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Resumo

Estudos teóricos e experimentais acerca de danos em biomoléculas in-

duzidos pela captura eletrônica em meio biológico têm sido largamente

discutidos ao longo da última década. No presente trabalho, abordou-se

o problema da captura eletrônica pelo nucleot́ıdeo monofosfato 3′-dGMP

com técnicas de estrutura eletrônica, explorando estados ligados do ânion.

Buscou-se investigar o ânion em fase gasosa e em solução aquosa, além

de estimar barreiras de energia pontecial e energia livre associadas à sua

dissociação (quebra da ligação ribose-fosfato). Utilizando os modelos de

solvatação impĺıcita (PCM) e expĺıcita (simulação computacional com o

método de Monte Carlo), concluiu-se que, em meio aquoso, o estado funda-

mental do ânion 3′-dGMP− apresenta caráter π∗ sobre a base nitrogenada

(orbital com ocupação simples), em oposição ao resultado em fase gasosa,

que prevê um estado ligado por dipolo. A barreira de dissociação, relativa

ao estiramento da ligação entre os grupos ribose e fosfato, foi estimada em

16-30 kcal/mol, dependendo da técnica de solvatação utilizada.





Abstract

Theoretical and experimental studies on the damage to biomolecules

induced by electron attachment in the biological environment have been

widely discussed over the past decade. In the present work, we addressed

electron capture by the monophosphate nucleotide 3′-dGMP with electro-

nic structure techniques, exploring bound anion states. We have investiga-

ted these anion states in gas phase and in aqueous solution, and estimated

the potential and free energy barriers related to the dissociation reaction

(breakage of the ribose-phosphate bond). Employing implicit (PCM) and

explicit (computer simulation with the Monte Carlo method) solvation mo-

dels, we have concluded that, in aqueous environment, the ground state of

the 3′-dGMP− specie has π∗ character with the singly occupied molecular

orbital localized on the base. In contrast, the gas phase results point out a

dipole-bound ground state. The free energy barrier for the dissociation me-

chanism, according to the present results, would be around 16-30 kcal/mol

in aqueous solution, depending on the salvation model.
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mostrou que elétrons pré-hidratados podem reagir com bases

de certos nucleot́ıdeos (dGMP e dTMP) em solução aquosa.

Isso sugere que elétrons de baixas energias podem reagir com
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eletrônica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.5 Estruturas bidimensionais das moléculas (a) 3′-dAMP (b)
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4.9 O orbital LUMO da molécula 3′-dGMP neutra, na geometria

Rn, em PCM cuja cavidade foi constrúıda pela metodologia
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A.2 Geometria da espécie carregada 3′-dGMP−, Ra, obtida com

o método DFT/B3LYP/D95*-Sch. As coordenadas estão
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Caṕıtulo 1

Introdução e Motivações

O dano causado por elétrons em biomoléculas tem sido alvo de muitos

estudos teóricos e experimentais ao longo da última década. Muitos proces-

sos f́ısicos estão associados a tais danos, e as fenomenologias relacionadas

a esses mecanismos ainda estão sendo investigadas.

Num quadro geral, o dano causado em biomoléculas está associado a

uma cascata de eventos sucessivos, iniciados pela absorção de radiação

eletromagnética altamente energética. Quando fótons de altas energias

(raios-γ, raios-X, radiação ultra-violeta ou radiação proveniente de espécies

carregadas altamente aceleradas) incidem em um material biológico, even-

tualmente ocasionam danos em biomoléculas presentes nesse ambiente. Po-

dem ocorrer reações como, por exemplo, quebras de fita simples ou dupla

em segmentos de DNA ou RNA (apenas fita simples nesse caso) presen-

tes em células vivas, ocasionando uma eventual morte celular. Por esse

motivo, radiação eletromagnética nessa faixa de energia muitas vezes é

usada em procedimentos como radioterapias, no intuito de destruir células

canceŕıgenas. Por outro lado, outros exemplos de danos são as próprias

carcinogêneses ou mutações gênicas. Isso conduz a uma grande motivação

acerca de investigações detalhadas dos processos f́ısicos envolvidos nesses

fenômenos e, atualmente, sabe-se que esses danos (como dissociações, por

exemplo) não são resultados diretos da incidência desses fótons[4, 5].

Quando um material biológico, constitúıdo principalmente de água e

soluções aquosas, é atingido por radiação de alta energia, podem ocor-

1
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rer manifestações de interesse. Entre outros fenômenos, ao colidir com

uma molécula de H2O, o fotón altamente energético pode ocasionar uma

dissociação, produzindo H+ e o radical livre OH−, como também pode oca-

sionar a ionização da água, segundo a reação[4] H2O → H2O
+ + e−, que

pode ocorrer mediante a fótons com energias & 15 eV.

Assim, atinge-se um estágio do processo onde elétrons secundários (se-

condary electrons - SE) são o produto em maior abundância (cerca de

5× 104/MeV de radiação incidente), ao lado de radicais hidroxilas, ı́ons e

outros radicais livres. Devido às sucessivas colisões inelásticas com os cons-

tituintes do meio biológico, os SE atingem energias menores que 20 eV, à

temperatura ambiente, em intervalos de tempo da ordem de ∼ 10−12 s, e

tornam-se áı o que se chama de elétrons pré-hidratados[6]. Os elétrons pré-

hidratados podem permanecer no meio aquoso e termalizar, sofrendo um

processo de solvatação tornando-se elétrons hidratados, uma espécie pouco

reativa, ou podem atingir energias suficientemente baixas para sofrerem

eventuais capturas em regiões de alta eletroafinidade de biomoléculas que

ali residem.

Por muito tempo considerou-se que as biomoléculas fossem danificadas,

prioritariamente, pela ação dos radicais hidroxilas. O primeiro trabalho

experimental que sugere que elétrons de baixas energias podem, por si só,

causar danos em fitas simples e duplas de DNA foi realizado por Boudäıfa

et al.[1]. O experimento proposto dispunha de um arranjo onde ocorriam

colisões entre elétrons livres com energia cinética entre 0 e 20 eV e segmen-

tos de DNA plasmı́dico absorvido em filme, e os resultados observados estão

dispostos na Fig. 1.1. O estudo mostra que elétrons de baixas energias (4-

10 eV) podem de fato causar quebras em fitas duplas (double strand-break

- DSBs) e simples (single strand-break - SSBs) de DNA[3].

Um outro trabalho recente relacionado ao fenômeno foi proposto por

Wang et al.[2]. Um experimento de excitação e prova (pump-probe) foi

realizado na qual pôde-se observar a dissociação de nucleot́ıdeos quando

submetidos à captura eletrônica em meio aquoso. A reação que buscou-se
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(a) (b)

Figura 1.1: (Modificado da referência[1])(a) Contagem de quebras de fitas duplas (A) e
simples (B) em termos da energia do elétron incidente, em eV. (b) Contagem de produto
H− em função da energia do elétron incidente. A contagem de produto H− na reação
e− + RH→ RH∗− → R + H−.

observar foi e−pre + dXMP→ dXMP∗− → dissociação de dXMP (Fig. 1.2).

Figura 1.2: (Modificado da referência[2])Resultados obtidos no experimento de Excitação
e Prova realizado realizado por Wang et al.. Observou-se experimentalmente a dissociação
dos nucleot́ıdeos monofosfatos dTMP e dGMP em solução aquosa.

As medidas apontam que o elétron pode, de fato, ser capturado pelas

bases nitrogenadas dTMP e dGMP formando ânions transientes, que po-

dem dissociar em um intervalo de ∼ 5 ps. Por outro lado, dissociações dos

nucleot́ıdeos dAMP e dCMP não foram observadas nesse estudo.

O que foi proposto sobre o fenômeno[3] é que o elétron de baixa energia,
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ao colidir com a biomolécula, é aprisionado em um estado transiente. Ao

capturar o elétron em um estado transiente, o sistema pode espalhar o

elétron, devolvendo-o ao meio cont́ınuo, ou pode acoplá-lo num estado

ligado cujo tempo de vida é suficientemente grande para que a energia

cinética do elétron incidente seja transferida para os graus de liberdade de

vibração nuclear, e possivelmente ocorrer uma dissociação (Fig. 1.3).

Figura 1.3: (Modificado da referência [3])(a) Quando moléculas de água absorvem ra-
diação de alta energia, elas podem ionizar produzindo H2O

+ e e− livres. Após perderem
sua energia cinética devido a colisões inelásticas, os elétrons atingem um estágio de pré-
hidratados e−pre, que possuem um peŕıodo de meia-vida relativamente curto. (b) Os ı́ons
H2O

+ reagem com mais moléculas de água para formar águas protonadas H3O
+ e radi-

cais hidroxilas OH−. Pensou-se por muito tempo que a maior parte dos danos em DNA
era causado por esses radicais livres. (c) Elétrons pré-hidratados formam complexos ao
interagirem com moléculas de água, tornando-se elétrons hidratados. (d) Um trabalho
realizado por Wang et al.[2] mostrou que elétrons pré-hidratados podem reagir com bases
de certos nucleot́ıdeos (dGMP e dTMP) em solução aquosa. Isso sugere que elétrons de
baixas energias podem reagir com bases do DNA para formar ânions transientes. Em
alguns casos, esses ânions podem ocasionar uma quebra de ligação molecular, ocasionado
posśıveis danos na molécula de DNA.

1.1 Nucleot́ıdeos e dGMP

Para se investigar fenômenos envolvendo quebra de fita de DNA, o mo-

delo molecular mı́nimo é o nucleot́ıdeo. Isso se deve ao fato de que o
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nucleot́ıdeo contém a base nitrogenada, onde o elétron é devidamente cap-

turado, e contém os grupos açúcar e fosfato, que representam o backbone

da fita onde a ruptura supostamente ocorre. Processos envolvendo a cap-

tura eletrônica por nucleot́ıdeos foram investigados experimentalmente em

trabalhos citados anteriormente.

Assim, teoricamente, a captura eletrônica por biomoléculas como nu-

cleot́ıdeos possui diferentes regimes de energia e podem ser abordadas pelo

ponto de vista de espalhamento eletrônico ou por técnicas de estado ligado,

sendo a última mais conveniente para descrever capturas eletrônicas de

elétrons com energias cinéticas próximas a ∼ 0 eV e computacionalmente

mais eficaz para se estudar processos em solução, devido às condições de

contorno do problema de espalhamento.

Estudou-se os quatro nucleot́ıdeos monofosfatos do DNA (dAMP, dCMP,

dTMP e dGMP) anteriormente e, à luz de um mecanismo geral, econtrou-

se[7, 8] orbitais de natureza π∗ no ânion dXMP− relacionados à captura

eletrônica e, além disso, estimou-se barreiras de energia potencial (ou bar-

reira de ativação) associada a diversas posśıveis rupturas da biomolécula.

Concluiu-se que as rupturas de caráter mais apreciável e, portanto, são

as que possuem as menores barreiras de ativação, são estiramentos entre o

grupo fosfato e o açúcar, além do estiramento da ligação N -glicośıdica entre

o açúcar e a base nitrogenada (entretanto, ao contrário das duas primeiras,

essa última ruptura não dá origem a uma quebra da fita de DNA).

Considerando a aproximação Born-Oppenheimer (que será discutida no

caṕıtulo 2), o mecanismo de captura está disposto na Fig. 1.3. No es-

quema, estão representadas a curva de energia potencial adiabáticas do

estado eletrônico da espécie neutra, S0, e as curvas de energia potencial de

dois estados eletrônicos do ânion. Como citado anteriormente, se tratando

das bases dXMP (em que X pode ser A, C, T ou G), o elétron deve ser

capturado em um orbital π∗ localizado na base nitrogenada. A energia do

elétron incidente transferida para os graus de liberdade de vibração nuclear

da molécula pode fazer com que a mesma se desloque para o cruzamento
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entre as duas curvas de energia potencial, havendo assim uma probabili-

dade do sistema passar para um estado σ∗, localizado sobre a ligação da

reação, que é dissociativo.

Figura 1.4: Esquema do mecanismo de dissociação induzida por captura eletrônica.

AB + e−pre (E < 20eV)→ AB∗− → A− +B (1.1)

As duas posśıveis quebras entre o grupo fosfato e o açúcar em nu-

cleot́ıdeos monofosfatos estão relacionadas com as duas posśıveis confi-

gurações do fosfato na molécula. A saber, o fosfato pode estar ligado ao

carbono C3′ ou C5′ da ribose. As moléculas assim dispostas são chama-

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

Figura 1.5: Estruturas bidimensionais das moléculas (a) 3′-dAMP (b) 5′-dAMP (c)
3′-dTMP (d) 5′-dTMP (e) 3′-dGMP (f) 5′-dGMP (g) 3′-dCMP (h) 5′-dCMP.

das de 3′-dXMP e 5′-dXMP (X=A, C, G ou T). No caso da guanina (G),
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por exemplo, as nomenclaturas são 2′-deoxyguanosina-3′-monofosfato e 2′-

deoxyguanosina-5′-monofosfato. As ligações que se rompem no processo de

dissociação em pauta são as ligações C3′ −O3′ ou C5′ −O5′ (Fig. 1.5), em

que os oxigênios O3′ e O5′ pertencem ao grupo fosfato, nas duas posśıveis

configurações.

Figura 1.6: Esquema da dissociação da (a) 3′-dGMP− - em que a quebra ocorre entre o
carbono C3′ , da ribose, e o oxigênio O3′ , do grupo fosfato - e (b) 5′-dGMP− - em que a
quebra ocorre entre o carbono C5′ , da ribose, e o oxigênio O5′ , do grupo fosfato.

A barreira de ativação do processo é dada por:

∆E = E(ts)− E(opt.) (1.2)

em que E(ts) e E(opt.) são as energias do estado de transição e do estado

otimizado, respectivamente.

Trabalhos teóricos recentes discutem os valores de ∆E [9, 10, 11] com

o uso de diferentes métodos de estrutura eletrônica em diferentes modelos

de solvatação. Concluiu-se em um deles[10] que a barreira associada à

ruptura da guanina - 3′-dGMP - é a menor entre todos os nucleot́ıdeos,

fazendo com que ela seja a ligação mais fraca na estrutura de fita do DNA.

Além disso, o fato de a molécula dGMP ser altamente polar, faz com

que a estrutura eltrônica da 3′-GMP− em fase gasosa possua um caráter

de dipolo[8], ao invés de uma estrutura π∗, contrariando o mecanismo de
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captura previamente previsto.

O projeto envolve rediscutir o mecanismo de captura eletrônica do nu-

cleot́ıdeo associado à guanina 3′-dGMP, procurando questionar a estrutura

eletrônica no vácuo e em solução aquosa. Além disso, buscou-se estimar

barreiras de energia potencial e energia livre relacionadas à ruptura ânion

3′-dGMP−.

Organização do Texto

No caṕıtulo 2 está decrito de maneira resumida os métodos de estrutura

eletrônica utilizados no trabalho, como o método Hartree-Fock (HF) e a

Teoria do Funcional da Densidade (DFT). Além disso está disposta uma

sucinta discussão dos conjuntos de base utilizados e as metodologias para a

investigação de geometrias otimizadas e estados de transição. Em seguida,

no caṕıtulo 3, estão descritos os métodos de solvatação impĺıcita (modelos

cont́ınuos - PCM) e expĺıcita (simulações computacionais) utilizados para

a modelagem da solução aquosa e para os estudos de seus efeitos na estru-

tura eletrônica e na termoqúımica do processo de dissociação. Finalmente,

no caṕıtulo 4, mostra-se os resultados obtidos e suas análises. Além das

análises ao longo dos resultados, ao final do caṕıtulo encontra-se uma dis-

cussão geral dos resultados obtidos e das conclusões. No caṕıtulo 5 estão

dispostas breves considerações finais.



Caṕıtulo 2

Métodos Teóricos I - Estrutura

Eletrônica de Moléculas Isoladas

O projeto aborda o problema em questão do ponto de vista de estrutura

eletrônica. Quanticamente, a estrutura eletrônica e diversas proprieda-

des de um sistema molecular são dadas através de soluções da equação

de Schrödinger. Porém, a equação de Schrödinger dificilmente possui uma

solução anaĺıtica, principalmente ao se tratar de sistemas f́ısicos envolvendo

muitos corpos, sendo necessário recorrer a métodos de aproximação. As-

sim, utilizam-se métodos de mecânica quântica para se resolver a equação

de Schrödinger independente do tempo aproximadamente. Este caṕıtulo

descreve de forma sucinta os fundamentos e as caracteŕısticas dos métodos

utilizados nesse trabalho.

2.1 Separação e Aproximação de Born-Oppenheimer

A equação de Schrödinger independente do tempo para um sistema mo-

lecular de N elétrons e M núcleos é[12, 13, 14]:

ĤΨ = EΨ (2.1)

Em que Ψ ≡ Ψ (X) é a função de onda molecular, X é um vetor multi-

dimensional que representa a posição de todos os núcleos e elétrons e Ĥ
é o operador hamiltoniano do sistema, usualmente chamado de hamiltoni-

9
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MOLÉCULAS ISOLADAS

ano molecular. Em unidades atômicas (me = ~ = e = (4πε0)
−1 = 1), o

hamiltoniano molecular possui a seguinte expressão:

Ĥ = −
M∑
µ=1

1

2Mµ
∇2
µ −

1

2

N∑
i=1

∇2
i −

N∑
i=1

M∑
µ=1

Zµ
|ri −Rµ|

+
N∑
i=1

N∑
j<i

1

|ri − rj|
+

+
M∑
µ=1

M∑
ν<µ

ZµZν
|Rµ −Rν|

(2.2)

Em que Mµ é a massa do µ-ésimo núcleo, ri e Rµ são as posições do

i-ésimo elétron e do µ-ésimo núcleo, respectivamente. As quantidades

|ri −Rµ| ≡ Riµ, |ri − rj| ≡ rij e |Rµ −Rν| ≡ Rµν são as posições relati-

vas entre um elétron e um núcleo, entre dois elétrons e entre dois núcleos,

respectivamente. O operador diferencial ∇2
i corresponde às derivadas com

relação as coordenadas do vetor ri, enquanto que o operador ∇2
µ corres-

ponde às derivadas com relação as coordenadas do vetor Rµ. Ou seja, com

uma notação ligeiramente simplificada:

Ĥ = −
M∑
µ=1

1

2Mµ
∇2
µ −

1

2

N∑
i=1

∇2
i −

∑
(i,µ)

Zµ
Riµ

+
∑
(i,j)

1

rij
+
∑
(µ,ν)

ZµZν
Rµν

(2.3)

em que as três últimas somas são realizadas sobre os pares indicados.

Esse operador pode ser escrito como:

Ĥ = T̂N + T̂e + V̂Ne + V̂e + V̂N (2.4)

Em que T̂ é o operador associado à energia cinética dos núcleos, T̂e é o

operador associado à energia cinética dos elétrons, V̂Ne é a energia poten-

cial de interação núcleo-elétron, V̂e é a interação elétron-elétron e V̂N é a

interação núcleo-núcleo, todos eles dispostos na expressão acima. O ha-

miltoniano molecular pode ser entendido como uma soma de um termo

eletrônico Ĥele = T̂e + V̂Ne + V̂e e um termo nuclear Ĥn = T̂N + V̂N .

A separação de Born-Oppenheimer é usualmente considerada como um

ponto de partida para se tratar quanticamente sistemas moleculares, e sua

principal ideia é a de se propor uma função de onda que separa o movi-
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mento dos núcleos e dos elétrons. A motivação central da proposta se dá

ao fato dos núcleos possúırem massas muito maiores que a dos elétrons

e isso, portanto, origina uma desigualdade notável entre seus movimentos

no decorrer da dinâmica do sistema. Apesar de a argumentação formal

e condições de validade dessa proposta serem muito mais complexas do

que essa desigualdade, medidas espectroscópicas justificam experimental-

mente a tendência de os movimentos de núcleos e elétrons serem fisica-

mente distintos, de modo que os últimos se movem aproximadamente em

um campo de núcleos fixos. Matematicamente, a separação descreve um es-

tado eletrônico como uma função das coordenadas eletrônicas como sendo

obtida para uma determinada configuração fixa dos núcleos, e portanto

diz-se que o estado eletrônico é uma função paramétrica das coordenadas

nucleares, ψ (r|R), em que aqui, o vetor R representa apenas a posição dos

núcleos e r representa a posição dos elétrons. Isto é, R = {R1, ...,RM},
r = {r1, ..., rN} e X = {R, r}.

Assim, a equação de Schrödinger (2.1) pode ser separada. A parte

eletrônica da equação toma a seguinte forma:

Ĥeleψ (r|R) = εψ (r|R) (2.5)

Em que o auto valor ε = ε (R) é uma função das coordenadas nucleares

devido a dependência paramétrica das funções de onda eletrônicas. A

equação (2.6) pode ser resolvida para uma famı́lia de funções ψm (r|R),

com m = 0, 1, 2, ....

Ĥeleψm (r|R) = εm (R)ψm (r|R) (2.6)

Isso significa que a equação de Schrödinger eletrônica pode ser resolvida

para toda configuração de núcleos fixos R. Nesse regime, a energia do

sistema associada a um certo estado eletrônico m, como uma função de R,

é descrita como uma hipersuperf́ıcie M -dimensional da forma:
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Em (R) = εm (R) +
M∑
µ=1

M∑
ν<µ

ZµZν
|Rµ −Rν|

(2.7)

Além disso, temos que o conjunto de soluções da equação de Schrödinger

eletrônica são considerados devidamente normalizados. Temos, portanto,

a seguinte relação de ortonormalidade:∫
ψ∗n (r|R)ψm (r|R) dr = δnm (2.8)

Em que δnm é o delta de Kroenecker. Na notação do Dirac, a relação

de ortonormalidade acima é descrita através do produto interno entre os

vetores de estado eletrônicos:

〈ψn|ψm〉 = δnm (2.9)

Em vista dessa observação, é posśıvel expandir a função de onda mole-

cular Ψ (X) em termos das auto-funções do hamiltoniano eletrônico.

Ψ (X) =
∑
m

Φm (R)ψm (r|R) (2.10)

Essa expansão é conhecida como expansão de Born-Huang e os coeficientes

Φm (R) estão associados à função de onda nuclear.

Para se determinar os coeficientes da expansão acima, substitui-se a

expressão (2.10) na equação (2.1):

Ĥ

(∑
m

Φm (R)ψm (r|R)

)
= E

∑
m

Φm (R)ψm (r|R) (2.11)

E, com o uso das equações (2.6) e (2.7):

∑
m

(
−

M∑
µ=1

1

2Mµ
∇2
µ + (Em (R)− E)

)
Φm (R)ψm (r|R) = 0 (2.12)

Projetando-se a equação (2.12) sobre um estado eletrônico ψn (r|R), ou
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seja, multiplicando-se ambos os lados pela função de onda eletrônica ψ∗n (r|R)

e integrando-a sobre todas as coordenadas eletrônicas, obtemos:

(
−

M∑
µ=1

1

2Mµ
∇2
µ + En (R)−

M∑
µ=1

1

Mµ

(
∇2
µ

)
nn

)
Φn (R) =

EΦn (R) +
∑
m6=n

M∑
µ=1

1

Mµ

(
(∇µ)nm · ∇µ +

(
∇2
µ

)
nm

2

)
Φn (R) (2.13)

com

(∇µ)nm ≡ 〈ψn|∇µ|ψm〉 =

∫
ψ∗n (r|R)∇µψm (r|R) dr (2.14)

e (
∇2
µ

)
nm
≡ 〈ψn|∇2

µ|ψm〉 =

∫
ψ∗n (r|R)∇2

µψm (r|R) dr (2.15)

Os elementos de matriz (∇µ)nm e
(
∇2
µ

)
nm

diagonais (n = m) são cha-

mados de termos de acoplamentos adiabáticos, enquanto que os elementos

não diagonais (n 6= m) são acoplamentos não adiabáticos.

A aproximação adiabática considera os termos de acoplamentos não

adiabáticos (elementos não diagonais) como sendo despreźıveis, resultando

na seguinte equação de Schrödinger nuclear:(
−

M∑
µ=1

1

2Mµ
∇2
µ + En (R)−

M∑
µ=1

1

Mµ

(
∇2
µ

)
nn

)
Φn (R) = EΦn (R) (2.16)

Essa aproximação define uma equação para o movimento nuclear vi-

bracional a partir da solução para o problema eletrônico (2.7), no qual,

a prinćıpio, os núcleos foram considerados fixos. Tomando o limite de

massa nuclear infinita, o último termo do hamiltoniano aproximado torna-

se despreźıvel, definindo-se assim o que chamamos de aproximação de Born-

Oppenheimer (BO).
1

Mµ

(
∇2
µ

)
nn
∼ 0
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−

M∑
µ=1

1

2Mµ
∇2
µ + En (R)

)
Φ(BO)
n (R) = EΦ(BO)

n (R) (2.17)

2.1.1 Validade da Aproximação BO

É posśıvel demonstrar que os elementos de matriz (2.14) e (2.15) satis-

fazem, para n 6= m, a seguinte relação:(
∇2
µ

)
nm

=
[
(∇µ)nm

]2
+∇µ · (∇µ)nm (2.18)

Isso indica que o acoplamento não adiabático entre estados eletrônicos

distintos depende essencialmente do elemento de matriz (∇µ)nm, o qual

é desprezado na aproximação adiabática. Por outro lado, esse termo está

relacionado com a diferença de energia entre estados eletrônicos da seguinte

maneira:

(∇µ)nm =
〈ψn|∇µĤele|ψm〉
Un (R)− Um (R)

(2.19)

onde

Un (R) ≡ En (R)−
M∑
µ=1

1

Mµ

(
∇2
µ

)
nn

(2.20)

O resultado acima significa que a aproximação adiabática e a apro-

ximação de Born-Oppenheimer são válidas em regiões onde os estados

eletrônicos são energeticamente distantes, sendo tipicamente válida para

estados fundamentais em torno da configuração nuclear de mı́nima ener-

gia. Entretanto, para estados excitados ou para o estado fundamental longe

da configuração de mı́nima energia, a aproximação adiabática pode não ser

satisfatória, fazendo com que a descrição do sistema necessite de métodos

menos aproximados.

Em termos gerais, a separação Born-Oppenheimer nos fornece a pos-

sibilidade de tratarmos o problema eletrônico, o qual se encarrega das

propriedades f́ısicas de interesse do ponto de vista de estrutura eletrônica.

Mesmo assim, a equação (2.6) não possui, no geral, uma solução anaĺıtica

e portanto necessita de métodos de resoluções aproximadas, que serão dis-
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cutidos nas próximas seção.

2.2 Funções de Onda Multi-Eletrônicas

Em um sistema de muitos corpos não podemos, em geral, solucionar

a equação de Schrödinger exatamente. Entretanto, a separação de Born-

Oppenheimer nos proporciona uma equação para o problema eletrônico

(2.6) que deve ser resolvida, num sistema molecular, para um conjunto de

N elétrons indistingúıveis.

Pela Aproximação de Part́ıcula Independente, podemos construir a função

de onda de muitos elétrons a partir de funções de onda de um único elétron.

Cada uma dessas funções pode ser constrúıda como um produto entre a

parte espacial e o termo de spin1, definindo o que chamamos de spin-

orbitais.

χ (ri) = φ (ri) ξ (Si) (2.21)

em que, aqui, o ı́ndice i se refere ao i-ésimo elétron, φ (ri) a função de onda

orbital e ξ (Si) é o termo de spin do spin-orbital. Para uma part́ıcula de spin

s, a função ξ pode assumir 2s+ 1 posśıveis estados. No caso particular do

elétron, um férmion de spin 1/2, a função pode assumi apenas dois valores,

associados às duas posśıveis configurações up e down, as quais usaremos a

seguinte notação:

ξ (Si) =

{
α(i), ↑
β(i), ↓

(2.22)

com

〈α(i)|α(i)〉 = 〈β(i)|β(i)〉 = 1, 〈α(i)|β(i)〉 = 0 (2.23)

A equação (2.21) constrói um elemento de uma famı́lia {χi} de spin-

orbitais associados a um único elétron. A partir disso, deve-se construir

uma função de onda eletrônica que respeite o prinćıpio da exclusão de Pauli,

uma vez que estamos tratando de férmions. O prinćıpio da exclusão exige

que a função de onda seja antissimétrica quando submetida à troca de dois

1A rigor, o produto aqui descrito vale especialmente para átomos leves, nos quais acoplamentos spin-
órbitas são despreźıveis.
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elétrons. Uma proposta que respeita a antissimetria é a forma determinan-

tal de Slater, em que a função de onda é escrita por um determinante de

spin-orbitais:

ψ (r) =
1√
N !

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
χi (r1) · · · χk (r1)

χi (r2) · · · χk (r2)
... . . . ...

χi (rN) · · · χk (rN)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(2.24)

em que

χj (ri) = φj (ri) ξ (Si) (2.25)

Definimos uma forma mais compacta:

χj (ri) ≡ χ
(i)
j , φj (ri) ≡ φ

(i)
j (2.26)

Note que a forma determinantal inverte seu sinal quando se realiza a

troca das coordenadas entre dois elétrons, isto é, ao invertermos duas linhas

da matriz a qual estamos calculando o determinante, a função de onda

muda de sinal. Em uma notação mais simplificada:

ψ (r) = (N !)−1/2 ||χi...χk|〉 (2.27)

Dessa forma conseguimos construir uma função de onda eletrônica que

satisfaz o prinćıpio da exclusão de Pauli. Além disso, construimos a função

de onda com spin-orbitais linearmente independentes. Podemos, então,

sempre escolhermos os orbitais φ’s ortonormais:

〈φj|φk〉 =

∫
φ∗j (ri)φk (ri) dri = δjk (2.28)

Com essa escolha, o a função de onda eletrônica definida através do

determinante (2.24) fica devidamente normalizado.

〈ψ|ψ〉 =

∫
ψ∗ (r)ψ (r) dr = 1 (2.29)

No caso geral, cada orbital molecular pode estar sendo ocupado por dois
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elétrons com diferentes estados de spin e, à prinćıpio, podemos montar K

orbitais da seguinte maneira:

χ2i−1 = φiα(i) e χ2i = φiβ(i), i = 1, 2, ..., K (2.30)

Ou seja, temos um total de 2K spin-orbitais distintos. Com isso em mãos,

é posśıvel construirmos um número enorme de diferentes determinantes. A

saber, esse número é dado pelo binomial:(
2K

N

)
=

(2K)!

N ! (2K −N)!
(2.31)

A partir disso, precisamos determinar quais os orbitais moleculares tor-

nam a função (2.24) uma solução de (2.6). Muitos métodos de estrutura

eletrônica foram desenvolvidos até os dias de hoje, e os métodos utilizados

no trabalho serão brevemente discutidos a seguir.

2.3 O Método de Hartree-Fock

O método de Hartree-Fock é um dos métodos mais populares em cálculos

de estrutura eletrônica. Ele procura uma solução aproximada para o pro-

blema eletrônico (2.6) considerando apenas um único determinante de Sla-

ter para um sistema de N elétrons:

ψ (r) =
1√
N !

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
χ1 (r1) · · · χN (r1)

χ1 (r2) · · · χN (r2)
... . . . ...

χ1 (rN) · · · χN (rN)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
= (N !)−1/2 ||χ1...χN |〉 (2.32)

O funcional de Energia pode ser definido através da equação (2.6) como

E [ψ] = 〈ψ|Ĥele|ψ〉 (2.33)

Lembrando que Ĥele = T̂e + V̂Ne + V̂e, o funcional definido acima pode ser
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desenvolvido da seguinte maneira2:

E [ψ] =
N∑
i

hi +
1

2

N∑
i=1

N∑
j=1

(Jij −Kij) (2.34)

Em que:

hi ≡

〈
χ

(i)
i

∣∣∣∣∣−1

2
∇2
i −

M∑
µ=1

Zµ
Riµ

∣∣∣∣∣χ(i)
i

〉
= 〈χ(i)

i |ĥ(i)|χ(i)
i 〉 (2.35)

Jij ≡
〈
χ

(i)
i χ

(j)
j

∣∣∣∣ 1

rij

∣∣∣∣χ(i)
i χ

(j)
j

〉
(2.36)

Kij ≡
〈
χ

(i)
i χ

(j)
j

∣∣∣∣ 1

rij

∣∣∣∣χ(i)
j χ

(j)
i

〉
(2.37)

A equação (2.35) define o valor esperado do operador de uma part́ıcula

hi, enquanto que as equações (2.36) e (2.37) definem integrais de duas

part́ıculas.

Em seguida utiliza-se um procedimento variacional para minimizar o

funcional (2.34) em relação aos spin-orbitais moleculares. Para isso, faz-se

uso do método dos multiplicadores de Lagrange com o v́ınculo (2.28). No

caso, devido ao v́ınculo, utilizamos N 2 multiplicadores de Lagrange e a

condição de mı́nimo se torna:

δ

(
〈ψ|Ĥele|ψ〉 −

N∑
i=1

N∑
j=i

εij (〈χj|χk〉 − δjk)

)
= 0 (2.38)

Ao se desenvolver a condição de mı́nimo acima, obtemos um conjunto

de equações conhecidas como equações de Hartree-Fock:

F̂ (i)|χ(i)
j 〉 =

N∑
k=1

εkj|χ(i)
j 〉 (2.39)

Aqui, o operador F̂ (i) é o operador de Fock e é definido a partir de

2Os termos de spin são ortogonais e não são influenciados pela ação do operador hamiltoniano.
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outros operadores:

F̂ (i) ≡ ĥ(i) +
N∑
k=1

(
Ĵk(i)− K̂k(i)

)
(2.40)

os quais Ĵk(i) e K̂k(i) são, respectivamente, os operadores de Coulomb e

Exchange, cujas ações em um determinado orbital estão definidas a seguir:

Ĵk(i)|χ(i)
j 〉 =

[∫
χ

(n)∗
k (rn)

1

rin
χ

(n)
k drn

]
|χ(i)
j 〉 (2.41)

K̂k(i)|χ(i)
j 〉 =

[∫
χ

(n)∗
k

1

rin
χ

(n)
j drn

]
|χ(i)
k 〉 (2.42)

Isto é, os operadores acima são definidos explicitamente a partir de orbitais

moleculares.

Os multiplicadores de Lagrange εij constituiem elementos de uma matriz

hermitiana {εij}, que pode, portanto, ser diagonalizada. A invariância

da equação (2.40) sob uma transformação unitária nos permite a colocar,

assim, sob a forma de uma equação usual de auto-valores e auto-estados:

F̂ (i)|χ(i)
j 〉 = εj|χ(i)

j 〉 (2.43)

em que εj ≡ εjj.

As equações (2.43) para j = 1, 2, ... são conhecidas como equações

canônicas de Hartree-Fock e determinam os spin-orbitais moleculares que

minimizam o funcional de energia eletrônica, com os auto-valores ε’s es-

tando associados às energias de cada orbital. Entretanto, o operador de

Fock atuando num determinado estado depende explicitamente dos outros

estados, o que faz com que o sistema de equações seja não linear. Por

esse motivo o sistema é resolvido através de um processo iterativo, conhe-

cido com ciclo de auto-consistência, ou SCF (Self-Consistent Field). Nesse

procedimento, inicialmente são gerados spin-orbitais arbitrariamente. Em

seguida a equação (2.43) é montada e resolvida, gerando assim um novo

conjunto de spin-orbitais. O procedimento se repete até que o conjunto
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de orbitais, e o funcional de energia eletrônica, atinjam uma convergência

pré-estabelecida.

Método Hartree-Fock Restrito

Em sistemas de camada fechada cada orbital está duplamente ocupado

com eletróns cujos estados de spin são opostos. Com isso, as equações

canônicas de Hartree-Fock podem ser simplificadas de modo a serem ex-

pressas em termos dos orbitais moleculares, apenas. Esse método é cha-

mado de Hartree-Fock Restrito (RHF - Restricted Hartree-Fock).

F̂ (i)|φ(i)
j 〉 = εj|φ(i)

j 〉, j = 1, 2, ..., N2 (2.44)

O operador de Fock é dado, aqui, por:

F̂ (i) ≡ ĥ(i) +

N/2∑
k=1

(
2Ĵk(i)− K̂k(i)

)
(2.45)

com os operadores de Coulomb e Exchange agora dados em termos dos

orbitais moleculares:

Ĵk(i)|φ(i)
j 〉 =

[∫
φ∗k (rn)

1

rin
φk (rn) drn

]
|φ(i)
j 〉 (2.46)

K̂k(i)|φ(i)
j 〉 =

[∫
φ∗k (rn)

1

rin
φj (rn) drn

]
|φ(i)
k 〉 (2.47)

Essas expressões são equivalentes às expressões gerais definidas anterior-

mente, com a diferença de que agora todos os operadores dizem respeito

apenas à parte espacial dos spin-orbitais.

No método RHF realiza-se o ciclo SCF buscando determinar os orbtiais

moleculares.

Método Hartree-Fock Não-Restrito

Em sistemas de camada aberta, isto é, com o número de elétrons N

ı́mpar, existem nα elétrons cujo estado de spin é α e nβ elétrons cujo estado

de spin é β. O método para resolver o problema eletrônico pelo método
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Hartree-Fock é chamado de método Hartree-Fock Não-Restrito (UHF -

Unrestricted Hartree-Fock).

Um dos métodos Hartree-Fock não-restritos é o proposto por Pople-

Nesbet, o qual o Hamiltoniano gera um funcional de energia eletrônico

expresso da seguinte maneira:

E [ψ] =

nα∑
q=1

〈
χαq

∣∣∣ĥ∣∣∣χαq〉+
1

2

nα∑
q,l=1

〈
χαq

∣∣∣Ĵlα − K̂lα∣∣∣χαq〉+

+

nβ∑
q=1

〈
χβq

∣∣∣ĥ∣∣∣χβq〉+
1

2

nβ∑
q,l=1

〈
χβq

∣∣∣Ĵlβ − K̂lβ∣∣∣χβq〉+

+
1

2

nα,nβ∑
q,l=1

〈
χαq

∣∣∣Ĵlβ∣∣∣χαq〉+
1

2

nβ ,nα∑
q,l=1

〈
χβq

∣∣∣Ĵlα∣∣∣χβq〉 (2.48)

aqui, os termos χαq estão associados aos spin-orbitais φαq (ri)α(i), enquanto

os termos χβ
qβ

estão associados aos spin-orbitais φq (ri) β(i). Os operadores

Ĵlξ e K̂lξ , para ξ = α, β, são definidos da seguinte maneira:

Ĵqξ(i)|χ
(i)

lξ’
〉 =

[∫
χ

(n)∗
qξ

(rn)
1

rin
χ

(n)

qξ
drn

]
|χ(i)

lξ’
〉 (2.49)

K̂qξ(i)|χ
(i)

lξ’
〉 =

[∫
χ

(n)∗
qξ

1

rin
χ

(n)

lξ’
drn

]
|χ(i)

qξ
〉 (2.50)

O procedimento a seguir consiste em minimizar o funcional (2.49) com

os v́ınculos de ortonormalidade:〈
χqξ | χlξ’

〉
= δqlδξξ’ (2.51)

Utilizando os multiplicadores de Lagrange:

δ

(
E [ψ]−

nα∑
q=1

εαq (〈χqα | χqα〉 − 1)−
nβ∑
q=1

εβq
(〈
χqβ | χqβ

〉
− 1
))

= 0 (2.52)

que, de maneira semelhante ao caso geral, resulta nas seguintes equações
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de auto-valores e auto-estados:

F̂α(i)|χ(i)
qα 〉 = εαq |χ

(i)
qα 〉

F̂β(i)|χ(i)

qβ
〉 = εβq |χ

(i)

qβ
〉 (2.53)

com

F̂α(i) = ĥ(1) +

nα∑
l=1

(
Ĵlα(i)− K̂lα(i)

)
+

nβ∑
l=1

Ĵlβ(i)

F̂β(i) = ĥ(1) +

nβ∑
l=1

(
Ĵlβ(i)− K̂lβ(i)

)
+

nα∑
l=1

Ĵlα(i) (2.54)

Como no caso anterior, os operadores de Fock dependem explicitamente

de um conjunto de spin-orbitais, o que faz com que o sistema de equações

(2.54) seja não-linear. Um ciclo auto-consistente SCF é então realizado a

partir de dois conjuntos de spi-norbitais iniciais; um conjunto para cada

estado de spin. Como a solução do sistema é distinta para cada estado de

spin, o método UHF descrito acima é chamado também de método de spin

polarizado.

Devemos notar que, uma vez que nα e nβ são números diferentes, a

função de onda ψ, uma vez convergida, não é necessariamente um auto-

estado do operador Ŝ2. Portanto propriedades espectroscópicas devem ser

analisadas com cautela.

2.3.1 O Método de Hartree-Fock Roothaan

Uma vez que o método de Hartree-Fock aplicado para sistemas atômicos

se torna expressivamente simplificado, o uso do mesmo para o estudo de

sistemas moleculares é um pouco mais complexo. A teoria de Hartree-Fock

Roothaan para o estudo de sistemas moleculares se baseia na teoria do

orbital molecular, onde os orbitais moleculares podem ser descritos como

uma combinação linear de orbitais atômicos (LCAO - Linear Combination

of Atomic Orbitals). Na prática, isso significa definir a priori um conjunto

finito de n orbitais atômicos {ϕµ} normalizados em que vamos expandir os
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orbitais moleculares:

|φi〉 =
n∑
µ=1

Ciµ|ϕµ〉 (2.55)

em que

〈ϕµ|ϕµ〉 = 1 (2.56)

Podemos escrever a equação (2.55) na forma matricial:

φ = Cϕ (2.57)

onde definimos:

φ =


|φ1〉

...

|φN〉

 (2.58)

ϕ =


|ϕ1〉

...

|ϕN〉

 (2.59)

C =


C11 · · · C1n

C21 · · · C2n
... . . . ...

CN1 · · · CNn

 (2.60)

Substituindo na equação (2.55) em (2.44), e multiplicando à esquerda

por 〈ϕν|, obtemos uma equação para os coeficientes Ciµ, que na forma

matricial é escrita como:

FC = SCε (2.61)

Em que ε = (εij) = (εiδij), F = (Fµν) e S = (Sµν), sendo:

Fµν = 〈ϕµ|F̂ |ϕν〉 (2.62)

Sµν = 〈ϕµ|ϕν〉 (2.63)
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A equação (2.61) pode ser reescrita na forma:

(F− εS) C = 0 (2.64)

que representa um conjunto de equações conhecidas como equações de

Hartree-Fock Roothaan:

n∑
µ=1

(Fνµ − εiSνµ)Cµi = 0 (2.65)

para i = 1, 2, ..., N e ν = 1, 2, ..., n. Os auto-valores das equações de

Hartree-Fock Roothaan são, portanto, ráızes da equação secular:

det|F− εS| = 0 (2.66)

Os termos Fνµ associados ao operador de Fock podem ser escritos como:

Fµν = hµν +
∑
ρ,λ

Pρλ

(
〈µν | ρλ〉 − 1

2
〈µλ | ρν〉

)
(2.67)

em que hµν = 〈ϕµ|ĥ|ϕν〉, e:

Pρλ = 2
N∑
i=1

C∗ρiCλi (2.68)

〈µν | ρλ〉 =

∫ ∫
ϕµ(ri)ϕν(rj)

1

rij
ϕρ(ri)ϕλ(rj)dridrj (2.69)

〈µλ | ρν〉 =

∫ ∫
ϕµ(ri)ϕλ(rj)

1

rij
ϕρ(ri)ϕν(rj)dridrj (2.70)

A equação (2.66) é então resolvida de maneira auto-consitente, com um

ciclo SCF sujo critério de convergência foi pré-estabelecido. Os orbitais

atômicos utilizados na expansão (2.55) são chamados funções base, e suas

caracteŕısticas serão discutidas adiante.
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2.3.2 Correlação Eletrônica

O método HF baseia-se na aproximação de part́ıcula independente, onde

as equações (2.44) para uma única part́ıcula descreve um único elétron se

movendo sob a influência de um campo eletrostático médio gerado pelos

demais elétrons. O operador de Fock leva em consideração, além da energia

cinética de um elétron, a interação coulombiana entre um elétron e os

demais e a energia de troca (exchange).

Entretanto, o método HF não descreve as correlações dinâmicas associ-

adas aos movimentos eletrônicos, que por sua vez possuem origem na re-

pulsão eletrônica, exclusivamente. Portanto, é de se esperar que o método

HF não descreva de maneira satisfatória propriedades f́ısicas que envolvem

termos de correlação. Apesar disso, o tratamento do método HF é muito

utilizado, pois grande parte das propriedades f́ısico-qúımicas sobrevivem,

com boa aproximação, a essa limitação.

Não há uma maneira, nesse tratamento, de se obter o valor da energia de

correlação eletrônica. Entretanto, há métodos para se obter a energia exata

do problema eletrônico a partir do estado fundamental na aproximação de

Hartree-Fock. Um desses métodos é conhecido como Interação de Confi-

gurações (CI).

O método HF constrói a função de onda eletrônica a partir de N spin-

orbitais determinados pelas equações (2.44). Entretanto, o operador de

Fock é hermitiano e portanto possui um número infinito de auto-valores

e auto-funções. Os programas computacionais cujo método de HF está

implementado determinam um número maior que N de spin-orbitais, sendo

que os N primeiros associados aos menores auto-valores são chamados de

spin-orbitais ocupados, enquanto que o restante são chamados de spin-

orbitais virtuais. Nessa abordagem, a função de onda eletrônica no método

HF é obtida através do determinante de Slater (2.32) entre os spin-orbitais

ocupados, que aqui chamaremos temporariamente de |ψ0〉.
O método CI constrói a função de onda eletrônica como uma combinação

linear entre diversos determinantes de Slater com spin-orbitais ocupados e
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virtuais:

|ψ〉 = |ψ0〉+
∑
a,r

Cr
a|ψra〉+

∑
a,b,r,s

Crs
ab |ψrsab〉+

∑
a,b,c,r,s,t

Crst
abc|ψrstabc〉+ ... (2.71)

em que a primeira soma é realizada sobre os estados determinantais |ψra〉
onde um spin-orbital ocupado |χa〉 é substitúıdo por um spin-orbital virtual

|χr〉 e são chamados mono-excitados, o segundo termo está associado ao

estados determinantais |ψrsab〉 onde dois spin-orbitais ocupados |χa〉 e |χb〉
são substitúıdos por dois spin-orbitais virtuais |χr〉 e |χs〉 e são chamados

duplamente excitados, e assim por diante.

O problema é então resolvido diagonalizando-se a matriz hamiltoniana

eletrônica na base dos estados (2.71). O menor auto-valor é a energia exata

não-relativ́ıstica do problema eletrônico Eexata. A energia de correlação

eletrônica, Ecorr, portanto, pode ser definida como se segue:

Ecorr = Eexata − EHF (2.72)

Em teoria, esse é um procedimento para se determinar a energia exata

associada a função de onda eletrônica. Na prática, precisaŕıamos de uma

base infinita de auto-estados do operador de Fock para construirmos infini-

tos termos na expansão (2.71). Um método conhecido como full -CI admite

uma base finita de spin-orbitais e calcula uma aproximação para a energia

exata utilizando essa base. Entretanto, esse método é computacionalmente

muito caro, mesmo para bases finitas relativamente pequenas.

Outro problema da Interação de Configurações é a questão da extensivi-

dade, isto é, a proporcionalidade entre a energia E e o número de elétrons

N . Quando utilizamos uma base finita, a expansão (2.71) é truncada em

um determinado termo, não satisfazendo, no geral, essa condição.

Outros métodos para se estimar a energia de correlação eletrônica estão

implementados em muitos programas computacionais de qúımica quântica,

como métodos perturbativos.
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2.4 Teoria do Funcional da Densidade

A Teoria do Funcional da Densidade (DFT) se utiliza como variável do

problema eletrônico a densidade eletrônica ρ(r). A vantagem dessa abor-

dagem é a que trocamos um problema de N elétrons - com 3N variáveis es-

paciais mais o estado de spin - para um problema de somente três variáveis.

A ideia de se utilizar a densidade eletrônica como variável básica para o

problema de muitos elétrons se iniciou com Drude no começo do século XX,

entretanto a solução e desenvolvimento da teoria apenas se deu por Hohen-

berg e Kohn em 1964, rendendo à Walter Kohn o prêmio Nobel de Qúımica

em 1998. A teoria ainda sofreu um grande avanço e desenvolvimento em

sua aplicabilidade no ano de 1965 devido aos trabalhhos de Kohn e Sham,

e atualmente é largamente utilizada no estudo de propriedades eletrônicas

de sistemas atômicos, moléculas e sólidos.

Em particular, a DFT é muito utilizada para o estudo de proprieda-

des eletrônicas de biomoléculas e macromoléculas em geral (número de

átomos > 20), devido a seu baixo custo computacional quando comparado

a métodos ab initio, como o método Hartree-Fock discutido anteriormente.

A seguir apresentaremos os teoremas de Hohenberg e Kohn, teoremas

centrais na DFT, seguido das equações de Kohn-Sham para a solução do

problema eletrônico.

2.4.1 Teoremas de Hohenberg e Kohn

Os dois teoremas atribúıdos à Hohenberg e Kohn (HK) são os pilares

da Teoria do Funcional da Densidade, e serão discutidos a seguir. Primei-

ramente, considere um sistema com N elétrons e, como usual, ri sendo a

posição do i-ésimo elétron. O hamiltoniano eletrônico é dado por:

Ĥele = T̂e + V̂e + Û (2.73)

em que os dois primeiros termos são os operadores associados à energia

cinética dos elétrons e à energia potencial de interação entre os elétrons.
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O último termo Û é entendido como um potencial externo, que no caso de

uma molécula isolada, é exclusivamente o potencial sentido pelos elétrons

devido aos núcleos. No espaço de posições, o operador Û pode ser descrito

com o uso de potenciais externos, da seguinte forma:

Û 7−→
N∑
i=1

v(ri) (2.74)

onde v(ri) é o potencial externo sentido pelo i-ésimo elétron. Além disso,

podemos escrever a densidade eletrônica como:

ρ(r) =

〈
ψ

∣∣∣∣∣
N∑
i=1

δ(r− ri)

∣∣∣∣∣ψ
〉

(2.75)

em que, nessa seção, o vetor r é um ponto de observação no espaço tridi-

mensional.

Assim, nota-se que podemos escrever o valor esperado do operador Û

em termos da densidade eletrônica da seguinte forma:

〈ψ|Û |ψ〉 =
N∑
i=1

∫
dr1 · · ·

∫
drNψ

∗(r1, ..., rN)v(ri)ψ(r1, ..., rN)

=
N∑
i=1

∫
dr

∫
dr1 · · ·

∫
driv(r)δ(r− ri) · · ·

∫
drNψ

∗ψ

=

∫
ρ(r)v(r)dr (2.76)

A partir disso os teoremas de HK podem ser demonstrados de uma

maneira simples[12].

Teorema 1 (HK). O potencial externo v(r) é um funcional único da den-

sidade eletrônica ρ(r).

Demonstração. Consideraremos como ponto de partida dois potenciais ex-

ternos diferentes v(r) e v′(r), relativos a dois operadores Û e Û ′, que diferem

entre si por mais do que uma constante aditiva. Como os dois operado-

res de energia potencial externa são distintos, teremos dois hamiltonianos
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distintos e, portanto, dois estados eletrônicos fundamentais diferentes |ψ〉
e |ψ′〉. Consideremos agora, por hipótese, que os dois potenciais externos

geram a mesma densidade eletrônica ρ(r) do estado fundamental. Temos,

pelo prinćıpio variacional:

E = 〈ψ|T̂e + V̂e + Û |ψ〉 < 〈ψ′|T̂e + V̂e + Û |ψ′〉

e

E ′ = 〈ψ′|T̂e + V̂e + Û ′|ψ′〉 < 〈ψ|T̂e + V̂e + Û ′|ψ〉

Ou seja:

〈ψ|Ĥ|ψ〉 < 〈ψ′|Ĥ ′|ψ′〉+ 〈ψ′|Û − Û ′|ψ′〉 (2.77)

e

〈ψ′|Ĥ ′|ψ′〉 < 〈ψ|Ĥ|ψ〉+ 〈ψ|Û ′ − Û |ψ〉 (2.78)

Fazendo o uso de (2.76), as desigualdades acima podem ser reescritas

da seguinte maneira

E < E ′ +

∫
(v(r)− v′(r)) ρ(r)dr (2.79)

E ′ < E +

∫
(v′(r)− v(r)) ρ(r)dr (2.80)

Logo, somando-se as duas desigualdades acima:

E + E ′ < E ′ + E (2.81)

Obtemos, portanto, um absurdo decorrente da hipótese de que dois po-

tenciais externos distintos v(r) e v′(r) geram uma mesma densidade ρ(r).

Concluimos que a unicidade de ρ(r) exige considerar um único estado fun-

damental |ψ〉 = |ψ′〉.

Em outras palavras, a densidade eletrônica ρ(r) deve conter satisfato-

riamente toda a infromação contida na função de onda relativa a mesma.

Isto é, qualquer obervável f́ısico Ô possui um valor esperado dado como
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um funcional único da densidade eletrônica:

〈O〉 = 〈ψ|Ô|ψ〉 = O [ρ(r)] (2.82)

Teorema 2 (HK). A energia do estado fundamental E[ρ] é mı́nima para

a densidade ρ(r) exata.

Demonstração. O segundo teorema de HK diz que a energia é um funcional

único da densidade eletrônica ρ(r) cujo valor mı́nimo é obtido através da

densidade eletrônica do estado fundamental, a quem chamaremos de ρ0(r).

O funcional E [ρ] pode ser escrito da seguite maneira:

E [ρ] = 〈ψ|Ĥele|ψ〉 = 〈ψ|T̂e + V̂e|ψ〉+ 〈ψ|Û |ψ〉

= F [ρ] + 〈ψ|Û |ψ〉 (2.83)

onde F [ρ] é um funcional universal, isto é, se aplica da mesma maneira à

qualquer sistema de N elétrons independente do potencial externo. Consi-

derando agora a densidade eletrônica do estado fundamental, temos, ana-

logamente:

E [ρ0] = F [ρ0] + 〈ψ0|Û |ψ0〉 (2.84)

em que |ψ0〉 é o estado eletrônico fundamental não degenerado associado à

densidade ρ0.

Como as densidades eletrônicas são univocamente determinadas através

de um potencial externo e, além disso, cada densidade está associada a ape-

nas um único estado eletrônico, podemos recorrer ao prinćıpio variacional

para concluir que:

〈ψ0|Ĥele|ψ0〉 < 〈ψ|Ĥele|ψ〉

F [ρ0] + 〈ψ0|Û |ψ0〉 < F [ρ] + 〈ψ|Û |ψ〉

E [ρ0] < E [ρ] (2.85)

para ρ 6= ρ0.

Esse segundo teorema fornece uma maneira de buscar a densidade eletrônica
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do estado fundamental. Uma vez que qualquer aproximação para a densi-

dade, ρ′(r), está associada a um único potencial externo v′(r) e, assim, a

um hamiltoniano eletrônico Ĥ′ele que possui um estado fundamental |ψ′〉,
esse mesmo pode ser utilizado como uma função tentativa para o sistema

com o potencial externo real v(r). Temos que:

E0 = F [ρ] +

∫
ρ(r)v(r)dr ≤ F [ρ′] +

∫
ρ′(r)v(r)dr (2.86)

2.4.2 Equações de Kohn-Sham

O funcional universal definido na equação (2.83) inclui o termo ele-

trostático, a energia cinética dos elétrons e um termo associado à energia

de correlação e troca. O funcional pode ser escrito da seguinte maneira:

F [ρ] =
1

2

∫ ∫
ρ(r)ρ(r′)

|r− r′|
drdr′ +G [ρ] (2.87)

em que o primeiro termo é a energia de interação coulombiana elétron-

elétron, e G [ρ] também é um funcional universal. Dessa maneira, o funci-

onal de energia eletrônica é dado por:

E [ρ] =

∫
ρ(r)v(r)dr +

1

2

∫ ∫
ρ(r)ρ(r′)

|r− r′|
drdr′ +G [ρ] (2.88)

Em 1965, Kohn e Sham propuseram uma estratégia para se calcular a

estrutura eletrônica através da densidade e do funcional acima definido.

Em sua proposta, o funcional universal G [ρ] pode ser escrito como uma

contribuição de dois termos:

G [ρ] = T [ρ] + Exc [ρ] (2.89)

em que o primeiro termo T [ρ] representa a energia cinética de N elétrons

não-interagentes num sistema de densidade ρ(r), e o segundo termo contém

a energia de troca (exchange) e o termo de correlação eletrônica, além da

correção para a energia cinética. Obviamente, a expressão para Exc [ρ]

não é nem um pouco simples, e podemos escrevê-la convenientemente da
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seguinte forma:

Exc [ρ] =

∫
ρ(r)εxc(ρ(r))dr (2.90)

em que, agora, εxc(ρ(r)) é uma função da densidade eletrônica conhecida

como termo de correlação e troca. Dessa maneira o funcional de energia

pode ser escrito como:

E [ρ] =

∫
ρ(r)v(r)dr +

1

2

∫ ∫
ρ(r)ρ(r′)

|r− r′|
drdr′ + T [ρ] +

∫
ρ(r)εxc(ρ(r))dr

(2.91)

Podemos aplicar agora o prinćıpio variacional no funcional E [ρ], com o

v́ınculo de que a carga eletrônica total seja constante:∫
ρ(r)dr = N (2.92)

Fazendo o uso dos multiplicadores de Lagrange, a minimização se torna,

portanto:

δ

{
E [ρ]− µ

[∫
ρ(r)dr−N

]}
= 0 (2.93)

obtemos, da condição (2.94):∫
δρ(r)

{
δT [ρ]

δρ
+ v(r) +

∫
ρ(r′)

|r− r′|
dr′ + vxc [ρ]− µ

}
dr = 0 (2.94)

em que vxc [ρ] é o potencial de correlação e troca dado por:

vxc [ρ] =
δExc

δρ
(2.95)

Como a densidade eletrônica é dada a partir da função de onda eletrônica

(2.75), é importante defińı-la a partir de funções de onda de uma part́ıcula,

ψi(r). A função de uma part́ıcula se relaciona com a função de onda

eletrônica como um determinante de Slater conhecido como determinante
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de Kohn-Sham (KS).

ψ (r1, ..., rN) =
1√
N !

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
ψi (r1) · · · ψk (r1)

ψi (r2) · · · ψk (r2)
... . . . ...

ψi (rN) · · · ψk (rN)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(2.96)

Utilizando as funções ψi, o primeiro termo do integrando em (2.94)

referente ao funcional de energia cinética pode, por sua vez, ser reescrito

como:
δT [ρ]

δρ
= −1

2

δ

δρ

{∑
i

∫
ψ∗i (r)∇2ψi(r)dr

}
(2.97)

com

ρ(r) =
∑
i

|ψi(r)|2 (2.98)

Substituindo (2.97) em (2.94), e fazendo o uso da densidade eletrônica

(2.98), podemos obter uma equação de Schrödinger de uma part́ıcula:(
−1

2
∇2 + vKS [ρ]

)
ψi(r) = εiψi(r)

ĥKSψi(r) = εiψi(r) (2.99)

As equações (2.98) são conhecidas como equações de Kohn-Sham, e o

operador ĥKS será definido como o hamiltoniano de Kohn-Sham. O termo

vKS [ρ] é chamado potencial efetivo de Kohn-Sham, e é dado por:

vKS [ρ] = v(r) +

∫
ρ(r)

|r− r′|
dr′ + vxc [ρ] (2.100)

É importante notar que as equações de Kohn-Sham (2.99) resolvem o pro-

blema eletrônico por meio da função de onda de uma part́ıcula, o orbital

ψi(r) ao invés da densidade eletrônica, explicitamente.

O primeiro passo para se resolver as equações de Kohn-Sham é construir

o funcional de correlação e troca, Exc[ρ]. Muitos modelos foram propostos

e atualmente muitos funcionais são largamente utilizados para descrever
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diversas propriedades eletrônicas de diversos sistemas moleculares. Alguns

desses funcionais se utilizam de parametrizações semi-emṕıricas, e portanto

são chamados de funcionais h́ıbridos, como o caso do B3LYP, que será

discutido a seguir. Uma vez que o funcional esteja bem estabelecido, um

ciclo de auto-consistência SCF deve ser realizado nas equações de KS até

a convergência pré-estabelecida ser atingida.

Equações de KS para camada fechada

Para sistemas de camada fechada (número de elétrons N par), ou siste-

mas de spin compensado[15], a função de onda eletrônica é constrúıda com

um determinante de Slater semelhante à equação (2.24), mas com o uso de

N/2 orbitais.

ψKS (r1, ..., rN) =
1√
N !

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
ψKS1 (r1) · · · ψKSN/2 (r1)

ψKS1 (r2) · · · ψKSN/2 (r2)
... . . . ...

ψKS1

(
rN/2

)
· · · ψKSN/2

(
rN/2

)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(2.101)

Cada orbital está duplamente ocupado com elétrons em diferentes estados

de spin, e satisfazem as equações de KS.

ĥKSψKSi (r) = εiψ
KS
i (r), i = 1, 2, ..., N2 (2.102)

A densidade eletrônica é, nesse caso;

ρ(r) =

N/2∑
i=1

2
∣∣ψKSi (r)

∣∣2 (2.103)

e a energia eletrônica pode ser calculada da seguinte maneira:

E[ρ] =

N/2∑
i=1

2εi−
1

2

∫ ∫
ρ(r)ρ(r′)

|r− r′|
drdr′+

∫
ρ(r) {εxc (ρ(r))− vxc (ρ(r))} dr

(2.104)

que é a expressão da energia escrita em termos dos auto-valores das equações
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de KS.

Equações de KS para camada aberta

Para uma melhor descrição de sistemas de camada aberta, ou sistemas

submetidos a campos magnéticos, utilizamos as equações de KS para spin-

polarizado. Aqui, temos nα elétrons cujo estado de spin α e nβ elétrons no

estado β, tais que nα + nβ = N . A densidade eletrônica pode ser escrita

como uma soma:

ρ(r) = ρα(r) + ρβ(r) =

nα∑
i=1

|ψiα(r)|2 +

nβ∑
i=1

|ψiβ(r)|2 (2.105)

em que o primeiro termo diz respeito apenas aos elétrons α e o segundo

termo aos elétrons β.

Temos dois sistemas de equações de KS, um para cada estado de spin:(
−1

2
∇2 + vKSξ [ρ]

)
ψiξ(r) = εiξψiξ(r)

ĥξψiξ(r) = εiξψiξ(r) (2.106)

em que ξ = α, β e o potencial efetivo vKSξ [ρ] é dado por:

vKSξ [ρ] = v(r) +

∫
ρ(r′)

|r− r′|
dr′ +

δExc [ρα, ρβ]

δρξ
(2.107)

Ao se resolver as equações de KS para camada aberta através de um

ciclo SCF, a função de onda eletrônica pode ser constrúıda a partir de um

determinante de Slater semelhante a (2.101), porém agora com N spin-

orbitais de elétrons α e β.

2.4.3 O funcional h́ıbrido B3LYP

O funcional B3LYP (Beck, 3-parameter, Lee-Yang-Parr)[16] é um dos

mais usados atualmente no estudo de propriedades eletrônicas de ma-

cromoléculas de interesse biológico, pois descreve de maneira satisfatória

muitas medidas experimentais e possui baixo custo computacional. Para
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descrever o funcional B3LYP, primeiramente descreveremos duas apro-

ximações para o termo de correlação e troca conhecidas como Local Spin

Density Approximation - LSDA - e Generalized Gradient Approximation -

GGA.

Na aproximação de densidade de spin local (LSDA), aproxima-se a ener-

gia de correlação de troca no ponto r como a energia de correlação e troca

de um gás de elétrons homogêneo de densidade ρ(r). Nessa aproximação

supõe-se que a densidade eletrônica varie lentamente nas vizinhanças do

ponto r. Assim,

Exc

[
ρα, ρβ

]
' ELSDA

xc

[
ρα, ρβ

]
=

∫
(εx(ρ

α(r)) + εc(ρ
α(r))) ρα(r)dr

+

∫ (
εx(ρ

β(r)) + εc(ρ
β(r))

)
ρβ(r)dr (2.108)

Podemos, de outra forma, escrever o termo ELSDA
xc

[
ρα, ρβ

]
como uma soma

de dois termos:

ELSDA
xc

[
ρα, ρβ

]
= ELSDA

x

[
ρα, ρβ

]
+ ELSDA

c

[
ρα, ρβ

]
(2.109)

em que

ELSDA
x

[
ρα, ρβ

]
=

∫ (
εx(ρ

α(r))ρα(r) + εx(ρ
β(r))ρβ(r)

)
dr (2.110)

e

ELSDA
c

[
ρα, ρβ

]
=

∫ (
εc(ρ

α(r))ρα(r) + εc(ρ
β(r))ρβ(r)

)
dr (2.111)

Na aproximação LSDA, uma expressão anaĺıtica para o termo (2.110)

referente à energia de troca foi proposta diretamente da teoria quântica

para gases de elétrons homogêneos:

ELSDA
x

[
ρα, ρβ

]
= 21/3Cx

∫ {
(ρα(r))4/3 + (ρβ(r))4/3

}
dr (2.112)

onde

Cx =
3

4

(
3

π

)1/3

(2.113)
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Por outro lado, como não se obtém analiticamente uma expressão para o

termo (2.111), existem diversas propostas parametrizadas que foram sendo

calibradas ao longo dos anos. Alguns trabalhos sobre propostas e parame-

trizações para os termos de correlação podem ser encontradas na literatura.

A aproximação (GGA) pode ser entendida como um refinamento da

aproximação LSDA, onde se considera o termo de correlação e troca como

uma função do gradiente da densidade eletrônica no ponto r. Entende-se

esse aproximação como uma correção à LSDA pois em sistemas f́ısicos, no

geral, a densidade eletrônica não varia lentamente entre um determinado

ponto e sua vizinhança. O funcional assume a seguinte fórmula:

EGGA
xc [ρ] =

∫
f (ρ(r),∇ρ(r)) dr (2.114)

Assim como na equação (2.109), esse termo pode ser entendido como uma

contribuição de dois termos:

EGGA
xc [ρ] = EGGA

x [ρ] + EGGA
c [ρ] (2.115)

Para o termo de troca, obteve-se uma expressão anaĺıtica dada por:

EGGA
x [ρ] = −3

4

(
3

π

)1/3 ∫
(ρ(r))4/3F (s(r))dr (2.116)

onde F (s(r)) é uma função cuja variável s(r) indica a não-homogeneidade

local da densidade eletrônica, e é dada por:

s(r) =
|∇ρ(r)|
2kFρ(r)

(2.117)

em que kF =
(
3π2ρ

)1/3
.

Note-se que, para F (s(r)) = 1, obtemos um funcional de troca da mesma

forma que o considerado na aproximação LSDA. Entretanto, muitas formas

para a função F foram propostas e diferentes funcionais de troca GGA

foram criados.

Analogamente à aproximação LSDA, não há uma expressão anaĺıtica
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para o termo de correlação eletrônica EGGA
c [ρ], e muitos trabalhos referen-

tes às propostas e parametrizações podem ser encontrados nas referências.

A partir das aproximações LSDA e GGA, alguns funcionais foram cons-

trúıdos considerando combinações entre os funcionais de correlação e troca

da teoria do funcional da densidade (DFT) com o termo de troca (ex-

change) da teoria Hartree-Fock (2.37). Esse funcionais foram batizados de

funcionais h́ıbridos, e o B3LYP é um dos funcionais mais populares dessa

classe. O funcional B3LYP é dado pela seguinte combinação de funcionais:

EB3LY P
xc [ρ] = ELSDA

x [ρ] + a0

(
EHF
x [ρ]− ELSDA

x [ρ]
)

+

ax
(
EGGA
x [ρ]− ELSDA

x [ρ]
)

+ ac
(
EGGA
c [ρ]− ELSDA

c [ρ]
)

(2.118)

em que os parâmetros possuem os valores a0 = 0.20, ax = 0.72 e ac = 0.81.

Muitos outros funcionais h́ıbridos foram propostos e são largamente uti-

lizados, como o funcional PBE0, o funcional HSE, os funcionais h́ıbridos

meta-GGA, entre outros. Uma discussão sobre os funcionais pode ser en-

contrada na referência, e não serão discutidos aqui.

2.5 Energia Livre

A energia eletrônica algumas vezes não é uma grandeza conveniente para

descrever alguns fenômenos f́ısico-qúımicos, precisando-se frequentemente

recorrer à energia livre do sistema. A energia livre é uma medida associada

à reatividade de um determinado sistema com relação a um determinado

processo qúımico, e leva em conta correções térmicas correspondentes a

seus posśıveis movimentos. Para se obter a energia livre de uma molécula,

consideramos que a mesma encontra-se em um sistema gasoso à tempe-

ratura e pressão constante. Nesse regime, a energia livre pode ser escrita

como[17]:

G = Etot + kBT − TStot (2.119)

em que Etot = E + Ev + Er + Et e Stot = Se + Sv + Sr + St. Cada termo

das duas somas anteriores se refere a uma contribuição em particular. E
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é a energia eletrônica, Ev é a contribuição vibracional da energia, Er é

a contribuição rotacional e Et é a contribuição translacional (a mesma

notação vale para os termos de entropia). Cada um desses termos é obtido

através da mecânica estat́ıstica com o uso da função de partição de cada

contribuição.

Dessa forma, podemos calcular energias livres e diferenças de energia

livre entre dois estados:

∆GAB = GB −GA = ∆Etot − T∆Stot (2.120)

2.6 Otimização de Geometria

Os métodos de estrutura eletrônica, dos quais dois foram discutidos ante-

riormente, são utilizados para cálculos de energia em geometrias nucleares

bem definidas, assim como são úteis para otimizá-las, isto é, encontrar

geometrias de sistemas as quais as energias são mı́nimas. Além disso, é

posśıvel obter geometrias associadas a reagentes, produtos e estados de

transição de reações qúımicas.

Na aproximação de Born-Oppenheimer, a energia eletrônica de um certo

estado eletrônico, como função da geometria nuclear R, é descrita por uma

hipersuperf́ıcie (2.7). Nas vizinhanças de uma dada geometria R0, a energia

pode ser expandida numa série de Taylor:

E(R) = E(R0)+∇E ·(R−R0)+
1

2

3M∑
i=1

3M∑
j=1

∂2E

∂Ri∂Rj
(Ri−R0i)(Rj−R0j)+...

(2.121)

em que todas as derivadas são avaliadas na geometria R0.

Em notação matricial, podemos escrever a expansão acima como:

E(R) = E(R0) + gT0 ∆R +
1

2
∆RTH0∆R + ... (2.122)

em que, aqui, g0 é um vetor representado por uma matriz coluna cujas

componentes são as mesmas do gradiente de E(R) calculado em R0, ∆R =
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MOLÉCULAS ISOLADAS

R −R0 e H0 é a matriz hessiana calculada em R0. A matriz g pode ser

escrita como:

g = g0 + H0∆R (2.123)

Em processos de otimização de geometria, busca-se uma configuração

R tal que g = 0. Isto é,

∆R = −H−1
0 g0 (2.124)

Outra condição para geometrias de mı́nima energia é a de que todas as

componentes da matriz hessiana devem ser positivas. Ou seja, devemos

encontrar em um ponto cuja aproximação harmônica da hipersuperf́ıcie de

energia eletrônica gere frequências de vibrações reais.

Para processos onde há interesse em estados de transição entre uma

espécie reagente e uma espécie produto, busca-se uma configuração que res-

peite a condição (2.124), mas cuja matriz hessiana possua uma, e somente

uma, componente negativa. A saber, tal componente deve corresponder à

coordenada de reação previamente definida pela reação em questão. A im-

plementação desse método utilizada no presente trabalho se chama STQN

(Synchronous Transit-Guided Quasi-Newton Method)[18, 19].

Métodos de resolução da equação (2.124) para estados otimizados, assim

como para estados de transição, encontram-se na referência[20] e não serão

discutidos em detalhe.

2.7 Funções Base

Nessa seção descreveremos os conjuntos de funções base utilizados em

métodos de mecânica quântica[21] e, em particular, o conjunto utilizado no

presente trabalho. Métodos de estrutura eletrônica, tais como o método de

Hartree-Fock ou a Teoria do Funcional da Densidade, são formulados para

um conjunto infinito de funções base na expansão (2.55), embora considerar

um conjunto finito de funções seja uma aproximação irremediável.

Há um enorme número de conjuntos de funções base na literatura, como

os STOs (Slater Type Orbitals) ou as GTOs (Gaussian Type Orbitals) como
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os conjuntos 3-21G, 6-31G, 6-311G, entre outros muitos.

Devido ao menor custo computacional para se calcular integrais de 2

elétrons, como (2.69) e (2.70), as bases GTOs são as mais utilizadas e

estão implementadas em grande parte dos programas computacionais de

qúımica quântica. A expressão dos orbitais gaussianos possui a seguinte

forma:

ϕGTOζ,n,l,m(r) = NYl,m(θ, ϕ)r2n−2−le−ζr
2

(2.125)

em que Yl,m(θ, ϕ) são os harmônicos esféricos escritos em coordenadas

esféricas usuais e N é uma constante de normalização, como requerido

em (2.56). O parâmetro ζ é o expoente. Se ele for pequeno, a função re-

presenta um orbital difuso, enquanto que se for grande, a função representa

um orbital localizado. Cada orbital atômico (2.125) está centrado em um

determinado śıtio atômico, escrito em termos de coordenadas esféricas cuja

origem coincide com a posição desse śıtio em particular.

Para uma descrição mais refinada da estrutura eletrônica, algumas ba-

ses consideram, para cada orbital atômico n, l,m de um determinado śıtio,

uma combinação de funções gaussianas ao invés de uma única função. Esse

procedimento é conhecido como CGTOs (Contracted Gaussian Types Or-

bitals)

ϕCGTOζ,n,l,m(r) = N

n∑
k=1

ckYl,m(θ, ϕ)r2n−2−le−ζkr
2

(2.126)

As constantes c’s são chamadas de coeficientes de contração da base. O

número n de gaussianas para descrever um determinado orbital atômico

pode variar de átomo para átomo, assim como de orbital para orbital.

Algumas bases conhecidas utilizam, por exemplo, de n = 1 para todos os

orbitais atômicos. Outras se utilizam de n = 2 para todos os orbitais,

e são conhecidas como bases double-zeta (DZ), ou n = 3 (TZ), e assim

por diante. Algumas também usam diferentes contrações para orbitais de

caroço e orbitais de valência.

Podemos também incluir funções de polarização na descrição dos or-

bitais. Isso significa adicionar ao conjunto base funções relacionadas a
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momentos angulares maiores que os orbitais da camada de valência. Isso

permite que os orbitais possuam mais flexibilidade e possam assim descre-

ver de maneira mais acurada algumas espécies, como ânions ou radicais

livres.

Além disso, há a possibilidade de incluir funções gaussianas no conjunto

de base pré-estabelecido. Isso é, adicionar a cada tipo atômico um conjunto

extra de funções. Isso é de grande utilidade quando queremos descrever,

por exemplo, algum orbital de valência com melhor detalhamento, ou um

orbital difuso em uma determinada localização, entre outros fenômenos de

interesse.

Do ponto de vista computacional, grande parte dos softwares de mecânica

quântica implementam as gaussianas da expansão (2.126) escritas em co-

ordenadas cartesianas, e são assim chamadas de gaussianas cartesianas

(GCs).

2.7.1 A Base Schaefer

No fim da década de 1980, Schaefer e colaboradores começaram a traba-

lhar no desenvolvimento de funções de base para descrever melhor orbitais

de valência e difusos em diversas espécies. Entre as espécies qúımicas de

estudo se encontravam biomoléculas como aminoácidos, bases nitrogenadas

e nucleot́ıdeos. Os estudos buscavam incrementar a base full -DZ com um

conjunto de bases calibrado para descrever as espécies em questão. Em

2002[22], Schaefer apresentou um conjunto de bases extra apresentado na

Tabela 2.1 para os átomos que constituem a molécula 3′-dGMP.

No presente estudo, fez-se o uso da base Schaefer como uma base extra,

afim de descrevermos de maneira mais acurada as espécies 3′-dGMP e

3′-dGMP−.



2.8. APLICAÇÕES 43

Tabela 2.1: Base proposta por Schaefer para os átomos H, C, N, O e P.

Tipo ζ c
H

S 0.0441500 1.000000
C

S 0.0430200 1.000000
P 0.0362900 1.000000

N
S 0.0602900 1.000000
P 0.0514800 1.000000

O
S 0.0822700 1.000000
P 0.0650800 1.000000

P
S 0.0344800 1.000000
P 0.0334600 1.000000

2.8 Aplicações

O presente trabalho aborda o problema da captura eletrônica da molécula

3′-dGMP do ponto de vista de estrutura eletrônica. Para estudarmos a es-

trutura eletrônica das espécies 3’dGMP e 3′-dGMP−, utilizou-se a teoria

do funcional da densidade com o funcional h́ıbrido B3LYP e a base D95

(full double-zeta - proposta por Huzinaga-Dunning[23, 24]) acrescidas de

funções de polarização e do conjunto extra de funções base proposta por

Schaefer.

É importante salientar que a proposta do projeto não é discutir deta-

lhadamente a validade e as limitações dos métodos ou da base utilizada.

Todos os cálculos foram realizados com o uso dos softwares gaussian09[25]

e gaussian03[26].
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Caṕıtulo 3

Métodos Teóricos II - Efeitos do

Solvente

Muitos processos de interesse f́ısico-qúımico ocorrem em solução, e por

isso muitos métodos foram, e estão sendo, desenvolvidos para estudar como

a solvatação pode afetar um determinado fenômeno. O projeto discute

como a solvatação influencia a estrutura eletrônica do ânion transiente

3′-dGMP−, além de buscar estimativas da barreira de energia livre associ-

ada à dissociação C3′ −O3′ em solução.

Sistemas moleculares em solução são extremamente complexos e, por

isso, os efeitos de solvente que buscamos estudar estão relacionados direta-

mente com o modelo de solvatação. O solvente de uma solução é no geral

entendido como um ĺıquido capaz de dissolver um material de interesse ou,

neste caso particular, nucleot́ıdeos.

No caso de solvatação de biomoléculas o solvente de maior interesse

é a água, visto que o material biológico é constitúıdo essencialmente por

soluções aquosas. A água possui um comportamento complexo e curioso,

por possuir certas propriedades que desafiam os modelos teóricos. Um

exemplo dessas propriedades é a grande capacidade da água ĺıquida de for-

mar ligações de hidrogênio, explicando seus altos pontos de fusão e ebulição,

quando comparados a outros solventes polares. Assim, pode-se dizer que

uma descrição detalhada de solução aquosa possui importância central na

compreensão da dinâmica, propriedades eletrônicas, propriedades espec-

45
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troscópicas de sistemas moleculares em solução, entre outras.

O entendimento adequado de solvatação se dá por meio de uma quan-

tidade conhecida como energia livre de solvatação, ∆Gsolv, que, a grosso

modo, está associada ao trabalho necessário para deslocar a molécula de

soluto, inicialmente no infinito, para uma determinada posição dentro do

solvente, por sua vez mantido à temperatura e pressão constantes. Isso

significa que a energia livre de solvatação carrega informações sobre a ener-

gia de interação soluto - solvente, solvente - solvente (eletrostáticas), e o

trabalho associado às mudanças estruturais realizadas no solvente ao “aco-

modar”o soluto.

Entende-se, portanto, que a energia de solvatação possui componentes

de naturezas eletrostáticas e não-eletrostáticas, as quais chamaremos de

∆Gel e ∆Gnel, respectivamente. A primeira contribuição diz respeito à

interação entre cargas. Ou seja, é a interação eletrostática entre a distri-

buição de cargas do soluto e do solvente. Essa interação pode ser entendida

também da seguinte forma: é a energia necessária para que a distribuição

de cargas que o soluto possúıa no vácuo seja deslocada para o meio solvente,

acrescida da energia gasta para o solvente polarizar essa distribuição. A

contribuição não-eletrostática, por sua vez, está relacionada à energia ne-

cessária para criar, no solvente, uma cavidade de tamanho suficiente para

acomodar aprorpiadamente o soluto, além de uma contribuição devido ao

termo de ven der Waals entre o soluto e o solvente. O primeiro termo é de-

nominado energia de cavitação ∆Gcav e é, no geral, um termo desfavorável

no processo de solvatação (isto é, ∆Gcav > 0). O segundo termo, por sua

vez, usualmente contribui favoravelmente para o processo (∆GvdW < 0).

A energia livre pode ser interpretada como uma medida da espontanei-

dade de um processo f́ısico-qúımico. Um processo de solvatação no qual

∆Gsolv < 0 implica que a solvatação ocorre de maneira espontânea. A ener-

gia livre é largamente utilizada no estudo da estabilidade de isômeros de

uma determinada espécie molecular, além do estudo de suas concentrações

em uma dada solução. No nosso caso, queremos estimar uma barreira de
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energia livre associada a uma dissociação em meio solvatado, e compará-la

com a obtida em fase gasosa. Nesse trabalho essa barreira de energia livre

será chamada de energia livre de ativação.

Neste caṕıtulo serão descritos os métodos de solvatação utilizados no

trabalho.

3.1 Modelos de solvatação

3.1.1 Solvatação impĺıcita - Modelos cont́ınuos

Os modelos de solvatação impĺıcita, ou modelos cont́ınuos, levam em

consideração contribuições eletrostáticas através de um meio cont́ınuo - sem

a necessidade de tratar o solvente como um sistema molecular. Geralmente

esse meio é descrito por um dielétrico cuja constante dielétrica é ε, e isto

significa que o solvente pode ser caracterizado, a priori, por um único

parâmetro. Esses modelos de solvatação foram inicialmente propostos na

década de 1930[27, 28, 29] e ainda hoje estão sendo desenvolvidos.

A principal caracteŕıstica das solvatações impĺıcitas é o tratamento de

interações eletrostáticas e contribuições de longo alcance, além de inclúırem

efeitos de polarização do soluto devido à presença do solvente. Na apro-

ximação Born-Oppenheimer, o hamiltoniano eletrônico do sistema é dado

por:

Ĥele = Ĥ(0)
S + V̂i (3.1)

em que Ĥ(0)
S é o operador hamiltoniano eletrônico do soluto e V̂i é o ope-

rador que descreve a interação soluto-solvente. Essa energia potencial de

interação é tradicionalmente modelada como:

V̂i = V̂i(r,R, ρS; ε) (3.2)

em que ρS é a densidade de cargas induzidas na superf́ıcie da cavidade,

ε é a constante dielétrica do solvente e, nessa seção, r = {r1, ..., rN} e

R = {R1, ...,RN} são as posições dos elétrons e núcleos do soluto, respec-
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tivamente. A energia do sistema é dada por:

E = 〈ψ|Ĥele|ψ〉 = 〈ψ|Ĥ(0)
S |ψ〉+ 〈ψ|V̂i|ψ〉 = E(0) +W

na qual W é o valor da energia de interação soluto-solvente. É importante

notar que V̂i é um operador de um elétron, e portanto, o cálculo de W não

necessita de um acréscimo de custo computacional significativo.

A proposta dos modelos cont́ınuos é partir da interação V̂i, escrita em

termos de um potencial eletrostático gerado pela distribuição de cargas do

soluto. Esse potencial polariza o solvente, que por sua vez gera um po-

tencial eletrostático sobre o soluto, também induzindo sua polarização. O

resultado é que, ao longo das iterações, o potencial eletrostático converge

para Φ. Uma vez que o potencial Φ e a interação V̂i dependem da densidade

ρS, temos um problema não linear e, assim, sua solução requer um ciclo adi-

cional de auto-consistência. A saber, há um ciclo de auto-consistência para

se determinar a distribuição ρS através de cálculos quânticos, enquanto si-

multaneamente há um ciclo de auto-consistência para a determinação do

potencial Φ através do problema eletrostático (equação de Poisson). Esse

método é conhecido como Campo de Reação Auto-Consistente, ou SCRF

(Self Consistent Reaction Field)[30, 31].

Muitos modelos cont́ınuos foram propostos diferindo essencialmente na

descrição do potencial eletrostático e na construção da cavidade que aco-

moda o soluto. Dentre todos os modelos hoje aceitos, o mais utilizado é o

modelo cont́ınuo polarizável, PCM (Polarizable Continuum Model).

PCM - Modelo cont́ınuo polarizável

No atual modelo cont́ınuo polarizável, a cavidade do solvente é cons-

trúıda sobrepondo-se cavidades esféricas centradas nos śıtios atômicos do

soluto, isto é, para cada átomo do soluto forma-se uma cavidade esférica

cujo centro coincide com o centro do śıtio atômico. A primeira proposta
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foi utilizar os raios de van der Waals para as cavidades:

Rα = RvdW
α (3.3)

Entretanto, alguns resultados experimentais sugeriram que para alguns

sistemas a cavidade deveria ser ajustada de forma que os raios Rα fossem

cerca de 20% maior do que os respectivos raios de van der Waals para que o

modelo conseguisse descrever bem algumas propriedades. Assim, podemos

escrever

Rα = fRvdW
α (3.4)

em f é um fator de ajuste e seu valor depende do modelo da construção

da cavidade. Alguns desses modelos serão brevemente discutidos a seguir.

Tabela 3.1: Raios de van der Waals - VdW - dos átomos constituintes da molécula
3′-dGMP, em Å

Átomo Rα (Å)
H 1.20
C 1.85
N 1.54
O 1.40
P 1.90

O problema a ser resolvido é do tipo SCRF e, em um determinado passo

j do ciclo de auto-consistência, o potencial eletrostático Φ(j) = Φ(j) (x) é

dado pela equação de Poisson (em unidades gaussianas):

∇2Φ(j) (x) =

{
−4πρ

(j)
S , se x ∈ Ω

0, se x /∈ Ω
(3.5)

em que Ω é o volume coompreendido pela cavidade. A determinação do

potencial Φ(j) (x) nos permite escrever o potencial V
(j)
i , que por sua vez é

utilizado para resolver a equação de Schrödinger independente do tempo:{
Ĥ(0)
S + V̂

(j)
i (r,R, ρ

(j)
S ; ε)

}
|ψ(j)〉 = E(j)|ψ(j)〉 (3.6)

em que |ψ(j)〉 é o estado do sistema no j-ésimo passo do ciclo de auto-
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consistência, e E(j) é a energia associada a esse estado. Resolvida essa

equação para o estado |ψ(j)〉, obtém-se a densidade de cargas do soluto

ρ
(j+1)
S do passo seguinte, iniciando-se assim uma nova iteração. Ao longo

do ciclo SCRF, o potencial converge para Φ(j) (x) → Φ (x), ao passo que

a energia, a densidade de cargas e a função de onda também convergem

para a solução de interesse.

Um dos modelos mais utilizados de PCM é chamado de UFF (Univer-

sal Force Field)[32], no qual a cavidade é formada sobrepondo-se esferas

em todos os átomos cujo raio é dado por (3.4) com f = 1.1. Nesse mo-

delo, a equação (3.5) é resolvida com o método de integração IEF (Integral

Equation Formalism)[33].

Outro modelo muito utilizado, em especial para o cálculo de energia

livre de solvatação, é o modelo UAHF (United Atom Topological Model

- Hartree-Fock)[34]. Nesse modelo, a cavidade é constitúıda por esferas

centradas apenas em átomos pesados, excluindo hidrogênios (que por sua

vez possuem uma cavidade própria). Além disso, o modelo UAHF computa

o fator de escala f através da otimização da estrutura eletrônica de cada

átomo com o método HF/6-31G(d). O método UAHF também utiliza a

integração IEF.

Um outro modelo mais recente permite construir a cavidade e descrever

a interação soluto-solvente com base na densidade eletrônica do soluto,

sem a necessidade de definir uma carga efetiva em cada śıtio atômico na

integração da equação (3.5), chamado de SMD (Solvation Model Density).

O procedimento foi proposto em 2009 por Truhlar e colaboradores e possui

constantes parametrizadas que dizem respeito às cavidades de cada śıtio

atômico, considerando o elemento e a carga efetiva, além de constantes

relacionadas às tensões superficiais na superf́ıcie da cavidade. Esse método

está descrito com detalhes na referência[35].

O modelo PCM nos permite obter a energia livre de solvatação, ∆Gsolv

através da seguinte expressão:

∆Gsolv = ∆Gele + ∆Gcav + ∆GRD (3.7)
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O termo ∆Gele é a contribuição eletrostática da energia livre, relacionada

com a interação eletrostática entre o soluto e o solvente mais a energia

de polarização do soluto. Esse termo pode ser obtido através da seguinte

relação:

∆G
(j)
ele =

1

2
〈ψ(j)|V̂ (j)

i |ψ
(j)〉 =

1

2
W (j) (3.8)

que, por sua vez, deve convergir ao longo do ciclo. O termo ∆Gcav é a

energia de cavitação, relacionada com o trabalho realizado para construir

a cavidade no dielétrico. Por último, o termo ∆GRD é a energia de repulsão

e dispersão, e pode ser escrita como uma contribuição de dois termos:

∆GRD = ∆Grep + ∆Gdisp

Mais detalhes sobre a formulação do meio cont́ınuo polarizável encontra-

se nas referências[15, 36, 37, 38].

Embora os modelos cont́ınuos sejam muito utilizados devido a seus bai-

xos custos computacionais, eles se mostram ineficientes na investigação

de certos fenômenos que necessitam de modelos solvatação expĺıcita, por

exemplo, a descrição da primeira camada de solvatação associada à solução.

Outro fenômeno que podemos citar são as ligações de hidrogênio entre o

soluto e as moléculas do solvente. Essas ligações podem explicar diver-

sos comportamentos em solução e não são levados em conta nos modelos

cont́ınuos.

3.1.2 Simulação Computacional

A simulação computacional de ĺıquidos moleculares e soluções é uma

ferramenta que descreve de maneira sofisticada fenômenos de solvatação,

podendo investigar comportamentos que foram desprezados em modelos

cont́ınuos, como o PCM. A simulação computacional trata as moléculas

do soluto e do solvente explicitamente e suas técnicas se baseiam tradicio-

nalmente em duas metodologias: o método de Monte Carlo e a Dinâmica

Molecular. As simulações em ambas metodologias são computacionalmente
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muito mais caras que os modelos cont́ınuos, e geralmente requerem uma

série de parâmetros numéricos associados ao sistema em particular.

No presente trabalho, utilizou-se exclusivamente o método de Monte

Carlo nas simulações[39, 40].

O método de Monte Carlo

O método de Monte Carlo é uma técnica relativamente eficaz para se

tratar problemas de alta complexidade. De modo geral, o método de Monte

Carlo é todo e qualquer método que se utiliza de números aleatórios para

cálculos como estimativas ou geração de configurações. O uso de números

aleatórios na ciência existe desde a primeira metade do século XX, mas

ganhou força e popularidade apenas com o desenvolvimento de recursos

computacionais.

No caso de sistemas moleculares, mais particularmente para ĺıquidos

moleculares, o método de Monte Carlo se baseia em tratar as moléculas

como consituintes ŕıgidos (movimentos internos de vibração desconsidera-

dos) formando um sistema cuja energia é descrita por um hamiltoniano

clássico. Isto é, o hamiltoniano é uma função das posições xi e dos mo-

mentos pi de cada śıtio dos constituintes.

H (x,p) =
6N∑
i=1

p2
i

2mi
+ U(x) (3.9)

Em que N é o número total de moléculas do sistema, e a soma é feita

sobre os 3N graus de liberdade translacionais e 3N graus de liberdade

configuracionais dos constituintes e o termo U(x) é o potencial de interação

intermolecular.

Além disso, o método consiste no uso de números aleatórios para a

produção de configurações termodinamicamente estáveis. Ou seja, busca-

se obter um conjunto de configurações que satisfaçam a distribuição de
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probabilidades de Boltzmann.

ρNV T (Γ) =
e
−U(Γ)
kBT

ZNV T
(3.10)

ρNPT (Γ) =
e
−U(Γ)+PV

kBT

ZNPT
(3.11)

Na qual Γ é um vetor multidimensional que representa a configuração do

sistema, isto é, para N átomos, temos que Γ = (x1,x2, ...,xN), U(Γ) é a

energia potencial associada a essa configuração, T é a temperatura abso-

luta, kB é a constante de Boltzmann e Z é a função de partição configura-

cional.

ZNV T =

∫
e
−U(x1,x2,...,xN )

kBT dNx =

∫
e
−U(Γ)
kBT dΓ (3.12)

ZNPT =

∫ ∫
e
−U(x1,x2,...,xN )+PV

kBT dNxdV =

∫ ∫
e
−U(Γ)+PV

kBT dΓdV (3.13)

O procedimento para a geração de tais configurações segue o algoritmo

de Metrópolis, que funciona de maneira ligeiramente diferente para cada

ensemble em questão, e pode ser descrito da seguinte maneira.

Ensemble NVT

Nesse ensemble o número de consituintes, o volume do sistema e sua

temperatura são mantidos constantes. Inicialmente, cria-se uma caixa

de simulação, e gera-se uma configuração aleatória com a molécula do

soluto e N moléculas do solvente Γi, cuja energia associada é U(Γi) ≡
Ui.

Em seguida sorteia-se uma das N + 1 moléculas do sistema. A

molécula sorteada terá seu centro de massa deslocado de uma quanti-

dade, também sorteada, δx, além de ser reorientada angularmente por

uma quantidade angular também aleatória. O sistema então atinge

uma nova configuração Γj , cuja nova energia é U(Γj) ≡ Uj.

Após isso calcula-se a seguinte quantidade

πij ≡ e
−U(Γj)−U(Γi)

kBT = e
−∆Uij
kBT (3.14)
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e:

� Se Uj ≤ Ui, a nova configuração é aceita.

� Se Uj > Ui, sorteia-se um número aleatório p ∈ [0, 1] e o compa-

ramos com πij. Caso p < πij, a nova configuração é aceita. Caso

contrário, a nova configuração é rejeitada.

Essa repetição é realizada N + 1 vezes a cada ciclo. Assim, depois

de um número suficiente n de ciclos Monte Carlo (um total de nT =

n×(N+1) passos), o sistema atinge o equiĺıbrio termodinâmico e passa

a construir configurações que satisfazem a distribuição de Boltzmann

nesse ensemble.

Ensemble NPT

Nesse ensemble o número de constituintes, a pressão do sistema e

sua temperatura são mantidos constantes. Assim como no ensemble

NVT, inicialmente cria-se uma caixa de simulação e gera-se uma con-

figuração inicial aleatória com a molécula de soluto e N moléculas do

solvente.

Em seguida sorteia-se uma das moléculas que terá seu centro de

massa deslocado de uma quantidade, também sorteada, δx, além de

ser reorientada angularmente por uma quantidade angular também

aleatória.

Após isso calcula-se a quantidade

πij = e
−U(Γj)−U(Γi)

kBT = e
−∆Uij
kBT (3.15)

e:

� Se Uj ≤ Ui, a nova configuração é aceita.

� Se Uj > Ui, sorteia-se um número aleatório p ∈ [0, 1] e o compa-

ramos com πij. Caso p < πij, a nova configuração é aceita. Caso

contrário, a nova configuração é rejeitada.
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Essa repetição é realizada n vezes.

Em seguida sorteia-se uma quantidade δL para que cada lado da

caixa seja modificado, mudando assim o volume do sistema. Após

isso, calcula-se:

Πij ≡ e
−U(Γj)−U(Γi)+P (Vj−Vi)

kBT = e
−∆Uij+P∆Vij

kBT (3.16)

e:

� Se Uj + PVj ≤ Ui + PVi, a nova configuração é aceita.

� Se Uj + PVj > Ui + PVi, sorteia-se um número aleatório p, tal

que 0 < p < 1, e o comparamos com Πij. Caso p < Πij, a

nova configuração é aceita. Caso contrário, a nova configuração é

rejeitada.

Essa repetição é realizada nV vezes, sendo que a cada repetição se

realiza n ciclos descritos anteriormente, totalizando n×nV ciclos. Isto

é, nT = n× nV × (N + 1) passos ao longo da simulação.

Assim como no ensemble anterior, após um número suficiente de

ciclos o sistema atinge o equiĺıbrio termodinâmico, gerando confi-

gurações que satisfazem a distribuição de Boltzmann nesse ensemble.

Para se obter médias de grandezas termodinâmicas, a prinćıpio defi-

niŕıamos a grandeza de interesse A em cada configuração A = A(Γ), e

faŕıamos:

〈A〉 =
1

Z

∫
{Γ}

A(Γ)ρ(Γ)dΓ (3.17)

Onde a integral é realizada sobre todas as posśıveis configurações termodi-

namicamente acesśıveis do sistema. A função de partição Z e a distribuição

ρ são caracteŕısticas do ensemble em que se está trabalhando.

Independente do ensemble em questão, a simulação gerará um conjunto

de nT configurações {Γ} = {Γ1,Γ2, ...,ΓnT}. Então a média de uma gran-
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deza termodinâmica A pode ser calculada da seguinte maneira:

〈A〉 =
1

nT

nT∑
i=1

A (Γi) (3.18)

Em que A (Γi) é a própria grandeza avaliada em cada configuração Γi

gerada.

O Potencial de Interação

Uma vez que não há um potencial intermolecular clássico único, as si-

mulações dependem diretamente de um potencial efetivo conveniente para

aquele tipo de sistema. O potencial de interação intermolecular clássico

utilizado foi o potencial de Lennard-Jones (LJ) acrescido do termo de Cou-

lomb:

U(Γ) =
∑
(i,j)

{
4εij

[(
σij
rij

)12

−
(
σij
rij

)6
]

+
1

4πε0

qiqj
rij

}
(3.19)

Em que rij = |xj−xi| é a distância entre o śıtio atômico i e o śıtio atômico

j, εij =
√
εiεj e σij =

√
σiσj onde εi e σi são os parâmetros de LJ associados

ao śıtio atômico i, qi é a carga desse śıtio, εj e σj são os parâmetros de

LJ associados ao śıtio atômico j e qj é a carga desse śıtio. Vemos assim

que, se tratando da simulação computacional, a molécula (tanto do soluto

quanto do solvente) pode ser caracterizada apenas por uma geometria e

pelo conjunto de parâmetros {q, ε, σ}.
O conjunto de parâmetros utilizados, combinados ao potencial de in-

teração, definem o campo de força utilizado na simulação computacional.

Para os parâmetros ε’s e σ’s dos śıtios atômicos, há hoje em dia uma série

de campos de força parametrizados na literatura, como o OPLS (Opti-

mized Parameters for Liquid Simulations)[41], o AMBER (Assisted Model

Building with Energy Refinement)[42], entre outros. Com relação às car-

gas, alguns campos de força possuem valores parametrizados de q’s, como

os citados anteriormente. Entretanto, uma maneira conveniente de se de-
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terminar as cargas efetivas de cada śıtio atômico é através de um cálculo

quântico sob a metodologia CHELPG[43]. Essa metodologia obtém o po-

tencial eletrostático no espaço devido ao estado do sistema calculado quan-

ticamente. Em seguida o método ajusta uma carga efetiva em cada śıtio

atômico para melhor descrever o potencial gerado.

3.1.3 Análise da Simulação - Erros e Distribuição Radial de Pa-

res

Erros estat́ısticos

Vimos que uma grandeza f́ısica pode ser calculada como uma média sobre

configurações (3.18). O erro associado a essa grandeza é dado por:

err(〈A〉) =

√
〈δA〉2
n

=
〈δA〉√
n

(3.20)

em que:

〈δA〉2 = 〈A2〉 − 〈A〉2 (3.21)

e n é o número de configurações utilizadas para o cálculo da média.

Em geral, a expressão (3.20) é válida quando as configurações são inde-

pendentes, isto é, estatisticamente descorrelacionadas (ver sç. 3.1.5).

Distribuição radial de pares

A distribuição radial de pares (RDF) é uma função associada a um par

de átomos ou moléculas ij que nos fornece a probabilidade de encontrar

esse par a uma distância entre r e r + dr. A função, portanto, carrega in-

formações sobre a estrutura e disposição das moléculas dentro do sistema, e

experimentalmente tais informações podem ser obtidas através de difração

de raios-X e difração de nêutrons[44, 45].

A RDF, G(r), deve ser tal que o número total de moléculas é dado por:

N =
4π

V

∫
G(r)r2dr (3.22)
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ou seja, a função G(r) deve ser devidamente normalizada. Para um par de

elementos em espećıfico, podemos escrever a RDF como:

Gij(r) =
nij(r, r + dr)

n0(r, r + dr)
(3.23)

em que o numerador nij(r, r + dr) é o número de pares ij separados por

uma distância entre r e r + dr, e o denominador n0(r, r + dr) é o número

de pares ij separados por uma distância entre r e r + dr caso o sistema

fosse homogêneo de densidade ρ. Ou, de outra forma, n0 é o número de

pares associado a um gás ideal de mesma densidade.

n0(r, r + dr) =
4π

3
ρ
[
(r + dr)3 − r3

]
' 4πρr2dr (3.24)

Podemos, evidentemente, calcular a função G(r) de diversas maneiras,

visto que há diversos modos de definir distâncias entre pares de moléculas.

Uma das maneiras mais convencionais de gerar a RDF é definindo r como

a distância entre os centros de massa (CM) das moléculas, conveniente

quando a molécula do soluto é pequena ou cuja estrutura é aproxima-

damente esférica. Nesse caso, a RDF de centros de massa fornece satis-

fatoriamente informações sobre camadas de solvatação, concentrações de

moléculas de solvente, entre outras. Caso o soluto possua dimensões muito

diferentes, como uma molécula alongada em uma certa direção, a RDF de

centros de massa deixa de ser conveniente. A partir disso, desenvolveu-

se outra função G(r) dada pela minima distância entre duas moléculas

(MDDF)[46, 47], que permite melhor descrição da estrutura do solvente

em torno do soluto.

3.1.4 O Método QM/MM

O método QM/MM (Quantum Mechanics/Molecular Mechanics) é um

procedimento eficiente para tratar sistemas de alto número de graus de

liberdade quando estamos interessados em uma determinada propriedade

quântica local (do soluto ou na interação entre o soluto e o solvente), como
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a estrutura eletrônica de uma molécula em meio a um sistema ĺıquido.

A metodologia considera o sistema divido em uma parte quântica e uma

clássica, tratando o hamiltoniano do sistema como uma soma de um termo

puramente quântico, um termo puramente clássico e um termo de interação

entre as duas partes:

H = HQM +HMM +HQM/MM (3.25)

em que o primeiro termo se refere à parte quântica, o segundo à parte

clássica e o terceiro à interação entre ambas. A vantagem do procedimento

é o baixo custo computacional, em vista da possibilidade de tratar um

número muito grande de moléculas explicitamente. A ideia central do

método quando aplicado a soluções consiste em dividir o sistema f́ısico em

soluto - a parte quântica - e o solvente - parte clássica.

A parte clássica pode ser tratada através de uma simulação computaci-

onal como descrita na seção 3.1.2, gerando-se as configurações de equiĺıbrio

termodinâmico. A cada passo da simulação clássica, realiza-se um cálculo

quântico da propriedade desejada. O que difere os diferentes métodos

QM/MM é o modo como acoplar a parte quântica e a parte clássica, isto

é, como descrever de maneirda adequada o termo HQM/MM da equação

(3.25). Uma das maneiras, por exemplo, seria tratar as moléculas de

solvente como cargas pontuais e, consequentemente, a interação soluto-

solvente de maneira puramente eletrostática. Nesse caso os śıtios atômicos

das moléculas do solvente são substitúıdos por cargas cujo valor corres-

ponde aos parâmetros q do campo de força utilizado na simulação.

3.1.5 O Método s-QM/MM

O método s-QM/MM (sequential-Quantum Mechanics/Molecular Me-

chanics) foi proposto por Canuto e Coutinho[37] como uma alternativa

ao QM/MM convencional. Nessa abordagem utiliza-se um conjunto par-

ticular de configurações dentre as geradas na simulação computacional e

realizam-se cálculos quânticos das propriedades desejadas em cada uma de-
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las, tomando-se uma média ao fim do processo. A dificuldade do método é

selecionar, dentre as configurações geradas, as que serão efetivamente uti-

lizadas nos cálculos quânticos. Esse aspecto da metodologia faz com que

consigamos obter propriedades quânticas devidamente convergidas com um

número relativamente baixo de cálculos.

Para selecionar as configurações de interesse, define-se primeiramente

uma função de autocorrelação de energia, C(t), dada por:

C(t) =
〈δEiδEi+t〉
〈δE2〉

=

∑
i (Ei − 〈E〉) (Ei+t − 〈E〉)∑

i (Ei − 〈E〉)2 (3.26)

em que Ei é a energia total da configuração no i-ésimo passo de Monte

Carlo, e 〈E〉 é o valor médio da mesma sobre todas as configurações geradas.

Precisamos obter configurações estatisticamente descorrelacionadas. Para

isso, realiza-se um ajuste da expressão (3.28) da seguinte forma:

C(t) =
∑
j

cje
−t/τj (3.27)

onde cj e τj são as constantes do ajuste. Na prática, é suficiente considerar

apenas dois termos da expressão acima:

C(t) ' c1e
−t/τ1 + c2e

−t/τ2 (3.28)

Considera-se, aqui, que as configurações descorrelacionadas são aque-

las cuja separação (em passos de MC) nos fornece uma correlação menor

que cerca de ∼ 13%. Após definida a separação necessária para a descor-

relação, seleciona-se um conjunto relativamente pequeno de configurações

descorrelacionadas para se realizar cálculos quânticos e tomar médias das

propriedades de interesse. Esse número de configurações necessárias para

obter médias de propriedades quânticas devidamente convergidas é tipica-

mente da ordem de 100.

Uma outra maneira de tratar o solvente como um campo de cargas

pontuais é o ASEC (Average Solvent Eletrostatic Configuration)[48] em que

sobrepõe-se todas as nT configurações geradas em uma única configuração.
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Todas as moléculas agora são substitúıdas por cargas pontuais cujo valor

é dado pelas cargas admitidas na simualçao computacional divididas por

nT . Assim, realiza-se um único cálculo quântico da propriedade desejada.

3.1.6 Energia Livre de Solvatação - Teoria da Perturbação Ter-

modinâmica

Em sistemas solvatados, a energia livre é uma grandeza muito mais ade-

quada para se estudar fenômenos f́ısico-qúımicos quando comparada à ener-

gia total, como foi discutido no ińıcio do caṕıtulo 3. Alguns métodos foram

desenvolvidos para se obter a diferença de energia livre entre dois estados

de um determinado sistema, tanto na abordagem de modelos cont́ınuos

quanto em simulações computacionais.

Como já foi discutido anteriormente, modelos cont́ınuos (particular-

mente PCM) nos permite obter a energia livre de solvatação (eq. (3.8))

diretamente. Entretanto, a maneira de obtê-la em modelos de solvatação

expĺıcita é um pouco mais complexa. O procedimento adotado para se

obter energias livres de solvatação com o método de Monte Carlo foi a

Teoria da Perturbação Termodinâmica, do inglês FEP (Free-Energy Per-

turbation)[49, 50].

Teoria da Perturbação Termodinâmica

A função de partição configuracional de um sistema A definido por um

determinado potencial UA é dada pelas expressões (3.12) ou (3.13), depen-

dendo do ensemble em questão. A energia livre associada a esse sistema é

dada por:

AA = −kBT lnZA (3.29)

A energia livre A representa a energia livre de Helmholtz, caso o ensemble

em questão seja o ensemble NVT, enquanto que a mesma representa a

energia livre de Gibbs, caso o ensemble seja o NPT.

Assim, a diferença de energia livre entre dois sistemas A e B é dada
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por:

∆AAB = AB − AA = −kBT ln
ZB
ZA

(3.30)

no caso do ensemble NPT;

∆GAB = −kBT ln
ZB
ZA

(3.31)

em que as funções de partição são dadas por (3.13).

A razão entre as funções de partição que aparece no logaritmando pode

ser reescrita da seguinta maneira:

ZB
ZA

=
1

ZA

∫ ∫
e
−UB(Γ)+PV

kBT dΓdV

=
1

ZA

∫ ∫
e
−HB(Γ)

kBT dΓdV

=
1

ZA

∫ ∫
e
−HB(Γ)−HA(Γ)

kBT e
−HA(Γ)

kBT dΓdV

=
〈
e
−∆HAB

kBT

〉
A

(3.32)

onde a função de partição está expressa em termos da entalpiaH = U+PV ,

e a média da última expressão é realizada sobre a amostragem do sistema

A. Logo,

∆GAB = −kBT ln
〈
e
−∆HAB

kBT

〉
A

(3.33)

Em prinćıpio, esta expressão para ∆GAB é exata. Porém, precisamos

que o sistema A amostre satisfatoriamente o sistema B, o que no caso geral

não é satisfeito. Em casos de cálculos de ∆G de soltavação, por exemplo,

em que um dos sistemas é constitúıdo pela molécula isolada e um sistema

ĺıquido infinitamente separados e o outro sistema é a molécula solvatada,

essa condição claramente não se satisfaz.

Assim, criou-se o método perturbativo FEP, em que se conecta os sis-

temas A e B por um caminho de N − 2 sistemas intermediários {λi} tal

que:

∆GAB = −kBT
N−1∑
i=1

ln

〈
e
−

∆Hλiλi+1
kBT

〉
λi

(3.34)
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de modo que λ1 representa o estado A, λN representa o estado B e que

em todos os termos da soma, a equação (3.33) deve ser uma aproximação

satisfatória. Do ponto de vista computacional, para obter ∆GAB devemos

realizar N − 1 simulações cuja amostragem de configurações é feita sobre

um sistema λi e o termo exponencial em (3.34) é calculado para um sistema

λi+1. Ao final das simulações, soma-se todas as variações de energia livre.

Para se obter a energia livre de solvatação ∆Gsolv o procedimento é

partir do sistema solvatado, com o soluto e o solvente sendo caracteriza-

dos pelos parâmetros {q, ε, σ}, como descrito anteriormente. Em seguida,

considera-se uma série de sistemas em que os parâmetros do soluto (S) vão

percentualmente para zero, fazendo-se o soluto ”desaparecer”do sistema.

Isto é, para cada um dos parâmetros α = q, ε, σ as simulação perturbativas

são realizadas com os valores αλi = λiα, com i = 1, 2, ..., N−1 e 0 < λi < 1.

Em seguida, fazendo uso do ciclo termodinâmico da Fig. 3.1, temos:

-

-

? ?

0gasSgas

Ssolv 0solv

∆Gsolv(S) ∆G = 0

∆Ggas(S → 0)

∆Gsolv(S → 0)

Figura 3.1: Ciclo termodinâmico para a determinação da energia livre de solvatação. Na
notação adotada, S representa a geometria e o conjunto de parâmetros do campo de força
do soluto.

∆Gciclo = 0⇒ ∆Gsolv(S) = ∆Ggas(S → 0)−∆Gsolv(S → 0) (3.35)

em que ∆Ggas(S → 0) é a energia livre da molécula em fase gasosa, e
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∆Gsolv(S → 0) é obtida com o uso da expressão (3.25) através da simulação

computacional.

Esse procedimento também é útil para se calcular barreiras de energia

livre de uma reação em solução. No presente trabalho, obtivemos a variação

de energia livre entre o estado otimizado e o estado de transição da molécula

3′-dGMP− em solução. Para isso, utilizou-se o ciclo termodinâmico da Fig.

3.2. Temos:

-

-

? ?

StsgasSoptgas

Soptsolv Stssolv

∆Gsolv(S
opt) ∆Gsolv(S

ts)

∆Ggas(S
opt → Sts)

∆Gsolv(S
opt → Sts)

Figura 3.2: Ciclo termodinâmico para a determinação da barreira de energia livre. Na
notação adotada, Sopt e Sts representam as geometrias otimizadas e de transição do soluto,
e os respectivos conjuntos de parâmetros do campo de força.

∆Gciclo = 0⇒ ∆Gsolv(S
opt → Sts) = ∆Ggas(S

opt → Sts)

+ ∆Gsolv(S
ts)−∆Gsolv(S

opt) (3.36)

em que o primeiro termo é a barreira de energia livre da reação no vácuo,

e os dois útlimos termos são as energias livres de solvatação do estado

transição e otimizado, respectivamente[51, 52, 53].

3.2 Aplicações

Estudou-se os efeitos de solvatação em meio aquoso através de modelos

cont́ınuos (PCM) e simulações computacionais. Nos modelos cont́ınuos,
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utilizou-se os três métodos de contrução de cavidade no dielétrico cita-

das na seção 3.1.1 (UFF, UAHF e SMD). Os programas utilizados fo-

ram o gaussian09, para os métodos UFF e SMD, e o gaussian03 para o

método UAHF. Quanto à simulação computacional, utilizou-se o programa

DICE[54], e o campo de força adotado foi o OPLS. Para a água, o campo

de força utilizado foi o SPC[39], e os parâmetros estão dispostos na tabela

abaixo:

Tabela 3.2: Geometria da água no modelo SPC, os valores estão em Å.

x y z
O 0.000 0.000 0.000
H 0.577 0.817 0.000
H 0.577 -0.817 0.000

Tabela 3.3: Valores dos parâmetros OPLS da água. Os valores de q estão dados em termos
da carga elementar, os valores de ε estão em kcal/mol e os valores de σ estão em Å.

q ε σ
O -0.82 0.155 3.165
H 0.41 0.000 0.000
H 0.41 0.000 0.000
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Caṕıtulo 4

Análise dos Resultados

O projeto busca investigar a captura eletrônica pelo nucleot́ıdeo 3′-dGMP,

estudando aspectos fenomenológicos acerca das estruturas eletrônicas en-

volvidas. O nucleot́ıdeo é a menor unidade molecular capaz de simular o

mecanismo de dissociação de fita simples do DNA, e a motivação na escolha

da base G se deve ao fato dela estar associada à menor energia de ativação

do processo de ruptura[10], além de possuir o maior momento de dipolo

entre as outras nucleobases, desafiando assim a descrição das estruturas

eletrônicas envolvidas.

Neste caṕıtulo, apresentaremos os resultados obtidos, tanto em fase ga-

sosa quanto em solução aquosa. Todas as geometrias obtidas estão dispos-

tas no Apêndice A.

4.1 Moléculas Isoladas

4.1.1 3′-dGMP

Primeiramente, o estado fundamental da molécula 3′-dGMP foi otimi-

zado, utilizando-se DFT com o funcional h́ıbrido B3LYP. A base utilizada

foi a D95 com função de polarização acrescida da base Schaefer (D95*-Sch)

(Sç. 2.7.1). A molécula 3′-dGMP neutra possui 37 átomos e 180 elétrons,

sendo assim um sistema de camada fechada. A molécula pertence ao grupo

pontual de simetria C1. O resultado obtido está disposto a seguir. A coor-

denada da reação (1.4) é a distância entre os átomos O(2) e C(8), a qual

67
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Figura 4.1: Geometria otimizada da molécula 3′-dGMP e a numeração dos śıtios atômicos.
O código de cores segue a seguinte relação: H - branco; C - cinza; N - azul; O - vermelho;
P - laranja.

chamaremos de R(C,O). Na geometria otimizada da molécula 3′-dGMP

neutra, Rn, o comprimento de ligação R(C,O) vale 1.460 Å. Os orbitais

HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) e LUMO (Lowest Unoccupied

Molecular Orbital) estão dipostos ma Fig. 4.21.

(a) HOMO (b) LUMO

Figura 4.2: (a) O orbital HOMO e (b) LUMO da molécula dGMP neutra, na geometria
otimizada com o método B3LYP.

Como podemos observar, o orbital ocupado de mais alta energia possui

caráter π∗ localizado sobre a base nitrogenada. O orbital desocupado de

menor energia, por sua vez, possui caráter de estado ligado por dipolo,

com uma densidade eletrônica significativa sobre o grupo fosfato. A carac-

1Todos os orbitais representados graficamente foram gerados a partir de uma superf́ıcie com isovalor
de módulo 0.03.



4.1. MOLÉCULAS ISOLADAS 69

Figura 4.3: Geometria otimizada da molécula 3′-dGMP− e a numeração dos śıtios
atômicos. O código de cores segue a seguinte relação: H - branco; C - cinza; N - azul; O
- vermelho; P - laranja.

teŕıstica dipolar do orbital LUMO é esperada, pois a dGMP neutra possui

um alto momento de dipolo (µ = 6.39 D pelo método B3LYP/D95*-Sch).

4.1.2 Ânion 3′-dGMP−

Em seguida, repetiu-se o procedimento para a espécie carregada com

carga -1. O ânion 3′-dGMP− naturalmente possui 37 átomos, como a

espécie neutra, mas é um sistema de camada aberta, visto que possui 181

elétrons. A numeração dos átomos está disposta na Figura 4.3 e é equiva-

lente à adotada na espécie neutra. A coordenada de reação na geometria

otimizada vale R(C,O) = 1.451Å.

O orbital SOMO (Singly Occupied 0Molecular Orbital) do ânion está dis-

posto na Fig. 4.4. Como observa-se, o orbital SOMO possui um caráter de

dipolo com densidades localizadas no grupo fosfato e na base nitrogenada,

sendo portanto semelhante ao orbital LUMO da espécie neutra disposto na

Figura 4.2(b). O momento de dipolo não é um parâmetro f́ısico conveni-

ente em espécies carregadas, visto que sua magnitude, assim como o valor

de suas componentes tridimensionais, dependem da origem do sistema de

coordenadas. É importante notar que o orbital LUMO da espécie neutra

(Fig. 4.2 (b)) possui um caráter de dipolo semelhante ao do orbital SOMO
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Figura 4.4: O orbital SOMO da molécula 3′-dGMP−, na geometria otimizada com o
método B3LYP.

da espécie carregada (Fig. 4.4). É usual esperar que em vácuo ambos os

orbitais de fato possuam uma estrutura de caráter semelhante.

Podemos realizar uma comparação entre os sistemas neutro e carregado

com o uso das seguintes definições:

V AE = Ea(Rn)− En(Rn) (4.1)

V DE = En(Ra)− Ea(Ra) (4.2)

AEA = En(Rn)− Ea(Ra) (4.3)

em que VAE, VDE e AEA significam vertical attachment energy, verti-

cal detachment energy e adiabatic electron affinity, respectivamente. O

termo En(Rn) é a energia eletrônica da espécie neutra calculada na ge-

ometria otimizada da molécula neutra, Ea(Rn) é a energia eletrônica do

ânion calculada na geometria otimizada da molécula neutra, En(Ra) é a

energia eletrônica da molécula neutra calculada na geometria otimizada da

molécula carregada e Ea(Ra) é a energia eletrônica da molécula carregada

calculada na geometria otimizada da molécula carregada. Para a obtenção

dessas grandezas realizou-se cálculos single points (SP) das espécies nas

respectivas geometrias. O ı́ndice ZPE na última coluna da Tabela 4.3

indica a correção de ponto zero na AEA.

O termo V AE indica o quão energeticamente abaixo do neutro se en-
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Tabela 4.1: Valores de V AE (4.1), V DE (4.2) e AEA (4.3) em fase gasosa.

V AE V DE AEA AEAZPE
(Hartree) -0.0050 0.0100 0.0079 0.0123
(kcal/mol) -3.14 6.27 4.96 7.72

(eV) -0.1360 0.2721 0.2150 0.3347

contra a espécie carregada. O termo V DE nos mostra a diferença de

energia com relação à relaxação do ânion. A afinidade eletrônica AEA =

4.96 kcal/mol (AEAZPE = 7.72 kcal/mol) nos mostra que o ânion é ligado

com relação à espécie neutra. Isto é, a energia do ânion em sua geometria

otimizada é cerca de 5 kcal/mol menor do que a energia do neutro em sua

respectiva geometria otimizada (eq. (4.3)).

Em seguida buscou-se o estado de transição associado à reação (1.4). O

estado de transição no caso da dissociação da 3′-dGMP− através da ligação

C(8)-O(2) é o ponto de sela na hipersuperf́ıcie de energia eletrônica entre o

estado estado reagente (otimizado) e produto (dissociado). Esse ponto de

sela é equivalente ao ponto de máximo local da projeção da hipersuperf́ıcie

ao longo da coordenada de reação. Como citado no caṕıtulo 2, utilizou-se

o método STQN para a determinação desse estado.

Figura 4.5: Geometria do estado de transição da molécula 3′-dGMP− e a numeração dos
śıtios atômicos. O código de cores segue a seguinte relação: H - branco; C - cinza; N -
azul; O - vermelho; P - laranja.

No estado de transição, a coordenada de reação vale R(C,O) = 1.74 Å

e o orbital SOMO possui um caráter σ∗ sobre a ligação C(8)-O(2), como
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Figura 4.6: Orbital SOMO do estado de transição.

previsto no mecanismo de dissociação. Um cálculo de frequências nos per-

mite verificar a validade do estado de transição. Esse estado possui um

único modo de vibração cuja frequência é imaginária. A saber, esse modo

está associado ao estiramento entre os átomos C(8) e O(2) e a frequência

imaginária obtida é 821.55icm−1.

Podemos, agora, determinar a barreira de energia potencial da reação

(1.4). O cálculo é realizado através da fórmula (4.4) e os resultados obtidos

estão dispostos na Tabela 4.5.

∆Egas = Ea(R
TS
a )− Ea(Ra) (4.4)

A correção de ponto zero na energia de ativação foi obtida desconsiderado-

Tabela 4.2: Barreira de energia potencial ∆Egas, em fase gasosa, obtida através do método
DFT/B3LYP. Os valores entre parêntesis estão corrigidos com a energia de ponto zero.

∆Egas(Hartree) ∆Egas(kcal/mol) ∆Egas(eV)
0.0195(0.0171) 12.24(10.72) 0.5362(0.4649)

se o modo de vibração associado ao estiramento da coordenada de reação,

nas duas geometrias. O cálculo foi realizado deixando fixo o valor de

R(C,O). Um esquema do comportamento do SOMO da molécula 3′-dGMP−

ao longo da reação está representado na Fig. 4.7.

Considerando as correções de ponto zero, correções entrópicas e entálpicas
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Figura 4.7: Orbital SOMO ao longo da reação (1.4).

(2.119)-(2.120) (Sç. 2.5) à temperatura de T = 298, 10 K na energia de

cada uma das duas geometrias (otimizada e de transição), podemos corrigir

cada um dos dois termos na equação (4.4) estimar uma barreira de energia

livre associada à reação. O valor obtido foi:

∆Ggas = 9.94 kcal/mol (4.5)

De uma maneira geral, o método/conjunto de funções base utilizado

prediz uma barreira de energia potencial cuja ordem de grandeza está sa-

tisfatoriamente de acordo com a literatura (∼ 10 kcal/mol)[10, 11]. Porém,

conclui-se que o elétron capturado pelo nucleot́ıdeo se aloca em um orbital

sustentado por momento de dipolo, ao invés de um orbital π∗ localizado

na base nitrogenada. Devido a isso, a estrutura eletrônica associada ao

mecanismo esquematizado na Fig. 1.4 não é observada. Esse resultado se-

melhante (dipolo) foi obtido para espécies associadas à base G em diversos

estudos anteriores que consideraram modelos em fase gasosa, com PCM e

microssolvatação[10, 8]
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4.2 Moléculas Solvatadas - Solvatação Impĺıcita

O primeiro passo no estudo dos efeitos do solvente foi submeter a molécula

à solvatação impĺıcita com o modelo PCM. Realizaram-se cálculos das es-

truturas eletrônicas em PCM das espécies neutra e carregada nas geome-

trias obtidas em fase gasosa e, analogamente ao que foi feito para moléculas

isoladas, otimizou-se a geometria da molécula 3′-dGMP e 3′-dGMP− através

de 3 métodos de construção da cavidade; UFF, UAHF e SMD. Nessa seção

serão discutidas as geometrias otimizadas, as estruturas eletrônicas e as

barreiras de energia potencial e energia livre do mecanismo de dissociação.

Para os métodos de cavitação UFF e SMD, os cálculos de estruturas

eletrônicas e otimizações foram realizadas com DFT/B3LYP/D95*-Sch.

No caso do método UAHF, os cálculos de estruturas e otimizações foram

realizados com o método HF/6-31G(d).

4.2.1 3′-dGMP

Primeiramente, estudou-se como o PCM afeta a estrutura eletrônica da

espécie neutra, na geometria otimizada em fase gasosa. Para isso, efetuou-

se cálculos na geometria Rn (Tabela A.1). As estruturas eletrônicas dos

orbitais HOMO e LUMO estão esquematizadas nas Fig. 4.8 e 4.9.

(a) UFF (b) SMD (c) UAHF

Figura 4.8: O orbital HOMO da molécula 3′-dGMP neutra, na geometria Rn, em PCM
cuja cavidade foi constrúıda pela metodologia (a) UFF (DFT/B3LYP/D95*-Sch) (b) SMD
(DFT/B3LYP/D95*-Sch) (c) UAHF (HF/6-31G(d)).

Em seguida, realizou-se otimizações de geometria em PCM. A numeração

dos śıtios atômicos é equivalente à utilizada nas otimizações em vácuo
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(a) UFF (b) SMD (c) UAHF

Figura 4.9: O orbital LUMO da molécula 3′-dGMP neutra, na geometria Rn, em PCM
cuja cavidade foi constrúıda pela metodologia (a) UFF (DFT/B3LYP/D95*-Sch) (b) SMD
(DFT/B3LYP/D95*-Sch) (c) UAHF (HF/6-31G(d)).

(Apêncie A). Com as geometrias otimizadas, pode-se analisar os orbitais

HOMO e LUMO em cada um dos métodos. Comparando-se os orbitais

(a) UFF (b) SMD (c) UAHF

Figura 4.10: O orbital HOMO da molécula 3′-dGMP neutra, na geometria otimizada em
PCM cuja cavidade foi constrúıda pela metodologia (a) UFF (DFT/B3LYP/D95*-Sch)
(b) SMD (DFT/B3LYP/D95*-Sch) (c) UAHF (HF/6-31G(d)).

(a) UFF (b) SMD (c) UAHF

Figura 4.11: O orbital LUMO da molécula 3′-dGMP neutra, na geometria otimizada em
PCM cuja cavidade foi constrúıda pela metodologia (a) UFF (DFT/B3LYP/D95*-Sch)
(b) SMD (DFT/B3LYP/D95*-Sch) (c) UAHF (HF/6-31G(d)).

das figuras 4.8 e 4.9 com os orbitais das figuras 4.10 e 4.11, conclui-se que a

pequena mudança na geometria causada pela otimização em cada método

não é suficiente para alterar o caráter dos orbitais de fronteira. Nos três
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métodos de cavitação, o orbital LUMO possui caráter π∗ localizado sobre

a base nitrogenada, sugerindo que este seja o orbital responsável pela cap-

tura eletrônica. Além disso, comparando-se todas as estruturas HOMO

e LUMO obtidas em PCM com as previamente obtidas com cálculos em

vácuo, vemos que a solvatação impĺıcita não altera de maneira significa-

tiva a estrutura eletrônica do orbital HOMO da espécie neutra. Entretanto,

para o orbital LUMO, comparando a Fig. 4.2(b) com as Fig. 4.9 e 4.11

observa-se a mudança de um orbital sustentado por momento de dipolo

para um orbital π∗. Supondo que o LUMO descreva o orbital responsável

pelo aprisionamento do elétron, a solvatação impĺıcita seria suficiente para

descrever o mecanismo de dissociação. Para investigarmos essa hipótese,

estudaram-se as estruturas da molécula carregada.

4.2.2 Ânion 3′-dGMP−

Foram analisadas as espécies carregadas 3′-dGMP−, inicialmente na ge-

ometria do mı́nimo de energia. Analogamente ao que foi realizado para

espécie neutra, foram realizados cálculos da estrutura eletrônica em PCM

do ânion 3′-dGMP− na geometria otimizada em fase gasosa Ra. Os orbitais

SOMO obtidos estão esquematizados na Fig. 4.12.

(a) UFF (b) SMD (c) UAHF

Figura 4.12: O orbital SOMO da molécula 3′-dGMP−, na geometria Ra, em PCM cuja
cavidade foi constrúıda pela metodologia (a) UFF (DFT/B3LYP/D95*-Sch) (b) SMD
(DFT/B3LYP/D95*-Sch) (c) UAHF (HF/6-31G(d)).

Observamos aqui que os orbitais obtidos por diferentes métodos de ca-

vitação não são compat́ıveis. O uso do método UFF (Fig. 4.12(a)) na

construção da cavidade gera um SOMO com caráter de dipolo, semelhante
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ao obtido em fase gasosa, que por sua vez foi questionado frente ao meca-

nismo de dissociação usualmente aceito. As metodologias SMD e UAHF

fornecem orbitais π∗ sobre as bases nitrogenadas. Conclúımos assim que

esses métodos de cavitação são capazes, a prinćıpio, de descrever correta-

mente o mecanismo (1.4) sob um modelo de solvatação impĺıcita.

Em seguida, para fim de comparação, otimizou-se o ânion 3′-dGMP−

com as três diferentes metodologias. As geometrias obtidas se encontram

no Apêndice A e os orbitais SOMO obtidos estão representados na Fig.

4.13. Com esses resultados em mãos, podemos comparar os efeitos de

(a) UFF (b) SMD (c) UAHF

Figura 4.13: O orbital SOMO da molécula 3′-dGMP−, na geometria otimizada em PCM
cuja cavidade foi constrúıda pela metodologia (a) UFF (DFT/B3LYP/D95*-Sch) (b) SMD
(DFT/B3LYP/D95*-Sch) (c) UAHF (HF/6-31G(d)).

solvatação impĺıcita sobre a geometria e a estrutura eletrônica. De outra

forma, podemos investigar como a otimização de geometria em PCM altera

a natureza da estrutura eletrônica, quando a comparamos com a obtida sem

otimização. Nas Tabelas 4.12 e 4.13 estão resumidos os dados referentes

às energias e aos comprimentos da ligação R(C,O), das espécies neutra e

carregada.

Tabela 4.3: Comparação entre os efeitos da solvatação impĺıcita nas geometrias otimizadas
no vácuo, Rn, e em PCM, RPCM

n , da molécula 3′-dGMP neutra.

Método R(C,O) (Å) En (Hartree)
B3LYP/UFF (Rn) 1.460 -1531.5444

B3LYP/UFF
(
RPCM
n

)
1.462 -1531.5464

B3LYP/SMD (Rn) 1.460 -1531.5711
B3LYP/SMD

(
RPCM
n

)
1.467 -1531.5767

HF/UAHF (Rn) 1.460 -1524.0153
HF/UAHF

(
RPCM
n

)
1.440 -1524.0369
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Tabela 4.4: Comparação entre os efeitos da solvatação impĺıcita nas geometrias otimizadas
no vácuo, Ra, e em PCM, RPCM

a , da molécula 3′ − dGMP− carregada.

Método R(C,O) (Å) Ea (Hartree)
B3LYP/UFF (Ra) 1.451 -1531.5929

B3LYP/UFF
(
RPCM
a

)
1.453 -1531.5974

B3LYP/SMD (Ra) 1.451 -1531.5750
B3LYP/SMD

(
RPCM
a

)
1.466 -1531.5811

HF/UAHF (Ra) 1.451 -1524.0026
HF/UAHF

(
RPCM
a

)
1.444 -1524.0373

É imediato concluir que a otimização de geometria em PCM não muda

significativamente a geometria dos śıtios atômicos nem altera essencial-

mente a fenomenologia da estrutura eletrônica, em todos os casos de ca-

vitação. A diferença entre as energias obtidas através dos cálculos quânticos

em PCM com a geometria otimizada em vácuo e em PCM é da ordem de

∼ 2 kcal/mol, enquanto que a diferença na coordenada de reação R(C,O)

não passa de dois centésimos de Ångstrom. Isso sugere ser razoável estu-

dar a reação de dissociação por captura eletrônica assumindo que o estado

reagente possui a geometria Ra (Tabela 4.2) e o estado de transição possui

a geometria RTS
a (Tabela 4.3).

Dessa maneira, calculou-se a energia livre de solvatação da molécula

3′-dGMP− na geometria Ra. As energias livres ∆Gsolv com os métodos

UFF e UAHF foram realizadas com o software gaussian03, e cada um

dos termos da equação (3.7). Quanto ao método SMD, usou-se o soft-

ware gaussian09 e, para estimar a barreira de energia livre da dissociação,

realizou-se cálculos de energia livre em vácuo e em PCM e tomou-se a

diferença. Os resultados estão na Tabela 4.5. Parte do termo ∆Gel é

Tabela 4.5: Energia livre de solvatação da molécula 3′ − dGMP−, com PCM.

Método ∆Gel (kcal/mol) ∆Gnel (kcal/mol) ∆Gsol (kcal/mol)
B3LYP/UFF -79.51 17.52 -61.99
B3LYP/SMD -206.49 7.21 -199.28

HF/UAHF -99.65 6.75 -92.90

devido à energia de polarização do soluto. Esse termo nos mostra a ener-

gia necessária para polarizar a estrutura eletrônica sob a ação do campo
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de reação do PCM. A Tabela 4.6 mostra as energias de polarização do

soluto, nos dois casos. Obteve-se, em seguida, a estrutura eletrônica da

Tabela 4.6: Energia de polarização do soluto na geometria otimizada.

Método ∆Gpol (kcal/mol)
B3LYP/UFF 21.10
B3LYP/SMD 59.06

HF/UAHF 15.33

molécula 3′-dGMP− na geometria RTS
a . Os orbitais SOMO estão represen-

tados nas figuras abaixo. Onde observamos que, independente do método

(a) UFF (b) SMD (c) UAHF

Figura 4.14: O orbital SOMO da molécula 3′-dGMP−, na geometria de transição em
PCM cuja cavidade foi constrúıda pela metodologia (a) UFF (DFT/B3LYP/D95*-Sch)
(b) SMD (DFT/B3LYP/D95*-Sch) (c) UAHF (HF/6-31G(d)).

de cavitação, o orbital SOMO possui um caráter σ∗ semelhante nos três

casos.

As energias livres de solvatação do estado de transição, para os métodos

UFF e UAHF estão na Tabela 4.7, e as energias de polarização se encontram

na Tabela 4.8.

Tabela 4.7: Energia livre de solvatação do estado de transição da molécula 3′ − dGMP−,
com PCM.

Método ∆Gel (kcal/mol) ∆Gnel (kcal/mol) ∆Gsol (kcal/mol)
B3LYP/UFF -69.88 18.02 -51.86
B3LYP/SMD -212.62 7.32 -205.30

HF/UAHF -82.23 7.18 -75.04

Assim, podemos estimar uma barreira de energia livre associada a reação

de dissociação. Para isso utilizamos um ciclo termodinâmico semelhante
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Tabela 4.8: Polarização do soluto no estado de transição.

Método ∆Gpol (kcal/mol)
B3LYP/UFF 8.37
B3LYP/SMD 23.09

HF/UAHF 8.19

ao da Figura 3.2. Obtemos do ciclo a fórmula:

∆G = ∆∆Gsolv + ∆Ggas (4.6)

em que ∆∆Gsolv = ∆GTS
solv −∆GOPT

solv e ∆Ggas é a barreira de energia livre

em fase gasosa (eq. 4.5). Os resultados estão na Tabela 4.9.

Tabela 4.9: Barreira de energia livre.

Método ∆G (kcal/mol)
B3LYP/UFF 20.07
B3LYP/UFF 3.92
HF/UAHF 27.80

4.3 Moléculas Solvatadas - Solvatação Expĺıcita

Como dito no caṕıtulo 3, a solvatação expĺıcita foi tratada através de

simulações computacionais pelo método de Monte Carlo, e foi empregada

no estudo do ânion 3′-dGMP−. As moléculas de soluto e de água foram

mantidas ŕıgidas (isto é, sem graus de liberdade internos), com o potencial

intermolecular LJ acrescido do termo de Coulomb (3.19). O campo de força

utilizado foi o OPLS[55, 56, 57], e os parâmetros ε e σ dos śıtios atômicos

estão representados na Tabela 4.10. Os valores das cargas q, por sua vez,

foram obtidos através de cálculos quânticos em PCM, com o ajuste de

cargas CHELPG. Obtiveram-se assim três conjuntos de cargas associados

às diferentes metodologias de cavitação, para a geometria otimizada (OPT)

e de transição (TS) (Tabela 4.11).

Vemos algumas mudanças apreciáveis ao comparar cargas de diferentes

grupos. Entre elas observa-se que a carga do átomo H(36) é negativa sob

o método UFF, enquanto que é positivo nos outros métodos. Isso signi-
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Tabela 4.10: Valores dos parâmetros OPLS do soluto 3′-dGMP−. Os valores de ε estão
em kcal/mol e os valores de σ estão em Å.

Átomo ε σ
O(1) 0.170 3.120
O(2) 0.140 2.900
C(3) 0.066 3.500
H(4) 0.030 2.500
C(5) 0.066 3.500
H(6) 0.030 2.500
H(7) 0.030 2.500
C(8) 0.066 3.500
H(9) 0.030 2.500
C(10) 0.066 3.500
H(11) 0.030 2.500
C(12) 0.066 3.500
H(13) 0.030 2.500
H(14) 0.030 2.500
O(15) 0.140 2.900
N(16) 0.170 3.250
H(17) 0.000 0.000
H(18) 0.000 0.000
O(19) 0.210 2.960
C(20) 0.105 3.750
C(21) 0.080 3.500
N(22) 0.170 3.250
C(23) 0.080 3.500
H(24) 0.050 2.500
N(25) 0.170 3.250
C(26) 0.080 3.500
N(27) 0.170 3.250
C(28) 0.080 3.500
N(29) 0.170 3.250
H(30) 0.000 0.000
P(31) 0.200 3.740
O(32) 0.200 3.150
O(33) 0.140 2.900
O(34) 0.140 2.900
H(35) 0.000 0.000
H(36) 0.000 0.000
H(37) 0.000 0.000



82 CAPÍTULO 4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Tabela 4.11: Valores das cargas q do soluto 3′-dGMP− na geometria otimizada. Os valores
das cargas estão dados em termos da carga elementar.

Átomo q (UFF) q (SMD) q (UAHF)
O(1) -0.699 -0.644 -0.698
O(2) -0.697 -0.538 -0.606
C(3) 0.644 0.652 0.742
H(4) 0.012 -0.006 -0.005
C(5) -0.286 -0.357 -0.403
H(6) 0.101 0.120 0.119
H(7) 0.066 0.066 0.072
C(8) 0.476 0.377 0.473
H(9) -0.004 0.058 0.029
C(10) 0.293 0.358 0.320
H(11) -0.036 0.043 0.046
C(12) 0.117 -0.009 0.144
H(13) 0.065 0.085 0.052
H(14) 0.020 0.065 0.011
O(15) -0.629 -0.666 -0.701
N(16) -0.989 -0.968 -1.087
H(17) 0.450 0.419 0.430
H(18) 0.458 0.415 0.427
O(19) -0.820 -0.831 -0.825
C(20) 0.828 0.386 0.514
C(21) 0.076 0.026 -0.022
N(22) -0.787 -0.721 -0.718
C(23) 0.399 0.147 0.348
H(24) 0.095 0.075 0.070
N(25) -0.261 -0.211 -0.317
C(26) 0.421 0.315 0.244
N(27) -0.829 -0.824 -0.833
C(28) 0.999 0.872 0.977
N(29) -0.846 -0.760 -0.898
H(30) 0.520 0.442 0.449
P(31) 1.596 1.298 1.413
O(32) -0.936 -0.743 -0.774
O(33) -0.306 -0.710 -0.747
O(34) -0.803 -0.699 -0.742
H(35) 0.487 0.464 0.471
H(36) -0.723 0.512 0.521
H(37) 0.529 0.493 0.505
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fica que esse conjunto de cargas descreve uma densidade eletrônica sobre o

grupo fosfato que nao se observa nos outros conjuntos. Podemos reforçar

que a construção da cavidade na solvatação impĺıcita é significativa na des-

crição do ânion em meio aquoso, como já se havia apontado nas Fig. 4.12

e 4.13. Já no estado de transição, não se observam mudanças apreciáveis

entre os conjuntos de cargas. É importante enfatizar que os conjuntos de

cargas UFF e SMD foram obtidos com o método DFT/B3LYP/D95*-Sch,

enquanto que as cargas UAHF foram obtidas com o método HF/6-31G(d)

(como a própria construção da cavitação exige que o seja).

As primeiras simulações foram feitas com o soluto 3′-dGMP− na geo-

metria otimizada e com 1000 moléculas de solvente a uma temperatura de

T = 298.15 K e à pressão de p = 1.0 atm. A caixa inicial de simulação

era cúbica de lado 31.197 Å. O número de ciclos de MC foi de 200000 na

termalização e 400000 na produção. Salvaram-se 4000 configurações da

amostragem.

A entalpia por molécula ao longo da amostragem, assim como a den-

sidade, estão esquematizadas nos gráficos das Fig. 4.15, 4.16 e 4.17.
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Figura 4.15: Simulação com o conjunto de cargas UFF: (a) A entalpia por molécula e
(b) a densidade obtida ao longo da amostragem. A entalpia média obtida foi 〈H/N〉 =
−10.44± 0.04 kcal/mol e a densidade média obtida foi 〈ρ〉 = 1.008± 0.007 g/cm3.

Como vemos, ambas as simulações geram um resultado para a densidade

da solução compat́ıvel com a densidade experimental da água ĺıquida. Além

disso, vemos que as entalpias médias por molécula são compat́ıveis entre

si.



84 CAPÍTULO 4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Tabela 4.12: Valores das cargas q do soluto 3′-dGMP− na geometria de transição. Os
valores das cargas estão dados em termos da carga elementar.

Átomo q (UFF) q (SMD) q (UAHF)
O(1) -0.742 -0.728 -0.790
O(2) -0.883 -0.827 -0.907
C(3) 0.760 0.602 0.672
H(4) -0.057 0.020 0.027
C(5) -0.497 -0.414 -0.413
H(6) 0.116 0.107 0.078
H(7) 0.040 0.033 0.017
C(8) 0.859 0.372 0.468
H(9) -0.092 -0.014 -0.066
C(10) 0.183 0.389 0.369
H(11) 0.037 -0.017 -0.034
C(12) 0.116 -0.059 0.108
H(13) 0.064 0.093 0.042
H(14) 0.000 0.057 0.003
O(15) -0.656 -0.667 -0.708
N(16) -0.894 -0.925 -1.032
H(17) 0.397 0.421 0.443
H(18) 0.408 0.426 0.452
O(19) -0.698 -0.675 -0.704
C(20) 0.692 0.634 0.840
C(21) 0.126 0.052 -0.059
N(22) -0.716 -0.674 -0.690
C(23) 0.315 0.250 0.314
H(24) 0.116 0.128 0.141
N(25) -0.178 -0.172 -0.232
C(26) 0.287 0.365 0.425
N(27) -0.699 -0.756 -0.861
C(28) 0.874 0.891 1.108
N(29) -0.742 -0.747 -0.937
H(30) 0.441 0.460 0.496
P(31) 1.024 1.279 1.402
O(32) -0.908 -0.863 -0.880
O(33) -0.760 -0.750 -0.767
O(34) -0.722 -0.740 -0.771
H(35) 0.474 0.491 0.500
H(36) 0.467 0.487 0.475
H(37) 0.448 0.469 0.471
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Figura 4.16: Simulação com o conjunto de cargas SMD: (a) A entalpia por molécula e
(b) a densidade obtida ao longo da amostragem. A entalpia média obtida foi 〈H/N〉 =
−10.38± 0.05 kcal/mol e a densidade média obtida foi 〈ρ〉 = 1.006± 0.008 g/cm3.
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Figura 4.17: Simulação com o conjunto de cargas UAHF: (a) A entalpia por molécula e
(b) a densidade obtida ao longo da amostragem. A entalpia média obtida foi 〈H/N〉 =
−10.39± 0.05 kcal/mol e a densidade média obtida foi 〈ρ〉 = 1.007± 0.008 g/cm3.

O próximo passo foi realizar as mesmas simulações para o soluto na

geometria de transição. A entalpia por molécula ao longo da simulação,

assim como a densidade, estão respresentadas nos gráficos das Fig. 4.18,

4.19 e 4.20. Assim como no caso da geometria otimizada, as simulações

com o soluto na geometria de transição nos gera uma densidade média

compat́ıvel com o valor experimental da densidade da água, e as entalpias

por molécula de todos os métodos são compat́ıveis entre si. Isso justifica a

posteriori a escolha do campo de força OPLS.

Então, as primeiras camadas de solvatação foram estudadas em todos

os casos. Para isso utilizou-se a distribuição de pares de mı́nima distância
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Figura 4.18: Simulação com o conjunto de cargas UFF: (a) A entalpia por molécula e
(b) a densidade obtida ao longo da amostragem. A entalpia média obtida foi 〈H/N〉 =
−10.35± 0.03 kcal/mol e a densidade média obtida foi 〈ρ〉 = 1.007± 0.007 g/cm3.
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Figura 4.19: Simulação com o conjunto de cargas SMD: (a) A entalpia por molécula e
(b) a densidade obtida ao longo da amostragem. A entalpia média obtida foi 〈H/N〉 =
−10.32± 0.05 kcal/mol e a densidade média obtida foi 〈ρ〉 = 1.003± 0.008 g/cm3.
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Figura 4.20: Simulação com o conjunto de cargas UAHF: (a) A entalpia por molécula e
(b) a densidade obtida ao longo da amostragem. A entalpia média obtida foi 〈H/N〉 =
−10.33± 0.05 kcal/mol e a densidade média obtida foi 〈ρ〉 = 1.003± 0.008 g/cm3.
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devidamente normalizada. As MDDF obtidas se encontram nos gráficos

das Fig. 4.21, 4.22 e 4.23. Determinou-se o número de moléculas de água
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Figura 4.21: Distribuição de pares da simulação com o conjunto de cargas UFF: (a) OPT
(b) TS.
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Figura 4.22: Distribuição de pares da simulação com o conjunto de cargas SMD: (a) OPT
(b) TS.

na primeira camada de solvatação como sendo a integral da função MDDF

até o ponto de mı́nimo local relativo a primeira camada de solvatação.

Com exceção da distribuição de pares da Fig. 4.29 (a), que possui um

mı́nimo associado a ligações de hidrogênio, todas as outras distribuições

possuem a primeira camada de solvatação no primeiro mı́nimo local. O

número de moléculas de solvente na primeira camada em cada uma das

simulações está disposto na Tabela 4.13. Vemos, aqui, que os conjuntos de

cargas SMD e UAHF no campo de força utilizado geram o mesmo número
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Figura 4.23: Distribuição de pares da simulação com o conjunto de cargas UAHF: (a)
OPT (b) TS.

Tabela 4.13: Número de moléculas de solvente na primerira camada de solvatação.

OPT (UFF) 19
TS (UFF) 22

OPT (SMD) 22
TS (SMD) 23

OPT (UAHF) 22
TS (UAHF) 23

de moléculas na primeira camada de solvatação, ambos um pouco acima

do número gerado pelo conjunto de cargas UFF.

Em seguida, estudou-se a correlação estat́ıstica entre as configurações

salvas. Foi calculado a função (3.26) e realizado um ajuste com a expressão

(3.28).
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Figura 4.24: Correlação estat́ıstica da simulação com as cargas UFF, e seu respectivo
ajuste: (a) OPT (b) TS.
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Figura 4.25: Correlação estat́ıstica da simulação com as cargas SMD, e seu respectivo
ajuste: (a) OPT (b) TS.
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Figura 4.26: Correlação estat́ıstica da simulação com as cargas UAHF, e seu respectivo
ajuste: (a) OPT (b) TS.

Observamos que depois de um intervalo de 4000 ciclos MC, as confi-

gurações estão satisfatoriamente descorrelacionadas. Mesmo assim, através

dos ajustes feitos nas correlações acima, podemos investigar intervalos me-

nores que 4000 de maneira que as configurações sejam ainda descorrelaci-

onadas. Na Tabela 4.23 estão os valores dos ajustes (3.28) para intervalos

de 4000 e 3000 ciclos.

Assim, concluimos que as configurações estão suficientemente descorre-

lacionadas num intervalo de 3000 ciclos de MC. Para uma simualação de

400000 ciclos, isso nos dá um conjunto de 133 configurações estatistica-

mente descorrelacionadas.
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Tabela 4.14: Correlação estat́ıstica.

Método c(4000) c(3000)
OPT (UFF) 0.07 0.10
TS (UFF) 0.08 0.11

OPT (SMD) 0.04 0.06
TS (SMD) 0.09 0.12

OPT (UAHF) 0.10 0.14
TS (UAHF) 0.07 0.11

O próximo passo foi analisar as ligações de hidrogênio entre o soluto e o

solvente. Para isso, contou-se a quantidade de ligações de H em cada śıtio

atômico do soluto, e tirou-se uma média sobre as 133 configurações des-

correlacionadas. Isto é, configurações separadas de 3000 ciclos MC entre

si. A proposta para estudar a estrutura eletrônica da solução foi realizar

um único cálculo quântico do sistema solvatado contendo a molécula de

soluto, a primeira camada de solvatação expĺıcita 3′-dGMP[(H2O)n]
− (n é

o número de moléculas de água na primeira camada de solvatação) e o res-

tante das moléculas de solvente tratadas como cargas pontuais, as quais o

valor da carga se encontra na Tabela 3.3. Para selecionar o sistema buscou-

se uma das configurações que continha precisamente o número médio de

ligações de hidrogênio soluto-solvente em cada śıtio atômico. Construiu-

se, então, o sistema com o número de moléculas de água expĺıcitas dado

pela Tabela 4.23 e o restante como cargas pontuais associados a essa con-

figuração. Os resultados para o orbitais SOMO de cada cálculo estão re-

presentados nas Fig. 4.27, 4.28 e 4.29.

Observa-se que em todos os casos o orbital SOMO na geometria otimi-

zada possui caráter π∗ localizado sobre a base nitrogenada, concordando

portanto com o mecanismo de dissociação. No caso do conjunto de cargas

gerado pela cavitação UFF, vemos que o orbital π∗ contradiz o orbital pre-

visto pela solvatação impĺıcita PCM, obtido por essa mesma metodologia.

A saber, o orbital previsto pelo PCM (UFF) é um orbital de dipolo Fig.

4.17. Isso aponta que mesmo com as cargas geradas por uma metodologia

que, em PCM, descreve um SOMO com caráter de dipolo, a solvatação

expĺıcita indica uma tendência do elétron adicional se alocar sobre a base
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(a) SOMO - OPT (UFF) (b) SOMO - TS (UFF)

Figura 4.27: SOMO da geometria obtida através da simulação com o conjunto de cargas
(UFF): (a) OPT (b) TS.

(a) SOMO - OPT (SMD) (b) SOMO - TS (SMD)

Figura 4.28: SOMO da geometria obtida atrvés da simulação com o conjunto de cargas
(SMD): (a) OPT (b) TS.

nitrogenada. Nos outros casos (SMD e UAHF), os orbitais obtidos com

a simulação computacional estão em ótima concordância com os previstos

pela solvatação impĺıcita. Com relação aos estados de transição, todos os

orbitais SOMO obtidos são de natureza σ∗ ao longo da ligação C(8)-O(2),

e também estão de acordo com os orbitais previstos por PCM (inclusive

na metodologia UFF).

Por último, buscou-se estimar as barreiras de energia livre associadas

à dissociação através da teoria da perturbação termodinâmica (sç. 3.1.6),

fazendo-se o uso do ciclo da Fig. 3.2. Primeiramente, obtiveram-se as

energias livres de solvatação em cada um dos métodos. Para calcular o
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(a) SOMO - OPT (UAHF) (b) SOMO - TS (UAHF)

Figura 4.29: SOMO da geometria obtida através da simulação com o conjunto de cargas
(UAHF): (a) OPT (b) TS.

∆Gsolv através da equação (3.34), os parâmetros do campo de força foram

divididos da seguinte forma:

q : 100%→ 97.5%→ 95%→ 92.5%→ 90%→ 85%→ 80%→

→ 75%→ 70%→ 65%→ 60%→ 55%→ 50%→ 45%→

→ 40%→ 35%→ 30%→ 25%→ 20%→ 10%→ 0% (4.7)

ε : 100%→ 75%→ 50%→ 25%→ 0.01% (4.8)

σ : 100%→ 80%→ 60%→ 40%→ 20%→ 0% (4.9)

As simulações foram realizadas perturbativamente, onde a média das

diferenças de energia livre entre um determinado passo da sequência (4.7) e

o passo seguinte, em cada simulação, foi obtida na amostragem do primeiro

passo. Para as cargas, os resultados para as diferenças de energia livre em

cada simulação estão dispostos na Tabela 4.24, a seguir. Os resultados se

encontram nas Tabelas 4.25 e 4.26. O mesmo procedimento foi realizado

para o estado de transição. Os valores obtidos estão nas Tabelas 4.27, 4.28
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e 4.29.

Tabela 4.15: ∆G, em kcal/mol, da molécula 3′-dGMP− da geometria otimizada - per-
turbação das cargas q.

q ∆G (UFF) (kcal/mol) ∆G (SMD) (kcal/mol) ∆G (UAHF) (kcal/mol)
100%-97.5% -9.28±0.05 -7.94±0.05 -7.68±0.04
97.5%-95% -9.08±0.05 -7.70±0.04 -7.47±0.05
95%-92.5% -10.48±0.01 -7.58±0.04 -7.29±0.03
92.5%-90% -6.72±0.02 -7.36±0.05 -7.06±0.03
90%-85% -16.01±0.09 -13.96±0.07 -13.48±0.02
85%-80% -14.43±0.08 -13.02±0.02 -12.55±0.07
80%-75% -13.37±0.04 -12.11±0.02 -11.69±0.08
75%-70% -12.56±0.04 -11.13±0.03 -10.71±0.07
70%-65% -11.85±0.00 -10.12±0.03 -9.76±0.04
65%-60% -11.14±0.03 -9.14±0.01 -8.81±0.04
60%-55% -10.41±0.01 -8.16±0.04 -7.84±0.02
55%-50% -9.71±0.02 -7.21±0.05 -6.93±0.03
50%-45% -8.92±0.01 -6.24±0.08 -5.94±0.01
45%-40% -8.16±0.01 -5.39±0.00 -5.15±0.00
40%-35% -6.70±0.08 -4.73±0.01 -4.37±0.00
35%-30% -5.28±0.04 -3.92±0.01 -3.63±0.03
30%-25% -4.47±0.05 -2.97±0.07 -2.76±0.04
25%-20% -3.89±0.07 -2.19±0.02 -2.06±0.04
20%-10% -5.27±0.02 -2.50±0.01 -2.25±0.05
10%-0% -0.59±0.02 -0.26±0.03 -0.11±0.05

Total -178.32±0.73 -143.62±0.68 -137.54±0.74

Tabela 4.16: ∆G, em kcal/mol, da molécula 3′-dGMP− da geometria otimizada - per-
turbação dos parâmetros ε.

ε ∆G (kcal/mol)
100%-75% -4.42±0.01
75%-50% -5.05±0.01
50%-25% -6.15±0.01

25%-0.01% -9.11±0.09
Total -24.73±0.12

Com os resultados das simulações, podemos calcular as energias livres de

solvatação para cada uma das geometrias e, com o uso do ciclo da Fig. 3.2

e de (4.5), estimar a barreira de energia livre da reação em solução. Para

calculá-la através do ciclo termodinâmico com a simulação computacional,

deve-se levar em conta a energia de polarização do soluto, uma vez que

o cálculo das cargas para o campo de força foi realizado com o soluto
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Tabela 4.17: ∆G, em kcal/mol, da molécula 3′-dGMP− da geometria otimizada - per-
turbação dos parâmetros σ.

σ ∆G (kcal/mol)
100%-80% 3.21±0.15
80%-60% 3.25±0.25
60%-40% 3.62±0.14
40%-20% 4.03±0.15
20%-0% 1.56±0.07

Total 15.68±0.76

Tabela 4.18: ∆G, em kcal/mol, da molécula 3′-dGMP− do estado de transição - per-
turbação das cargas q.

q ∆G (UFF) (kcal/mol) ∆G (SMD) (kcal/mol) ∆G (UAHF) (kcal/mol)
100%-97.5% -6.52±0.02 -6.18±0.03 -6.49±0.02
97.5%-95% -6.30±0.01 -5.96±0.03 -6.30±0.01
95%-92.5% -6.05±0.02 -5.88±0.02 -6.03±0.01
92.5%-90% -5.84±0.02 -5.67±0.01 -5.83±0.04
90%-85% -11.25±0.02 -10.67±0.02 -11.09±0.01
85%-80% -10.39±0.03 -9.87±0.04 -10.21±0.03
80%-75% -9.41±0.05 -8.87±0.04 -9.17±0.03
75%-70% -8.57±0.04 -8.04±0.05 -8.29±0.02
70%-65% -7.78±0.01 -7.15±0.05 -7.51±0.03
65%-60% -6.96±0.02 -6.37±0.01 -6.69±0.01
60%-55% -6.18±0.04 -5.68±0.02 -5.87±0.01
55%-50% -5.37±0.02 -4.93±0.02 -5.10±0.04
50%-45% -4.63±0.01 -4.30±0.01 -4.41±0.06
45%-40% -3.90±0.01 -3.65±0.03 -3.77±0.05
40%-35% -3.22±0.03 -2.99±0.04 -3.11±0.03
35%-30% -2.61±0.06 -2.42±0.06 -2.49±0.02
30%-25% -1.98±0.04 -1.88±0.04 -1.87±0.02
25%-20% -1.44±0.03 -1.40±0.03 -1.36±0.02
20%-10% -1.61±0.01 -1.37±0.03 -1.44±0.01
10%-0% -0.02±0.03 0.20±0.02 0.04±0.03

Total -110.04±0.53 -103.08±0.60 -106.99±0.50

Tabela 4.19: ∆G, em kcal/mol, da molécula 3′-dGMP− do estado de transição - per-
turbação dos parâmetros ε.

ε ∆G (kcal/mol)
100%-75% -4.44±0.01
75%-50% -5.07±0.01
50%-25% -6.17±0.02

25%-0.01% -9.13±0.05
Total -24.81±0.09
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Tabela 4.20: ∆G, em kcal/mol, da molécula 3′-dGMP− do estado de transição - per-
turbação dos parâmetros σ.

σ ∆G (kcal/mol)
100%-80% 3.59±0.21
80%-60% 3.06±0.09
60%-40% 5.23±0.43
40%-20% 4.00±0.39
20%-0% 1.46±0.07

Total 17.34±1.19

polarizado (esse fator já está inclúıdo no cálculo da barreira de energia

livre em PCM). Assim, temos a expressão:

∆G = ∆∆Gsolv + ∆∆Gpol + ∆Ggas (4.10)

Os termos da expressão (4.10) estão dispostos na Tabela 4.21 e na Tabela

4.22.

Tabela 4.21: Diferença das energias de polarização ∆∆Gpol, em kcal/mol.

Método ∆∆Gpol (kcal/mol)
UFF -12.73
SMD -35.97

UAHF -7.14

Tabela 4.22: Barreiras de energia livres da dissociação, ∆G, e a diferença entre o ∆Gsolv

do estado de transição e estado otimizado.

Método ∆∆Gsolv (kcal/mol) ∆G (kcal/mol)
PCM (UFF) 10.13 20.07
MC (UFF) 69.86±3.42 67.07±3.42

PCM (SMD) 6.42 3.92
MC (SMD) 42.12±3.44 16.09±3.44

PCM (UAHF) 17.87 27.80
MC (UAHF) 32.13±3.40 34.93±3.40

Conclúımos que a barreira de energia livre obtida da simulação compu-

tacional com as cargas UFF são incompat́ıveis com a barreira obtida em

PCM com essa mesma metodologia. O modelo de solvatação UFF parece

não tratar de maneira adequada o sistema carregado, assim como sua ener-

gia de solvatação. Quando utilizada com uma base difusa (D95*-Sch), a

cavidade parece insuficiente para acomodar o excesso de carga da espécie
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aniônica, fazendo com que parte significativa do SOMO possa se encontrar

no exterior da cavidade. Embora conclusões definitivas exijam estudos adi-

cionais, esse argumento é compat́ıvel com os orbitais mostrados nas Figs.

4.13(a) e 4.27(a), podendo justificar o problema nas cargas geradas pelo

ajuste CHELPG nesse modelo da cavitação, o que torna o modelo UFF

inconveniente para esse tipo de estudo. Por outro lado, os resultados obti-

dos com a metodologia PCM/UAHF e com as simulações computacionais

realizadas com cargas UAHF estão razoavelmente próximos. Entretanto,

as cavidades nas metodologias UFF e UAHF são bastante próximas (ob-

servamos isso ao comparar o volume das esferas da cavidade centradas

em cada śıtio atômico) e a integração da equação (3.5) em ambas as me-

todologias é a mesma (IEF). Conlúımos assim que a diferença essencial

entre os resultados obtidos com os métodos UFF e UAHF tanto para o es-

tudo com PCM quanto na geração dos conjuntos de cargas utilizados nas

simulações computacionais é devida aos diferentes conjuntos de funções

base. A base compacta 6-31G(d) gera orbitais virtuais com caráter com-

pat́ıvel com estados aniônicos, porém com energias muito imprecisas[58].

Dessa forma, é questionável se essa base possa fornecer resultados preci-

sos, pois a densidade de carga do ânion deve ser significativamente mais

difusa que a da espécie neutra. A metodologia SMD, por sua vez, gerou

cavidades relativamente próximas, porém ainda menores, às obtidas com

os procedimentos UFF e UAHF. Porém, ao tratar a densidade eletrônica

quântica na integração da equação (3.5), além de se utilizar de uma série de

parâmetros que corrigem efeitos de cargas difusas com tensões superficiais,

o método parece descrever de maneira mais adequada o excesso de carga

fora da cavidade, permitindo utilizar bases mais difusas. Nesse sentido,

o método SMD seria mais adequado ao estudo de interesse, pois descreve

corretamente a estrutura eletrônica da molécula 3′-dGMP− e, consequen-

temente, gera um conjunto de cargas CHELPG mais apropriado para a

simulação computacional. Entretanto, nos cálculos da barreira de energia

livre em modelo de solvatação impĺıcita, o método SMD parece subestimar
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a barreira em cerca de ∼ 12 kcal/mol quando comparada à obtida com

solvatação expĺıcita. Isso pode sugerir uma deficiência no uso de SMD com

o funcional B3LYP.

Efeitos de solvente expĺıcito sobre a dissociação da ligação C3′ −O3′ do

nucleot́ıdeo 3′ − dGMP− foram estudados na literatura. No trabalho do

Laaksonen e Schyman[10], a estrutura eletrônica foi investigada ao longo

do caminho de reação, tratando explicitamente o soluto e 21 moléculas de

água. Nesse ńıvel de descrição, o ânion apresenta, em sua geometria otimi-

zada, SOMO com caráter misto π∗ (sobre a base nitrogenada) e de dipolo

(na vizinhança dos grupos OH do fosfato quanto NH da base). Isso sugere

que os modelos de solvatação utilizados podem não ter sido apropriados,

na medida em que mantiveram, ainda que parcialmente, a caracteŕıstica

essencial do sistema em fase gasosa (SOMO do estado fundamental com

caráter de dipolo). Além disso, Smyth e Kohanoff [11] realizaram dinâmica

molecular ab initio com 100 moléculas de água na caixa de simulção, e

obteve-se para a 3′-dGMP− uma barreira de energia livre de ∼ 6 kcal/mol

à temperatura de T = 300 K. Embora esse resultado esteja significativa-

mente abaixo da barreira obtida no presente trabalho (∼ 16 kcal/mol -

MC(SMD)), tal discrepância é razoável se observarmos importantes dife-

renças metodológicas entre os dois cálculos, a saber, utilizou-se o funcio-

nal h́ıbrido PBE-correlação e troca, um conjunto de base TZVP-GTH e

condições do contorno periódicas nas paredes da caixa de simulação.
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Caṕıtulo 5

Conclusões e Considerações Finais

De uma maneira geral, investigou-se de maneira sistemática a influência

da solvatação em água, em um modelo impĺıcito e um expĺıcito, nos parâmetros

que descrevem a interação entre o nucleot́ıdeo 3′-dGMP e o elétron adi-

cional, além de estudar a fundo as estruturas eletrônicas envolvidas no

processo.

Concluiu-se, primeiramente, que a geometria otimizada no vácuo é su-

ficiente para descrever a estrutura eletrônica em meio aquoso, assim como

o estado de transição. Observou-se variações despreźıveis, em PCM, nas

estruturas dos orbitais SOMO dessas geometrias quando comparadas às

otimizadas em meios cont́ınuos. Além disso, notou-se pouca mudança nas

energias eletrônicas ao se realizar a mesma comparação. A última con-

clusão relacionada aos modelos de solvatação impĺıcita é que o método

PCM de construção da cavidade e de descrição das cargas de polarização é

um fator de importância central no estudo de estruturas eletrônicas e ter-

moqúımicas de sistemas moleculares e reações em meio aquoso. Investigou-

se as estruturas eletrônicas por meio das metologias UFF, SMD e UAHF e,

mesmo em estudos preliminares observou-se uma mudança fenomenológica

na descrição dos orbitais sob a metodologia UFF, quando comparada às

outras duas. Concluiu-se que o método SMD parece descrever de maneira

razoável a solvatação impĺıcita da molécula 3′-dGMP−, levando em consi-

deração o excesso de carga fora da cavidade constrúıda.

Em seguida, no estudo do modelo de solvatação expĺıcita, ao se cons-

99
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truir os campos de força OPLS para a simulação, notou-se uma essencial

diferença entre os conjuntos de cargas dos diversos métodos. A saber,

o conjunto de cargas obtidos pelo método UFF descreve uma densidade

eletrônica significativa sobre o grupo fosfato, o que a prinćıpio aponta uma

deficiência sistemática do método ao tratar sistemas carregados. Em se-

guida, concluiu-se que, de fato, a estrutura eletrônica do ânion em meio

aquoso possui um SOMO de caráter π∗ localizado sobre a base nitroge-

nada, como proposto pelo mecanismo de dissociação e também como não é

posśıvel observar em fase gasosa. O estudo detalhado dos modelos de sol-

vatação é necessário para uma descrição satisfatória do elétron adicional

no nucleot́ıdeo em meio aquoso.

Do ponto de vista computacional, buscar uma média entre as confi-

gurações do solvente geradas pela simulação computacional mostrou-se um

procedimento razoavelmente eficaz para estudar propriedades eletrônicas

em modelos de solvatação expĺıcita, sendo assim uma alternativa para

métodos de maiores custos computacionais como QM/MM tradicional.

Recentemente um trabalho foi publicado por Chen et al.[59] no qual

realizou-se um benchmarking sobre o cálculo de barreiras de energia li-

vre em SMD com o uso da teoria do funcional da densidade (DFT). A

investigação concluiu que o funcional B3LYP utilizado no presente traba-

lho parece possuir uma tendência sistemática de subestimar a barreira de

ativação associada à ruptura C−O. Entretanto, observou-se um desempe-

nho relativamente eficaz do funcional M06-2X, podendo ser uma posśıvel

alternativa no refinamento dos cálculos realizados.

O projeto possui perspectivas de realizar a mesma investigação com

outros métodos de estrutura eletrônica e outros métodos de solvatação.

Em seguida, pretende-se estender o estudo para os outros nucleot́ıdeos do

DNA e RNA, podendo assim finalizar um estudo completo sobre a interação

entre esses sistemas e elétrons de baixas energias.



Apêndice A

Geometrias

Nesse apêndice, encontram-se as geometrias obtidas no trabalho.

101
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Tabela A.1: Geometria da espécie neutra 3′-dGMP, Rn, com o método
DFT/B3LYP/D95*-Sch. As coordenadas estão em Å.

Átomo x y z
O(1) -4.480 6.552 4.671
O(2) -0.902 8.060 2.840
C(3) -1.330 5.239 3.883
H(4) -0.250 5.239 3.699
C(5) -2.096 5.962 2.760
H(6) -1.606 5.865 1.788
H(7) -3.118 5.579 2.696
C(8) -2.141 7.405 3.250
H(9) -2.997 7.960 2.858
C(10) -2.172 7.255 4.788
H(11) -1.534 8.020 5.248
C(12) -3.568 7.391 5.391
H(13) -3.515 7.097 6.450
H(14) -3.875 8.447 5.328
O(15) -1.620 5.964 5.081
N(16) 2.340 1.479 3.259
H(17) 2.824 2.372 3.263
H(18) 2.865 0.741 3.719
O(19) -1.558 -0.777 4.388
C(20) -1.078 0.334 4.200
C(21) -1.674 1.648 4.242
N(22) -2.974 2.038 4.516
C(23) -2.958 3.345 4.401
H(24) -3.798 4.010 4.568
N(25) -1.707 3.850 4.063
C(26) -0.872 2.760 3.964
N(27) 0.456 2.799 3.663
C(28) 1.007 1.607 3.624
N(29) 0.316 0.446 3.864
H(30) 0.778 -0.453 3.752
P(31) -0.836 9.630 2.483
O(32) 0.506 10.115 2.056
O(33) -1.503 10.284 3.825
O(34) -2.027 9.892 1.383
H(35) -5.348 6.596 5.100
H(36) -1.418 11.253 3.831
H(37) -1.638 10.008 0.499
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Tabela A.2: Geometria da espécie carregada 3′-dGMP−, Ra, obtida com o método
DFT/B3LYP/D95*-Sch. As coordenadas estão em Å.

Átomo x y z
O(1) -4.430 6.538 4.662
O(2) -0.841 8.115 2.885
C(3) -1.244 5.242 3.951
H(4) -0.157 5.220 3.808
C(5) -1.954 5.962 2.790
H(6) -1.410 5.873 1.846
H(7) -2.967 5.564 2.670
C(8) -2.049 7.408 3.271
H(9) -2.925 7.920 2.863
C(10) -2.123 7.265 4.808
H(11) -1.498 8.033 5.279
C(12) -3.532 7.404 5.370
H(13) -3.511 7.143 6.440
H(14) -3.839 8.456 5.266
O(15) -1.570 5.974 5.130
N(16) 2.293 1.375 3.162
H(17) 2.821 2.246 3.202
H(18) 2.802 0.584 3.566
O(19) -1.627 -0.778 4.404
C(20) -1.120 0.323 4.203
C(21) -1.680 1.650 4.273
N(22) -2.961 2.075 4.590
C(23) -2.907 3.385 4.494
H(24) -3.721 4.074 4.688
N(25) -1.651 3.856 4.129
C(26) -0.852 2.744 3.990
N(27) 0.464 2.749 3.645
C(28) 0.980 1.541 3.570
N(29) 0.262 0.398 3.826
H(30) 0.718 -0.510 3.739
P(31) -0.897 9.705 2.530
O(32) 0.448 10.252 2.181
O(33) -1.705 10.276 3.833
O(34) -2.032 9.870 1.349
H(35) -5.340 6.843 4.823
H(36) -2.143 11.145 3.666
H(37) -1.601 10.090 0.495
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Tabela A.3: Geometria do estado de transição da espécie carregada 3′-dGMP−, RTS
a ,

obtida com o método DFT/B3LYP/D95*-Sch. As coordenadas estão em Å.

Átomo x y z
O(1) -4.551 6.471 4.715
O(2) -0.765 8.126 2.841
C(3) -1.338 5.244 3.947
H(4) -0.253 5.255 3.792
C(5) -2.077 5.935 2.783
H(6) -1.506 5.888 1.850
H(7) -3.057 5.466 2.624
C(8) -2.254 7.340 3.291
H(9) -3.018 7.958 2.827
C(10) -2.259 7.246 4.802
H(11) -1.637 8.033 5.255
C(12) -3.661 7.358 5.404
H(13) -3.608 7.102 6.476
H(14) -3.997 8.404 5.309
O(15) -1.672 5.970 5.127
N(16) 2.311 1.475 3.166
H(17) 2.817 2.358 3.214
H(18) 2.841 0.695 3.569
O(19) -1.550 -0.787 4.398
C(20) -1.072 0.329 4.201
C(21) -1.669 1.639 4.273
N(22) -2.963 2.028 4.585
C(23) -2.945 3.339 4.490
H(24) -3.777 4.007 4.684
N(25) -1.702 3.845 4.132
C(26) -0.872 2.757 3.992
N(27) 0.444 2.798 3.648
C(28) 0.994 1.605 3.573
N(29) 0.307 0.441 3.827
H(30) 0.791 -0.452 3.747
P(31) -0.737 9.654 2.447
O(32) 0.543 10.328 2.024
O(33) -1.472 10.368 3.746
O(34) -1.910 9.866 1.283
H(35) -5.394 6.458 5.211
H(36) -1.369 11.333 3.686
H(37) -1.462 10.131 0.461
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Tabela A.4: Geometria otimizada da espécie neutra 3′-dGMP em PCM/UFF, com o
método DFT/B3LYP/D95*-Sch. As coordenadas estão em Å.

Átomo x y z
O(1) -4.445 6.432 4.722
O(2) -0.886 8.105 2.902
C(3) -1.300 5.269 3.873
H(4) -0.224 5.254 3.672
C(5) -2.075 6.005 2.765
H(6) -1.587 5.928 1.791
H(7) -3.094 5.617 2.692
C(8) -2.131 7.438 3.283
H(9) -2.984 7.997 2.894
C(10) -2.172 7.263 4.815
H(11) -1.567 8.040 5.297
C(12) -3.572 7.332 5.417
H(13) -3.506 7.067 6.482
H(14) -3.934 8.368 5.337
O(15) -1.555 5.986 5.083
N(16) 2.321 1.447 3.267
H(17) 2.861 2.307 3.310
H(18) 2.822 0.626 3.593
O(19) -1.612 -0.740 4.396
C(20) -1.089 0.365 4.192
C(21) -1.674 1.674 4.225
N(22) -2.975 2.078 4.496
C(23) -2.944 3.388 4.381
H(24) -3.777 4.063 4.541
N(25) -1.688 3.877 4.050
C(26) -0.861 2.780 3.952
N(27) 0.462 2.796 3.655
C(28) 1.004 1.591 3.623
N(29) 0.290 0.440 3.869
H(30) 0.759 -0.462 3.807
P(31) -0.833 9.665 2.493
O(32) 0.552 10.092 2.115
O(33) -1.531 10.359 3.784
O(34) -1.973 9.911 1.353
H(35) -5.323 6.486 5.131
H(36) -1.651 11.322 3.688
H(37) -1.607 9.844 0.452
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Tabela A.5: Geometria otimizada da espécie neutra 3′-dGMP em PCM/SMD, com o
método DFT/B3LYP/D95*-Sch. As coordenadas estão em Å.

Átomo x y z
O(1) -4.548 6.821 4.955
O(2) -0.957 8.023 2.841
C(3) -1.459 5.188 3.810
H(4) -0.379 5.257 3.647
C(5) -2.231 5.969 2.741
H(6) -1.776 5.891 1.751
H(7) -3.269 5.625 2.692
C(8) -2.201 7.390 3.291
H(9) -3.051 7.992 2.966
C(10) -2.156 7.198 4.827
H(11) -1.367 7.832 5.249
C(12) -3.453 7.536 5.548
H(13) -3.350 7.270 6.610
H(14) -3.613 8.621 5.474
O(15) -1.809 5.810 5.054
N(16) 2.424 1.567 3.509
H(17) 2.929 2.438 3.647
H(18) 2.909 0.732 3.830
O(19) -1.479 -0.830 4.214
C(20) -0.983 0.308 4.067
C(21) -1.643 1.574 4.047
N(22) -2.989 1.894 4.179
C(23) -3.022 3.206 4.082
H(24) -3.915 3.813 4.154
N(25) -1.772 3.773 3.891
C(26) -0.873 2.727 3.872
N(27) 0.468 2.818 3.711
C(28) 1.077 1.641 3.727
N(29) 0.406 0.451 3.895
H(30) 0.941 -0.418 3.900
P(31) -0.860 9.583 2.450
O(32) 0.527 9.921 1.972
O(33) -1.395 10.315 3.791
O(34) -2.050 9.924 1.399
H(35) -5.354 7.067 5.439
H(36) -1.457 11.286 3.697
H(37) -1.772 9.798 0.470
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Tabela A.6: Geometria otimizada da espécie neutra 3′-dGMP em PCM/UAHF, com o
método HF/6-31G(d). As coordenadas estão em Å.

Átomo x y z
O(1) -4.487 6.446 4.748
O(2) -0.906 8.138 3.149
C(3) -1.311 5.314 3.997
H(4) -0.225 5.370 3.864
C(5) -2.050 6.049 2.878
H(6) -1.520 6.006 1.932
H(7) -3.047 5.645 2.746
C(8) -2.145 7.459 3.429
H(9) -2.975 8.023 3.028
C(10) -2.245 7.246 4.944
H(11) -1.647 7.990 5.469
C(12) -3.658 7.305 5.488
H(13) -3.637 7.017 6.536
H(14) -4.013 8.332 5.425
O(15) -1.680 5.965 5.184
N(16) 2.248 1.520 3.114
H(17) 2.811 2.350 3.129
H(18) 2.730 0.662 3.314
O(19) -1.577 -0.641 4.307
C(20) -1.067 0.438 4.118
C(21) -1.641 1.740 4.217
N(22) -2.923 2.138 4.552
C(23) -2.890 3.417 4.484
H(24) -3.704 4.079 4.690
N(25) -1.660 3.913 4.119
C(26) -0.854 2.832 3.955
N(27) 0.446 2.850 3.599
C(28) 0.971 1.664 3.507
N(29) 0.277 0.518 3.748
H(30) 0.752 -0.365 3.646
P(31) -0.792 9.556 2.496
O(32) 0.589 9.975 2.323
O(33) -1.704 10.428 3.442
O(34) -1.640 9.528 1.161
H(35) -5.370 6.463 5.119
H(36) -1.829 11.337 3.158
H(37) -1.128 9.305 0.380
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Tabela A.7: Geometria otimizada da molécula 3′-dGMP− em PCM/UFF, com o método
DFT/B3LYP/D95*-Sch. As coordenadas estão em Å.

Átomo x y z
O(1) -4.439 6.427 4.747
O(2) -0.877 8.118 2.944
C(3) -1.291 5.270 3.889
H(4) -0.214 5.253 3.690
C(5) -2.062 6.017 2.788
H(6) -1.572 5.945 1.814
H(7) -3.082 5.630 2.710
C(8) -2.111 7.448 3.315
H(9) -2.970 8.007 2.936
C(10) -2.163 7.257 4.846
H(11) -1.558 8.028 5.337
C(12) -3.563 7.320 5.448
H(13) -3.499 7.048 6.512
H(14) -3.923 8.358 5.374
O(15) -1.546 5.975 5.105
N(16) 2.317 1.438 3.250
H(17) 2.860 2.295 3.300
H(18) 2.815 0.612 3.569
O(19) -1.624 -0.744 4.363
C(20) -1.097 0.361 4.168
C(21) -1.678 1.672 4.211
N(22) -2.976 2.078 4.485
C(23) -2.940 3.389 4.382
H(24) -3.771 4.067 4.547
N(25) -1.683 3.876 4.054
C(26) -0.860 2.777 3.947
N(27) 0.463 2.790 3.650
C(28) 1.000 1.584 3.608
N(29) 0.282 0.434 3.845
H(30) 0.748 -0.470 3.776
P(31) -0.858 9.705 2.524
O(32) 0.551 10.099 2.160
O(33) -1.637 10.452 3.718
O(34) -1.915 9.841 1.267
H(35) -5.319 6.489 5.152
H(36) -1.839 11.500 3.549
H(37) -1.467 9.667 0.417
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Tabela A.8: Geometria otimizada da molécula 3′-dGMP− em PCM/SMD, com o método
DFT/B3LYP/D95*-Sch. As coordenadas estão em Å.

Átomo x y z
O(1) -4.570 6.788 4.913
O(2) -0.973 8.043 2.840
C(3) -1.492 5.199 3.700
H(4) -0.417 5.317 3.525
C(5) -2.289 6.020 2.682
H(6) -1.865 5.970 1.676
H(7) -3.333 5.693 2.652
C(8) -2.229 7.423 3.274
H(9) -3.068 8.053 2.973
C(10) -2.181 7.180 4.802
H(11) -1.400 7.814 5.242
C(12) -3.482 7.492 5.528
H(13) -3.376 7.199 6.583
H(14) -3.643 8.579 5.486
O(15) -1.825 5.792 4.984
N(16) 2.393 1.387 3.271
H(17) 2.879 2.268 3.117
H(18) 2.942 0.777 3.876
O(19) -1.446 -0.830 4.464
C(20) -0.960 0.360 4.363
C(21) -1.587 1.602 4.262
N(22) -2.961 1.920 4.183
C(23) -2.993 3.201 3.887
H(24) -3.909 3.775 3.794
N(25) -1.755 3.787 3.711
C(26) -0.801 2.788 4.072
N(27) 0.510 2.765 3.617
C(28) 1.095 1.605 3.751
N(29) 0.504 0.489 4.378
H(30) 0.944 -0.394 4.123
P(31) -0.851 9.611 2.493
O(32) 0.528 9.943 2.004
O(33) -1.351 10.313 3.864
O(34) -2.063 9.994 1.480
H(35) -5.364 6.966 5.443
H(36) -1.284 11.287 3.836
H(37) -1.827 9.833 0.546
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Tabela A.9: Geometria otimizada da molécula 3′-dGMP− em PCM/UAHF, com o método
HF/6-31G(d). As coordenadas estão em Å.

Átomo x y z
O(1) -4.540 6.560 4.760
O(2) -0.932 8.174 3.184
C(3) -1.389 5.296 3.815
H(4) -0.308 5.415 3.675
C(5) -2.148 6.139 2.791
H(6) -1.657 6.155 1.823
H(7) -3.163 5.780 2.668
C(8) -2.181 7.502 3.454
H(9) -3.006 8.123 3.131
C(10) -2.236 7.171 4.951
H(11) -1.577 7.843 5.503
C(12) -3.625 7.278 5.548
H(13) -3.596 6.888 6.562
H(14) -3.903 8.330 5.598
O(15) -1.752 5.847 5.072
N(16) 2.237 1.321 2.984
H(17) 2.767 2.150 2.787
H(18) 2.789 0.639 3.476
O(19) -1.509 -0.663 4.583
C(20) -1.013 0.476 4.404
C(21) -1.562 1.733 4.366
N(22) -2.910 2.130 4.409
C(23) -2.907 3.372 4.088
H(24) -3.783 3.991 4.074
N(25) -1.674 3.897 3.773
C(26) -0.738 2.883 4.118
N(27) 0.504 2.766 3.488
C(28) 1.016 1.598 3.566
N(29) 0.427 0.529 4.210
H(30) 0.808 -0.371 3.985
P(31) -0.802 9.596 2.548
O(32) 0.582 9.984 2.330
O(33) -1.652 10.484 3.537
O(34) -1.698 9.614 1.243
H(35) -5.404 6.597 5.172
H(36) -1.745 11.403 3.275
H(37) -1.221 9.379 0.443
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Teoria Quântica de Moléculas e Sólidos. Livraria da F́ısica, 2004.

[13] Peter Atkins and Roland Friedman. Molecular Quantum Mechanics.

Oxford University Press, 1997.

[14] Linus Pauling and E. Bright Wilson Jr. Introduction to Quantum

Mechanics with Applications to Chemistry. Mcgraw Hill, 1935.

[15] Nelson H. Morgon and Kaline Coutinho. Métodos de Qúımica Teórica
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