulações foram realizadas empregandose os métodos MP2(fc)/ECP/d e DFT/BhandH/ECP/d para energias de colisão de 0,39, 0,76,
1,07 e 1,9 eV. Os resultados encontrados para as três maiores energias de colisão apresentaram
uma boa concordância com os resultados experimentais. Para essas, 80% ou mais dos
mecanismos encontrados são diretos, com a predominância do direct rebound. No entanto,
apesar de os resultados experimentais de particionamento de energia dos produtos e de
espalhamento sugerirem que a reação é majoritariamente indireta, as simulações
MP2(fc)/ECP/d e DFT/BhandH/ECP/d discordam e indicam que o mecanismo predominante é
o direto. Entretanto, diminuindo a energia para 0,20 eV, as simulações revelaram a
predominância do mecanismo indireto. Essa mudança súbita de predominância de mecanismo
indireto para direto quando se aumenta a energia de colisão nessa reação é o que se quer
investigar no presente trabalho. Assim, os resultados das simulações de dinâmica direta
utilizando método DFT/BhandH/ECP/d para energias de colisão de 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35
e 0,40 eV para parâmetros de impacto 0 e 1 Å serão discutidos a seguir.
A análise das trajetórias foi realizada através de animações e de gráficos de comprimento
de ligação presentes nas moléculas envolvidas. Os mecanismos encontrados nas simulações
foram os mesmos encontrados previamente e podem ser visualizados na TAB. 5.5. O único
mecanismo direto encontrado foi o direct rebound, DR, uma vez que o direct stripping, DS, só
ocorre para energias de colisão maiores do que as consideradas aqui. O gráfico de comprimentos
de ligação relativo ao mecanismo direct rebound pode ser visualizado na FIG. 5.14.
De forma consistente com as simulações prévias para essa reação, três tipos de mecanismos
indiretos foram encontrados. O primeiro deles remete ao mecanismo tradicional, que envolve
formação de complexo, podendo esse ser o pré-reacional 𝐶𝑙 ) ---CH3I, A, o complexo pósreacional ClCH3---𝐼 ) , B, ou ambos A e B. Na FIG. 5.15, pode-se visualizar uma trajetória cujo
mecanismo envolve a formação de um complexo. O segundo mecanismo é aquele descrito pela
primeira vez por Mikosch et al (2008), o roundabout, Ra, com uma - Ra(1) - ou múltiplas
rotações do grupo 𝐶𝐻+ - Ra(n), podendo ser visualizado para essa reação na FIG. 5.16. O último
tipo de mecanismo indireto encontrado é o chamado barrier recrossing, br, no qual há um
cruzamento da barreira central 𝐶𝑙 ) + CH3I, i.e. 𝐶𝑙 ) ---CH3I ↔ ClCH3---𝐼 ) . O gráfico de
ligação de comprimento de uma trajetória seguindo esse mecanismo pode ser visualizado na
FIG. 5.17. Além da ocorrência desses mecanismos individualmente, a reação indireta também
aconteceu através da combinação dos mecanismos de formação de complexo, Ra e br. Nas FIG.
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5.18 e 5.19, os gráficos de comprimento de ligação de trajetórias seguindo combinações de
mecanismos indiretos pode ser visualizado. Uma versão mais detalhada da classificação dos
mecanismos indiretos encontrados nas simulações pode ser visualizada na TAB. 5.6.
Trajetórias que ficaram presas no complexo pré-reacional ou no complexo pós-reacional
quando a trajetória foi interrompida foram também identificadas como reações indiretas e seus
mecanismos identificados até o ponto de término da simulação da trajetória. Esses tipos de
trajetórias foram executadas para o maior tempo de integração de 15-16 ps e são mais frequentes
em energias de colisão menores como as de 0,15 e 0,20 eV, em ambos parâmetros de impacto
analisados. A fração dessas trajetórias aprisionadas terminando como A (FIG. 5.20) é de 73%,
enquanto a fração terminando como B é de apenas 26%. As trajetórias aprisionadas que
terminam como B, também mostram um movimento rotacional da fração CH3 em torno de I )
(denotado como Ra') como o movimento circular observado em A, onde a fração CH3 gira em
torno do Cl.
TAB. 5.5: Mecanismos encontrados nas simulações para diferentes energias de colisão com
parâmetros de impacto iguais a 0 e 1 Å.
Indireto
Erela

Totalb

Diretoc

Indiretod

Complexoe

Raf

brg

Combh

b=0
0.15

1000

9(0.009)i

50(0.050)

14

3

0.20

650

3(0.005)

22(0.034)

5

6

0.25

750

19(0.025)

28(0.037)

3

7

0.30

695

18(0.026)

16(0.023)

3

6

0.35

600

26(0.043)

7(0.012)

0.40

770

45(0.058)

11(0.014)

33
1

10
18

1

6

2

5

4

4

3

b=1
0.15

828

6(0.007)

52(0.063)

18

7

0.20

660

12(0.018)

23(0.035)

5

6

12

0.25

570

12(0.021)

19(0.033)

2

5

12

0.30

840

29(0.034)

15(0.018)

6

1

8

0.35

700

27(0.039)

15(0.021)

4

1

10

0.40

800

47(0.059)

8(0.010)

1

3

1
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1
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a. Energia de colisão em eV.
b. Número total de trajetórias.
c. Número de trajetórias diretas.
d. Número de trajetórias indiretas.
e. Número de trajetórias indiretas que envolvem formação do complexo pré-reacional A, do
complexo pós-reacional B, ou de ambos A e B.
f. Número de trajetórias roundabout, Ra, com uma, Ra (1), ou múltiplas rotações do grupo CH+ I,
Ra(n).
g. Número de trajetórias barrier recrossing.
h. Número de trajetórias com uma combinação de Ra com A, A+B, ou B. O mecanismo de
barrier recrossing pode também estar incluso.
i. A probabilidade é dada pelos números dentro dos parênteses.

FIG. 5.14: Gráfico de comprimento de ligação versus tempo de simulação para o mecanismo
de direct rebound.
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FIG. 5.15: Dinâmica atomística da trajetória típica do mecanismo indireto que envolve a
formação do complexo pré-reacional. Retirado de ZHANG et al., 2013.

FIG. 5.16: Dinâmica atomística da trajetória típica do mecanismo indireto roundabout
com uma rotação do grupo CH3. Retirado de ZHANG et al., 2013.
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FIG. 5.17: Gráfico de comprimento de ligação versus tempo de simulação para o mecanismo
de barrier recrossing.

Com a finalidade de mapear a transição da predominância do mecanismo direto para
indireto, os pontos de dados das frações dos mecanismos diretos e indiretos foram plotados
contra a energia de colisão (Erel) para os parâmetros de impacto b = 0 e b = 1. Essas curvas são
ilustradas nas FIG. 5.21 e 5.22. Esses dados podem ser ajustados por uma única função
exponencial da forma 𝑦 = 𝑎 𝑒𝑥𝑝 (𝑏𝑥), onde 𝑎 e 𝑏 são dois parâmetros. Os valores destes
parâmetros para as melhores curvas ajustadas são apresentados na TAB. 5.7. Os pontos médios
destas curvas são 0,28 eV e 0,27 eV para b = 0 e b = 1, respectivamente. Logo, foi possível
verificar que a mudança do tipo de mecanismo encontrado ocorre nesses valores.
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FIG. 5.18: Gráfico de comprimento de ligação versus tempo de simulação para uma trajetória
envolvendo uma combinação dos mecanismos Ra(n), A e br.

FIG. 5.19: Gráfico de comprimento de ligação versus tempo de simulação para uma trajetória
envolvendo uma combinação dos mecanismos Ra(1), A e B.
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TAB. 5.6: Número de trajetórias com os diferentes mecanismos indiretosa

a. Os mecanismos e o número total de trajetórias foram definidos na TAB. 5.4
b. Energia de Colisão em eV.
c. O primeiro número se refere ao Ra(1) e o segundo ao Ra(n).
d. Ra' é o mecanismo circular do CH3 ao redor do 𝐼 ) semelhante ao roundabout após a formação
do complexo pós-reacional.
TAB. 5.7: Parâmetros de ajuste para a expressão y = a exp (bx) para b = 0 e b = 1.
b=0
Direto
Indireto

a
0.0027
0.1101

Direto
Indireto

0.00419
0.1793

b
7.715
-5.289
b=1
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6.59164
-7.2675

FIG. 5.20: Gráfico de comprimento de ligação versus tempo de simulação para uma trajetória
indireta presa no complexo pré reacional A.

FIG. 5.21: Curva dos dados de probabilidade dos mecanismos serem diretos ou indiretos
versus a energia de colisão para o parâmetro de impacto b = 0 Å.
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FIG. 5.22: Curva dos dados de probabilidade dos mecanismos serem diretos ou indiretos
versus a energia de colisão para o parâmetro de impacto b = 1 Å.
O ângulo de espalhamento de velocidade 𝜃 entre vetores de velocidade relativa inicial e
final foi calculado para Erel = 0,40 e 0,15 eV para b = 0 e 1. Os valores médios e de propagação
de θ para trajetórias diretas e indiretas do tipo são relatados na TAB. 5.8. A FIG. 5.23 ilustra a
distribuição de 𝑐𝑜𝑠 𝜃 para Erel = 0,40 e 0,15 eV para b = 1, para todas as trajetórias reativas
produzindo produtos finais.
Valores negativos de 𝑐𝑜𝑠 𝜃 indicam retro-espalhamento. Para a Erel mais alta, de 0,40 eV,
utilizado no presente estudo, o espalhamento para trás é predominante, o que indica reação de
substituição direta com tempo de vida curto e formação de complexo. No Erel mais baixo, de
0,15 eV, a distribuição do ângulo de espalhamento da velocidade é isotrópica, indicando que o
complexo de longa vida é formado durante a reação com a randomização de energia. Os
resultados obtidos neste trabalho para a reação foram submetidos à revista Chemical Science
(PRATIHAR et al., 2018).

66

TAB. 5.8: Ângulos de espalhamento de velocidade 𝜃 dos produtos em graus.

Erel (eV) /b (Å)

Direct Rebound

Indirect

0.40 / 0

Média: 175, Faixa: 180 - 148

Média: 159, Faixa: 178 - 134

0.40 / 1

Média: 157, Faixa: 165 - 142

Média: 97, Faixa: 127 - 28

0.15 / 0

Média: 177, Faixa: 179 - 172

Média: 153, Faixa: 177 - 29

0.15 / 1

Média: 159, Faixa: 149 - 167

Média: 88, Faixa: 151 - 19

FIG. 5.23: Distribuição de ângulos de espalhamento de velocidade dos produtos em duas
energias de colisão distintas.
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6. CONCLUSÕES

Nesse trabalho, o método da dinâmica direta foi utilizado para estudar de duas importantes
reações químicas. Para a primeira reação, que consiste na dissociação induzida por colisão (CID)
do tripeptídeo TIK H %

&

a uma energia de colisão de 10,8 eV, 17 caminhos de fragmentação

primários e 26 diferentes produtos iônicos foram encontrados. A dinâmica direta revelou que
alguns mecanismos encontrados para essa reação são não-estatísticos, e além disso, a
dissociação pode ocorrer quase que instantaneamente após a colisão. Quando isso acontece, os
mecanimos são denominados de shattering e eles são particularmente importantes em
fragmentações que ocorrem nas ramificações desse tripeptídeo.
Um dos motivos para a escolha do tripeptídeo TIK H %

&

era fazer comparações com o

tripeptídeo de mesma massa TLK H % & , e diferenciá-los por meio de fragmentações seria de
especial interesse. Através dos resultados de dinâmica direta, foi possível obter os espectros de
massas para ambos os peptídeos. Quatro fragmentações envolvendo os aminoácidos I e L foram
identificadas. Dentre as quatro, duas formam íons que não são comuns a ambos peptídeos. No
entanto, para as duas que formam íons únicos a cada peptídeo, as diferenças estão dentro das
incertezas estatísticas e se referem a picos de baixa abundância.
Para a segunda reação, a da substituição nucleofílica SN2 do tipo Cl) + CH+ , foi possível
mapear a transição que ocorre de predominância do tipo mecanismo – direto ou indireto – numa
faixa de energia de colisão de 0,15-0,40 eV. Além disto, os mecanismos encontrados foram
identificados e são os mesmos previamente encontrados em outros trabalhos. Simulações de
dinâmica direta foram realizadas para as energias de colisão de 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35 e
0,40 eV, para parâmetro de impacto de 𝑏 = 1Å e em acordo com estudos anteriores, três
mecanismos indiretos (complexo reacional, roundabout e barrier recrossing) foram
encontrados e apenas o mecanismo direto de direct rebound foi identificado. Diversas
combinações dos mecanismos indiretos também foram encontradas.
Os resultados foram comparados com as simulações feitas para parâmetro de impacto igual
a 0Å por outros membros do grupo e duas curvas (FIG. 5.21 e FIG. 5.22) foram produzidas
para descrever a mudança súbita que ocorre na faixa de energia para os dois parâmetros de
impacto. Para b = 0Å, a mudança de mecanismo predominantemente indireto para direto ocorre
em 0,28 eV. Já para b = 1Å, essa mudança ocorre em um valor próximo, em 0,27 eV. O efeito
do parâmetro de impacto poderia ser melhor analisado aumentando-se ainda mais esse valor.
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Os resultados indicam que a dinâmica direta é uma ferramenta valiosa para o estudo de
dinâmica de reações, sejam essas unimoleculares ou bimoleculares. Não só ela permite que
mecanismos não estatísticos importantes sejam revelados, mas também permite o total
entendimento a nível atomístico da dinâmica das reações, apresentando os diferentes caminhos
de reação e respectivos produtos.
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8. APÊNDICE
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8.1 Modelagem Molecular

Com o avanço tecnológico, a Química Computacional surgiu como um novo campo que
apresenta forte interação com o da Química Teórica, compartilhando da missão de unir métodos
matemático-computacionais com leis da Física para tratar de sistemas químicos, mas com a
ajuda hoje imprescindível dos computadores (JENSEN, 2007). De acordo com a IUPAC, o
termo “modelagem molecular” é utilizado para se referir ao emprego da Química
Computacional e de técnicas de visualização gráfica com a finalidade de investigar o
comportamento e propriedades das moléculas (CARVALHO et al., 2003).
Há algum tempo, a modelagem molecular era uma ferramenta restrita a poucos grupos de
pesquisa, que tinham acesso aos hardwares e softwares necessários para a realização dos
cálculos. Hoje em dia, não é mais necessário que os praticantes de modelagem molecular
desenvolvam seus próprios programas, uma vez que estes existem com licença livre ou são
comercializados por empresas e laboratórios (LEACH, 2001). Dessa forma, a modelagem
molecular ganhou diversas áreas de aplicação, desde a Química Medicinal, para a descoberta e
planejamento de novos fármacos (CARVALHO et al., 2003), até a Engenharia Genética e a
Medicina, com análises relativas a terapia de entrega de genes por exemplo (MENEKSEDAGEROL, TANG, 2014).
Segundo Leach (2001), a maioria das aplicações de modelagem molecular envolve três
estágios. O primeiro estágio é caracterizado pela escolha de um modelo, sendo esse
normalmente a Mecânica Quântica ou a Mecânica Molecular, para descrever as interações intrae intermoleculares no sistema. Em sequência, na segunda etapa, o cálculo é efetivamente
realizado, seja esse uma minimização de energia ou uma simulação de dinâmica molecular. A
terceira e última etapa trata da análise dos resultados do cálculo feito na etapa anterior.
Dentre as áreas de interesse da Química Computacional estão principalmente as que
empregam as teorias de estrutura eletrônica e as simulações de dinâmica de reações químicas.
Nesse apêndice, os métodos de estrutura eletrônica utilizados nesse trabalho e a base teórica
para o método de dinâmica direta são apresentados sucintamente.
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8.2 Métodos de Estrutura Eletrônica

8.2.1 Equação de Schrödinger

As propriedades físico-químicas de átomos e moléculas dependem das distribuições dos
núcleos e elétrons que os compõem. Sabe-se, no entanto, que enquanto o núcleo pode ser tratado
como uma partícula em boa aproximação, o comportamento dos elétrons deve-se levar em conta
sua natureza ondulatória, apesar de sua massa não ser desprezível. Formulada em 1925, a
Equação de Schrödinger apresenta como soluções funções de ondas, que descrevem o
comportamento de sistemas quânticos, incluindo o de elétrons em uma molécula. No caso da
Química Computacional, o objetivo é resolver a Equação de Schrödinger para sistemas
moleculares e, a partir da função de onda, obter suas propriedades. Os diferentes métodos que
visam fazer isso são os chamados métodos de estrutura eletrônica (MARTINEZ, 2001).
A forma dependente do tempo da Equação de Schrödinger é dada na EQ. 1 (LEACH, 2001):
−

ℏ& &
𝜕
∇ + 𝑉 Ψ 𝒓, 𝑡 = 𝑖ℏ Ψ 𝒓, 𝑡
2𝑚
𝜕𝑡

(EQ. 1)

A EQ. 1 refere-se a uma única partícula, como um elétron, e seus termos têm o seguinte
significado:
•

𝑖 é o número complexo dado pela raiz de −1;

•

ℏ é a constante de Planck dividida por 2𝜋 (≈ 1,054×10)+Q J. s)

•

𝑚 é a massa da partícula;

•

𝒓 = (𝑥, 𝑦, 𝑧) é o vetor posição da partícula;

•

𝑡 é o tempo;

•

𝑉 é a função energia potencial ao qual a partícula esta submetida;

•

∇& é o operador Laplaciano, −

•

Ψ 𝑟, 𝑡 é a função de onda que caracteriza o estado da partícula.

ℏ•
&Ž

∇& é o termo de energia cinética da partícula;

Para energia potencial 𝑉 independente do tempo, é possível a separação de variáveis
Ψ 𝑟, 𝑡 = 𝜙 𝑟 . 𝑇(𝑡) que facilita a resolução da equação.
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A partir da separação de variáveis, obtém-se a Equação de Schrödinger independente do
tempo:
ℏ& &
−
∇ + 𝑉 𝜙 𝑟 = 𝐸𝜙 𝑟
2𝑚

(EQ. 2)

na qual a constante 𝐸 se refere à energia da partícula.
Pode-se ainda simplificar o lado esquerdo da EQ. 2 para 𝐻𝜙 𝑟 , no qual 𝐻 é o operador
hamiltoniano dado por −

ℏ•
&Ž

∇& + 𝑉 . Dessa forma, a Equação de Schrödinger pode ser escrita

como:
𝐻𝜙 𝑟 = 𝐸𝜙 𝑟

(EQ. 3)

A EQ. 3 é uma equação diferencial parcial de autovalores, uma vez que o operador
hamiltoniano age na função 𝜙 𝑟 , denominada de autofunção, e retorna a mesma função
multiplicada por um escalar (no caso, a energia 𝐸). Para resolver esta equação, portanto, é
necessário encontrar valores de 𝐸 e 𝜙 𝑟 nos quais a EQ. 3 é obedecida.
A Equacão de Schrödinger somente apresenta soluções exatas para alguns casos particulares,
a saber da partícula na caixa, do oscilador harmônico, da partícula em um anel, da partícula em
uma esfera e o do átomo de hidrogênio. Uma vez que não existe solução analítica para sistemas
de mais de dois corpos, encontrar a solução exata para sistemas atômicos e moleculares com
mais de um elétron torna-se impossível. Asesim, diversos métodos aproximados foram
desenvolvidos com a finalidade de se encontrar soluções com diferentes níveis de precisão.
Com o intuito de viabilizar a solução aproximada da Equação de Schrödinger, uma
simplificação é muito adotada: a aproximação de Born-Oppenheimer. De acordo com essa
aproximação, pode-se separar o movimento dos elétrons do movimento do núcleo, uma vez que
os núcleos são bem mais massivos que os elétrons, podendo estes últimos se ajustarem
instantaneamente a cada movimento dos núcleos. Sendo assim, os núcleos são considerados
fixos e pode-se concentrar apenas nos movimentos dos elétrons. Sob a aproximação de BornOppenheimer, tem-se que a função de onda molecular independente do tempo é separável como:
𝜙 𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜, 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑜𝑛𝑠 = 𝜙 𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 . 𝜙 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑜𝑛𝑠

(EQ. 4)

Admitindo a validade da EQ. 4, o operador hamiltoniano eletrônico de um sistema de
𝑁 elétrons e 𝑀 núcleos pode ser escrito da seguinte forma, desprezando quaisquer efeitos
relativísticos (COUTINHO; MORGON, 2007):
S

𝐻=−
”•Z

ℏ& &
𝛻 −
2𝑚 ”

S

˜

”•Z —•Z
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𝑍— 𝑒 &
+
4𝜋𝜖C 𝑟”—

S

S

”•Z ™š”

𝑒&
4𝜋𝜖C 𝑟”™

(EQ. 5)

Na EQ. 5, tem-se os seguintes termos:
•

𝑚 é a massa do elétron (9,10938×10)+Z kg);

•

ℏ é a constante de Planck 1,05457×10)+Q J. s ;

•

𝜖C é a permissividade do vácuo (8,85419×10)Z& J )Z C & m)Z );

•

𝑒 é a carga elementar (1,602176×10)ZŸ C);

•

O termo

•
S ℏ
&
”•Z &Ž 𝛻”

•

O termo

S
”•Z

refere-se à energia cinética total dos 𝑁 elétrons;
•

¡¢
˜
—•Z Q£¤ ¦

¥ §¡

representa a soma das energias potenciais de atração entre

cada elétron e cada um dos 𝑀 núcleos, sendo o elétron 𝑖 distante de 𝑟”— do núcleo 𝐴, que
possui carga 𝑍— 𝑒;
•

O termo

S
”•Z

¢•
S
™šZ Q£¤ ¦

¥ §©

refere-se à soma das energias potenciais de repulsão entre

todos os pares de elétrons (𝑖, 𝑗), separados por uma distância 𝑟”™ .
Entre os diferentes métodos utilizados para resolver a Equação de Schrödinger para sistemas
moleculares, destacam-se os métodos ab-initio (do latim: “desde o princípio”), que são ponto
de partida para os demais métodos, incluindo os semi-empíricos e a Teoria do Funcional da
Densidade. Tais métodos são caracterizados pelo fato de não empregarem nenhum dado
experimental na resolução aproximada da Equação de Schrödinger – com exceção das
constantes físicas fundamentais. O ponto de partida dos métodos ab-initio é o método HartreeFock, também chamado de self-consistent field (SCF) ( MORGON, COUTINHO, 2007).
Quando se trata da resolução da Equação de Schrödinger para espécies multieletrônicas,
deve-se levar em consideração o spin eletrônico. Ele é incorporado às funções de onda, que é
descrita como um produto da função da função espacial e a função de spin. Estas soluções são
então denominadas de orbital spin e representadas pelo símbolo 𝜒. Uma vez que os elétrons são
férmions, a função de onda deve ser antissimétrica com relação à troca de dois desses elétrons.
A forma mais simples de representar a função de onda respeitando a antissimetria é através do
determinante de Slater (MORGON, COUTINHO, 2007):
𝜒Z 𝑥Z
⋮
𝜙C = 1/ 𝑁!
𝜒Z 𝑥S

⋯
⋱
⋯

𝜒S 𝑥Z
⋮
𝜒S 𝑥S

(EQ. 6)

onde os 𝜒′𝑠 representam as funções orbitais-spin, ortonormais, e 1/ 𝑁! é a constante de
normalização da função de onda.
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O método Hartree-Fock é caracterizado pelo fato de utilizar apenas um determinante de
Slater para a representação da função de onda, o que é uma limitação, uma vez que não se
considera os detalhes das interações particulares entre cada par de elétrons e sim a interação de
um elétron com o campo médio formado pelos outros (MORGON, COUTINHO, 2007). Dessa
forma, a diferença entre a energia exata (não-relativística) e a energia de Hartree-Fock é
denominada de energia de correlação eletrônica, como descrito na EQ. 7 (MORGON,
COUTINHO, 2007).
𝐸K±¦¦ = 𝐸¢J²³² − 𝐸´µ

(EQ. 7)

7.2.2 Teoria do Funcional da Densidade

A Teoria do Funcional da Densidade (DFT) é um método alternativo ao de Hartree-Fock
que é cada vez mais empregado, apresentando grande aplicabilidade em diferentes áreas, como
a química orgânica, inorgânica e a ciência dos materiais (BURKE, 2012). A principal razão por
trás do largo uso do DFT é o seu menor custo computacional combinado com uma precisão
razoável na descrição da correlação eletrônica quando comparado a métodos tradicionais
(MORGON, COUTINHO, 2007).
O formalismo do DFT foi desenvolvido a partir dos dois teoremas de Kohn e Hohenberg,
que demonstram que a densidade eletrônica (𝜌) contém toda informação que pode ser obtida da
função de onda. O uso da densidade eletrônica em lugar da função de onda é uma grande
vantagem, pois enquanto a função de onda é dependente das 3 coordenadas de posição para
cada elétron, ou seja, de 3𝑁 coordenadas totais, a densidade eletrônica depende somente das 3
coordenadas espaciais, sendo independente da quantidade de elétrons. Dessa forma, o método
DFT ganha a denominação “funcional” pela inovação de apresentar a energia como função da
densidade eletrônica (TRZESNIAK, 2002). A energia total no método DFT é dada pela seguinte
equação (MORGON, COUTINHO, 2007):
𝐸 = 𝐸¶ 𝜌 = 𝐹 𝜌 + ∫ 𝜌 𝑟 𝑣 𝑟 𝑑𝑟

(EQ. 8)

Na EQ. 8, o índice 𝑣 representa a dependência com o potencial externo e 𝐹 é o funcional
da densidade. O funcional pode ser definido como (MORGON, COUTINHO, 2007):
𝐹 = 𝑇I 𝜌 + 𝐸JK 𝜌 + 𝐽 𝜌
Na EQ. 8, tem-se:
•

𝐽 𝜌 é o termo de Coulomb, que descreve a repulsão elétron-elétron;
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(EQ. 9)

•

𝑇I 𝜌 é o funcional de energia cinética sem considerar a interação entre os elétrons;

•

𝐸JK representa o termo de troca-correlação e contém as correções de energia cinética.

Dentre os termos descritos na EQ. 9, o único que não apresenta expressão analítica é o de
troca-correlação.

Assim,

muitos

funcionais

foram

desenvolvidos

para

representar

adequadamente determinados tipos de sistemas, como pode ser visualizado na FIG. 8.1.

FIG. 8.1: Alguns dos funcionais mais utilizados. Retirado de BURKE, 2012.
8.2.3 Métodos Semi-Empíricos

Os métodos semi-empíricos são assim denominados por empregar parâmetros
obtidos/ajustados a partir de dados experimentais, com a finalidade de aumentar a precisão
química e reduzir o custo computacional ao mesmo tempo (MORGON, COUTINHO, 2007).
Nesses métodos, apenas os elétrons de valência são descritos explicitamente e um conjunto
mínimo de funções base é utilizado para descrevê-los. Dessa forma, os métodos semi-empíricos
existentes podem ser aplicados para sistemas grandes, de até milhares de átomos, com um custo
computacional bem inferior ao de métodos ab initio (LASCHUK, 2005) .
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As limitações encontradas nos métodos semi-empíricos estão intimamente ligadas ao
problema de otimização dos parâmetros e às aproximações incorporadas no seu formalismo. A
aproximação essencial, que é base para os diferentes métodos semi-empíricos, é conhecida por
Zero Differential Overlap (ZDO). Tal aproximação consiste em desprezar os produtos entre
funções base de um mesmo elétron, localizadas em átomos distintos. As aproximações NDDO,
CNDO, INDO e MNDO foram desenvolvidas a partir da ZDO. Alguns dos métodos semiempíricos mais utilizados pertencem a essa família, como o AM1 e o PM3 (LASCHUK, 2005).
O método AM1 (Austin Model 1) foi desenvolvido a partir da aproximação MNDO e
apresenta algumas melhorias na representação de ligações de hidrogênio e no cálculo de energia
de ativação de reações sem aumentar o custo computacional. Trata-se de um dos métodos semiempíricos mais usados hoje, estando presente em inúmeros programas de química
computacional (ROCHA et al., 2006).
Em 1989, o método PM3 foi desenvolvido a partir de uma melhoria das técnicas de
parametrização do AM1, apresentando erros menores do que o predecessor. O método foi ainda
mais otimizado, permitindo inicialmente a parametrização de 37 elementos e posteriormente de
70 elementos, dando origem ao PM5 e PM6, respectivamente (STEWART, 2007).
Em 2005, uma reparametrização moderna do método AM1 foi apresentada pelos
pesquisadores pernambucanos Rocha et al (2005), sendo denominada RM1 (Recife Model 1).
Inicialmente, apenas uma tentativa de aumentar a precisão em relação ao AM1, o RM1 acabou
representando também um avanço em relação ao PM3 e em muitos aspectos é comparável ao
PM5 (ROCHA et al., 2006).
8.2.4 Teoria de Perturbação de Muitos Corpos

Também chamada de Teoria de Perturbação de Møller-Plesset, a Teoria de Perturbação de
muitos corpos é um método que permite o estudo de sistemas complexos e até infinitos através
da adição de hamiltonianos perturbativos. Esse método se baseia na formulação de RayleightSchrödinger, na qual divide-se o hamiltoniano eletrônico total em duas partes: uma não
perturbada e outra, denominada perturbação (SILVEIRA JR., 2014).
𝐻 = 𝐻(C) + 𝑉 = 𝐻(C) + 𝜆𝑊

(EQ. 10)

Na EQ. 10, o 𝐻(C) é o hamiltaniano não-perturbado, 𝑉 é a perturbação e 𝜆 é um parâmetro
que determina a força da perturbação. A medida que a perturbação é aumentada de 0 a um valor
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finito 𝑛, a função de onda pode ser escrita em termos de uma expansão de Taylor o parâmetro
𝜆. Dessa forma:
𝜙C½ = 𝜆C 𝜙CC + 𝜆Z 𝜙CZ + 𝜆& 𝜙C& + ⋯ + 𝜆½ 𝜙C½

(EQ. 11)

De acordo com a teoria de Rayleight-Schrödinger, a correção de energia e ordem n é dada
por:
𝐸C½ = 𝜙CC 𝑉 𝜙C½)Z

(EQ. 12)

O uso mais comum do método leva em consideração a energia de correção até a segunda
ordem, sendo denominado MP2. Pode-se ainda usar ordens mais elevadas como MP3, MP4 e
MP5, mas o custo computacional se torna significativamente maior, o que justifica o fato do
MP2 ser o mais utilizado.
8.3 Dinâmica de Reações

8.3.1 Teorias Estatísticas

Expressões estatísticas vêm sendo desenvolvidas para o cálculo de velocidades de reação
há aproximadamente 90 anos, inicialmente por Rice e Ramsperger (RICE, RAMSPERGER,
1927) e Kassel (KASSEL, 1927). Em sequência, Eyring e al desenvolveram a teoria de quaseequilíbrio QET e Marcus desenvolveu a teoria RRKM, duas teorias muito usadas hoje no estudo
de cinética de reações (ARMENTROUT et al., 2008).
São duas as principais suposições das teorias estatísticas: a primeira consiste na existência
de uma hipersuperfície que divide reagentes e produtos de forma que a probabilidade de
produtos cruzarem a superfície e voltarem a ser reagentes é zero; a segunda é que todos os
microestados do sistema têm igual probabilidade de serem populados, e dessa forma, a
velocidade da reação só depende da energia total e do momento angular total. A última
suposição implica que a redistribuição de energia vibracional intramolecular (IVR) é rápida
comparada a taxa de reação e que nenhuma energia é trocada entre os reagentes e o ambiente
durante a reação (ARMENTROUT et al., 2008).
Quando se trata de dissociações induzidas por colisão (CID), a abordagem estatística divide
o processo em duas etapas. A primeira etapa consiste na energização do íon 𝐴𝐵𝐶 % através da
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∗

colisão com o átomo ou molécula neutro(a), criando a espécie energizada 𝐴𝐵𝐶 % , conforme a
EQ. 13. Já a segunda etapa consiste na dissociação propriamente dita do íon energizado,
À

passando pelo estado de transição (TS) 𝐴𝐵𝐶 % , como pode ser visto na EQ. 14
(ARMENTROUT et al., 2008).
∗

𝐴𝐵𝐶 % + 𝑀 → 𝐴𝐵𝐶 % + 𝑀
∗

À

𝐴𝐵𝐶 % → 𝐴𝐵𝐶 % → 𝐴𝐵% + 𝐶

(EQ. 13)
(EQ. 14)

Uma desvantagem do uso de teorias estatísticas para o estudo de dissociações de moléculas
grandes é que essas apresentam um grande número de conformações possíveis, e sendo assim,
torna-se necessário localizar inúmeros estados de transição antes de aplicar a teoria estatística
desejada. Hoje em dia, já existem procedimentos automáticos para localizar os TSs de forma
mais rápida. Uma vez que os TSs são localizados, as constantes das taxas de reação podem ser
obtidas facilmente. A teoria RRKM pode considerar efeitos quânticos considerando a energia
de ponto zero e pode também ser adaptada para incluir efeitos de tunelamento (SPEZIA et al.,
2016).
Outra limitação relevante ao emprego de teorias estatísticas se refere ao fato de
frequentemente as reações ocorrem antes que a IVR seja completa, o que contradiz uma das
suposições necessárias para o uso de teorias como a RRKM. Pode ainda acontecer da
dissociação ocorrer instantaneamente com a colisão, sendo esse mecanismo denominado
scattering (SPEZIA et al., 2016). Alguns cálculos de trajetória clássica mostram que a
probabilidade da reação seguir uma dissociação estatística aumenta quando a orientação entre
as espécies a colidirem é próxima de perpendicular, o que constitui uma grande restrição para
o uso de teorias estatísticas (ARMENTROUT et al., 2008). Para entender completamente a
dinâmica a nível atômico de uma reação, incluindo os mecanismos não estatísticos, a alternativa
é usar a dinâmica direta: ativando a molécula em questão pode-se observar sua reatividade e
seus diferentes produtos e caminhos de reação.
8.3.2 Dinâmica Clássica e Dinâmica Direta

As simulações químicas de dinâmica clássica são realizadas em quatro etapas distintas
(PRATIHAR et al., 2017):
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a) Primeiramente, é necessário desenvolver ou escolher uma superfície de energia
potencial (PES) para o problema em questão.
b) Em sequência, deve-se definir uma condição inicial distinta para cada trajetória, por
meio de valores específicos para as coordenadas e para as velocidades dos átomos
envolvidos no dado problema.
c) Na terceira etapa, é preciso integrar numericamente as equações de movimento de
Newton ou de Hamilton.
d) Finalmente, as coordenadas atômicas finais e os momentos devem ser transformados
em propriedades a serem comparados com modelos ou valores experimentais. Essas
propriedades podem ser, por exemplo, ângulos ou comprimentos de ligação das
moléculas dos produtos ou, ainda, a energia vibracional, translacional ou rotacional dos
produtos.
Na terceira etapa, quando ocorre a integração de cada trajetória, caso a equação de
movimento a ser resolvida seja a de Newton, é necessário resolver a EQ. 15 para cada trajetória
e cada átomo de massa 𝑚” (PRATIHAR et al., 2017):
𝐹” = −

ÁÂ
ÁÃ§

= 𝑚”

Ä • Ã§
Ä³ •

(EQ. 15)

onde 𝑞” é a coordenada cartesiana do átomo em questão, 𝐹” é a força em 𝑞” , 𝜕𝑉/𝜕𝑞” é a derivada
da energia potencial em relação a 𝑞” e 𝑑 & 𝑞” /𝑑𝑡 & é a aceleração para 𝑞” .
A integração da EQ. 15 permite determinar os movimentos dos átomos, ou seja, a trajetória
da reação. Para obtê-la, deve-se calcular o gradiente da energia potencial. Até a década de 90,
a maneira tradicional de se realizar uma simulação química de dinâmica clássica era
representando a função energia potencial como uma função analítica (PARANJOTHY et al.,
2013). Esta função poderia ser um modelo como o de London-Eyring-Polanyi-Sato (HIRST,
1985) ou ainda poderia ser determinada por ajuste de resultados de cálculos de estrutura
eletrônicas (HASE et al., 2012).
A dinâmica direta surgiu como uma nova alternativa para se calcular as forças, na qual uma
teoria quanto-mecânica de estrutura eletrônica é empregada para determinar a energia potencial
e as trajetórias são numericamente integradas “on the fly”. As motivações para o uso de
simulações de dinâmica direta são muitas. Entre elas, está o fato de que através da dinâmica
direta, é possível obter a dinâmica atomística prevista por uma teoria da mecânica-quântica
(QM) da mesma forma que as estruturas moleculares, as frequências vibracionais e as energias
são obtidas a partir de teorias QM. Além disto, tais simulações oferecem uma compreensão
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mais básica de quando as teorias estatísticas são válidas para prever mecanismos e taxas de
reações químicas (PRATIHAR et al., 2017).
Como as colisões são peças centrais nas simulações de dinâmica, é imprescindível definir
alguns conceitos importantes. A velocidade relativa 𝑣¦¢Æ é definida como a diferença entre as
velocidades das espécies participantes da colisão. Outro conceito relevante é o de energia de
colisão (ou energia relativa), sendo definida por:
Z

&
𝐸¦¢Æ = 𝜇𝑣¦¢Æ
&

(EQ. 16)

onde 𝜇 é a massa reduzida dos participantes da colisão.
Outro conceito importante é o de parâmetro de impacto, b, que é definido como a distância
perpendicular inicial das trajetórias das partículas (FIG. 8.2).

FIG. 8.2: Definição de parâmetro de impacto, b.
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