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gratas amizades cient́ıficas e colóquios em Mr. Lucas.
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Resumo

A dinâmica de desidratação do isômero (R)-3,3-dimetilbutan-2-ol (pinacolil proto-
nado), [(CH3)3-C-CH(OH2)CH3]

+, e de cicloadição do eteno com 1,3-butadieno foram es-
tudadas com a dinâmica molecular de Born-Oppenheimer (BOMD) utilizando o método
AM1. A superf́ıcie de energia potencial AM1 para o álcool protonado apresenta dois
estados de transição relacionados ao intermediário [(CH3)3C-CHCH3]

+···OH2 e para a
migração do CH3 levando ao produto [(CH3)2C-CH(CH3)2]

+···OH2 ambos nas formas
ligadas ou complexos (interação cátion-água e ligação de hidrogênio). A dinâmica direta
produziu um número despreźıvel de trajetórias envolvendo estes complexos, desde que o
momento adquirido pelo fragmento H2O leva à completa dissociação. Apesar do caminho
concertado (dissociação de H2O e migração do CH3 simultaneamente) não ser o cami-
nho de mı́nima energia (ou IRC do inglês Intrinsic Reaction Coordinate) na superf́ıcie
AM1 um número estatisticamente significativo de trajetórias envolveram este caminho.
Assim como para a reação de Diels-Alder, que mesmo quando iniciada em um estado de
transição simétrico utilizando função de onda AM1 com restrição de spin, a dinâmica
produz uma grande percentagem de caminhos assimétricos em direção ao ciclohexeno.
Logo em ambas as reações, as dinâmicas revelaram significativos caminhos de reação do
tipo não-IRC.

Palavras-chave: Pinacolil protonado, eteno + 1,3-butadieno, cicloadição, não-IRC,
BOMD.
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Abstract

The dynamics of dehydration of the protonated (R)-3,3-dimethylbutan-2-ol (pinacolyl
alcohol) isomer, [(CH3)3-C-CH(OH2)CH3]

+, and of ethene + 1,3-butadiene cycloaddition
were studied with the Born-Oppenheimer molecular dynamics (BOMD) technique for the
direct dynamics using the AM1 method. The AM1 potential energy surface (PES) for
the protonated pinacolyl alcohol presents two transition states related to the [(CH3)3C-
CHCH3]

+···OH2 intermediate complex and to the CH3 migration leading to [(CH3)2C-
CH(CH3)2]

+···OH2 product complex. The direct dynamics yielded negligible trajectories
involving these complexes, since the momentum acquired by the H2O fragment led to a
complete dissociation. Despite the concerted path (H2O dissociation and CH3 migration
simultaneously) not being a minimum energy path in the AM1-PES a statistical signifi-
cant number of trajectories involved this path. As for the Diels-Alder reaction, even when
started from a symmetric transition state using the spin restricted AM1 wavefunction the
dynamics yielded a large percentage of asymmetric paths toward cyclohexene. In both
reactions, the dynamics revealed significant non-IRC (intrinsic reaction coordinate) reac-
tion paths.

Keywords: protonated pinacolyl, ethene + 1,3-butadiene, cycloaddition, non-IRC,
BOMD.
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4.1 Dinâmica da Desidratação do Álcool Protonado 56

4.1.1 PES e IRC 56
4.1.2 Dinâmica BOMD 59
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segundo a Teoria do Estado de Transição - TST. 4

1.3 Perfil da reação ao longo do caminho de mı́nima energia, mostrando duas
superf́ıcies separadoras no estado ativado separados por uma distância δ . 7
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4.5 Gráfico dos escores e dos pesos para PC1 versus PC2, PC1 versus PC3,
PC1 versus PC4 para as 619 trajetórias calculadas pelo método AM1.
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de (a) oxigênio O20, (b) hidrogênio H21, (c) hidrogênio H22 e para o (d)
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molécula qualquer. 6

1.2 Razões entre as constantes de velocidade da VTST usando como referência
os valores exatos obtidos das simulações de dinâmica clássica. 9
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θ Ângulo entre os átomos
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Ĵ(i) operador de Coulomb
K̂(i) operador de troca



Caṕıtulo 1

Introdução

“Começaria tudo outra vez, se preciso fosse...”

—GONZAGUINHA (Começaria Tudo Outra Vez, 1976)

Os estudos de fenômenos naturais levando em consideração a escala temporal, sempre

ocorreram ao longo da história da humanidade1. Um exemplo disso é o Calendário

Astronômico, introduzido no antigo Egito por volta de 5400 anos atrás, foi concebido pelo

estudo do fenômeno de surgimento heliacal do sol (chamado de Sopdet) com o intuito de

cronometrar a passagem dos dias durante o ano. Assim, era posśıvel se preparar para as

mudanças climáticas (inundação, inverno e verão) que ocorreriam durante o corrente ano.

Evidentemente, que para cronometrar fenômenos em escalas temporais cada vez menores

(dia, hora, segundo, centésimos de segundo,...) outros instrumentos de medição (como

por exemplo, o relógio) foram criados e aperfeiçoados durante os séculos subseqüentes.

No entanto, até o século XIX, por mais que se aprimorassem os mecanismos de precisão

dos relógios o processo da marcação do tempo sempre esteve vinculado a percepção dos

sentidos daquele que opera o instrumento.

Um fenômeno mais rápido que um piscar de olhos ficaria aquém daquilo que o operador

registraria. Além disso, o desgaste do aparelho sensorial é outro fator comprometedor na

regularidade da medição. Técnicas de dependessem cada vez menos da interferência do

operador, tais como fotografia instantânea2, cronofotografia3, e estroboscopia4, 5 foram

desenvolvidas e a resolução da escala temporal dos fenômenos que eram da ordem de

centésimos de segundo passaram a microssegundos. Com o avanço das técnicas, por

1. ZEWAIL, A. H. Femtochemistry: Atomic-scale dynamics of the chemical bond. The Journal of
Physical Chemistry A, v.104, n.24, p.5660–5694, 2000.

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Eadweard_Muybridge>Acesso em 23/09/2007.

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Étienne-Jules_Marey>Acesso em 23/09/2007.

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Doc_Edgerton>Acesso em 23/09/2007.

5. http://mit.edu/6.933/www/Fall2000/edgerton/www/prewar.html>Acesso em 23/09/2007.

1
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Figura 1.1 Escalas Temporais t́ıpicas de processos F́ısica, Qúımica e Biologia. Dependendo
da escala temporal escolhida, diversos processos são avaliados: Na escala de milissegundos
temos reações envolvendo formação de radicais, incluindo a espectroscopia de identificação desses
compostos. Na escala nanossegundos temos, por exemplo, movimentos de protéınas, reações de
transferência de prótons, reações de eliminação e alguns movimentos rotacionais. Já entre a
escala de pico e femtossegundos, temos todos movimentos rotacionais bem como vibracionais,
colisões em ĺıquidos, tempos de vida de estados de transição de reações de dissociação e reações
de Diels-Alder.

volta da década de 80 do século passado já era posśıvel obter resoluções com 10 ordens de

magnitude maior, alcançando a escala de femtossegundos1, 6 (10−15 s), que correspondem

a escala de movimentos de átomos em moléculas§.

§A velocidade do movimento atômico é da ordem de 1 km · s−1. Então, para estudar a dinâmica na
escala atômica em que as dimensões são da ordem de ångströms (Å), a escala temporal requerida é de

1Å
1 km·s−1 = 10−10 m

10 3 m·s−1 = 10−13 s = 100 fs.

6. ZEWAIL, A. H. Femtochemistry. The Journal of Physical Chemistry, v.97, n.48, p.12421–
12446, 1993.
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Do ponto de vista teórico, o primeiro modelo desenvolvido para entender como as

reações qúımicas procedem e quão rápidas são foi proposto por Svante Arrhenius7. Ele

sugeriu que a constante da velocidade para uma reação (k) muda em função da tempera-

tura (T ) de acordo com a seguinte relação emṕırica com dois parâmetros,

k(T ) = Aexp(−Ea/RT ) (1.1)

em que A, Ea e R são respectivamente, o fator pré-exponencial, a energia de ativação

e a constante dos gases. A energia de ativação, Ea, é interpretada como a energia mı́nima

necessária para que as colisões dos reagentes levam aos produtos. Este parâmetro é, em

geral, obtido da dependência de k com T em termos do gráfico de Arrhenius, isto é, log

k×1/T .

Entretanto, a constante de velocidade k não provê detalhes moleculares acerca da

reação porque o valor de k é obtido a partir da média sobre os eventos microscópicos no

sentido dos reagentes para os produtos e vice-versa. Estes eventos possuem velocidades

relativas, fases vibracional e rotacional, além de parâmetros de impacto. Assim para

chegarem aos produtos, as moléculas dos reagentes se aproximam, colidem, trocam ener-

gia, quebram e/ou formam ligações. Por isso era necessário uma teoria que permitisse o

estudo da dinâmica de reações sob o ponto de vista microscópico.

Os primeiros esforços começaram, em 1927, quando Heitler e London propuseram um

tratamento quântico da molécula de hidrogênio8. Eles procuravam não apenas a estru-

tura de equiĺıbrio, como também entender como ocorriam a interação entre os átomos de

hidrogênio em diferentes distâncias. Em 1928, London9 apresentou uma expressão aproxi-

mada para a energia potencial de sistemas triatômicos, como por exemplo, H3, em termos

de energias de troca e coulômbica de pares diatômicos. Em 1931, Henry Eyring e Michael

Polanyi baseando-se nas equações de London, realizaram cálculos semiemṕıricos da Su-

perf́ıcie de Energia Potencial (PES do inglês Potential Energy Surface) da reação H + H2

7. ARRHENIUS, S. Z. Zeitschrift für Physikalische Chemie (Leipzig), v.4, p.226–248, 1889.
In: ZEWAIL, A. H. Femtochemistry: Atomic-scale dynamics of the chemical bond. The Journal
of Physical Chemistry A, v.104, n.24, p.5660–5694, 2000.

8. HEITLER, W.; LONDON, F. Zeitschrift für Physikalische, v.44, p.455–472, 1927. In: ZE-
WAIL, A. H. Femtochemistry: Atomic-scale dynamics of the chemical bond. The Journal of
Physical Chemistry A, v.104, n.24, p.5660–5694, 2000.

9. LONDON, F. Probleme der Modernen Physik; Sommerfeld Festschrift, p.104–113, 1928.
In: ZEWAIL, A. H. Femtochemistry: Atomic-scale dynamics of the chemical bond. The Journal
of Physical Chemistry A, v.104, n.24, p.5660–5694, 2000.
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Figura 1.2 Representação esquemática da (a) Superf́ıcie de Energia Potencial - PES para
reação A + BC → AB + C e do (b) perfil energético de uma reação qúımica segundo a Teoria
do Estado de Transição - TST. Na TST, para A + BC transformar-se nos produtos AB +
C, os reagentes devem adquirir energia para exceder a barreira de ativação [A · · ·B · · ·C]‡. A
coordenada de reação representa a mudança nas distâncias de ligação e angular que ocorrem
numa reação qúımica durante o processo de ida dos reagentes para os produtos. Na PES, essa
visão é ampliada pois não apenas o caminho de mı́nima energia em que reagentes, estado ativado
(região que contém Ea) e produtos estão contidos é mostrado, mas todas as possibilidades de
rearranjo desses átomos. Como exemplo, temos a situação em que há completa dissociação entre
os átomos: A+B+C. Evidentemente, que esta situação é energeticamente desfavorável, mas no
entanto contemplada nessa teoria.

descrevendo o caminho percorrido pelos núcleos desde o estado de reagente até o estado

de produto, passando por uma região limite de mais alta energia é denominada de Estado

de Transição (TS do Inglês Transition-State) ou complexo ativado (Figura 1.2.(b)).

Em 1935, Eyring10, 11 baseando-se nos trabalhos de Arrhenius, Polanyi e Wigner,

propôs a Teoria do Estado de Transição (TST do inglês Transition-State Theory) que

posteriormente foi denominada de TST Convencional (CTST do inglês Conventional

Transition-State Theory). Nesta teoria basicamente são assumidos que:

¦ Sistemas que conseguirem ultrapassar o estado ativado em direção aos produtos não

podem retornar e formar moléculas de reagente novamente.

¦ A distribuição de energia dentre as moléculas de reagente ocorre de acordo com a

distribuição de Maxwell-Boltzmann. Além disso, é assumido que até mesmo quando

10. EYRING, H. The activated complex in chemical reactions. The Journal of Chemical Physics,
v.3, n.2, p.107–115, 1935.

11. WYNNE-JONES, W. F. K.; EYRING, H. The absolute rate of reactions in condensed phases.
The Journal of Chemical Physics, v.3, n.8, p.492–502, 1935.
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todo sistema não estiver no equiĺıbrio, a concentração das espécies na região do

complexo ativado que se transformam em produtos também podem ser calculada

usando teoria de equiĺıbrio. Este equiĺıbrio não é alterado pela formação do produto.

¦ É posśıvel separar o movimento do sistema pelo estado ativado, definindo assim a

coordenada de reação, dos outros movimentos descritos pela PES.

¦ Uma reação qúımica pode ser satisfatoriamente tratada em termos de um movi-

mento clássico sobre a barreira, em que, os efeitos quânticos são ignorados.

Além disso, a CTST permite obter o fator pré-exponencial de Arrhenius (A) para uma

reação explicitamente, coeficiente de transmissão

k(T ) =
kT
h

K‡ =
kT
h

q‡

qr
exp(−E0/kT ) (1.2)

em que k é a constante de Boltzmann, h é a constante de Planck, q é a função de partição

para o TS (q‡) e reagentes (qr); E0 é a energia relacionada com a energia de ativação (Ea)

de Arrhenius. Assim, se por exemplo tivermos uma reação bimolecular a constante de

velocidade será dada por

k(T ) =
kT
h

K‡ =
kT
h

q‡

qAqB
exp(−E0/kT ) (1.3)

em que qA e qB são as funções de partição para dois reagentes A e B quaisquer. Com

relação a função de partição q, esta é aproximada como produto em função do tipo de

movimento que é realizado pela molécula (translação, rotação e vibração) conforme visto

na Tabela 1.1.

Posteriormente, extensões à CTST foram propostas12, e denominada de TST Gene-

ralizadas, devido à necessidade de aprimoramentos da CTST. Uma delas é a Teoria do

Estado de Transição Variacional (VTST do inglês Variational Transition-State Theory).

A essência desta teoria é que ao invés de concentrar-se no que ocorre no estado ativado

da PES, como realizado pela TST convencional, podemos considerar a divisão da PES

em diferentes posições ao longo do caminho de reação (Figura 1.3). Dessa forma pode-

mos calcular as velocidades de cruzamento através dessas várias superf́ıcies separadoras.

Isto porque múltiplos cruzamentos através dessas superf́ıcies tendem a gerar velocidades

12. LAIDLER, K. J. Chemical Kinetics. Third Edition. New York: Harper & Row, Publishers,
1987. 531 p.
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Tabela 1.1 Funções de partição para diferentes tipos de movimento realizados por
uma molécula qualquer.§

Movimento
Graus de
liberdade

Função de
partição (q)

Ordem de
magnitude

Translação 3 (2πmkT )3/2

h3
1031−1032 m−3

(Por unidade de
volume)

Rotação
(Rotação Linear)

2
(8π2IkT )

σh3
10−102

Rotação
(Molécula
não-linear)

3 8π2(8π3IAIBIC)1/2(kT )3/2

σh3
102−103

Vibração
(Para cada modo

normal)
1

1
1− ehν/kT

1−10

Rotação interna
livre

1 (8π2I′kT )1/2

h
1−10

§ m é a massa da molécula, I o momento de inércia para molécula linear, IA, IB e IC são os
principais momentos de inércia para uma molécula, I′ é o momento de inércia reduzido para
uma rotação interna, ν freqüência vibracional do modo normal, k constante de Boltzmann,
h constante de Planck, T temperatura absoluta, σ número de simetria.

calculadas maiores do que realmente são, então se várias superf́ıcies separadoras são con-

sideradas, a menor velocidade estará próxima do valor correto.

Para determinar as equações de velocidade define-se a constante de velocidade micro-

canônico§ k(E), associada à uma dada energia E dos reagentes. A integração sobre todas

energias, ponderada pela distribuição de Boltzmann, fornece a constante de velocidade

§Em mecânica estat́ıstica e na teoria das velocidades o termo “microcanônico” refere-se a entidades
moleculares que possuem energia fixa E. O termo “canônico” refere-se a um sistema em que as entidades,
como as moléculas do reagente, estão em equiĺıbrio numa dada temperatura.



CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO 7

Figura 1.3 Perfil da reação ao longo do caminho de mı́nima energia, mostrando duas super-
f́ıcies separadoras no estado ativado separados por uma distância δ . Quando a reação atinge
o equiĺıbrio, as concentrações das espécies no complexo ativado oriunda dos reagentes [X‡

r ] e
produtos [X‡

p ] são iguais.

numa dada temperatura, k(T), isto é,

k(T ) =

∫ ∞

0
φr(E)exp−E/kT k(E)d(E)

qr(T )
(1.4)

em que φr(E) é a densidade de estados de energias para os reagentes por unidade de

energia e volume, e qr(E) é a função de partição por unidade de volume dos reagentes.

De acordo com a CTST, a constante de velocidade microcanônico é dada por12

kCT ST (E) =
N‡(E)
hqr(E)

(1.5)

em que N‡(E) é o número de estados internos energeticamente dispońıveis do complexo

ativado. A constante de velocidade térmica na CTST é,

kCT ST (T ) =
kT
h

q‡(T )
qr(T )

exp−E0/kT (1.6)
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em que a energia do estado ativado é obtida usando os reagentes como referência. A

VTST ainda subdivide-se em:

¦ TST Variacional Microcanônica (µVTST do inglês Microcanonical Vari-

ational Transition State Theory).

¦ TST Variacional Canônica (CVTST do inglês Canonical Variational

Transition State Theory).

¦ TST Variacional Canônica Aperfeiçoada (ICVTST do inglês Improved

Canonical Variational Transition State Theory).

Como mostrado por Truhlar e colaboradores13–16, a CVTST é equivalente a localizar

o estado de transição numa posição de máximo na superf́ıcie de energia de Gibbs em

lugar do máximo na superf́ıcie de energia potencial. Também, desde que o movimento

através da superf́ıcie separadora seja tratado classicamente, a teoria do estado de transição

adiabática é idêntica à µVTST.

Na Tabela 1.2, temos os aprimoramentos numéricos devidos à VTST. Os valores são

de constantes de velocidade obtidas para diferentes versões da TST, comparada com

os resultados exatos obtidos de simulações de dinâmica clássica. Nessas simulações, o

fenômeno e tunelamento é desprezado. Para duas reações H + H2 e Br + H2 em 300

K, todos os tratamentos (incluindo CTST) são igualmente satisfatórios; isto porque os

efeitos de recruzamento não são importantes em baixas temperaturas.

Entretanto em 2400 K, grandes erros são encontrados com a CTST, e estes são con-

sideravelmente reduzidos por tratamentos variacionais. Isto ocorre quando, por exemplo,

um átomo de hidrogênio é transferido de um átomo pesado para outro; efeitos de recruza-

mento tornam-se importantes. Então, para a reação

13. GARRETT, B. C.; TRUHLAR, D. G. Generalized transition state theory. canonical variational
calculations using the bond energy-bond order method for bimolecular reactions of combustion
products. Journal of the American Chemical Society, v.101, n.18, p.5207–5217, 1979.

14. GARRETT, B. C.; TRUHLAR, D. G. Variational transition state theory. primary kinetic isotope
effects for atom transfer reactions. Journal of the American Chemical Society, v.102, n.8,
p.2559–2570, 1980.

15. TRUHLAR, D. G.; GARRETT, B. C. Variational transition-state theory. Accounts of Chemical
Research, v.13, n.12, p.440–448, 1980.

16. GRAY, J. C.; TRUHLAR, D. G.; BAER, M. Test of trajectory calculations against quantum
mechanical state-to-state and thermal collinear reaction rates for H + Cl2 → HCl + Cl. Journal
of Physical Chemistry, v.83, n.8, p.1045–1052, 1979.
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C4H9 +H−C4H9 → C4H9−H+C4H9 (1.7)

a CTST em 2400 K, o valor da constante de velocidade aumenta por um fator de 11,4.

Com os tratamentos variacionais existe um considerável aprimoramento, como pode ser

observado pelas razões com relação ao valor exato a seguir:

¦ µVTST: 1,7

¦ CVTST: 2,0

¦ IVTST: 1,9

Tabela 1.2 Razões entre as constantes de velocidade da VTST
usando como referência os valores exatos obtidos das simulações de
dinâmica clássica.

H + H2 → H2 + H Br + H2 → HBr + H

Tipo da TST 300 K 2400 K 300 K 2400 K

CTST 1,0 1,5 1,1 4,2

µVTST 1,0 1,2 1,1 3,7

CVTST 1,0 1,5 1,1 3,9

ICVTST 1,0 1,3 1,1 3,9

1.1 Quando a TST mostra-se insuficiente

Examinemos a reação de decomposição do 2,3-diazabiciclo[2.2.1]hept-2-eno-exo,exo-

d2 (Figura 1.4.(I)), que tem sido postulada na literatura17, 18 como aquela em que ocorre

17. REYES, M.; CARPENTER, B. Mechanism of thermal deazetization of 2,3-diazabicyclo[2.2.1]hept-
2-ene and its reaction dynamics in supercritical fluids. Journal of the American Chemical
Society, v.122, n.41, p.10163–10176, 2000.

18. CARPENTER, B. Intramolecular dynamics for the organic chemist. Accounts of Chemical
Research, v.25, n.11, p.520–528, 1992.
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Figura 1.4 Representação esquemática da seletividade da diazotização do 2,3-
diazabiciclo[2.2.1]hept-2-eno-exo,exo-5,6-d2, a qual só pode ser explicada através do com-
portamento dinâmico associado ao recuo do grupo CH2 quando o fragmento N2 é expelido.

o aparecimento de um intermediário mais rápido que a redistribuição da energia interna.

Experimentalmente, o composto (I) ao sofrer reação, gera dois biciclopentanos, (II) e

(III), numa razão que favorece o isômero exo (III) 3:1 em fase gás. Um mecanismo para

explicar a predominância de (III) seria a formação do biradical (IV), que reage de modo

concertado§ com inversão de configuração dos carbonos dos quais o fragmento N2 está

partindo. No entanto, teŕıamos uma reação de competição com o biradical (V) em que

qualquer um dos produtos (II) e (III) seriam formados numa razão de 1:1. Contudo,

cálculos de dinâmica molecular mostram uma visão diferente19.

Uma análise teórica detalhada sugere que a quebra da segunda ligação C–N (IV)

sempre precede a formação da ligação C–C (Figura 1.5), significando que o intermediário

(V) sempre está presente. Contudo, uma fração da população de (V) termina em (III)

antes de que tenha tempo para redistribuir sua energia interna.

A preferência de (III) sobre (II) é oriunda do movimento dos átomos envolvidos na

expulsão do fragmento N2, pois nesse instante o momento do grupo CH2 faz com que

haja um recuo do hidrocarboneto. A direção e o sentido desse movimento é para baixo

do plano formado pelo diradical simétrico plano (V), conduzindo preferencialmente ao

§Reação concertada é aquela em que ocorre em um único passo cinético. Já uma reação em etapas
ocorrem em duas etapas cinéticas distintas, via intermediário estável.

19. CARPENTER, B. Dynamic behavior of organic reactive intermediates. Angewandte Chemie-
International Edition, v.37, n.24, p.3341–3350, 1998.
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Figura 1.5 Representação diagramática da inclusão dos efeitos dinâmicos na diazotização do
2,3-diazabiciclo[2.2.1]hept-2-eno-exo,exo-5,6-d2. O recuo do grupo CH2 provoca a expulsão do
fragmento N2 e conseqüente formação do anel com estrutura anti aos deutérios.

(III) conforme ilustrado pelas setas largas na Figura 1.5. Em contraste, se (V) tivesse

um tempo de vida longo o suficiente para que a energia interna fosse redistribúıda aleato-

riamente, ambos os canais que terminam em (II) e (III) teriam iguais chances, e não

teŕıamos seletividade.

Estudos como este revelam que modelos cinéticos e estruturais simples amplamente

utilizados, baseados na TST, podem não ser adequados. E o questionamento que pode-

se fazer é: Quantas outras reações podem ter problemas similares na descrição do seu

mecanismo?

Um outro problema com a TST diz respeito ao uso de regiões maiores da PES, além

das regiões de estado de transição e da dos reagentes. A realização de simulações clás-

sicas nessas regiões devem fornecer melhores estimativas das constantes de velocidade,

entretanto, a construção da PES mesmo que parcial, demanda muito trabalho e custo

computacional. Além disso, é fundamental se obter a PES com razoável precisão. Por

exemplo, um erro de 1 kcal ·mol−1 na barreira de ativação causa erros por um fator de

5,6 nos cálculos da velocidade na temperatura ambiente, e um erro de 2 kcal ·mol−1 causa

um erro em um fator de 3120.

Em virtude dessas dificuldades, os métodos de dinâmica direta foram desenvolvidos21.

Nesses métodos, resolve-se as equações de movimento clássicas na formulação de Hamil-

20. TRUHLAR, D.; HASE, W.; HYNES, J. Current status of transition-state theory. Journal of
Physical Chemistry, v.87, n.15, p.2664–2682, 1983.

21. LOURDERAJ, U.; SONG, K.; WINDUS, T. L.; ZHUANG, Y.; HASE, W. L. Direct dynam-
ics simulations using hessian-based predictor-corrector integration algorithms. The Journal of
Chemical Physics, v.126, n.4, p.044105, 2007.
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ton para uma dada condição inicial. Para a integração numérica22 desta trajetória, é

necessário calcular as forças (gradientes de energia) e, se viável a matriz Hessiana. Para

tanto, precisa-se então solucionar a equação de Schrödinger eletrônica utilizando, por

exemplo, métodos de estrutura eletrônica§.

Quando a equação de Schrödinger é solucionada para cada conjunto de coordenadas

nucleares (núcleos fixos) ao longo de trajetórias, teremos a dinâmica de Born-Oppenheimer

(BOMD do inglês Born-Oppenheimer Molecular Dynamics)23, 24 ou a dinâmica direta ab

initio. Quando em cada parte da trajetória resolve-se as equações de movimento dos

núcleos e dos elétrons usando uma Lagrangeana generalizada teremos a dinâmica de

Car-Parinello 25–28 (CPMD do inglês Car-Parinello Molecular Dynamics). Nesse método

§Na dinâmica direta são empregados métodos de estrutura eletrônica tradicionais, tais como: teoria
do funcional da densidade (DFT do inglês Dynamic Functional Theory), métodos ab initio, tais como
Hartree-Fock (HF), teoria de pertubação de Mφ ller-Plesset (MPn’s em que n = 2, 3, 4 e 5), Coupled
Cluster com substituições simples (CCD) e duplas (CCSD) e substituição simples e dupla (CCSD),
Complete Active Space Multiconfiguration of Self Consistent Field (CASCF), além dos métodos semi-
emṕıricos Austin Model 1 (AM1), Parameterized Model 3 (PM3).

22. PRESS, W.; FLANNERY, B.; TEOUKOLSKY, S.; VETTERLING, W. Numerical Recipes in
FORTRAN 77: The Art of Scientific Computing. Second edition. Cambridge: Cambridge
University Press, 1992. 992 p.

23. HELGAKER, T.; UGGERUD, E.; JENSEN, H. Integration of the classical equations of motion on
ab initio molecular potential energy surfaces using gradients and hessians: application to transla-
tional energy release upon fragmentation. Chemical Physics Letters, v.173, n.2-3, p.145–150,
1990.

24. HELGAKER, T.; UGGERUD, E. Dynamics of the reaction CH2OH+ →CHO+ + H2.translational
energy release from ab initio trajectory calculations. Journal American Chemical Society,
v.114, n.11, p.4265–4268, 1992.

25. CAR, R.; PARINELLO, M. Unified approach for molecular dynamics and density-functional theory.
Physical Review Letters, v.55, n.22, p.2471–2474, 1985.

26. SCHLEGEL, H. B.; MILLAM, J. M.; IYENGAR, S. S.; VOTH, G. A.; DANIELS, A. D.; SCUSE-
RIA, G. E.; FRISCH, M. J. Ab initio molecular dynamics: Propagating the density matrix with
gaussian orbitals. The Journal of Chemical Physics, v.114, n.22, p.9758–9763, 2001.

27. IYENGAR, S. S.; SCHLEGEL, H. B.; MILLAM, J. M.; VOTH, G. A.; SCUSERIA, G. E.; FRISCH,
M. J. Ab initio molecular dynamics: Propagating the density matrix with gaussian orbitals. II.
generalizations based on mass-weighting, idempotency, energy conservation and choice of initial
conditions. The Journal of Chemical Physics, v.115, n.22, p.10291–10302, 2001.

28. SCHLEGEL, H. B.; IYENGAR, S. S.; LI, X.; MILLAM, J. M.; VOTH, G. A.; SCUSERIA, G. E.;
FRISCH, M. J. Ab initio molecular dynamics: Propagating the density matrix with gaussian
orbitals. III. comparison with born–oppenheimer dynamics. The Journal of Chemical Physics,
v.117, n.19, p.8694–8704, 2002.
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uma massa fict́ıcia é associada à equação eletrônica durante a resolução das equações de

movimento.

O que diferem as técnicas BOMD e CPMD, é basicamente a maneira como são gera-

das a nova função de onda eletrônica a cada passo temporal da dinâmica29. No caso do

CPMD, os parâmetros da função de onda são propagados como graus de liberdade clássi-

cos, enquanto que na BOMD as equações que descrevem a função de onda são resolvidas

para cada passo temporal. Embora que a técnica BOMD em relação ao CPMD, seja

mais precisa e com demanda computacional inferior para sistemas moleculares, a técnica

CPMD possui demanda computacional inferior para sistemas sob condições periódicas de

contorno, tais como ĺıquidos e vidros, para citar alguns.

1.2 Aplicações para dinâmica direta BOMD

No ińıcio da década de 90, surgiram os primeiros trabalhos que utilizaram modelos

construção de modelos de segunda ordem (baseados na Hessiana) para PES23. Assim, por

exemplo, os processos de dissociação do metanol protonado24 (CH2OH+ → CHO+ + H2)

e de fotodissociação do formaldéıdo30 (H2CO → H2 + CO) foram estudadas sob o ponto

de vista dinâmico. Posteriormente, outros estudos foram realizados, tais como reação de

formação de halogenetos31, 32, fotodissociação da s-tetrazina33, substituição nucleof́ılica

29. GIBSON, D. A.; IONOVA, I. V.; CARTER, E. A. A comparison of Car–Parrinello and Born–
Oppenheimer generalized valence bond molecular dynamics. Chemical Physics Letters, v.240,
n.4, p.261–267, 1995.

30. CHEN, W.; HASE, W. L.; SCHLEGEL, H. B. Ab initio classical trajectory study of H2CO →
H2+CO dissociation. Chemical Physics Letters, v.228, n.4-5, p.436–442, 1994.

31. BOLTON, K.; HASE, W. L.; SCHLEGEL, H. B.; SONG, K. A direct dynamics study of the F +
C2H4 → C2H3F + H product energy distributions. Chemical Physics Letters, v.288, n.5-6,
p.621–627, 1998.

32. BOLTON, K.; SCHLEGEL, H. B.; HASE, W. L.; SONG, K. An ab initio quasi-classical direct
dynamics investigation of the F + C2H4 → C2H3F + H product energy distributions. Physical
Chemistry Chemical Physics, v.6, n.1, p.999–1011, 1999.

33. LI, X.; ANAND, S.; MILLAMY, J. M.; SCHLEGEL, H. B. An ab initio direct classical trajectory
study of s-tetrazine photodissociation. Physical Chemistry Chemical Physics, v.12, n.4,
p.2554–2559, 2002.
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de segunda ordem34, 35 (SN2), estéreo-mutações térmicas do ciclopropano36, rearranjo

térmico do vinilciclopropano-ciclopentano37, 38 utilizando método semi-emṕırico, assim

como estudos mais detalhados com sistemas abordados anteriormente39.

1.2.1 Uma reação SN2 que evita seu mı́nimo de energia potencial

Hase e colaboradores40 aplicaram o método da dinâmica direta BOMD para a reação

SN2: OH− + CH3F → CH3OH + F−. A reação SN2 tornou-se bastante conhecida nos

livros-texto41 e cujo mecanismo ainda permanece controverso42. Quando em fase gás, a

TST prevê a formação de um intermediário de reação (Figura 1.6) e a PES calculada por

34. INGOLD, C. K. Structure and mechanism in organic chemistry. 2nd edition. New York:
Cornell University press, 1969. 1266 p. In: CAREY, F. A.; SUNDBERG, R. J. Advanced
Organic Chemistry: Structure and Mechanisms (Part A). 4th edition. New York: Kluwer
Academic/Plenum Publisher, 2000. 823 p.

35. LI, G.; HASE, W. Ab initio direct dynamics trajectory study of the Cl− + CH3Cl SN2 reaction
at high reagent translational energy. Journal of the American Chemical Society, v.121, n.30,
p.7124–7129, 1999.

36. DOUBLEDAY, C.; BOLTON, K.; HASE, W. Direct dynamics quasiclassical trajectory study of
the thermal stereomutations of cyclopropane. Journal of Physical Chemistry A, v.102, n.21,
p.3648–3658, 1998.

37. DOUBLEDAY, C. Mechanism of the vinylcyclopropane-cyclopentene rearrangement studied by
quasiclassical direct dynamics. Journal of Physical Chemistry A, v.105, n.26, p.6333–6341,
2001.

38. DOUBLEDAY, C.; LI, G.; HASE, W. L. Dynamics of the biradical mediating vinylcyclopropane-
cyclopentene rearrangement. Physical Chemistry Chemical Physics, n.4, p.304–312, 2002.

39. LI, X.; MILLAM, J. M.; SCHLEGEL, H. B. Ab initio molecular dynamics studies of the photodis-
sociation of formaldehyde, H2CO → H2 + CO: Direct classical traje ctory calculations by MP2
and density functional theory. The Journal of Chemical Physics, v.113, n.22, p.10062–10067,
2000.

40. SUN, L.; SONG, K.; HASE, W. L. A SN2 reaction that avoids its deep potential energy minimum.
Science, v.296, n.5569, p.875–878, 2002.

41. CAREY, F. A.; SUNDBERG, R. J. Advanced Organic Chemistry: Structure and
Mechanisms (Part A). 4th edition. New York: Kluwer Academic/Plenum Publisher, 2000.
823 p.

42. MIKOSCH, J.; TRIPPEL, S.; EICHHORN, C.; OTTO, R.; LOURDERAJ, U.; ZHANG, J. X.;
HASE, W. L.; WEIDEMULLER, M.; WESTER, R. Imaging nucleophilic substitution dynamics.
Science, v.319, n.5860, p.183–186, 2008.
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Figura 1.6 O perfil da Coordenada de Reação Intŕınseca (IRC do inglês Intrinsic Reaction
Coordinate) para OH− + CH3F → CH3OH + F− conectando os reagentes e produtos calculado
com o método MP2/6-311G(d). Logo no ińıcio, por volta de -5 de distância (amu1/2 ao) o
complexo [OH· · ·CH3–F−] formado pela aproximação da hidroxila atinge seu valor mı́nimo,
formando o primeiro poço de potencial. Após atravessar o estado de transição amu1/2 ao, inicia-
se a dissociação F− ao longo de um eixo colinear dos átomos O–C–F que é conclúıda por volta
de 5 amu1/2 ao. Em seguida por volta de 12 amu1/2 ao o F− inicia sua aproximação da hidroxila.
O complexo CH3OH· · ·F− tem o mı́nimo de energia para a ligação de hidrogênio em torno de
25 amu1/2 ao. Notação das cores dos átomos: cinza = carbono, branca = hidrogênio, vermelho
= oxigênio e azul claro = flúor.

métodos ab initio indicam a presença de dois mı́nimos a e b43–45. Em contra partida,

experimentos que investigam a cinética e a dinâmica não revelaram a presença do inter-

mediário associado ao mı́nimo b46. Das 64 trajetórias calculadas com a teoria MP2/6-

43. SHI, Z.; BOYD, R. J. An ab initio study of model SN2 reactions with inclusion of electron cor-
relation effects through second-order Mφ ller-Plesset perturbation calculations. Journal of the
American Chemical Society, v.112, n.19, p.6789–6796, 1990.

44. RIVEROS, J. M.; SENA, M.; GUEDES, G. H.; XAVIER, L. A.; SLEPETYS, R. Recent advances
in the energetics and mechanisms of gas-phase ionic reactions. Pure and Applied Chemistry,
v.70, n.10, p.1969–1976, 1998.

45. GONZALES, J.; COX, R.; BROWN, S.; ALLEN, W.; SCHAEFER, H. Assessment of density
functional theory for model SN2 reactions: CH3X + F− (X = F, Cl, CN, OH, SH, NH2, PH2).
Journal of Physical Chemistry A, v.105, n.50, p.11327–11346, 2001.

46. DEPUY, C. H.; GRONERT, S.; MULLIN, A.; BIERBAUM, V. M. Gas-phase SN2 and E2 reactions
of alkyl halides. Journal of the American Chemical Society, v.112, n.24, p.8650–8655, 1990.
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311G(d), 33 permaneceram na região do primeiro mı́nimo (a) na forma do complexo

[HO· · ·CH3F]− como intermediário da reação. As 31 trajetórias restantes ultrapassaram

o TS mas seguiram dois caminhos de reação distintos: O primeiro caminho segue a IRC

até o sistema ficar aprisionado no segundo mı́nimo (b) e por conseguinte seria o caminho

preferencialmente escolhido, segundo a TST. No entanto, apenas quatro trajetórias se-

guiram este caminho, das quais somente uma trajetória formou a espécie [CH3OH· · ·F]−.

As 27 trajetórias restantes seguiram o segundo caminho, ou seja, a dissociação direta,

com a partida do ı́on F− ao longo do eixo colinear dos átomos O–C–F.

Dentre os vários sistemas com mecanismos ainda não completamente elucidados desta-

camos a reação de desidratação de um álcool protonado bem como a cicloadição entre

buteno e eteno que abordaremos nas seções 1.3 e 1.4, respectivamente.

1.3 Reação de desidratação de álcool

Um mecanismo de reação ainda controverso47, 48, segundo Dupuis e colaboradores49,

é a desidratação de pinacolil protonado, que não segue necessariamente os intermediários

de reação ao longo da IRC (Figura 1.7).

Embora cálculos ab initio com as metodologias HF, MP2 e DFT (com o funcional

B3LYP50, 51) e conjuntos de bases52 6-31G* e 6-311G** forneçam somente um TS as-

sociado ao caminho concertado, os efeitos dinâmicos no mecanismo reação mostram re-

sultados um pouco diferentes. Das 50 trajetórias que foram calculadas iniciando-se no

reagente, com velocidades atômicas iniciais atribúıdas aleatoriamente a partir de uma

47. ANDO, T.; YAMAWAKI, J.; MORISAKI, H. Neighboring group participation in solvolysis. VIII

methyl participation in acetolysis of 2-methyl-2-adamantylmethyl p-bromobenzenesulfonate. an-
gular dependence of [beta]-methyl carbon-14 and deuterium kinetic isotope effects. Tetrahedron
Letters, v.20, n.2, p.117–120, 1979.

48. ANDO, T.; MORISAKI, H. Neighboring group participation in solvolysis. IX.1 methyl participa-
tion in solvolysis of pinacolyl brosylate. Tetrahedron Letters, v.20, n.2, p.121–122, 1979.

49. AMMAL, S. C.; YAMATAKA, H.; AIDA, M.; DUPUIS, M. Dynamics-driven reaction pathway in
an intramolecular rearrangement. Science, v.299, n.5612, p.1555–1557, 2003.

50. BECKE, A. D. Density-functional thermochemistry. III. the role of exact exchange. The Journal
of Chemical Physics, v.98, n.7, p.5648–5652, 1993.

51. LEE, C.; YANG, W.; PARR, R. G. Development of the colle-salvetti correlation-energy formula
into a functional of the electron density. Physical Review B, v.37, n.2, p.785, 1988.

52. HEHRE, W.; RADOM, L.; SCHLEYER, P.; POPLE, J. Ab initio Molecular Orbital Theory.
New York: John Wiley & Sons, 1985. 576 p.
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Figura 1.7 Rearranjo intramolecular do (R)-3,3-dimetilbutan-2-ol protonado, no qual a hete-
rólise produz carbocátion terciário tanto pelo mecanismo concertado como pelo mecanismo em
etapas.

distribuição de Maxwell-Boltzmann no valor de 26 kcal ·mol−1 consistente com a tem-

peratura de 400 K até 500 fs, 28 (56%) permaneceram na região dos reagentes. Das

22 restantes, em 20 (40%) delas a ligação C–O foi quebrada para gerar o intermediário

carbocátion secundário. Curiosamente apenas 1 (2%) trajetória rearranja diretamente

para os produtos de maneira concertada e uma outra (2%) fornece o produto em etapas

(não-concertado) (Figura 1.8.(a)).

Quando o tempo de simulação é prolongado para 4000 fs, das 20 trajetórias na região

do intermediário apenas 8 (oito) permaneceram nesta região. Das 12 restantes, 7 (sete)

seguiram para os produtos e as 5 (cinco) restantes retornaram para a região dos reagentes.

Essas distribuições estão mostradas na Figura 1.8.(b).

De acordo com esse estudo, os efeitos dinâmicos fazem com que a reação do álcool

protonado não siga o caminho da IRC, Na maioria dos casos, a reação é iniciada pela

quebra da ligação C–O para gerar o carbocátion secundário com tempos de vida de pelo

ao menos 4000 fs, apesar de não ser uma estrutura de mı́nimo na PES. Neste tipo de

reação os efeitos dinâmicos mostraram-se imprescind́ıveis para entender como a reação se
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Figura 1.8 Distribuição percentual de cada canal de reação das 50 trajetórias associadas à
desidratação do (R)-3,3-dimetilbutan-2-ol protonado para (a) 500 fs e (b) 4000 fs. É importante
ressaltar que intermediário carbocátion terciário permanece ainda estável por um peŕıodo de
4000 fs.

processa em seus mı́nimos detalhes.

Embora esses resultados sejam bastante interessantes ao mostrar, por exemplo, a pre-

sença do intermediário carbocátion secundário, este estudo carece de mais trajetórias

(foram realizadas apenas 50 trajetórias reativas) bem como de outras maneiras de re-

distribuição de energia térmica do sistema. Por exemplo, daquelas que não seja apenas

distribúıda através da velocidades atômicas iniciais, mas também aleatoriamente aos mo-

dos normais, assim como pelo recozimento simulado e fragmentação§ (SA/F).

1.4 Reação de Diels-Alder

Ferramenta sintética muito útil na obtenção de ciclohexenos (Figura 1.9) cuja śıntese

desenvolvida pelos alemães Otto Diels e Kurt Alder literatura53 lhes deram o prêmio

§Maiores informações a respeito dos modos de redistribuição de energia estão descrição na seção 3.5.

53. DIELS, O.; ALDER, K. Chem. Ber., v.62, p.554, 1929. In: DEWAR, M. J. S.; PIERINI, A. B.
Mechanism of the Diels-Alder reaction. studies of the addition of maleic anhydride to furan and
methylfurans. Journal of the American Chemical Society, v.106, n.1, p.203–208, 1984.
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Figura 1.9 Representação esquemática geral, proposto por Diels e Alder, para a reação de
ciclo-adição. O aduto é obtido quando um dieno e um dienófilo se combinam.

Nobel de qúımica em 195054.

De modo geral, a reação dá-se entre um dieno conjugado (um sistema com 4 elétrons

π) e um composto contendo uma ligação dupla (um sistema com 2 elétrons π), chamado

dienófilo, que ao se combinarem formam o produto (também chamado de aduto) que

contém duas novas ligações σ às custas de duas ligações π do dieno e do dienófilo. Este

tipo de reação possui algumas caracteŕısticas55, tais como:

¦ Grupos retiradores de elétrons no dienófilo e/ou grupos doadores de elétrons no

dieno favorecem a formação de produtos;

¦ Elevada estereoespecificidade;

¦ O controle cinético favorece a formação de estereoqúımica endo, ao contrário do

produto termodinâmico.

O exemplo mais simples de uma reação de Diels-Alder (DA) ocorre entre a confor-

mação s-cis§ do 1,3-butadieno na presença do eteno produzindo ciclohexeno (Figura 1.10).
§A terminologia“s” é designada para nomear sistemas moleculares que podem ser interconvertidos através
de rotação em torno de uma ligação simples. No caso do 1,3-butadieno, a conformação s-trans é predo-
minante à temperatura ambiente. No entanto, para reação de DA a conformação s-cis é necessária.

54. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1950/index.html>Acesso em
23/09/2007.

55. SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B. Qúımica Orgânica. Oitava edição. Rio de Janeiro:
Livros Técnicos Cient́ıficos Editora S.A., 2005. 715 p.
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Figura 1.10 Posśıveis mecanismos para reação de DA entre s-cis-1,3-butadieno e eteno: śın-
crono/simétrico e asśıncrono/assimétrico.

Diversos estudos têm sido realizados para avaliar se a reação se processa de modo

concertado ou em etapas, e no caso de ser concertado se o mecanismo é śıncrono ou

asśıncrono§.

Estudos experimentais realizados por Lee e colaboradores56 mostram que para uma

retro-reação de DA do ciclohexeno, usando espectroscopia de fotofragmentação transla-

cional num feixe molecular, o caminho de dissociação concertado é preferido em relação

aquele em etapas.

Já para Dewar e colaboradores57, não existem evidências de que qualquer reação de

DA ocorra de maneira śıncrona. Muito pelo contrário, reações de dienos ou dienófilos

assimétricos reagem a partir de TS assimétricos. No entanto, não existem evidências que

o mesmo não ocorra quando os reagentes sejam simétricos. De fato, todas as evidências

podem ser interpretadas em termos de um TS muito assimétrico, próximo a um bi-

radical ou zwitterion indicando que o mecanismo pode ocorrer em duas etapas ou em

§A reação concertada dividi-se em śıncrona e asśıncrona. Śıncrona é aquela em que as mudanças na
ligação ocorrem simultaneamente no TS num único estágio. Já na asśıncrona, é preciso mais de um
estágio para que o processo seja conclúıdo.

56. ZHAO, X.; CONTINETTI, R. E.; YOKOYAMA, A.; HINTSA, E. J.; LEE, Y. T. Dissociation of
cyclohexene and 1,4-cyclohexadiene in a molecular beam. The Journal of Chemical Physics,
v.91, n.7, p.4118–4127, 1989.

57. DEWAR, M. J. S.; PIERINI, A. B. Mechanism of the Diels-Alder reaction. studies of the addition
of maleic anhydride to furan and methylfurans. Journal of the American Chemical Society,
v.106, n.1, p.203–208, 1984.
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Figura 1.11 Representação esquemática dos componentes das reações envolvendo os sistemas
(a) ciclohexeno (b) norborneno e (c) biciclo-2,2,2-oct-2-eno. Estrutura molecular de partida,
TS concertado, intermediário diradical, e os produtos da retro reação de DA. Notação das cores
dos átomos: cinza-escuro = carbono, cinza-claro = hidrogênio.

dois estágios58.

Na realidade, o grande problema de se estudar este tipo de reação é determinar o tempo

em que o processo de quebra e formação de ligação ocorre. Conforme visto na Figura 1.1, a

escala temporal para este tipo de reação está entre 10−12 e 10−13 s, o que significa que até o

surgimento das técnicas femtoqúımicas não era posśıvel acompanhar o processo de quebra

e formação de ligação para essa reação. Desde então, Zewail e colaboradores realizaram

os primeiros estudos dinâmicos para retro reações de DA de vários sistemas59, 60 dentre

58. DEWAR, M. J. S.; OLIVELLA, S.; STEWART, J. J. P. Mechanism of the Diels-Alder reaction:
reactions of butadiene with ethylene and cyanoethylenes. Journal of the American Chemical
Society, v.108, n.19, p.5771–5779, 1986.

59. DIAU, E. W. G.; DE FEYTER, S.; ZEWAIL, A. H. Femtosecond dynamics of retro Diels-Alder
reactions: the concept of concertedness. Chemical Physics Letters, v.304, n.3-4, p.134–144,
1999.

60. HORN, B.; HEREK, J.; ZEWAIL, A. Retro-Diels-Alder femtosecond reaction dynamics. Journal
of the American Chemical Society, v.118, n.36, p.8755–8756, 1996.
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Figura 1.12 Representação em curvas de ńıveis da PES para a retro reação de DA do sistema
ciclohexeno. Os valores representam energias relativas em kcal ·mol−1. R1 e R2 são as coorde-
nadas definidas pela quebra das ligações C–C. Em (b) temos o espectro de massa obtido com
pulsos de femtossegundos para o ciclohexeno. O pico com valor de 82 amu refere-se ao precursor
(ciclohexeno) ou a espécies diradicais após a fragmentação beta. Em (c) temos os transientes
dos compostos de partida (©) e dos fragmentos (¤).

eles ciclohexeno, norborneno e biciclo-2,2,2-oct-2-eno (Figura 1.11) a fim de avaliar por

qual caminho (concertado ou etapas) a dinâmica se processa.

Para ilustrar os resultados, na Figura 1.12.(a) temos a representação 2-D da PES no

estado fundamental para o ciclohexeno. São mostrados tanto o caminho concertado (R1 =
R2), linha tracejada, quanto o caminho em etapas (R1 6= R2), linha sólida. Os resultados

mostram que ambos os caminhos são posśıveis. Medidas realizadas por volta de 200 fs

indicam a presença de intermediários capazes de vibrar muitas vezes antes da ligação se

quebrar (o tempo para uma vibração C–C é em torno de 30 fs). Isso é comprovado ao

se observar os picos do espectro de massas obtido com pulsos de femtossegundos para

o ciclohexeno da Figura 1.12.(b). O pico com valor de 82 amu refere-se ao precursor

(ciclohexeno) assim como espécies diradicais após a fragmentação tipo β (intermediário

anti ou gauche-in da Figura 1.12.(a)). Os picos com 67 amu e 54 amu representam os

sinais dos ı́ons correspondentes ao precursor (82 amu) menos 15 amu e menos 28 amu
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dos grupos metila e eteno, respectivamente. Esse pico mostra que de fato há formação

desses intermediários de reação que evitam a IRC do sistema que seguiu um caminho

concertado, śıncrono e simétrico. Na Figura 1.12.(c) temos os transientes dos compostos

de partida (©) e dos fragmentos (¤). O sinal do precursor em 82 sobe em menos 10 fs

e decai em 225±20 fs. Já o sinal do fragmento (54 amu) sobe em 15±10 fs e decai em

150±15 fs mostrando que de fato o fragmento é formado antes que o sinal do precursor

decaia e haja formação dos produtos.

Dessa forma, os autores conclúıram que esta reação não segue trajetórias puramente

concertadas e/ou em etapas, mas uma mescla de configurações determinada pela topolo-

gia da PES. Contudo, essas duas trajetórias foram as majoritárias com predominância

do mecanismo concertado simétrico com 4,1; 7,4 e 1,1 kcal ·mol−1 mais estáveis que o in-

termediário anti para ciclohexeno, norborneno e biciclo-2,2,2-oct-2-eno, respectivamente.

Isso decorre porque a escala temporal de femtossegundos permitiu que ambas trajetórias

pudessem ser sondadas, ao contrário da TST que utilizada no seu limite operacional

implica na ausência de qualquer intermediário.

Embora boa parte dos estudos confirmem que esta reação ocorra numa única etapa

(concertado), ainda não foram realizados estudos que utilizem métodos de dinâmica direta

com diversos critérios de distribuição de energia clássica que avaliem o caráter simultâneo

da formação e quebra das ligações (śıncrono e asśıncrono).



Caṕıtulo 2

Objetivos e Estratégias

“Meu objetivo nunca foi além do de procurar reformar meus próprios

pensamentos e construir num terreno que é todo meu, de forma que,

se minha obra me tiver agradado bastante, mostro aqui seu modelo...”

—RENÉ DESCARTES (Discurso do Método, 1637)

Dentro deste contexto, temos como o principal objetivo, estudar os efeitos da dis-

tribuição da energia térmica entre os núcleos no cálculo de k(E), em dois sistemas:

1. Desidratação do pinacolil ((R)-3,3-dimetilbutan-2-ol) protonado

[(CH3)3-C-CH(OH2)CH3]+;

2. Reação de Diels-Alder entre s-cis-1,3-butadieno e eteno.

As estratégias empregados nestes estudos consistem na utilização de métodos de-

pendentes do tempo (BOMD) e na distribuição da energia térmica, determinada pela

equipartição clássica, das seguintes maneiras:

¦ velocidades iniciais aleatórias para os átomos;

¦ distribuição aleatória aos modos normais;

¦ recozimento térmico simulado/fragmentação ou Simulated Annealing/Fragmentation

(SA/F).
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Caṕıtulo 3

Metodologia

“Quem quiser vatapá, ô / Que procure fazer / Primeiro o fubá /

Depois o dendê / Procure uma nêga baiana, ô / Que saiba mexer/

Que saiba mexer / Que saiba mexer

(...)

Bota castanha de caju/ Um bocadinho mais / Pimenta malagueta /

Um bocadinho mais /Bota castanha de caju/ Um bocadinho mais /

Pimenta malagueta / Um bocadinho mais

(...)

Não para de mexer, ô / Que é pra não embolar/ Panela no fogo / Não

deixa queimar / Com qualquer dez mil réis e uma nêga ô / Se faz um

vatapá / Se faz um vatapá / Que bom vatapá.”

—DORIVAL CAYMMI (Vatapá, 1957)

A dinâmica direta BOMD é a principal metodologia empregada nesse trabalho, e esta

por sua vez combina outras metodologias, a saber, basicamente três. A primeira delas

diz respeito aos métodos de estrutura eletrônica empregados no cálculo da energia, gra-

dientes e se viável, as Hessianas durante a dinâmica. A segunda trata de como a energia

interna associada à energia dos núcleos será distribúıda pela molécula. Já a última trata

da dinâmica clássica em si, isto é, da resolução das equações de movimento, por exemplo,

as equações de Newton. Comecemos então pelos métodos de estrutura eletrônica.
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3.1 Métodos de Estrutura Eletrônica

A descrição de sistemas quânticos é dada, aproximadamente, pela equação de Schrö-

dinger61:

(Ĥ− T̂ )Ψ(~Xnuc,~xele; t) = 0 (3.1)

em que Ĥ é o operador Hamiltoniano independente do tempo, enquanto o operador

T̂ , expresso como ıh̄ ∂
∂ t , é dependente do tempo. Para um sistema com Mnuc núcleos

e N elétrons, Ψ é a função de onda do sistema dependente das coordenadas nucleares

~Xnuc = ~X1,~X2,~X3, ...,~XM; eletrônicas ~xele =~x1,~x2,~x3, ...,~xN ; e parametricamente do tempo

t. As coordenadas ~Xα e ~xi combinam as coordenadas espaciais e de spin. Para este

Hamiltoniano, escrevemos a função de onda como produto de duas funções:

Ψ(~Xnuc,~xele; t) = Ψ(~Xnuc,~xele)×Ψ(t) (3.2)

substituindo a equação (3.2) na (3.1) e dividindo cada parcela por Ψ(~Xnuc,~xele)×Ψ(t)
teremos que

ĤΨ(~Xnuc,~xele)
Ψ(~Xnuc,~xele)

− T̂ Ψ(t)
Ψ(t)

= 0 (3.3)

Estas parcelas devem ser iguais à mesma constante tal que a soma seja nula. Assim

ĤΨ(~Xnuc,~xele)
Ψ(~Xnuc,~xele)

= E =⇒ ĤΨ(~Xnuc,~xele) = EΨ(~Xnuc,~xele) (3.4)

e
T̂ Ψ(t)
Ψ(t)

= E (3.5)

em que E é uma constante com unidade de energia, já que Ĥ tem unidade de energia. A

equação (3.4) é a equação de Schrödinger independente do tempo e é o objeto de estudos

e resoluções dos métodos de estrutura eletrônica61. O operador Hamiltoniano Ĥ pode ser

expresso da seguinte forma:

Ĥ = ĤX + Ĥx + ĤXx (3.6)

em que ĤX e Ĥx são os operadores Halmitonianos para os núcleos e elétrons, respectiva-

mente. Cada um deles, por sua vez, é composto pela soma dos operadores de energia

cinética (K̂) e potencial (V̂ ) núcleo-núcleo e elétron-elétron. ĤXx é o operador de intera-

61. COOK, D. B. Handbook of Computational Quantum Chemistry. New York: Dover Publi-
cations, INC, 2005. 805 p.
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ção elétron-núcleo. Dentro do modelo de Born-Oppenheimer algumas considerações são

impostas na equação (3.4). Da grande diferença nas escalas temporais dos movimentos

eletrônicos e nucleares devido às diferenças de massas destas part́ıculas, os núcleos são con-

siderados estáticos neste modelo. Quantitativamente, os termos de acoplamento elétron-

núcleo podem ser desprezados pois quando se faz uma análise por teoria de pertubação

temos uma correção inicial de 4a ordem com relação ao parâmetro de acoplamento. Esta

é chamada de aproximação de Born-Oppenheimer (BOA do inglês Born-Oppenheimer

Approximation). Muitas conseqüências decorrem da BOA. Por exemplo, interpretações

dos espectros nas regiões do infra-vermelho e microondas; definição operacional para R0

(estruturas de mı́nimo de energia e de equiĺıbrio) e da estrutura molecular. Entretanto,

para que a BOA forneça previsões adequadas é preciso que cada superf́ıcie de energia

potencial tenha mı́nimos bem definidos e separados. Quando essas condições não são

satisfeitas os termos de acoplamento passam a ser relevantes e então a BOA falha.

Uma das mais importantes conseqüências é escrever a função de onda total Ψ(~Xnuc,~xele)
como um produto da função de onda dependente das coordenadas nucleares Ψnuc(~Xnuc) e

eletrônicas; que é parametricamente das coordenadas nucleares Ψele(~xele;~Xnuc):

Ψ(~Xnuc,~xele) = Ψnuc(~Xnuc)×Ψele(~xele;~Xnuc) (3.7)

substituindo a equação (3.7) em (3.4) obtém-se uma equação para os núcleos

[Ĥnuc(~Xnuc)+Eele]Ψnuc(~Xnuc) = EnucΨnuc(~Xnuc) (3.8)

e outra para os elétrons que parametricamente dependente das posições dos núcleos

ĤeleΨele(~xele;~Xnuc) = EeleΨele(~xele;~Xnuc) (3.9)

A equação (3.9) é chamada de equação de Schrödinger eletrônica independente do tempo

com os núcleos fixos e é a principal equação usada como ponto de partida para a maioria

dos métodos de estrutura eletrônica. A solução desta equação, em prinćıpio, fornece

todas as propriedades dos estados estacionários de muito elétrons62. Ĥele é o operador

62. MORGON, N. Estudo da Função Peso do Método da Coordenada Geradora Aplicada
a Sistemas Atômicos e Moleculares, 1994. 140 f. Tese (Doutorado) - Instituto de Qúımica,
Universidade Estadual de Campinas, São Paulo.
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Hamiltoniano eletrônico não-relativ́ıstico e é dado por

Ĥele = K̂ele +V̂ele = K̂ele +V̂Ne +V̂ee (3.10)

em que K̂ele, V̂Ne e V̂ee são os operadores de energia cinética, potencial atrativa elétron-

núcleo e potencial repulsiva elétron-elétron, respectivamente, e são expressas por:

K̂ele =− h̄2

2me

N

∑
i

∇2
i (3.11)

V̂Ne =−
N

∑
i

Nnuc

∑
I

ZIe2

4πε0rIi
(3.12)

V̂ee =
1
2

N

∑
i, j

(i 6= j)

e2

4πε0ri j
(3.13)

em que me, ∇2
i , ZI, 4πε0, rIi e ri j são respectivamente, massa do elétron, Laplaciano do

elétron i, número atômico do núcleo I, constante elétrica, distância entre o núcleo I e o

elétron i, e a distância intereletrônica entre os elétrons i e j.

Em prinćıpio, nos cálculos de estrutura molecular, os termos energia de repulsão

núcleo-núcleo não estão inclúıdos no Hamiltoniano Hele, pois é constante, sendo adi-

cionado ao final do cálculo. Existem basicamente dois métodos para resolver esta equação.

Nos métodos ab initio (do Latim “do ińıcio”), um modelo é escolhido para a função de

onda eletrônica e a equação (3.10) é resolvida usando-se como entrada apenas valores das

constantes f́ısicas universais, além dos números atômicos dos núcleos. Outra caracteŕıs-

tica desses métodos é que os meios para se chegar ao resultado exato são bem conhecidos,

porém com custo computacional inviável na medida que o sistema molecular aumenta. Di-
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ante dessas dificuldades, os métodos semi-emṕıricos foram desenvolvidos63–67 para tratar

uma variedade de sistemas moleculares que ainda não são posśıveis de serem tratados

computacionalmente com os métodos ab initio. Os métodos semi-emṕıricos fazem uso de

formas simplificadas do Hamiltoniano eletrônico e também de parâmetros ajustáveis com

valores obtidos de dados experimentais. Nos próximos tópicos abordaremos os métodos

ab initio Hartree-Fock-Roothaan (HFR) e semi-emṕırico AM1 em maiores detalhes.

3.1.1 O método Hartree-Fock-Roothaan

O grande problema em cálculos de estrutura eletrônica de sistemas multieletrônicos

está no tratamento do termo de repulsão elétron-elétron (V̂ee), que depende da distância

intereletrônica ri j, equação (3.13). Para resolver esse problema faz-se necessário impor a

separação das variáveis. Para tal, primeiramente supõe-se que os elétrons não interagem

entre si. Assim o Hamiltoniano toma a forma

Ĥcore =
N

∑
i=1

ĥi (3.14)

em que ĥi é o Hamiltoniano hidrogenóide para o elétron i num campo de núcleos com

autofunções (ψi) e autovalores (εi).

ĥiψi = εiψi (3.15)

63. STEWART, J. J. P. Optimization of parameters for semiempirical methods V: Modification of
NDDO approximations and application to 70 elements. Journal of Molecular Modeling, v.13,
n.12, p.1173–1213, 2007.

64. DEWAR, M.; ZOEBISCH, E.; HEALY, E.; STEWART, J. AM1: A new general purpose quantum
mechanical molecular model. Journal American Chemical Society, v.107, n.13, p.3902–3909,
1985.

65. DANILOV, V.; STEWART, J.; MOURIK, T. A PM6 study of the “hydration shell” of nucleic
acid 64 bases in small water clusters. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics,
v.24, n.6, p.652–653, 2007.

66. DEWAR, M.; THIEL, W. Ground states of molecules. 38.The MNDO method. Approximations
and parameters. Journal American Chemical Society, v.99, n.15, p.4899–4907, 1977.

67. ROCHA, G.; FREIRE, R.; SIMAS, A.; STEWART, J. RM1: A reparameterization of AM1

for H, C, N, O, P, S, F, Cl, Br, and I. Journal of Computational Chemistry, v.27, n.10,
p.1101–1111, 2006.



3.1 MÉTODOS DE ESTRUTURA ELETRÔNICA 30

Este operador é chamado de Hamiltoniano de caroço (core). As autofunções ψi são

chamadas de Orbitais Moleculares (MO do inglês Molecular Orbital) do sistema68, 69.

Como Ĥcore é a soma dos Hamiltonianos de 1-elétron, a função de onda total (Ψcore) será

um produto das funções de onda de 1-elétron (ψi),

Ψcore(1,2,3, ...,N) = ψi(1)ψ j(2) · · ·ψk(N) (3.16)

Ainda, Ψcore é autofunção de Ĥcore, pois

ĤcoreΨcore = EcoreΨcore (3.17)

em que o autovalor do sistema E, é a soma dos autovalores dos Hamiltonianos ĥi,

E = εi + ε j + · · ·+ εk (3.18)

Contudo, o produto de funções de um elétron, equação (3.16), não satisfaz o prinćı-

pio da exclusão de Pauli e o prinćıpio da anti-simetria70. Assim, devemos expressar

a função de onda multieletrônica como o produto, Ψele(~x1,~x2, ...,~xn) = ψ(~r1,~r2, ...,~rn)×
ϕspin(~σ1,~σ2, ...,~σN) tal que satisfaça as condições de anti-simetria e de exclusão. Ou en-

tão, podemos introduzir o conceito de Spin-Orbital Molecular (MSO do inglês Molecular

SpinOrbital), que é o produto entre as funções MO e de spin:

ϕ(~x) = ψ(~r)×σ (3.19)

em que ψ(~r) representa a função espacial (MO) e

σ =

{
α
β

em que α e β são as funções de spin com autovalores 1
2 e −1

2 , respectivamente. Para

garantir a anti-simetria total de Ψ, podemos expressá-la na forma de determinante de

68. MULLIKEN, R. The assignment of quantum numbers for electrons in molecules.I. Physical Re-
view, v.32, n.2, p.186–222, 1928.

69. ROOTHAAN, C. New developments in molecular orbital theory. Reviews of Modern Physics,
v.23, n.2, p.69–89, 1951.

70. SZABO, A.; OSTLUND, N. Modern Quantum Chemistry. New York: Dover Publications,
INC, 1996. 466 p.
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Slater71. Obtemos assim a função de onda de Hartree-Fock (ΨHF):

ΨHF =
1√
N!

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

ϕa(1) ϕb(1) · · · ϕz(1)
ϕa(2) ϕb(2) · · · ϕz(2)

...
...

...
...

ϕa(N) ϕb(N) · · · ϕz(N)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

(3.20)

Este determinante tem N linhas e N colunas porque há um spin-orbital para cada um dos

N-elétrons presentes. Esta representação evita que elétrons com mesmo spin ocupem o

mesmo orbital, pois se houvesse teŕıamos duas colunas idênticas e o determinante seria

nulo. Além disso, a troca de duas linhas muda o sinal do determinante, garantindo a

anti-simetria da função de onda eletrônica total. Os spin-orbitais ϕu’s, com u = a,b, ...,z,

são ortonormais e o ı́ndice u incorpora os números quânticos espaciais e de spin.

Dentro do método de Hartree-Fock-Roothaan (HFR), Roothaan69 propôs a utilização

da Combinação Linear dos Orbitais Atômicos (LCAO - Linear Combination of Atomic

Orbitals) para construir os ψ(~r)’s (e, conseqüentemente, os ϕu’s), segundo a seguinte

expressão:

ψu =
M

∑
j=1

c juχ j (3.21)

em que c ju são coeficientes ainda desconhecidos. Os orbitais atômicos, χ j, são funções de

bases conhecidas (funções de Slater72, Pople52, 73 e Dunning74, por exemplo) utilizados

para expandir a parte espacial dos spin-orbitais na equação (3.20). Deste conjunto de M

funções de base, podemos obter M funções de onda espaciais linearmente independentes,

e o problema do cálculo das funções de onda se transforma em um problema de cálculo

dos coeficientes c ju
75. Os c’s por sua vez, são determinados de acordo com o prinćıpio

71. SLATER, J. The self consistent field and the structure of atoms. Physical Review, v.32, n.3,
p.339–348, 1928.

72. SLATER, J. Atomic shielding constants. Physical Review, v.36, n.1, p.57–64, 1930.

73. HEHRE, W.; STEWART, R.; POPLE, J. Self-consistent molecular-orbital methods.I. Use of
Gaussian Expansions of Slater-type Atomic Orbitals. The Journal of Chemical Physics,
v.51, n.6, p.2657–2664, 1969.

74. DUNNING, T. Gaussian basis sets for use in correlated molecular calculations.I.the atoms boron
through neon and hydrogen. The Journal of Chemical Physics, v.90, n.2, p.1007–1023, 1989.

75. ATKINS, P.; FRIEDMAN, R. Molecular Quantum Mechanics. Third Edition. New York:
Oxford University Press, 1997. 545 p.
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variacional70, o qual envolve a minimização da energia eletrônica, EHF , dada por

EHF =

∫
Ψ∗

HFĤΨHFdτ
∫

Ψ∗
HFΨHFdτ

≥ Eexata (3.22)

em que EHF será sempre maior ou igual a energia exata do sistema (Eexata). Entretanto,

o termo V̂ee precisa ser inclúıdo no processo de minimização da energia. Para tal subs-

titúımos o Hamiltoniano hidrogenóide ĥi (equação (3.14)) pelo o operador de Fock, f̂i o

qual é expresso como

f̂i = ĥi +
N/2

∑
u=1

2Ĵu(i)− K̂u(i) (3.23)

em que Ĵu(i) e K̂u(i) são, respectivamente, os operadores de Coulomb e de troca (“ex-

change”) para o elétron i no spin-orbital u, com u = a,b, ...,z. Assim, se substituirmos a

equação (3.21) na (3.22) e aplicarmos a minimização de ∂EHF
∂cu

= 0 sujeita às condições de

v́ınculo de ortonormalidade dos spins-orbitais ϕu’s,
∫

ϕ∗u ϕvdτ = δuv , obtém-se as equações

de Hartree-Fock-Roothaan na forma matricial:

Fc = ScE (3.24)

em que c é uma matriz M×M composta pelos coeficientes c ji, E é uma matriz diagonal

com M elementos associados às energias dos M orbitais Eu, F e S são respectivamente as

matrizes de Fock e de recobrimento (overlap). A matriz de Fock tem elementos da forma

Fµν =
∫

χ∗µ f̂iχνdτ (3.25)

em que o operador de Fock é expresso como na equação (3.23). Já a matriz de recobri-

mento (também chamada de métrica) tem elementos da forma

Sµν =
∫

χ∗µ χνdτ (3.26)

Se substituirmos a equação (3.23) em (3.25), teremos que

Fµν =
∫

χ∗µ ĥiχνdτ +
N/2

∑
u=1

∫
χ∗µ [2Ĵu(i)− K̂u(i)]χνdτ (3.27)

O primeiro termo do lado direito da equação (3.27) diz respeito aos elementos de matriz
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de 1-elétron (Hcore
µν ) que formam a matriz do Hamiltoniano de caroço (Hcore). O segundo

termo diz respeito ao conjunto das integrais de 2-elétrons (Gµν) que formam a matriz G
e tem a forma

Gµν = ∑
λσ

Pλσ [(µν |σλ )− 1
2
(µλ |σν)] (3.28)

em que Pλσ são os elementos da matriz densidade calculados a partir dos coeficientes c’s,

da seguinte maneira:

Pλσ = 2
N/2

∑
u=1

cλuc∗σu = (P)λσ (3.29)

Assim, podemos reescrever a matriz de Fock (F) como

F = Hcore +G (3.30)

Para solucionar a equação (3.34), Fc = ScE, temos que transformá-la numa equação de

autovalores. Para isso tornamos a matriz de recobrimento igual à matriz unidade, S=1,

ou seja, tornar o conjunto de funções de base χ j ortonormal. A seguinte transformação

simétrica pode ser feita se conhecermos S−1/2:

Fc = ScE =⇒ S−1/2FS−1/2 S1/2c = S−1/2ScE = S1/2cE =⇒ (3.31)

chamando

F′ = S−1/2FS−1/2 (3.32)

e

c′ = S1/2c (3.33)

teremos as equações de Hartree-Fock-Roothaan na forma de autovalores

F′c′ = c′E =⇒ (3.34)

Pode ser demonstrado70 que esta equação matricial pode ser resolvida para c′ e E pela

diagonalização de F′. Dado c′, então c será obtido como c = S−1/2c. Por conseguinte, dado

F utilizamos a transformação F′ = S−1/2FS−1/2, para resolver as equações de Roothaan

(3.34) para c e E.

No entanto, esta equação não pode ser resolvida diretamente porque o elementos de

matrizes Fµν depende de Pλσ (3.29), ou seja, da solução c que dependem da função de onda

espacial. Assim, para lograr êxito nesta tarefa, o método do Campo Auto-Consistente70
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Procedimento SCF−HFR

Figura 3.1 Procedimento iterativo para um cálculo SCF-HFR.

(SCF do inglês Self-Consistente Field) gera, iterativamente, um novo conjunto de coe-

ficientes c ji até que o critério de convergência seja alcançado. A Figura 3.1 ilustra tal

procedimento.

1. Uma dada molécula com uma determinada estrutura é descrita pelo conjunto das co-

ordenadas nucleares {RA}, pelos números atômicos {ZA}, e pelo número de elétrons

N, além das funções de bases {χ j} para cada átomo da molécula.

2. Em seguida, todas as integrais moleculares são calculadas, tais como: integrais

de recobrimento Sµν (equação (3.26)), integrais do hamiltoniano de caroço Hcore

(primeiro termo a direita da equação (3.27)), e as integrais de 2-elétrons da forma

(µν |λσ) presentes na equação (3.28).

3. Diagonaliza-se a matriz de recobrimento S e obter a matriz de transformação S−1/2

e S1/2.
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4. Calcula-se a matriz densidade inicial P0 (equação (3.29)), geralmente a partir da

diagonalização de Hcore ou algum método aproximado.

5. Calcula-se a matriz G (equação (3.28)) a partir da soma de P0 e das integrais de

2-elétrons (µν |λσ) ambas já calculadas.

6. Adiciona-se G ao Hamiltoniano de caroço (Hcore) para obter a matriz de Fock F
(equação (3.30)).

7. Calcula-se a matriz de Fock transformada F′= S−1/2FS−1/2 (equação (3.32)).

8. Diagonaliza-se F′ para obter c′ e E′.

9. Calcula-se c = Xc′.

10. Forma-se a nova matriz densidade P a partir de c usando a equação (3.29).

11. Determina-se a convergência ou não do procedimento, isto é, se a nova matriz

densidade do passo 10 é a mesma que a matriz densidade calculada anteriormente

dentro de um determinado limite de convergência (P e E). Se o procedimento não

convergiu, retornar ao item 5 assumindo a nova matriz densidade como a matriz

inicial (P0).

12. Se o procedimento convergiu, então use a solução resultante, representada por c, P,

F, etc., é utilizada para calcular os valores esperados e quantidades de interesse.

É importante salientar que os orbitais canônicos (c) serão delocalizados e formam uma

base para uma representação irredut́ıvel dos grupos pontuais de uma molécula e terão

as propriedades de simetria caracteŕısticas da simetria da molécula ou, equivalentemente

do operador Hamiltoniano. Da mesma forma que os orbitais canônicos foram obtidos,

um infinito número de conjuntos poderiam ser obtidos por transformações unitárias da

base canônica. Mesmo com alguns critérios para a escolha da transformação unitária

mais adequada, existem muitas dificuldades para interpretação das ligações qúımicas70

além de dificuldades na propagação temporal dos c’s em métodos dependentes do tempo

devido às redundâncias76 (infinitas soluções, orbitais). Outro fato que vale ressaltar, é

76. ÖHRN, Y.; DEUMENS, E. Toward an ab initio treatment of the time-dependent schrödinger
equation of molecular systems. Journal of Physical Chemistry A, v.103, n.47, p.9545–9551,
1999.
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que para orbitais canônicos temos o teorema de Koopmans§,

Eu = EN
HF −EN−1

HF (3.35)

em que EN
HF e EN−1

HF são as energias Hartree-Fock obtidas com os mesmos spin-orbitais

com um elétron retirado do orbital u quando calcula-se EN−1
HF .

3.1.2 O modelo Austin 1

Sendo um dos métodos mais comumente utilizado, o modelo Austin 1 (AM1 do inglês

Austin Model 1 ) desenvolvido por Dewar e colaboradores64, surgiu inicialmente para

corrigir algumas falhas na descrição de interações intermoleculares no modelo MNDO

(do inglês Modified Neglect of Diatomic Overlap)66, sobretudo no que diz respeito a

tendência em superestimar a repulsão entre átomos separados por distâncias próximas da

soma dos seus raios de van der Waals. Por isso o método MNDO falha na descrição das

ligações de hidrogênio, além de moléculas com elevado efeito estérico (como por exemplo,

neopentano), de anéis pequenos, e das energias de ativação64. O caminho utilizado para

solucionar este problema foi modificar a função de repulsão do caroço (CRF do inglês

core repulsion function). No MNDO, a CRF para dois átomos (A e B), é dada por

CRFMNDO
AB = ZAZB < sAsA|sBsB > [1+FMNDO

A +FMNDO
B ] (3.36)

em que ZA e ZB são as cargas atômicas, < sAsA|sBsB > é a integral de repulsão entre os

orbitais atômicos do tipo-s centrados nos átomos A e B, e

FMNDO
A = exp(−αARAB) (3.37)

FMNDO
B = exp(−αBRAB) (3.38)

em que RAB é a distância interatômica entre A e B, e α é o parâmetro que representa a

dureza do caroço atômico, isto é, o quão repulsivo o caroço é. No caso do método AM1

§Este teorema é válido para os orbitais canônicos pois apenas neste caso a matriz dos multiplicadores de
Lagrange é diagonal.
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são adicionados termos Gaussianos às equações 3.37 e 3.38 da seguinte maneira:

FAM1
A = FMNDO

A +∑
i

KAi exp[LAi(RAB−MAi)
2] (3.39)

FAM1
B = FMNDO

B +∑
j

KB j exp[LB j(RAB−MB j)
2] (3.40)

e K, L e M são respectivamente a altura, a largura, e a posição das funções Gaussianas,

com i e j os ı́ndices das funções Gaussianas centradas nos átomos A and B, respectiva-

mente. Então analogamente à equação (3.36) temos que a CRF para o método AM1 é

dada por

CRFAM1
AB = ZAZB < sAsA|sBsB > [1+FAM1

A +FAM1
B ] (3.41)

Além desta diferença nas equações, a parametrização do método AM1 utilizou um

número bem maior de moléculas no seu banco de dados de propriedades.

3.2 Dinâmica Molecular de Born-Oppenheimer

O método para calcular as trajetórias moleculares encontra-se descrito nos trabalho

de Helgaker e colaboradores23, 24; e de Hase e colaboradores77. Inicialmente resolve-se

equação de movimento de Newton para N-part́ıculas:

mẍ =−dV (x)
dx

(3.42)

em que x é um vector contendo as 3N coordenadas Cartesianas, V (x) é a energia potencial

do sistema, e m é a matrix diagonal 3N-dimensional contendo as N massas nucleares mi:

m = diag(m1,m1,m1,m2,m2,m2,m3, ...,mN) (3.43)

Na geometria de referência x0, a energia potencial, o gradiente e as Hessianas são cal-

culadas utilizando métodos de estrutura eletrônica tradicionais. A superf́ıcie modelo

77. MILLAM, J.; BAKKEN, V.; CHEN, W.; HASE, W. Ab initio classical trajectories in the Born-
Oppenheimer surface: Hessian-based integrators using fifth-order polynomial and rational function
fits. The Journal of Chemical Physics, v.111, n.9, p.3800–3804, 1999.
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(Vmodelo(x)) é obtida pela expansão em série de potências (série de Taylor):

∞

∑
n=0

f (n)(a)
n!

(x−a)n = f (a)+
f (1)(a)

1!
(x−a)+

f (2)(a)
2!

(x−a)2 +
f (3)(a)

3!
(x−a)3 + · · · (3.44)

em que f (n)(a) denota a n-ésima derivada de f no ponto a. Truncando a expansão de

Vmodelo(x) em segunda ordem (n = 2), teremos que

Vmodelo(x) = V 0 +G0t∆x+
1
2

∆xtH0∆x (3.45)

em que V 0 é a energia potencial na geometria de referência, G0 e H0 são as matrizes

contendo os gradientes e as segundas derivadas (Hessiana) da energia potencial na posição

x0 e

∆x = x−x0 (3.46)

corresponde ao deslocamento em torno da geometria de referência x0. O superescrito t

representa a transposta. Substituindo a equação 3.45 em 3.42, reescrevemos a equação

de movimento para o i-ésimo grau de liberdade (ou coordenada cartesiana) como

miẍi =− d
dxi

[(V 0 +G0t∆x+
1
2

∆xtH0∆x) =⇒ miẍi =−G0
i −∑

j
H0

i j∆x j (3.47)

Utilizando o sistema de coordenadas normais Q para a diagonalização da matriz Hes-

siana ponderado pela massa (do inglês mass-weighted), o conjunto 3.47 de equações 3N-

dimensionais se transforma nas 3N equações unidimensionais

Q = Ut
im

1/2∆x, (3.48)

g = Utm1/2G, (3.49)

ω2 = Utm1/2Hm1/2U = hiδi j. (3.50)

em que Ui são os autovetores da matriz Hessiana, hi é o seu autovalor correspondente, e δi j

é o delta de Kroenecker. Estas equações possuem solução anaĺıtica, em que os momentos

conjugados P estão relacionados aos momentos Cartesianos p, por

P = Utm1/2p (3.51)
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sendo assim as equações de movimento podem ser reescritas como

Q̈i =
dPi

dt
=−gi−ω2

i Qi (3.52)

Resolvendo esta equação com as condições iniciais

Qi = 0, (3.53)

Pi = P0
i (3.54)

obtém-se para hi > 0,

Qi(t) =
P0

i
ωi

sin(ωit)− gi

ω2
i
[1− cos(ωit)], (3.55)

Pi(t) = P0
i cos(ωit)− gi

ωi
sin(ωit) (3.56)

no caso em que hi = 0, estas equações tomam a forma

Qi(t) = P0
i t− 1

2
git2, (3.57)

Pi(t) = P0
i −git (3.58)

já para freqüências imaginárias (hi < 0) as soluções podem se escritas em termos das

funções hiperbólicas

Qi(t) =
P0

i
|ωi| sinh(|ωi|t)− gi

|ωi|2 [1− cosh(|ωi|t)], (3.59)

Pi(t) = P0
i cos(|ωi|t)− gi

|ωi| sin(|ωi|t) (3.60)

Uma vez obtidos Q(t) e P(t) a partir das equações (3.55) à (3.59) as coordenadas Carte-

sianas e os momentos são calculados como

x = x0 +m−1/2UQ, (3.61)

p =
dx
dt

= m1/2UQ (3.62)

Entretanto, a aproximação de segunda ordem para a energia potencial (equação (3.45)),

é válida apenas para uma pequena região em torno da geometria de referência, descrita
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pelo raio de confiança τ . O tamanho desse raio é dado por

τ ≤
√

∆xt∆x (3.63)

Então, para que a dinâmica funcione com segurança, os passos de integração são realizados

no limite do raio de confiança τ . A dinâmica dividi-se basicamente em duas etapas

(Figura 3.2): A primeira é chamada de Passo de Predição (em inglês Predictor Step).

Figura 3.2 Diagrama esquemático do algoritmo para a integração das trajetórias em cálculos
BOMD. A aproximação quadrática para um raio de confiança τ (região em cinza) para a superf́ı-
cie em x0 é usada em um passo de predição (seta vazada) para obter x1′ . As energias, gradientes,
e Hessianas em x0′ e x1′ são ajustadas por uma função polinomial de 5a ordem ou uma função
racional. Um passo de correção (seta cheia) é então realizado na superf́ıcie ajustada. O ponto
x1 é encontrado. O procedimento é então repetido a partir de x1 até que x2 seja encontrado; e
assim sucessivamente até encontrar xn em que n é o número de passos que se deseja percorrer.

Nessa etapa, a energia (V), gradiente (G) e a Hessiana (H) são calculadas no ińıcio (V0,

G0 e H0) e no final (V1′ , G1′ e H1′) do passo (seta vazia). Esses valores calculados no

ińıcio e no final são utilizados num ajuste por uma função polinomial de 5a ordem ou

uma função racional para se obter uma melhor aproximação para a PES. Em seguida,

um Passo de Correção (em inglês Corrector Step) (seta cheia) é realizado na superf́ıcie
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ajustada com aux́ılio de um método de integração numérica padrão, como por exemplo

Bulirsch−Stoer. A integração é realizada no mesmo intervalo utilizado para o passo de

predição. O ponto x1 é encontrado. V1′ , G1′ e H1′ são utilizados como valor inicial de x1

no próximo passo. É importante ressaltar que isso é bastante vantajoso pois somente uma

Hessiana é calculada por passo, diminuindo razoavelmente a demanda computacional. O

procedimento é então repetido até que x2 seja encontrado; e assim sucessivamente até o

último passo.

3.3 Simulated Annealing/Fragmentação (SA/F)

Desenvolvido por Kirkpatrick e colaboradores78 o simulated annealing (SA) ou reco-

zimento simulado é um método que simula o processo de annealing (diminuição lenta da

temperatura) que microscopicamente pode ser interpretado como a diminuição lenta e

gradual da energia cinética do sistema. Neste processo quando o ponto de solidificação

é atingido (configuração de energia mı́nima) há grande probabilidade que este seja um

mı́nimo global da superf́ıcie de energia de Gibbs.

A maneira pela qual a temperatura decrescerá é outro ponto muito importante e o

desafio inerente a este método está em diminuir a temperatura o mais rápido posśıvel sem

que o sistema fique preso em um mı́nimo local, ou seja, deseja-se determinar um processo

de recozimento que seja o mais próximo posśıvel do processo de quenching (resfriamento

muito rápido), mas garantindo que o mı́nimo global seja atingido.

Matematicamente, no processo de busca por um mı́nimo compara-se o valor Xt (um

vetor N dimensional que contém todas as varáveis que tomam parte no processo de

otimização) resultante da função custo com Xt+1,

Xt+1 = Xt +∆Xt (3.64)

em que ∆Xt é uma perturbação aleatória nas variáveis relevantes à otimização da função

custo e o ı́ndice ‘t ’ refere-se ao ciclo em que o processo se encontra. A primeira configu-

ração (Xt = 0) é um valor inicial qualquer.

O vetor ∆Xt é fornecido pelo (SA) da seguinte forma: uma função peso (w) é gerada

no intervalo [0,1] com igual probabilidade. Então, aplica-se nesta função o equivalente ao

78. KIRKPATRICK, S.; GELATT, C. D. J.; VECCHI, M. P. Self-consistent equations including ex-
change and correlation effects. Science, v.220, n.4598, p.671–680, 1983.
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inverso da integral de uma função de distribuição de visitação (g), ou seja,

∆Xt = g−1(w) (3.65)

em que g−1(w) é dado por

g−1(w) =
1∫

gqv(x)dx
(3.66)

Se a função g for baseada numa distribuição de Boltzmann-Gibbs teremos o recozimento

simulado clássico (CSA do inglês Classical Simulated Annealing)78–80. Para a distribuição

de Cauchy-Lorentz teremos o recozimento simulado rápido (FSA do inglês Fast Simulated

Annealing)81 e para a distribuição de Tsallis teremos o recozimento simulado geral (GSA

do inglês Generalized Simulated Annealing)82. O CSA e a FSA são um caso particular

do GSA.

No entanto, da forma como o SA foi implementado no Programa Gaussian r03

não ocorre somente a diminuição gradual da temperatura e por conseguinte da ener-

gia cinética do sistema, mas ocorre a pertubação aleatória da energia cinética do sis-

tema. Ou seja, a amostra submetida a este processo pode resfriar ou aquecer durante a

dinâmica, resultando, por exemplo, na sua fragmentação, dáı a denominação de simulated

annealing/Fragmentação (SA/F). Dessa maneira, será simulado as colisões da molécula

(com ganhos e perdas de energia da molécula) quando a mesma se encontra no solvente

durante o processo reacional precisando transpor a barreira de ativação Ea (Figura 1.2).

3.4 Energia Clássica

Como a metodologia BOMD combina elementos clássicos e quânticos, cálculos de pro-

priedades de interesse do sistema molecular, como por exemplo a energia, necessitam de

cuidados especiais, pois possuem comportamento distintos. Uma teoria em que os elétrons

são tratados quanticamente e os núcleos classicamente, causa certos inconvenientes. Por

79. KIRKPATRICK, S. Optimization by simulated annealing: Quantitative studies. Journal of Sta-
tistical Physics, v.34, n.5, p.975–986, 1984.

80. CEPERLEY, D.; ALDER, B. Quantum Monte Carlo. Science, v.231, n.4738, p.555–560, 1986.

81. SZU, H.; HARTLEY, R. Fast simulated annealing. Physics Letters A, v.122, n.3-4, p.157–162,
1987.

82. TSALLIS, C. Possible generalization of Boltzmann-Gibbs statistics. Journal of Statistical
Physics, v.52, n.1, p.479–487, 1988.
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exemplo, a energia do ponto zero é uma propriedade quântica sem análogo clássico e que,

em muitos sistemas é responsável por boa parte da energia total do sistema. O excesso

dessa energia pode comprometer a dinâmica e por isso deve ser reconsiderada. Neste

trabalho variou-se a forma como a energia do sistema é distribúıda aos átomos no ińıcio

da dinâmica, são elas:

1. Distribuição aleatória nos modos normais.

2. Energias cinéticas aleatórias dos átomos.

3. Distribuição através do SA/F ou recozimento simulado/Fragmentação.

Neste último, diferentemente dos anteriores a energia não é conservada. A energia

cinética inicial total (Estart) é de 26 kcal ·mol−1 (= 0,040 Eh ) para a reação de elimi-

nação de água do pinacolil protonado e de 14 kcal ·mol−1(= 0,0286 Eh) para a reação de

cicloadição do s-cis-1,3-butadieno e eteno foram obtidos da equipartição de energia (1/2

RT para cada grau de liberdade). Para retirar/adicionar energia do sistema, o parâmetro

DelE foi utilizado. Além disso, o parâmetro IFlag determina como a adição ou redução

da energia será feita para os modos normais. Assume os seguintes valores: 0 (cada modo é

alterado de acordo com sua freqüência), 1 (adiciona DelE de maneira aleatória), 2 (com-

bina as opções 0 e 1). O parâmetro DPert é responsável pelo tamanho da pertubação

aleatória.

Com relação a função peso, w(i), para o i-ésimo modo temos que

w(i) =
√

1
1+ e−SBeta[E f−ω(i)] (3.67)

em que SBeta é o inverso da temperatura de Fermi-Dirac em Eh
−1. Já Ef é a energia de

Fermi (cm−1), em que todos os modos vibracionais que correspondem a uma freqüência

(cm−1) abaixo do valor de Ef terão maior probabilidade de serem perturbadas, enquanto

as freqüência acima terão as probabilidades reduzidas. O inverso acontecerá se SBeta

for negativo. Por fim, ω(i) refere-se a freqüência do modo vibracional.
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3.5 Procedimento Computacional

3.5.1 Reação de desidratação do álcool protonado

ICálculo da Coordenada de Reação Intŕınseca com o método AM1. Primeira-

mente, determinou-se as estruturas dos reagentes, do(s) estado(s) de transição da reação

e dos produtos, todos com aux́ılio do programa computacional Gaussianr0383. En-

tão determinou-se a coordenada de reação intŕınseca a partir da estrutura do estado de

transição, no sentido direto (TS → produtos) como também no sentido reverso (TS →
reagentes), utilizando o mesmo programa computacional.

ICálculo Parcial da Superf́ıcie de Energia Potencial com o método AM1.

Variou-se o ângulo entre os átomos C3-C1-C5 (θ ) de 133° até 20° em intervalos de 2°,
e a distância C-O entre 1,40 Å e 4,00 Å em intervalos de 0,1 Å conforme ilustrado na

Figura 3.3.

IProtocolo da dinâmica BOMD. Utilizamos as seguintes condições:

¦ Velocidade iniciais aleatórias:

. Método de estrutura eletrônica AM1.

. Mı́nimo de 2000 passos.

. Passos de 0,500 amu1/2 ·ao.

83. Gaussian 03, Revision C.02. GAUSSIAN 03, REVISION C.02, F. M.; TRUCKS, G.; SCHLEGEL,
H.; SCUSERIA, G.; ROBB, M.; CHEESEMAN, J.; MONTGOMERY, JR., J.; VREVEN, T.;
KUDIN, K.; BURANT, J.; MILLAM, J.; IYENGAR, S.; TOMASI, J.; BARONE, V.; MEN-
NUCCI, B.; COSSI, M.; SCALMANI, G.; REGA, N.; PETERSSON, G.; NAKATSUJI, H.; HADA,
M.; EHARA, M.; TOYOTA, K.; FUKUDA, R.; HASEGAWA, J.; ISHIDA, M.; NAKAJIMA, T.;
HONDA, Y.; KITAO, O.; NAKAI, H.; KLENE, M.; LI, X.; KNOX, J.; HRATCHIAN, H.; CROSS,
J.; BAKKEN, V.; ADAMO, C.; JARAMILLO, J.; GOMPERTS, R.; STRATMANN, R.; YAZYEV,
O.; AUSTIN, A.; CAMMI, R.; POMELLI, C.; OCHTERSKI, J.; AYALA, P.; MOROKUMA, K.;
VOTH, G.; SALVADOR, P.; DANNENBERG, J.; ZAKRZEWSKI, V.; DAPPRICH, S.; DANIELS,
A.; STRAIN, M.; FARKAS, O.; MALICK, D.; RABUCK, A.; RAGHAVACHARI, K.; FORES-
MAN, J.; ORTIZ, J.; CUI, Q.; BABOUL, A.; CLIFFORD, S.; CIOSLOWSKI, J.; STEFANOV, B.;
LIU, G.; LIASHENKO, A.; PISKORZ, P.; KOMAROMI, I.; MARTIN, R.; FOX, D.; KEITH, T.;
AL-LAHAM, M.; PENG, C.; NANAYAKKARA, A.; CHALLACOMBE, M.; GILL, P.; JOHNSON,
B.; CHEN, W.; WONG, M.; GONZALEZ, C.; POPLE, J.
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Figura 3.3 Representação em bastões e esferas da estrutura de partida (reagente) do isômero
(R)-3,3-dimetilbutan-2-ol protonado, empregada nos cálculos da superf́ıcie de energia potencial
e dinâmicas BOMD, ambos com o método AM1.

. As velocidades atômicas iniciais foram atribúıdas aleatoriamente a partir de

uma distribuição de Maxwell-Boltzmann com a energia cinética consistente

com a temperatura de simulação de 400 K.

. Velocidades aleatórias geradas com o programa Setvel v1.0§.

. Programa para os cálculos das trajetórias: Gaussianr03 Revisão C.02.

. Programa para as análises das trajetórias: Dyanal v1.0§.

. Número de trajetórias: 100.

. Algoritmo de propagação: Preditor-corretor com polinômio de 5a ordem.

¦ Energia distribúıda aleatoriamente aos modos normais:

. Método de estrutura eletrônica AM1.

. Número de passos: 1000.

. Passos de 0,500 amu1/2 ·ao.

§No material auxiliar (Compact Disc) encontram-se os códigos dos programas desenvolvidos nesse tra-
balho.
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. Energia cinética inicial obtida da equipartição clássica (referente à temperatura

de 415 K) com valor de 26 kcal mol−1, é distribúıda aleatoriamente entre os

10 e 20 primeiros modos normais

. Número de trajetórias: 619.

. Programa para distribuir as energias aleatoriamente: RED Creator v1.0§.

. Programa para os cálculos das trajetórias: Gaussianr03 Revisão C.02.

. Programa para as análises das trajetórias: Dyanal v1.0§.

¦ Recozimento térmico simulado (simulate annealing)/Fragmentação (SA/F):

. Método de estrutura eletrônica AM1.

. Número de passos: 1000.

. Passos de 0,500 amu1/2 ·ao.

. Seqüência de 4500 trajetórias criadas a partir da combinação dos 6 conjuntos

de parâmetros na forma de diagrama de árvore (Figura 3.4). Esses parâmetros

descrevem como a energia do sistema se comporta durante a dinâmica. São

eles: Estart (0,040 Eh), DelE (0,001; 0,005; 0,010; 0,050; e 0,100 Eh), SBeta

(0,001; 0,005; 0,010; 0,050; e 0,100 E−1
h ), Ef (300; 500; 750; 1000; 1250; 1500;

1750; 2000; 2250; 2500; 2750 e 3000 cm−1), DPert (0,001; 0,005; 0,010; 0,050;

e 0,100 Eh), IFlag (0, 1 e 2).

. Programa para os cálculos das trajetórias: Gaussianr03 Revisão C.02.

. Programa para as análises das trajetórias: Dyanal v1.0§.

A estrutura de partida para as dinâmicas BOMD encontra-se no estado dos reagentes

conforme ilustrada na Figura 3.3, e a classificação de cada trajetória ocorre em função das

coordenadas geométricas (distância C5-O20 e ângulo θ ) da molécula (R)-3,3-dimetilbutan-

2-ol protonado (Figura 3.3) regido segundo o esquema da Figura 3.5. Primeiramente o

programa Dyanal v1.0 classifica cada passo da trajetória em função dos parâmetros ge-

ométricos numa das seis regiões da PES, que são: reagentes, TS1, intermediário, TS,

TS2 e produtos. Se todos os passos da trajetória permanecerem, por exemplo, na região

dos reagentes a trajetória será classificada como reagentes. Se, dos reagentes passar por

TS1 até a região do intermediário, a trajetória será classificada como intermediário. Se,

seguir o caminho reagentes→TS→produtos a trajetória será classificada como produto

concertado. Mas se seguir reagentes→TS1→intermediário→TS2→produtos será classifi-
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Figura 3.4 Diagrama esquemático na forma de árvore explicando como foram criadas as 4500
trajetórias para o método SA/F para o álcool protonado.

Figura 3.5 Diagrama esquemático das regiões por onde a molécula passará durante a dinâmica.
As linhas em azul e vermelho representam trajetórias durante a dinâmica, classificados como
“outros”.
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cada como produto em etapas. Caso a dinâmica siga por caminhos diferentes dos citados

anteriormente a trajetória será classifica como“outros”. Um exemplo disso, está ilustrado

na Figura 3.5 em que duas trajetórias quaisquer (linhas em vermelho e azul) chegaram ao

intermediário sem passar pelo TS1. No caminho da trajetória representada em vermelho,

passou com ângulos θ maiores que 130°. Já o caminho da trajetória representado em azul

passou numa região em que θ é inferior a 90°.

3.5.2 Reação de Diels-Alder entre 1,3-butadieno e eteno

ICálculo da Coordenada de Reação Intŕınseca com o método AM1. Pri-

meiramente, determinou-se as estruturas dos reagentes, do(s) estado(s) de transição da

reação e dos produtos, todos com aux́ılio do programa computacional Gaussianr0383.

Então determinou-se a coordenada de reação intŕınseca a partir da estrutura do estado

de transição, no sentido direto (TS → produtos) como também no sentido reverso (TS

→ reagentes), utilizando o mesmo programa computacional.

ICálculo Parcial da Superf́ıcie de Energia Potencial com o método AM1.

Variou-se as distâncias entre os átomos (Figura 3.6) C[1] e C[12] (dC[1]−C[12]); e C[4] e

C[11] (dC[4]−C[11]), entre 1,2 Å e 3,7 Å em intervalos de 0,1 Å.

Figura 3.6 Estrutura do estado de transição (TS) obtida com o método AM1 da reação entre o
confôrmero s-cis do 1,3-butadieno e eteno utilizada como estrutura de partida para a dinâmica
BOMD.

Para a dinâmica BOMD utilizamos as seguintes condições:

¦ Velocidade iniciais aleatórias:
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. Método de estrutura eletrônica AM1.

. Mı́nimo de 300 passos.

. Passos de 0,500 amu1/2 ·ao.

. As velocidades atômicas iniciais foram atribúıdas aleatoriamente a partir de

uma distribuição de Maxwell-Boltzmann com a energia cinética consistente

com a temperatura de simulação de 400 K.

. Velocidades aleatórias geradas pelo programa Setvel v1.0§.

. Programa para cálculo das trajetórias: Gaussianr03 Revisão C.02.

. Programa para análise das trajetórias: Dyanal v1.0§.

¦ Energia distribúıdas aleatoriamente através dos modos normais:

. Método de estrutura eletrônica AM1.

. Mı́nimo de 300 passos.

. Passos de 0,500 amu1/2 ·ao.

. Energia cinética inicial da equipartição nos valores de 18 e 38 kcal mol−1, refe-

rentes as temperaturas de 403 e 850 K, respectivamente; distribúıda de maneira

aleatória entre os 10 e 20 primeiros modos normais, para 100 trajetórias.

. Programa para distribuir as energias aleatoriamente: RED Creator v1.0§.

. Programa para cálculo das trajetórias: Gaussianr03 Revisão C.02.

. Programa para análise das trajetórias: Dyanal v1.0§.

¦ Recozimento térmico simulado (simulated annealing):

. Método de estrutura eletrônica AM1.

. Mı́nimo de 300 passos.

. Passos de 0,500 amu1/2 ·ao.

. Seqüencia de 4500 trajetórias criadas a partir da combinação dos 6 conjuntos de

parâmetros sob a forma de diagrama de árvore (Figura 3.4). Esses parâmetros

descrevem como a energia do sistema se comporta durante a dinâmica. São

eles: Estart (0,0286 Eh), DelE (0,001; 0,005; 0,010; 0,050; e 0,100 Eh), SBeta

§No material auxiliar (Compact Disc) encontram-se os códigos dos programas desenvolvidos nesse tra-
balho.



3.5 PROCEDIMENTO COMPUTACIONAL 50

(0,001; 0,005; 0,010; 0,050; e 0,100 E−1
h ), Ef (300; 500; 750; 1000; 1250; 1500;

1750; 2000; 2250; 2500; 2750 e 3000 cm−1), DPert (0,001; 0,005; 0,010; 0,050;

e 0,100 Eh), IFlag (0, 1 e 2).

. Programa para cálculo das trajetórias: Gaussianr03 Revisão C.02.

. Programa para análise das trajetórias: Dyanal v1.0§.

Ao contrário do caso anterior, a estrutura de partida para as dinâmicas BOMD

encontra-se no estado de transição (TS) simétrico ilustrada na Figura 3.6. E para este

sistema, o processo de classificação de cada trajetória é um pouco mais complexo, pois o

conceito de sincronicidade e assincronicidade definido na literatura não leva em conside-

ração processos dinâmicos84–88. Assim tivemos que desenvolver uma nova metodologia,

baseada nos seguintes critérios:

¦ Critério śıncrono. Na literatura88 define-se reação śıncrona como aquela em que

as ligações são formadas e rompidas de maneira uńıssona, o que implica que as dis-

tâncias C[1]-C[12] e C[4]-C[11] (Figura 3.7) sejam iguais, originando uma estrutura

simétrica neste caso. Isso ocorre dentro de um limite de quatro algarismos signi-

ficativos, em unidades de Å. Caso contrário (estrutura assimétrica), o mecanismo

asśıncrono será favorecido. Em nossa análise, para cada passo de uma trajetória,

avaliou-se em qual estrutura este se enquadra para |C[1]-C[12] - C[4]-C[11]| ≤ 0,001;

0,010; 0,020; 0,030; 0,040; 0,050; 0,060; 0,070; 0,080; 0,090 e 0,100 Å. Caso atenda

essas exigências o passo será classificado como simétrico. Se não, será assimétrico.

Se ao final da formação dos produtos o número de passos simétricos for maior que

84. MOYANO, A.; PERICAS, M. A.; VALENTI, E. A theoretical study on the mechanism of the
thermal and the acid-catalyzed decarboxylation of 2-oxetanones (β -lactones). The Journal of
Organic Chemistry, v.54, n.3, p.573–582, 1989.

85. MOYANO, A.; PERICAS, M. A.; SERRATOSA, F.; VALENTI, E. A semiempirical (AM1,
MNDO, and MINDO/3) study on the thermolysis of 1-alkynyl ethers. Reaction analysis by
correlation of localized molecular orbitals. The Journal of Organic Chemistry, v.52, n.25,
p.5532–5538, 1987.

86. COSSÍO, F.; MORAO, I.; JIAO, H.; SCHLEYER, P. In-plane aromaticity in 1,3-dipolar cycload-
ditions. Solvent effects, selectivity, and nucleus-independent chemical shifts. Journal of the
American Chemical Society, v.121, n.28, p.6737–6746, 1999.

87. HABERL, U.; WIEST, O.; STECKHAN, E. Ab Initio studies of the radical cation Diels-Alder
reaction. Journal of the American Chemical Society, v.121, n.28, p.6730–6736, 1999.

88. DEWAR, M. J. S. Multibond reactions cannot normally be synchronous. Journal of the Ame-
rican Chemical Society, v.106, n.1, p.209–219, 1984.
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os assimétricos, a trajetória será classificada como śıncrona. Caso contrário, asśın-

crono.

¦ Critério de corte da ligação qúımica. Cabe agora definir para quais distâncias

C[1]-C[12] e C[4]-C[11] aplica-se o critério śıncrono apresentado anteriormente. Os

valores utilizados foram: 2,118; 2,058; 1,998; 1,938; 1,878; 1,818; 1,758; 1,638; 1,578

e 1,518 Å. O primeiro valor corresponde às distâncias no estado de transição e

o último às da estrutura de equiĺıbrio do produto (Figura 3.7). Portanto, se as

distâncias forem menores que 1,998 Å, por exemplo, e a diferença entre elas menor

que 0,010 Å, então o mecanismo será śıncrono de acordo com os critérios 0,010 Å e

1,998 Å.

Figura 3.7 Diagrama esquemático para a caracterização do mecanismo de cada trajetória da
dinâmica BOMD a partir do estado de transição (TS) da reação entre 1,3-butadieno e eteno.

Além disso, existe a possibilidade da reação não ocorrer. Isso ocorre quando as dis-

tâncias dC[1]−C[12] e dC[4]−C[11] (Figura 3.6) para cada passo da trajetória permanecem

maiores que 2,119 Å (Figura 3.8). Então, a trajetória será classificada como reagentes.

Quando a dinâmica difere das situações anteriores ela é classificada como “outros”. Isso

ocorre se, por exemplo, a quantidade de passos simétricos e assimétricos de uma trajetória

qualquer forem as mesmas.
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Figura 3.8 Representação de uma estrutura t́ıpica classificada como reagentes em uma
dinâmica BOMD.

3.5.3 Recursos Computacionais

Como citado anteriormente, a resolução da equação de Schrödinger utilizando méto-

dos ab initio correlacionados envolve elevada demanda computacional§ se comparado

aos métodos DFT e semi-emṕıricos, sendo sua utilização ainda limitada a sistemas com

poucas centenas de átomos dependendo do ńıvel de teoria. No entanto, esses métodos

permitem obter-se resultados quase exatos89, 90 de um sistema∗. Para tal, é necessário

elevar o grau de sofisticação tanto na descrição das funções de base (1-elétron) como na

descrição dos efeitos de correlação eletrônica (N-elétrons) (Figura 3.9). Dado que a de-

manda computacional cresce significativamente com o aprimoramento das descrições de

§A demanda computacional depende basicamente do número de funções de bases (N) envolvidas num
cálculo, que por sua vez depende tanto do tamanho do sistema quanto da qualidade do conjunto de
funções de base escolhida (mı́nima, múltiplos zetas, polarização, etc) no estudo. Outro fator importante
é o número de orbitais ocupados (O) e desocupados (V ). O tempo de CPU varia com N4, N3, N2, para
os métodos RHF, BLYP, AM1, por exemplo. Já a quantidade de memória RAM e de espaço em disco
varia com N2 e N4 para o método RHF convencional. Para cálculos DFT puros e semi-emṕırico AM1 a
demanda de CPU diminui para N3 e N2, respectivamente.
∗O método de interação de configuração completo (do inglês FULL CI) apresenta a demanda computa-
cional de CPU que cresce com [ (O+V )!

O!V ! ]2.

89. HELGAKER, T.; RUDEN, T.; JØRGENSEN, P.; OLSEN, J.; KLOPPER, W. A priori calculation
of molecular properties to chemical accuracy. Journal of Physical Organic Chemistry, v.17,
n.11, p.913–933, 2004.

90. POPLE, J. Nobel lecture: Quantum chemical models. Reviews of Modern Physics, v.71, n.5,
p.1267–1274, 1999.
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Figura 3.9 Esta representação mostra que melhorias simultâneas na função de base (abscissa)
e no tratamento da correlação (ordenada) aproxima o cálculo do resultado exato. Entretanto,
com as atuais ferramentas computacionais é posśıvel realizar cálculos apenas na região azul
abaixo Fronteira da Qúımica Quântica.

1-elétron e N-elétrons, a realização desses tipos de cálculos se torna inviável na medida

em que os sistemas moleculares crescem. Assim, Pople91 propôs a existência de uma

Fronteira da Qúımica Quântica que separa o que é posśıvel calcular (região em azul)

daquilo que ainda não é (região acima da curva hiperbólica). Nesta última região inclui-

se o resultado exato da grande maioria dos sistemas moleculares. Entretanto, a região

abaixo da Fronteira se expande na medida que os componentes básicos e os programas de

computadores se desenvolvem92. Computadores conectados via redes de altas velocidades

(infiniband, Myrinet e 10Gb Ethernet), de Unidades Centrais de Processamento (CPU do

inglês Central Processing Unit) contendo múltiplos núcleos93 com elevadas freqüências

interna e externa, memórias de acesso aleatório (RAM do inglês Random Access Memory)

91. POPLE, J. Two-dimensional chart of quantum chemistry. The Journal of Chemical Physics,
v.43, n.10, p.S229–S230, 1965.

92. DOS SANTOS, M. V. P.; SANTANA, S. R. Como melhorar o desempenho do programa gaussian?.
In: XIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUÍMICA TEÓRICA, 2005, Águas de São Pedro (SP).
Livro de Resumos do XIII Simpósio Brasileiro de Qúımica Teórica, 2005. p.158–158.

93. DOS SANTOS, M. V. P.; SANTANA, S. R. Benef́ıcios da arquitetura de múltiplos núcleos em pro-
gramas de qúımica computacional. In: XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUÍMICA TEÓRICA,
2007, Poços de Caldas (MG). Livro de Resumos do XIV Simpósio Brasileiro de Qúımica
Teórica, 2007. p.281–281.
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em regime de duplo canal (Dual-Channel), conjunto redundante de discos independentes

(RAID do inglês Redundant Array of Independent Disks) e programas escritos para extrair

o máximo de desempenho, tais como94, 95: compiladores, bibliotecas matemáticas, siste-

mas operacionais e programas de qúımica computacional são os principais responsáveis

pela expansão da fronteira62, 96, 97, encurtando a distância ao resultado exato. Mesmo as-

sim, resolver a equação (3.9) com métodos ab initio em tempo hábil para muitos sistemas

macromoleculares de interesse, tais como: enzimas, protéınas, carboidratos ainda não é

fact́ıvel. Diante dessa dificuldade, os métodos semi-emṕıricos foram desenvolvidos64–67

para tratar uma variedade de sistemas moleculares que ainda não são posśıveis de serem

tratados computacionalmente com os métodos ab initio. Os métodos semi-emṕıricos

fazem uso de formas simplificadas do Hamiltoniano eletrônico e também de parâmetros

ajustáveis a dados experimentais. Recentemente, uma técnica denominada de demanda

linear98 (do inglês Linear Scaling) foi implementada em cálculos semi-emṕıricos fazendo

com que a demanda computacional aumente com N, expandindo ainda mais a fronteira

da qúımica quântica. Mundim99 utilizou funções exponenciais generalizadas propostas

por Tsallis100 para construir as funções qGaussianas de 2-elétrons como alternativa às

tradicionais funções Gaussianas. Assim, o número de integrais de 2-elétrons que tanto

elevam a demanda computacional pode ser consideravelmente reduzida.

Neste trabalho, devido a enorme quantidade de cálculos a serem executados (mais de

10 mil no total), o método de estrutura empregado foi o AM1. Para tal, o parque com-

94. GOMES, A.; MARTINS, L.; VAZQUEZ, P. Técnicas de análise do perfil de execução e otimização
de programas em qúımica computacional. Qúımica Nova, v.25, n.1, p.117–122, 2002.

95. YU, J.-S.; HWANG, J.-K.; TANG, C.; YU, C.-H. Numerical performance and throughput bench-
mark for electronic structure calculations in PC−linux systems with new architectures, updated
compilers, and libraries. Journal of Chemical Information and Computer Sciences, v.44,
n.2, p.635–642, 2004.

96. VAZQUEZ, P. Técnicas para análise de desempenho de computadores. Qúımica Nova, v.25, n.3,
p.465–469, 2002.

97. BRAGA, A. Aspectos técnicos envolvidos na construção de um“cluster beowulf”. Qúımica Nova,
v.26, n.3, p.401–406, 2003.

98. CONSTANS, P. Linear scaling approaches to quantum macromolecular similarity: Evaluating the
similarity function. Journal of Computational Chemistry, v.23, n.14, p.1305–1313, 2002.

99. MUNDIM, K. C. An analytical procedure to evaluate electronic integrals for molecular quantum
mechanical calculations. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, v.350,
n.2-4, p.338–348, 2005.

100. TSALLIS, C. What are the numbers that experiments provide? Qúımica Nova, v.17, n.6, p.468–
471, 1994.
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putacional do Laboratório de Qúımica Teórica e Computacional foi quase todo utilizado

a saber:

¦ 3 x Intelr Pentiumr 4, (2,8 GHz/800 MHz), 2GB RAM, 2 x 80GB, Linux Fedora

Core 3.

¦ 5 x AMD AthlonT M 64 3400+, (2,4 GHz/800 MHz), 2GB RAM, 2 x 80 GB, Linux

Fedora Core 3.

¦ 1 x AMD AthlonT M 64 X2 3800+, (2,0 GHz/1000 MHz), 2GB RAM, 2 x 80 GB,

Linux CentOS 4.4.

¦ 3 x Intelr Pentiumr D 945, (3,4 GHz/800 MHz), 2GB RAM, 2 x 160GB, Linux

CentOS 4.4.

¦ 2 x Intelr Corer 2 Duor E6600, (2,4 GHz/1066 MHz), 4GB RAM, 2 x 500GB,

Linux CentOS 5.0.

¦ 1 x Intelr Corer 2 Quadr Q6600, (2,4 GHz/1066 MHz), 4GB RAM, 2 x 500GB,

Linux CentOS 5.0.

¦ Cluster PQS - 8 x Intelr Pentiumr 4 Xeonr, 1 GB RAM, 2 x 80 GB, Linux Fedora

Core 3.



Caṕıtulo 4

Resultados e Discussões

“..a cada um segundo suas obras.”

—MT 16,27 (A B́ıblia)

Os resultados serão apresentados e discutidos em duas partes, uma referente à de-

sidratação do álcool e outra à reação de cicloadição entre 1,3-butadieno e eteno. Para

cada sistema estudado, os resultados referentes a PES estão apresentadas primeiramente

juntamente com sua respectiva IRC. Posteriormente os resultados envolvendo os aspec-

tos dinâmicos em si. Estes dois sistemas possuem ainda suas peculiaridades no que diz

respeito as condições iniciais. Enquanto na desidratação do álcool o estudo dinâmico se

inicia dos reagentes, na reação de cicloadição esta se inicia de uma estrutura no estado de

transição simétrico. Dessa forma, os efeitos da condição inicial assim como as pertubações

nas trajetórias puderam ser avaliadas dentro desses dois casos limites.

4.1 Dinâmica da Desidratação do Álcool Protonado

4.1.1 PES e IRC

Conforme a Figura 4.1, observa-se que o comportamento dos métodos RHF−AM1 e

HF/6-31G(d) na determinação da IRC e da PES são distintos, sobretudo quando com-

paramos suas IRCs e seus principais pontos estacionários. Enquanto a IRC calculada

pelo método HF/6-31G(d) (Figura 4.1.(a)) representa o mecanismo numa única etapa§

(concertado) com a formação de apenas um TS, aquela pelo método RHF−AM1 (Fi-

gura 4.1.(b)) apresenta dois estados de transição: o TS1 que conecta o reagente e o inter-

mediário complexo, [(CH3)3C-CHCH3]
+ · · ·OH2, e o TS2 que conecta este intermediário e

o produto complexo (TS2), [(CH3)2C-CH(CH3)2]
+ · · ·OH2. Suas estruturas encontram-se

dispostas na Figura 4.2.(a). Ainda comparando-se as Figuras 4.1.(a) e (b), observa-se que

regiões próximas ao reagente (θ > 100° e dC5−O20
∗ > 1,0 Å) e produto (θ < 50° e dC5−O20

§Obtido do artigo de referência para estudo49.
∗dC5−O20 significa a distância entre o carbono 5 e o oxigênio 20, ver Figura 3.3 na seção 3.5.1.

56
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Figura 4.1 Mapas em curvas de ńıvel da energia potencial para o rearranjo intramolecular do
(R)-3,3-dimetilbutan-2-ol protonado obtidos com os métodos (a) HF/6-31G(d) e (b) AM1. Os
números são os valores das energias potenciais (em kcal·mol−1) relativas à energia do reagente.
Os pontilhados pretos representam a coordenada de reação intŕınseca (IRC do inglês Intrinsic
Reaction Coordinate), caminho energeticamente mais estável que a reação segue até a formação
dos produtos.

> 1,0 Å) são similares no que diz respeito aos valores da entalpia relativa enquanto que

a região entre elas ( 70° < θ < 90°) são distintas. Na Figura 4.1.(a), a região onde se

localiza o estado de transição possui energia relativa da ordem de 10 kcal·mol−1, ao passo

que a região equivalente na Figura 4.1.(b) onde se localiza o TS2 tem seu valor elevado

para cerca de 25 kcal·mol−1. Os resultados para os pontos estacionários da PES-AM1

encontram-se na Tabela 4.1.

Utilizando as aproximações padrão (rotor ŕıgido e oscilador harmônico) para um gás

ideal, contribuições entrópicas foram obtidas (Tabela 4.1) e assim a variação da ener-

gia de Gibbs relativa (∆∆G) foi determinada para os principais pontos estacionários dos

sistema (reagentes, intermediários, estados de transição e produtos). Como esperado to-

das as espécies estabilizaram, mais significativamente aquelas dissociadas. No caso do

intermediário dissociado, por exemplo, a contribuição entrópica (T∆∆S) correspondeu a

cerca 12,5 kcal·mol−1 enquanto o ∆∆H foi de 17,4 kcal·mol−1. Para o produto dissociado,

o efeito entrópico é ainda mais relevante, haja visto que enquanto o ∆∆H é igual a 3,3

kcal·mol−1 enquanto o T∆∆S vale 11,9 kcal·mol−1. Isso mostra que em termos energéticos,

os efeitos entrópicos são relevantes para elucidação do caminho de reação.

Com relação a PES AM1, devido a natureza do complexo cátion-água das espécies

intermediário e produto, existem vários mı́nimos locais com quasi-degenerescência (Fi-
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Figura 4.2 Em (a) temos as estruturas dos principais pontos estacionários da PES. Em (b)
temos a PES tridimensional de acordo com o método AM1 juntamente com a IRC do sistema
(ponto branco). Observa-se a quasi-degenerescência nas regiões da PES onde estão contidos o
intermediário e produto haja visto que a superf́ıcie é plana nessas regiões separadas pelo TS2.
Os pontos simbolizados por quadrados foram obtidos a partir da otimização do último ponto
da IRC no final do reagente e intermediário. Notação: esfera preta menor, hidrogênio; esfera
preta maior, carbono; esfera vermelha, oxigênio.

gura 4.2.(b)) nas regiões correspondentes. Isto significa que mudança expressiva na dis-

tância dC5−O20 (2,4 até 4,0 Å) e no ângulo θ (95° - 125° para a região dos intermediários

e 40° - 45° para a região dos produtos) representam variações energéticas de no máximo

de 3,0 kcal·mol−1. As estruturas do intermediário complexo e produto complexo local são

representadas por um quadrado (Figura 4.1.(b)) denotando que a estrutura foi obtida por

otimização do último ponto da IRC. A IRC na PES-AM1 termina em complexos cátion-

água estáveis (11,6 kcal·mol−1 para o intermediário e 9,8 kcal·mol−1 para o produto) se

comparado as espécies dissociadas (Tabela 4.1). Desde que a entalpia de ativação em TS1

(6,3 kcal·mol−1) é muito menor que TS2 (26,8 kcal·mol−1), é esperado que o intermediário

se forme mais rapidamente do que e se rearrange em produtos. Em virtude disso, os in-

termediários seriam acumulados, aos poucos, durante a reação. Dessa forma se justifica o

fato do mecanismo seguir o caminho em etapas ao invés do concertado (de acordo com a

TST). Do contrário, o sistema disporia de energia suficiente para ultrapassar diretamente

uma barreira energética da ordem de 25 kcal·mol−1 para formar o produto concertado.
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Tabela 4.1 Contribuições da variação da entalpia, entropia e energia de Gibbs relativa (em
kcal·mol−1) em T = 298 K para os principais pontos estacionários da PES do (R)-3,3-
dimetilbutan-2-ol protonado.

Espécies ∆∆H T∆∆S ∆∆G

Reagente, [(CH3)3C-CH(OH)2CH3]
+ 0 0 0

TS1 6,3 0,8 5,5

Intermediário Complexo, [(CH3)3C-CHCH3]
+ · · ·OH2 5,7 2,5 3,3

Intermediário Dissociado, [(CH3)3C-CHCH3]
+ + H2O 17,4 12,5 4,8

TS2 26,8 4,2 22,6

Produto Complexo, [(CH3)2C-CH(CH3)2]
+ · · ·OH2 -6,5 4,0 -10,5

Produto Dissociado, [(CH3)2C-CH(CH3)2]
+ + H2O 3,3 11,9 -8,7

4.1.2 Dinâmica BOMD

A dinâmica do sistema [(CH3)3C-CH(OH)2CH3]
+ iniciou-se a partir do reagente com

a energia de equipartição clássica (0,040 Eh = 25,1 kcal·mol−1) distribúıda aleatoriamente

entre as velocidades atômicas iniciais baseadas na distribuição de Maxwell-Boltzmann e

correspondente a temperatura de 400 K. O comportamento de uma das 100 trajetórias

(linha verde na Figura 4.3.(a)) ilustra como foi o caminho percorrido durante a dinâmica,

haja visto que todas as trajetórias permaneceram na região do reagente. Se comparado

a dinâmica também realizada por velocidades aleatórias, com temperatura igual a 400

K (mas mantida constante) com o método HF/6-31G(d); Dupuis e colaboradores49 ob-

tiveram para os primeiros 500 fs de dinâmica que cerca de 44% das trajetórias deixaram a

região dos reagentes. A permanência na região dos reagentes durante a dinâmica BOMD-

AM1 ocorreu mesmo com a barreira energética associada ao TS1 sendo quatro vezes

menor que a energia inicial do sistema. Mesmo com o prolongamento da dinâmica para

tempos da ordem de 14000 fs (Figura 4.3.(b)), não foram observadas trajetórias que dei-

xassem a região dos reagentes. Acreditamos que a partição da energia inicial privilegiou
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Figura 4.3 Em (a) temos a linha verde representando o caminho percorrido por uma das 100
trajetórias cuja dinâmica foi realizada distribuindo-se a energia cinética na forma de velocidades
aleatórias iniciais nos átomos. O fato da trajetória não suplantar o TS1 provoca a retenção do
sistema na região do reagente. Em (b) temos os gráficos da distância entre os átomos C5−O20
e do ângulo C3–C1–C5 em função do tempo de uma das 100 trajetórias do mecanismo reagentes
que tiveram a dinâmica prolongada até 14000 fs.

diversos graus de liberdade incoerentes e por isso todas as trajetórias permaneceram na

região dos reagentes, embora existisse energia cinética suficiente para ultrapassar o TS1.

Mesmo que TS1 fosse transposto, para ocorrer a formação de produto seria necessário

ultrapassar o TS2 cuja a barreira de ativação como dito anteriormente é da ordem de 27

kcal·mol−1, ou seja, cerca de 4 vezes maior que o TS1. Dessa forma, o mecanismo concer-

tado seria favorecido em relação aquele em etapas haja vista que no concertado haveria

apenas uma barreira de ativação entre reagente e produtos. Ainda assim, a possibilidade

de ocorrer um movimento sincronizado (migração do cátion metila e dissociação da H2O)

seria muito pequeno já que requereria elevado grau de coerência nos movimentos dos

átomos. E nesse método, isso fica comprometido porque a energia cinética é distribúıda

de forma aleatória para cada átomo. E isso diminui bastante as chances de obtenção do

mecanismo concertado mesmo para barreiras energéticas três vezes menores49.

Resultados diferentes foram obtidos quando a energia cinética inicial foi distribúıda de

maneira aleatória através dos 10 primeiros modos vibracionais de mais baixa freqüência

(Tabela 4.2) da molécula. Das 619 trajetórias calculadas com o método AM1, 85% per-

maneceram nos reagentes enquanto 15% (93) delas deixaram esta região, ultrapassaram o

TS1 e se localizaram por toda região do intermediário segundo o critério estabelecido na
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Tabela 4.2 Freqüências vibracionais dos 60 modos do (R)-3,3-dimetilbutan-2-ol
protonado. O sétimo e o décimo quinto modos referem-se a deformação angular
C1–C3–C5 e estiramento C5–O20, respectivamente.

MODOS
nº de onda

(cm−1)
MODOS

nº de onda
(cm−1)

MODOS
nº de onda

(cm−1)

1º 46,7 21º 1020,1 41º 1429,2
2º 78,6 22º 1042,8 42º 1438,4
3º 146,6 23º 1047,5 43º 1446,4
4º 169,8 24º 1069,3 44º 1464,1
5º 186,8 25º 1081,2 45º 1722,8
6º 210,8 26º 1147,8 46º 3014,2
7º 266,5 27º 1201,4 47º 3019,0
8º 306,4 28º 1285,9 48º 3047,9
9º 369,0 29º 1312,7 49º 3049,6
10º 376,8 30º 1354,0 50º 3052,2
11º 413,4 31º 1360,9 51º 3055,3
12º 482,4 32º 1363,2 52º 3057,2
13º 498,4 33º 1376,0 53º 3061,8
14º 581,1 34º 1377,4 54º 3066,2
15º 712,7 35º 1383,2 55º 3133,0
16º 889,4 36º 1387,0 56º 3146,2
17º 994,8 37º 1389,3 57º 3151,7
18º 1005,4 38º 1398,4 58º 3153,1
19º 1008,4 39º 1408,3 59º 3154,5
20º 1011,1 40º 1422,5 60º 3264,7

seção 3.5.1 (Figura 3.5). Prosseguindo com a análise, desses 15% de trajetórias que segui-

ram o caminho do intermediário, apenas 1,5% permaneceram na região do intermediário

complexo local (linha vermelha na Figura 4.4.(a)). Os 13,5% restantes, seguiram tanto

para a região do intermediário complexo local quanto para o global (linha verde na Fi-

gura 4.4.(a)). Dentre todas as trajetórias, a distância máxima para dC5−O20 sob essas

condições foi de 8,2 Å. E a essa distância, a energia com relação aos reagentes corres-

pondeu a 20 kcal·mol−1. Isso significa que a trajetória seguiu por um caminho de certa

instabilidade, conferindo-lhe o caráter t́ıpico de um caminho que evita a IRC do sistema

que é o caminho de mı́nima energia. Esses resultados são similares aos obtidos por Hase e

colaboradores40 (seção 1.2.1) em que os efeitos dinâmicos fizeram com que o mecanismo

também evitasse a IRC do sistema.
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Figura 4.4 Comportamento de trajetórias tendo como condições iniciais da dinâmica, energia
cinética distribúıda de maneira aleatória para os 10 primeiros modos normais de mais baixa
freqüência. Em (a) temos o perfil de duas delas: A linha vermelha representa o caminho
percorrido por uma trajetória que seguiu a IRC e ao final da dinâmica estabeleceu-se na região
de intermediário complexo. Sua distribuição energética (em kcal·mol−1) aos modos normais:
1º modo = 1,0; 2º modo = 2,0; 3º modo = 5,0; 4º modo = 0,0; 5º modo = 1,0; 6º modo
= 4,0; 7º modo = 0,0; 8º modo = 3,0; 9º modo = 5,0 e 10º modo = 5,0. Já a linha verde
representa o caminho percorrido por uma trajetória que evita o IRC, isto é, seguiu para a região
do intermediário complexo global com predominância deste último e ausência de produtos. Sua
distribuição energética em kcal·mol−1 foi: 1º modo = 7,0; 2º modo = 0,0; 3º modo = 0,0; 4º
modo = 3,0; 5º modo = 3,0; 6º modo = 0,0; 7º modo = 2,0; 8º modo = 5,0 ; 9º modo = 6,0 e
10º modo = 0,0. Em (b) temos as mudanças ocorridas na energia cinética e na distância dC5−O20
ao longo da trajetória na linha verde.

Outro fato relevante é que a quantidade de energia dada ao sétimo modo vibracional

(movimento de deformação angular do ângulo θ ) não está relacionado com o caminho

percorrido pela trajetória, haja visto que intermediários e reagentes foram formados para

os mesmos valores de energia (de 0 até 8 kcal·mol−1). Isto nos levou a realizar uma análise

quantitativa dos resultados tentando relacionar as energias fornecidas aos modos normais

e o tipo de trajetória obtida utilizando a Análise por Componentes Principais (PCA do in-

glês Principal Component Analysis)101, 102. Nesse tipo de análise exploratória, procurou-

se por padrões que possam distinguir trajetórias classificadas como reagente, daquelas

classificadas como intermediário. Isso ocorreu para as 619 trajetórias calculadas (obje-

tos) em função dos 10 modos normais vibracionais de mais baixa freqüência (variáveis).

Os resultados são apresentados na forma de um conjunto de gráficos bidimensionais, cujo

101. BRERETON, R. G. Introduction to multivariate calibration in analytical chemistry. The Ana-
lyst, v.125, n.11, p.2125–2154, 2000.

102. GEMPERLINE, P. Pratical Guide to Chemometrics. Boca Raton: CRC Press. 805 p.
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Figura 4.5 Gráfico dos escores e dos pesos para PC1 versus PC2 ((a) e (d)), PC1 versus PC3
((b) e (d)), PC1 versus PC4 ((c) e (f)) para as 619 trajetórias calculadas com o método AM1.
A energia cinética foi distribúıda de maneira aleatória aos 10 primeiros modos vibracionais da
molécula.

eixos são as componentes principais (PC do inglês Principal Component) obtidas durante

a PCA. E essas PCs guardam toda informação em ordem decrescente na medida que são

calculadas. Sendo assim, de acordo com o gráfico dos escores de PC1 (13% de informação)

versus PC2 (12% de informação), Figura 4.5.(a); PC1 versus PC3 (12% de informação),

Figura 4.5.(b); e PC1 versus PC4 (12% de informação), Figura 4.5.(c); há a formação

de um único padrão. Isto significa que os modos vibracionais não distinguem trajetórias

que se enquadraram nos reagentes (vermelho) daquelas nos intermediários (verde). Ainda

mais, como em todos os três gráficos dos escores o padrão está localizado ao redor do

eixo das origens (0,0) as contribuições dos 10 modos normais são muito pequenas para

a equação das PCs envolvidas. Essa informação reforça ainda mais o pressuposto que

não há correlação entre a energia distribúıda aos 10 primeiros modos normais e o cami-

nho percorrido pela trajetória. Com relação aos gráficos dos pesos, Figuras 4.5.(d), (e)

e (f), observamos que para PC1 o segundo e quinto modos são os que mais contribuem
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Figura 4.6 Variação da energia cinética (kcal·mol−1) com o tempo (fs) para os átomos de (a)
oxigênio O20, (b) hidrogênio H21, (c) hidrogênio H22 e para o (d) fragmento H2O para uma
trajetória que seguiu o caminho do intermediário complexo global. Sua distribuição energética
(em kcal·mol−1) aos modos normais foi: 1º modo = 7,0; 2º modo = 0,0; 3º modo = 0,0; 4º
modo = 3,0; 5º modo = 3,0; 6º modo = 0,0; 7º modo = 2,0; 8º modo = 5,0 ; 9º modo = 6,0 e
10º modo = 0,0.

positivamente, enquanto que o sexto modo contribuem mais negativamente. Para PC2,

o quarto e sexto modos são aqueles que mais contribuem positivamente. Já o terceiro

modo é aquele que mais contribui negativamente. Para PC3, o primeiro modo é aquele

com maior contribuição enquanto que o terceiro, quarto e sétimo modos são aqueles com

menores contribuições. Para PC4, o nono e oitavo modos são aqueles com maior e menor

contribuição, respectivamente. Desses resultados observa-se que para cada uma das PCs

os modos com maior e menor relevância mudam. Este resultado corrobora com o fato

de não haver predominância de um modo sobre dos demais. Assim, estes resultados nos

levam a pensar que não é a maneira como a energia cinética é distribúıda para os modos

normais que dirige o mecanismo de uma trajetória, mas sua redistribuição por entres

esses modos. Em especial nas dinâmicas BOMD, como os núcleos são tratados classi-

camente, em prinćıpio todas as transferências energéticas são permitidas já que não há

quantização da energia. Mesmo assim, não houveram trajetórias que seguissem o canal

dos produtos porque o intermediário carbocátion secundário não possúıa energia cinética

suficiente para ultrapassar a barreira associada ao TS2. Isto porque, na medida que a

dinâmica se propagava, a energia cinética diminúıa gradativamente (linha preta na Fi-

gura 4.4.(b)). Isto foi mais significativo até 1750 fs pois metade da energia foi perdida
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Figura 4.7 Em (a) temos os percentuais dos canais escolhidos pelas 4500 trajetórias durante
a dinâmica sob as condições de simulated annealing. Em (b) temos os mesmo resultados dis-
tribúıdos em função do parâmetro energia de Fermi (Ef).

(de 28 para 14 kcal·mol−1). Nesse mesmo peŕıodo da dinâmica iniciou-se a dissociação da

molécula de H2O, e posteriormente ocorreu mais uma diminuição significativa da energia

cinética do sistema (linha bege na Figura 4.4.(b)). Simultaneamente, o fragmento água

aumentou sua energia cinética. Isso é um indicativo de que no decorrer da dinâmica,

parte da energia cinética do sistema foi transferida para o fragmento água. Até 1750 fs,

por exemplo, o átomo de oxigênio recebeu a maior parte dessa energia (Figura 4.6.(a)).

Após esse peŕıodo, a energia cinética presente no oxigênio se redistribuiu para os átomos

de hidrogênio da água (Figura 4.6.(b) e (c)) na forma de energia cinética rotacional e

vibrational, aumentando a energia cinética total do fragmento (Figura 4.6.(d)).

Quando a energia cinética foi distribúıda aos 20 primeiros modos vibracionais de

menores freqüências, todas as 100 trajetórias permaneceram na região dos reagentes. De

certa maneira isso era esperado, pois quando a mesma quantidade de energia cinética (26

kcal·mol−1) é distribúıda entre mais modos (dobro) vibracionais, a probabilidade de que

a energia se redistribua de maneira construtiva para gerar um movimento coordenado
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para transpor a barreira associada ao TS1 e, por conseguinte, afastar-se da região dos

reagentes, tende a diminuir.

Por último, foi realizada a dinâmica por simulated annealing/fragmentação (SA/F)

para 4500 trajetórias calculadas pelo método AM1 (seção 3.5.1). Neste método, como a

energia do sistema não é conservada, ocorre ganho ou perda energia do sistema durante

a dinâmica. Sendo assim, no total 10,4% (466 trajetórias) das 4500 trajetórias per-

maneceram nos reagentes, 81,4% (3665 trajetórias) formaram o carbocátion secundário

(intermediário), 5,1% (229 trajetórias) formaram produto de maneira concertada, 0,5%

(21 trajetórias) formaram produtos em etapas e 2,6% (119 trajetórias) seguiram outros

canais de reação conforme critério estabelecido na seção 3.5.1. Esse resultado se assemelha

mais com aquele obtido com 50 trajetórias pelo método HF/6-31G(d) do que com aquele

realizado por velocidades aleatórias e por modos normais já que houve formação de pro-

dutos que seguiram ou não, a IRC do sistema. Ainda de acordo com a Figura 4.7.(a), a

maioria das trajetórias deixaram a região dos regentes (proporção de 8:1). Isto significa

que a pertubação causada pelo SA/F fez com que o sistema encontrasse menores dificul-

dades para transpor a barreira associada ao TS1 e seguir para a região dos intermediários.

Quando analisada em função do parâmetro Ef (Figura 4.7.(b)), os percentuais de tra-

jetórias que seguiram o canal do intermediário aumentaram para Ef’s menores que 1000

cm−1. Isto porque como este parâmetro incrementa a energia dada aos modos vibracio-

nais com freqüência abaixo do Ef e decrementa para valores maiores, modos vibracionais

relacionados ao estiramento da ligação C5–O20 (15º modo, νC−O = 712,7 cm−1), por

exemplo, são beneficiados com energia extra. Outros modos relacionados com a deforma-

ção angular (1º ao 14º modos, Tabela 4.2) também foram contemplados. Dessa forma, o

processo de dissociação levado ao carbocátion + H2O foi favorecido. Com o aumento de

Ef, mais modos foram perturbados durante a dinâmica e assim, as chances de um modo

dissociativo receber mais energia para seguir por um caminho intermediário diminúıram.

Por isso, a diminuição do número de trajetórias no caminho intermediário ocorreu na

medida em que houve aumento do percentual de trajetórias no caminho do reagente. Isso

ocorreu sobretudo para Ef igual a 3000 cm−1 em que o número de trajetórias no reagente

atingiram cerca de 18%, o que correspondeu a cerca de 7,6% acima do número total de

trajetórias nos reagentes.

Mesmo com a enorme quantidade de trajetórias associadas ao intermediário, observa-

se poucas trajetórias ultrapassaram a barreira associada ao TS2 e formaram produto,

seguindo assim a IRC (produto em etapas). Pelo contrário, a maioria das trajetórias no

intermediário não segue a IRC e se dissociam completamente (Figura 4.8), assim como
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Figura 4.8 Número de trajetórias (3665) que foram classificadas como intermediário em função
da distância dC5−O20. Os números em azul representam o percentual de trajetórias que con-
seguiram obter determinada dC5−O20.

para o caso da energia dada aos 10 primeiros modos normais.

Ainda de acordo com a Figura 4.8, para uma distância dC5−O20 de até 4,0 Å, onde

o intermediário complexo está localizado, cerca de 85% (3132) das trajetórias chegaram

nessa região, colocando essas trajetórias, em prinćıpio, como candidatas a seguirem a IRC

do sistema. Mas ao constatar que ao menos 60% das trajetórias alcançaram uma distância

de ligação dC5−O20 de 7 Å, conclúı-se que, de fato, a maioria das trajetórias segue por

um caminho que evita a IRC. No entanto, a maior parte das trajetórias possuem dC5−O20

inferior a 10 Å (63%). Mesmo assim, das 3665 trajetórias, 96 chegaram a distância

dC5−O20 = 40 Å, enquanto 15 chegaram a distância dC5−O20 = 50 Å, que foi também a

distância máxima observada. As condições iniciais da dinâmica das 15 trajetórias com

dC5−O20 = 50 Å se mostraram semelhantes. Por exemplo, o parâmetro Ef apresentou

apenas dois valores: 750 cm−1 (10 trajetórias) e 1250 cm−1 (5 trajetórias). O SBeta

foi o mesmo constante e igual a 0,001 E−1
h , ou seja, o menor valor. O mesmo ocorreu

com o IFlag, sempre igual a zero. Já o DelE assumiu valores de 0,010; 0,050 e 0,100

Eh e o parâmetro DPert assumiu todos os valores posśıveis (0,001; 0,005; 0,010; 0,050 e

0,100 Eh). Esses resultados mostram que o tamanho da pertubação aleatória na energia

(Dpert) não é relevante para a formação de intermediário. Mas, a adição ou remoção

de energia durante a dinâmica ponderada pela freqüência (IFlag = 0), como também o

inverso da temperatura de Fermi-Dirac (SBeta) parecem determinantes nesse processo.

Para as 96 trajetórias cuja distância máxima dC5−O20 foi igual 40 Å, tivemos que 75

possuem SBeta = 0,001 E−1
h e 90 possuem IFlag = 0. Já o parâmetro DelE assumiu
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Figura 4.9 Em (a) temos uma trajetória no intermediário nas condições de SA/F (linha verde).
Em (b) temos o perfil da energia cinética do sistema (linha em preto) e da distância dC5−O20 em
função do tempo (em fs) durante a dinâmica da trajetória em (a). As condições da dinâmica
foram: Estart = 0,040 Eh, DelE = 0,005 Eh, SBeta = 0,001 E−1

h , Ef = 300,0 cm−1, DPert
= 0,010 Eh e IFlag = 2.

quaisquer valores assim como os demais parâmetros (Ef e Dpert). Isto significa que os

parâmetros IFlag = 0 e SBeta = 0,001 E−1
h foram os que influenciaram significativamente

na formação desse tipo de intermediário com dC5−O20 a partir de 40 Å. Cabe lembrar que,

um valor de IFlag igual a zero significa que modos de deformação angular H–O–H (∼
1700 cm−1) e estiramento (∼ 3150 cm−1) da ligação O–H receberam um adicional de

energia, o que favoreceu a dissociação formando o carbocátion + água. Já para SBeta

= 0,001 E−1
h teremos uma função peso, equação (3.67), maior, implicando numa maior

pertubação energética do sistema durante a dinâmica. Para trajetórias com dC5−O20 entre

20 e 40 Å, o valor de SBeta assumiu não só 0,001 E−1
h , como também os demais valores.

No entanto, o valor de IFlag igual a zero continuou predominate nessas trajetórias. Por

exemplo, das 264 trajetórias com dC5−O20 6 20 Å, 235 possuem IFlag = 0, enquanto 29

possuem IFlag = 2. Nessas condições, não ocorreram casos de trajetórias com IFlag = 1.

Apenas quando dC5−O20 6 10 Å, houveram tais casos. Das 1350 trajetórias que seguiram

pelo intermediário com dC5−O20 6 10 Å, tivemos 785 trajetórias com IFlag = 0, seguida

pelo IFlag = 2 e IFlag = 1 com 450 e 115 trajetórias, respectivamente. Isso mostra a

influência desse parâmetro na dissociação, e, conseqüentemente, no controle do caminho

da reação, ou seja, se a reação seguirá por um caminho IRC (dC5−O20 < 4,0 Å) ou o evitará.

Na Figura 4.9.(a) temos o perfil de uma trajetória que seguiu pelo caminho intermediário

que evitou a IRC do sistema, em particular a dC5−O20 máxima foi de 12 Å. De acordo com

este gráfico, enquanto o fragmento H2O se afastou do carbocátion secundário a energia
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Figura 4.10 Variação da energia cinética (kcal·mol−1) com o tempo (fs) para (a) água, e para
seus átomos constituintes, que são: (b) oxigênio O20, (c) hidrogênio H21 e (d) hidrogênio H22
sob as condições de SA/F. Os parâmetros do procedimento SA/F foram: Estart = 0,040 Eh,
DelE = 0,005 Eh, SBeta = 0,001 E−1

h , Ef = 300,0 cm−1, DPert = 0,010 Eh e IFlag = 2.

cinética apresentada na Figura 4.9.(b) cresceu até atingir 700 kcal·mol−1. Desse total

de energia, cerca de 300 kcal·mol−1 pertenciam ao fragmento de H2O (Figura 4.10.(a)).

Isso significa que a energia adicional oriunda do procedimento SA/F que foi convertida

em energia cinética para o sistema, teve quase metade da energia destinada ao fragmento

H2O durante o processo de dissociação, e o restante foi para o carbocátion secundário. E

ao contrário do que ocorreu na dinâmica por modos normais (Figura 4.6), a energia dos

átomos O20, H21 e H22 continuou crescendo conforme ilustradas nas Figuras 4.10.(b),

(c) e (d), respectivamente, sem ocorrer, aparentemente, a redistribuição de energia do

oxigênio O20 para os hidrogênios H21 e H22. Isso fez com que a maior parte da energia

cinética ficasse no átomo de oxigênio (em torno de 280 kcal·mol−1 para tempo de dinâmica

igual a 45 fs).

Em relação as trajetórias que seguiram o canal dos produtos (140 trajetória no total),

àquelas com o mecanismo concertado predominaram em relação ao mecanismo em etapas

em cerca de 10 vezes (5,1% contra 0,5%), conforme ilustrado na Figura 4.7.(a). Esse

resultado difere daquele obtido pelo método HF/6-31G(d) em que, para 50 trajetórias, o

produto em etapas e o concertado possuem iguais probabilidades de ocorrência até 500

fs (2% cada); e aumenta em 8 vezes para dinâmicas com tempos superiores a 1000 fs em

favor do mecanismo em etapas (16% contra 2%). Mas em ambos os casos, o produto

com maior abundância seguiu por um caminho que evita a IRC do sistema. O caminho
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concertado (não-IRC) predomina na dinâmica AM1 porque é preciso ultrapassar apenas

uma barreira energética da ordem de 25 kcal·mol−1, enquanto que no caminho em etapas

é preciso ultrapassar duas: uma barreira com 6 kcal·mol−1 e outra com 25 kcal·mol−1.

De acordo com a Figura 4.7.(b), mais produto é formado quando o parâmetro Ef assume

valores de 1000 e 1250 cm−1. Dentre esses valores de Ef, o maior percentual de produtos

em etapas ocorreu para Ef igual a 1000 cm−1 (2%), enquanto que o maior percentual

de produto concertado ocorreu para Ef igual a 1250 cm−1 (9%). Isto está relacionado

a maior energia recebida pelos modos vibracionais de freqüência inferior a esses Ef’s,

que nessas condições, ficam balanceadas adequadamente para favorecer mais o canal dos

produtos em relação aos demais Ef’s. Um desses modos está relacionado ao estiramento

da ligação C5–O20 (15º modo, νC−O = 712,7 cm−1) importante em ambos os casos por

corresponder ao movimento de dissociação da água. No entanto, é importante relembrar

que trajetórias que seguiram pelo canal do produto também foram obtidos para outros

valores de Ef. O produto concertado ocorreu inclusive para os valores maior e menor

de Ef, a saber, 3000 e 300 cm−1, respectivamente, enquanto que o produto em etapas

ocorreu apenas para o caso com o maior valor de Ef.

Na realidade, a distribuição das 229 trajetórias que seguiram pelo caminho concertado

ocorreu para todas as Ef’s (Figura 4.7.(b)). Como dito anteriormente, aquela de maior

percentual ocorreu para Ef = 1250 cm−1 (33 trajetórias), enquanto a de menor ocorrên-

cia foi para Ef = 300 cm−1 (12 trajetórias). Isso mostra que na realidade o parâmetro

Ef exerceu influencia, mas não determinou a formação do produto concertado. O mesmo

ocorreu com o parâmetro SBeta que assumiu todos os valores posśıveis (0,001 com 62

trajetórias; 0,005 com 38 trajetórias; 0,010 com 34 trajetórias; 0,050 com 45 trajetórias e

0,100 com 50 trajetórias), embora o número de trajetórias com SBeta igual a 0,001 E−1
h

seja predominante. Já o parâmetro DPert também assumiu todos os valores posśıveis

(0,001 em 4 trajetórias; 0,005 em 8 trajetórias; 0,010 em 23 trajetórias; 0,050 em 158 tra-

jetórias e 0,100 em 36 trajetórias). Mas neste caso, na medida em que este parâmetro é

incrementado (até 0,050 Eh), mais produto concertado é formado. No caso do parâmetro

DelE, os valores de 0,050 e 0,100 Eh foram os que predominaram, com 104 trajetórias

cada. Estes valores do parâmetro DelE foram seguidos pelo valor 0,005 Eh com apenas

três ocorrências. Já para o parâmetro IFlag, predominaram trajetórias com valores 1 (120

trajetórias) e 2 (99 trajetórias) seguido pelo valor 0 com apenas 10 trajetórias. Esses re-

sultados mostram que para o mecanismo concertado ocorrer, é preciso em primeiro lugar,

elevada adição/retirada de energia (entre 0,050 e 0,100 Eh) seguida por uma pertubação

que não precisa ser muito intensa (∼ 0,050 Eh)) e de preferência que a adição de DelE
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Figura 4.11 Perfil de uma das 229 trajetórias que formaram produto concertado. Em (a)
temos o caminho percorrido (em azul) sob o mapas em curvas de ńıvel da energia potencial. Em
(b), os gráfico de θ e dC5−O20 versus tempo da dinâmica. Em (c) temos as estruturas do álcool
em três momentos da dinâmica: t = 0 fs, representando o reagente (1); t = 54 fs, o movimento
concertado (2); e t = 70 fs, o produto formado (3).

no sistema seja de maneira aleatória (IFlag = 1) ou combinada com o ponderação pela

freqüência (IFlag = 2). Isto configura o produto concertado como aquele em que um

elevado fluxo de energia é exigido, pois a maximização da função peso (w(i)) com SBeta

= 0,001 E−1
h provoca elevada energia adicionada ou removida do sistema (DelE = 0,050

ou 0,100 Eh), além da maneira aleatória como o DelE foi adicionado (IFlag = 1 e 2). De

certa maneira esse perfil já era esperado, devido a quantidade de energia adicional que

o sistema requereu para transpor a barreira energética do sistema (25 kcal·mol−1) que

diga-se de passagem é da ordem da energia cinética inicial do sistema. Isso o SA/F pode

fornecer, já que nessa técnica o sistema não conserva energia. Além disso, a diferença

básica entre a formação de intermediário e produto concertado, está na maneira com que
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a energia é adicionada/removida do sistema. Enquanto o IFlag = 0 favorece a dissoci-

ação da água produzindo o intermediário, o IFlag igual 1 ou 2 favorece a formação de

produto, dentre outras coisas, por não permitir valores elevados de dC5−O20.

Na Figura 4.11.(a), temos o caminho percorrido (linha azul) por uma trajetória que

segundo critério da seção 3.5.1 foi classificada como produto concertado. O mapa em

curvas de ńıvel da energia potencial mostra quais as barreiras energéticas que a trajetória

percorreu durante esse processo. A dinâmica iniciou na região dos reagentes em que a

trajetória permaneceu cerca de 40 fs (Figura 4.11.(b)) numa região de energia relativa

inferior a 4 kcal·mol−1. Em seguida, a trajetória iniciou o processo de reação (t = 40 fs):

saiu de uma região com energia inferior a 4 kcal·mol−1, para outra com 22 kcal·mol−1 em

apenas 8 fs, atingindo o cume da barreira (com 25 kcal·mol−1) 3 fs depois. Após 2 fs (t =

53 fs), ocorreu o movimento concertado (θ = 70° e dC5−O20 = 2,9 Å) que deu origem ao

produto. Assim, a trajetória desceu a barreira em direção a região do produto em que a

energia relativa é da ordem de -6 kcal·mol−1, 19 fs após (t = 70 fs) ter atingido o cume da

superf́ıcie, evitando o caminho da IRC (pontos preto) do sistema. A Figura 4.11.(b) ainda

mostra a simultaneidade deste processo haja vista que a migração do cátion (linha verde)

e a dissociação da água (linha azul) ocorreu no mesmo peŕıodo da dinâmica. Este fato é

importante, pois caracteriza essa trajetória como aquela em que o mecanismo é realmente

concertado. Na Figura 4.11.(c) temos uma representação da estrutura molecular do álcool

nos principais momentos da reação que estão mostrados nas Figuras 4.11.(a) e (b). São

eles:

¦ (1) em t = 0 fs, representando o reagente;

¦ (2) em t = 54 fs, representando o movimento concertado do sistema;

¦ (3) em t = 70 fs, representando o produto formado.

Os comportamentos das cargas atômicas de Mulliken dos principais átomos estão

apresentados na Figura 4.12.(a), e ajudam na compreensão do caminho percorrido por essa

trajetória durante a dinâmica. No ińıcio da trajetória (t = 0 fs) os principais átomos C1 e

C5, e o fragmento H2O tem as seguintes cargas de Mulliken: -0,094; 0,074 e 0,492. Estes

valores são consistentes com o que se espera dos efeitos indutivos em cátions. Embora a

trajetória só tenha sáıdo da região do reagente no tempo t = 40 fs, ocorreu em t = 13 fs,

a primeira tentativa (sem êxito) de dissociação da H2O. Isto foi observado pelo aumento

na distância dC5−O20 na Figura 4.11.(b); e pela diminuição no valor da carga de Mulliken

do fragmento de água (qH2O = 0,420). Isso repercutiu no aumento da carga do carbono
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Figura 4.12 Propriedades eletrônicas e energéticas de uma trajetória que formou um produto
concertado. Em (a) temos as cargas atômicas de Mulliken para o átomos C1, C5 e o fragmento
de H2O em função do tempo da dinâmica. Em (b) a dependência temporal das energias cinética,
potencial e total. As condições iniciais dessa dinâmica foram: Estart = 0,040 Eh; DelE = 0,010
Eh; SBeta = 0,001 E−1

h ; Ef = 500 cm−1; Dpert = 0,100 Eh e IFlag = 2.

C5 (qC5 = 0,127); e conseqüentemente na diminuição da carga do carbono C1 (qC1 =

-0,114), ligado ao carbono C5. De 13 até 33 fs, ocorreu a retração da ligação C5–O20.

Isso refletiu no aumento da carga do fragmento de água (qH2O = 0,539), diminuição da

carga do carbono C5 (qC5 = -0,061) e aumento da carga do carbono C1 (qC1 = 0,037)

e até 28 fs. A partir do t = 26 fs, iniciou-se a diminuição do ângulo θ (linha verde

Figura 4.11.(b)). Após 3 fs, a carga de C1 diminuiu até t = 46 fs (qC1 = -0,223), e

carga C5 aumentou até t = 48 fs (qC5 = 0,263). Simultaneamente, o fragmento H2O

dissociou (em t = 29 fs dC5−O20 = 1,4225 Å, e em t = 48 fs dC5−O20 = 2,3422 Å.). Por

isso que em t = 54 fs, a carga qH2O diminuiu a praticamente zero, já que o fragmento

dissociado é neutro (H2O). A partir do t = 48 fs, ocorreu a migração da metila e a

formação do carbocátion secundário. Em virtude disso, ocorreu a inversão do sinal das

cargas dos carbonos C1 e C5 (movimento concertado, Figura 4.11.(c).(2)) e em t = 70 fs,

o produto foi formado. Na Figura 4.12.(b) temos o comportamento da energia cinética

(linha roxa), potencial (linha laranja) e total (linha vermelha) em função do tempo para

essa trajetória. Como o sistema não é conservativo, a energia total do sistema sempre

foi crescente, embora a parcela predominante mudou no decorrer da dinâmica. Até t =

35 fs, a energia potencial foi responsável pela maior parte da energia total do sistema.

Após esse momento, a energia cinética passou a ser mais relevante porque iniciou-se o

movimento concertado que deu origem ao produto.
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Figura 4.13 Acompanhamento da trajetória que seguiu por um caminho em etapas sob vários
aspectos: (a) caminho percorrido (em vermelho) sobre as curvas de ńıvel da energia potencial;
(b) dependências temporais de θ e dC5−O20.

Para produtos formados seguindo um mecanismo em etapas, temos na Figura 4.13.(a)

o caminho percorrido (linha em vermelho) por uma das 21 trajetórias que seguiram por

esse canal. Conforme dito anteriormente, embora esse canal seja o preferido pela IRC

do sistema, apenas 0,5% das trajetórias seguiram por esse caminho, o que corresponde a

uma quantidade de produto formado 10 vezes menor do que o produto que evita a IRC

(concertado). A trajetória apresentada na Figura 4.13.(a) permaneceu 200 fs na região do

reagente antes de partir para a região do intermediário. Durante esse peŕıodo, ocorreram

várias tentativas frustradas de dissociação do fragmento água (Figura 4.13.(b)). Em

virtude disso, as cargas de Mulliken (Figura 4.14.(a)) para o carbono C1, C5 e o fragmento

H2O tiveram várias oscilações em seus valores. Mas em linhas gerais, a carga do carbono

C1 ficou negativa, a carga do carbono C5 variou em torno do zero e o fragmento água

manteve-se positiva ou próxima de zero. A partir do t = 200 fs, iniciou-se a dissociação
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Figura 4.14 Acompanhamento da trajetória que seguiu por um caminho em etapas sob vários
aspectos: (a) temos as cargas de Mulliken para o átomos C1, C5 e o fragmento de H2O em
função do tempo da dinâmica. Em (b) a dependência temporal das energias cinética, potencial
e total. As condições iniciais desse sistema são: Estart = 0,040 Eh; DelE = 0,001 Eh; SBeta
= 0,050 E−1

h ; Ef = 1500 cm−1; Dpert = 0,100 Eh e IFlag = 2.

do fragmento água (linha azul na Figura 4.13.(b)) Em t = 280 fs, a trajetória passou

pelo TS1 e permaneceu nessa região até t = 300 fs. Nesse mesmo peŕıodo, a carga do

fragmento água tornou-se nula, e o carbocátion secundário formado provocou o aumento

da carga do carbono C5. A partir do t = 300 fs, iniciou-se a migração da metila. O

ângulo θ que até o momento encontrava-se com valor de 110° diminuiu (linha verde na

Figura 4.13.(b)) gradativamente. Quando chegou ao valor por volta de 70°, a trajetória

passou próximo de TS2 (t = 380 fs); e 40 fs depois atingiu o ângulo θ = 25°. Nesse mesmo

peŕıodo as cargas de Mulliken do carbono C1 aumentou, enquanto a do C5 diminuiu.

Por volta de t = 420 fs, a migração da metila foi conclúıda e o produto foi formado

(Figura 4.11.(c).(3)). No produto formado, a maior distância dC5−O20 observada foi de

4,0 Å. Na Figura 4.14.(b), temos a dependência temporal das energias cinética (linha

roxa), potencial (linha laranja) e total (linha vermelho). Observa-se que a energia total

do sistema é sempre crescente, embora seja menor que a energia associada à trajetória

concertada (Figura 4.12.(b)). A energia total desse sistema possui 150 kcal·mol−1 para

t = 70 fs, enquanto que para a trajetória concertada esse valor chega 700 kcal·mol−1.

Além disso, durante todo o processo, a energia potencial sempre se manteve maior do

que a energia cinética. Isto significa que os movimentos de dissociação da água e de

migração da metila, por exemplo, não foram tão bruscos nem tão rápidos se comparados

aos movimentos do mecanismo concertado.
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De acordo com a Figura 4.7.(b), valores menores de Ef (até 1250 cm−1) favoreceram

mais a formação desse tipo de produto (16 das 21 trajetórias), sendo a maior parte

distribúıda nos Ef’s iguais a 500 cm−1 (3 trajetórias); 1000 cm−1 (7 trajetórias) e 1250

cm−1 (5 trajetórias). O parâmetro DelE assumiu todos os valores, com a predominância

dos valores 0,050 e 0,100 Eh, com 6 trajetórias cada. O parâmetro DPert também assumiu

todos os valores com a predominância para valores até 0,010 Eh (13 trajetórias). Mesmo

assim, 8 trajetórias tinham DPert = 0,100 Eh. No caso do parâmetro SBeta observa-se

o oposto, 14 trajetórias tinham SBeta = 0,050 E−1
h ou 0,100 E−1

h , ou seja, os maiores

valores. Por fim, em todas as trajetórias sempre o valor de IFlag foi igual a 2. Ou seja,

para se obter uma trajetória que escolha esse caminho é necessário, em primeiro, lugar

que a adição e remoção da energia cinética assuma maiores valores (DelE iguais a 0,050 e

0,100 Eh), que a função peso (w(i), equação (3.67)) seja menos relevante (SBeta iguais a

0,050 e 0,100 Eh) e que a adição de energia no sistema ocorra como uma combinação entre

adição aleatória de DelE nos modos e adição em função do valor da freqüência (IFlag

= 2). Se comparado as caracteŕısticas para formação do produto concertado, temos que

o fluxo de energia é diminúıdo refletindo um atraso na migração da metila em relação a

dissociação da água.

Ainda, 119 trajetórias foram classificadas como outros (seção 3.5.1). Essas trajetórias,

por exemplo, sáıram dos reagentes para a região do intermediário sem passar pela região

do TS1. Ou seguiram dos reagentes aos produtos, passando pelo TS1, mas sem passar pela

região do TS2. Ou ainda passaram pelo TS1 e TS2, mas seguiu para o intermediário. Al-

gumas trajetórias seguiram pelo caminho do intermediário complexo global (dC5−O20 ∼4.0

Å), para em seguida seguir para a região dos produtos. Isso é o caso da trajetória da Fi-

gura 4.15.(a). A trajetória permaneceu na região dos reagentes até t = 250 fs (linha azul

da Figura 4.15.(b)), em que algumas tentativas, sem êxito, de dissociação do fragmento

água fora observados. Esta observações foram caracterizadas pelos valores da cargas de

Mulliken para os átomos de carbono C1, C5 e da unidade H2O (Figura 4.16.(a)). A partir

do t = 250 fs, iniciou-se a dissociação do fragmento água. Essa trajetória passou pelo

TS1, intermediário complexo local e global, e em t = 380 fs, atingiu dC1−C5 ∼ 4,9 Å que

correspondeu ao maior valor de θ (∼ 130°). Nesse peŕıodo, a carga do fragmento H2O

tendeu a zero (linha verde Figura 4.16.(a)) e em conseqüência, a carga do carbono C5

aumentou significativamente (0,338). Após t = 380 fs, iniciou-se a migração da metila.

Porém, simultaneamente, ocorreu a rotação da ligação C1–C5 em torno de 180°. Com

isso, o átomo de hidrogênio ligado ao carbono C5 posicionou-se no lugar do carbono C6

(Figura 4.15.(c).(3)). Prosseguindo com a análise, a carga de C1 tornou-se positiva, en-
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Figura 4.15 Perfil de uma trajetória que seguiu por um caminho em que a migração da metila
e formação do produto, ocorreu numa região após a região do TS2 do sistema. Em (a) temos
a trajetória (em vermelho) sobreposta às curvas de ńıvel da energia potencial. Em (b) temos
a dependência temporal de θ (em verde) e dC5−O20 (em azul) durante esta trajetória. Em (c)
temos as estruturas em quatro pontos da dinâmica.

quanto a carga de C5 tornou-se negativa. Durante os próximos 110 fs, o ângulo θ variou

de 130° até 20°, e em t = 490 fs o produto foi formado seguido um caminho que evitou

o TS2 do sistema, ainda que esse caminho possúısse uma altura de barreira energética
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Figura 4.16 Perfil de uma trajetória que seguiu por um caminho em que a migração da metila e
formação do produto, ocorreu numa região após o TS2. Em (a) temos a dependência temporal
das cargas de Mulliken para os átomos C1, C5 e o fragmento H2O; em (b) a dependência
temporal das energias cinética, potencial e total. As condições iniciais desse sistema são: Estart
= 0,040 Eh; DelE = 0,001 Eh; SBeta = 0,001 E−1

h ; Ef = 750 cm−1; Dpert = 0,100 Eh e IFlag
= 2.

da mesma ordem de magnitude que aquela correspondente ao o TS2. Isso favoreceu a

formação do produto, mesmo com elevado estágio de dissociação do fragmento água.

Note que, essa trajetória comportou-se de forma similar à trajetória que seguiu o

caminho por produto em etapas (Figuras 4.13.(a) e (b); e 4.14.(a) e (b)). Como o produto

formado não possui centro estereogênico, a rotação da ligação C1–C5 ocorrida durante

a migração da metila não gerou um outro produto. Se por hipótese, o carbono C5 fosse

um centro quiral, essa trajetória teria seguido por um canal que favoreceria a inversão

de configuração deste centro. Por fim, observa-se na Figura 4.16.(b) que o perfil da

energia é similar aquele obtido no mecanismo em etapas. A energia total em t = 500 fs,

por exemplo, vale ∼450 kcal·mol−1. No entanto, a energia cinética torna-se ligeiramente

maior após a migração da metila (t = 380 fs), enquanto que a energia potencial tende

a diminuir nesse mesmo intervalo. Com relação aos parâmetros iniciais, temos o perfil

muito similar aquele que gerou um produto em etapas, exceto pelo fato desse sistema

possuir um valor de SBeta igual a 0,001 E−1
h , o que difere um pouco, já que para a

trajetória em etapas, SBeta de maior valor é mais freqüente.

Com relação ao perfil das 466 trajetórias que permaneceram na região reagente,

observa-se que para um parâmetro qualquer, não houve exclusividade de um valor sobre

os demais, como ocorrido anteriormente. Por exemplo, para o parâmetro IFlag, pre-
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dominaram valores iguais a 0 (110 trajetórias) ou 1 (300 trajetórias); para o parâmetro

DPert, valores 0,001 Eh (159 trajetórias), 0,005 Eh (91 trajetórias) e 0,100 Eh (151 tra-

jetórias) foram aqueles de maior ocorrência. No parâmetro DelE os valores de maior

ocorrência foram 0,005 Eh (155 trajetórias) e 0,010 Eh (149 trajetórias). Os demais pa-

râmetros assumiram quaisquer valores sem predominância de um sobre os demais. Estes

resultados mostram que o perfil de uma trajetória que segue por esse canal possuem pa-

râmetros bastante distintos de maneira que a energia fique pouco direcionada. Isso se

traduz num DelE que na maioria das trajetórias, foi adicionado de maneira aleatória

(IFlag = 1). Além disso, baixa energia adicionada ou removida do sistema (DelE iguais

a 0,005 e 0,010 Eh). E ocorrendo para valores de pertubação extremos (0,001 Eh e 0,100

Eh), independentemente dos valores de Ef e SBeta.

Esses resultados mostram dentre outras coisas, que a maneira como a dinâmica é

inicializada influencia de maneira decisiva no caminho percorrido pela trajetória.

4.2 Dinâmica da Reação de Diels-Alder: Eteno +

s-cis-butadieno

4.2.1 PES e IRC

Ao contrário da reação de desidratação do álcool (seção 4.1), esta já foi amplamente

estudada na literatura58, 88, 103–105, tanto sob o ponto de vista teórico quanto experimen-

tal, e dessa forma, serviu de parâmetro para fins de comparação dos resultados obtidos

durante os estudos de PES, IRC e dinâmica BOMD. Um dos consensos existentes nesses

103. GUNER, V.; KHUONG, K.; LEACH, A.; LEE, P.; BARTBERGER, M.; HOUK, K. A Standard
Set of Pericyclic Reactions of Hydrocarbons for the Benchmarking of Computational Methods:
The Performance of ab Initio, Density Functional, CASSCF, CASPT2, and CBS-QB3 Methods
for the Prediction of Activation Barriers, Reaction Energetics, and Transition State Geometries.
Journal of Physical Chemistry A, v.107, n.51, p.11445–11459, 2003.

104. HOUK, K.; BENO, B.; NENDEL, M.; BLACK, K.; YOO, H.; WILSEY, S.; LEE, J. Exploration
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Figura 4.17 Em (a) temos as curvas de ńıveis de uma região de superf́ıcie da energia potencial
com o método AM1 juntamente com os pontos cŕıticos e a IRC; em (b) temos a representação
tridimensional da mesma PES.

resultados encontrados na literatura, é o fato de que um estado de transição (TS) si-

métrico gera um caminho de reação concertado104. Como no presente estudo, partiu-se

de um TS simétrico descrito por uma função de onda restrita (RAM1), espera-se que o

mesmo ocorra.

Dessa maneira, na Figura 4.17.(a), temos as curvas de ńıveis de uma região da superf́ı-

cie da energia potencial (PES) obtido com o método AM1. A IRC (pontos pretos) do sis-

tema mostra, que de fato, o mecanismo é concertado (ocorreu numa única etapa, ausente

de intermediário), śıncrono (a quebra e formação de ligação de maneira simultânea) e o

caminho da reação é simétrico (dC[1]−C[12] = dC[4]−C[11]). Esses resultados são similares

aqueles obtidos por métodos ab initio de estrutura eletrônica104 e DFT59, 104, inclusive

os valores numéricos. A energia de ativação (Ea), por exemplo, que foi determinada ex-

perimentalmente103 em fase gás, possui o valor de 27,5 ± 0,5 kcal·mol−1. Já o valor

calculado com o método B3LYP/6-31G(d)59 para a energia de ativação é igual a 21,4

kcal·mol−1. Já aquele calculado em nosso estudo com o método AM1, forneceu valor

igual a 23,8 kcal·mol−1, o que mostra que este método se aproxima mais do valor ex-

perimental do que aquele calculado com o método DFT. Isso mostra que a formação de

produto é um pouco mais favorecida no método B3LYP/6-31(d) do que o método AM1; e

que ambos favorecem mais a formação de produto do que o resultado experimental. Por



4.2 DINÂMICA DA REAÇÃO DE DIELS-ALDER: ETENO + S-CIS-BUTADIENO 81

outro lado, o método AM1 fornece um valor para a variação de entalpia da reação (∆rH

= 56 kcal·mol−1) que é 16,1 kcal·mol−1 menor que o valor experimental em relação ao

resultado experimental enquanto que o método DFT fornece praticamente o valor experi-

mental (40,1 kcal·mol−1). Além disso, o método AM1 produz pequenos valores de energia

para a deformação da estrutura simétrica, o qual é consistente com alguns cálculos ab

initio e DFT59, 106. Dessa forma, a dinâmica desta reação usando o método AM1, em

prinćıpio, deve fornecer, pelo menos resultados qualitativos proveria ao menos, resultados

qualitativos consistentes com aqueles obtidos com métodos de estrutura eletrônica mais

sofisticados.

Na Figura 4.17.(b), temos uma região da PES tridimensional de acordo com o método

AM1 juntamente com a IRC do sistema (ponto branco). Nesse tipo de gráfico ficam

mais evidentes as regiões de máximos (verde, amarelo e vermelho) e mı́nimos (azul). Nas

regiões de mı́nimos encontram-se, por exemplo, o reagente e o produto; enquanto que nas

regiões de máximos temos o TS. As regiões do reagente e do produto não apresentam

mı́nimos locais como no caso do álcool protonado, e a energia relativa varia gradativa-

mente de 12 kcal·mol−1 entre dC[1]−C[12] = dC[4]−C[11] = 3,6 Å até dC[1]−C[12] = dC[4]−C[11]

= 2,4 Å, enquanto que na região do produto, a variação da energia é brusca, por exem-

plo, de dC[1]−C[12] = dC[4]−C[11] = 2,0 Å até dC[1]−C[12] = dC[4]−C[11] = 1,5 Å a variação

foi de 56 kcal·mol−1. Na Figura 4.18 temos a representação das principais estruturas

envolvidas na IRC do sistema: reagente (Figura 4.18.(a)), TS (Figura 4.18.(b)) e produto

(Figura 4.18.(c)).

Figura 4.18 Principais estruturas envolvidas durante a reação de cicloadição do s-cis-butadieno
com o eteno. Em (a) reagente (b) TS e (c) produto.

106. WILSEY, S.; HOUK, K.; ZEWAIL, A. Ground- and excited-state reactions of norbornene and
isomers: A CASSCF study and comparison with femtosecond experiments. Journal of the
American Chemical Society, v.121, n.24, p.5772–5786, 1999.
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4.2.2 Dinâmica BOMD

Um dos principais pontos referente a reação de cicloadição diz respeito ao tipo de me-

canismo seguido por esse sistema88, 107. Até o presente momento, a IRC de um sistema

contendo dienos e dienófilos simétricos mostra que o caminho de reação é concertado,

śıncrono e simétrico104. Este foi outro motivo para escolha de um sistema com TS si-

métrico para iniciar a dinâmica, pois dessa maneira, o critério concertado seria baseado

apenas na informação geométrica. Entretanto, existem outras formas de se avaliar esse

critério. Por exemplo, pode-se utilizar a diferença dos ı́ndice de ligação nos orbitais

moleculares localizados de Boys85. Cálculos dos ı́ndices de Wiberg com a aproximação

de orbitais naturais86 também foram utilizados. Contudo, quando efeitos dinâmicos são

considerados, o critério correto necessita levar em consideração os movimentos nucle-

ares do sistema59. Por isso, utilizou-se o critério§ geométrico com vários raios de corte

(Critério śıncrono), que são as diferenças nas distâncias entre os átomos envolvidos na

formação das duas ligações C[1]-C[12] e C[4]-C[11]; e o Critério de corte da ligação

qúımica que está associado aos valores das distâncias entre os átomos envolvidos. Dessa

maneira, os efeitos dinâmicos sobre o mecanismo puderam ser levados em consideração

na formação das duas ligações.

A dinâmica da reação de cicloadição entre o cis-1,3-butadieno e eteno foi iniciada a

partir do estado de transição (TS) do sistema (Figura 4.18.(b)) com energia de equipar-

tição clássica de 0,0286 Eh (17,9 kcal·mol−1), correspondente a temperatura de 400 K.

Esta energia foi distribúıda de maneira aleatória sob a forma de velocidade inicial dos

átomos baseando-se na distribuição de Maxwell-Boltzmann. Na Figura 4.19.(a), tivemos

o comportamento de três das 100 trajetórias calculadas com o método BOMD-AM1 que

representam o que ocorreu com cada uma das 100 trajetórias, que são elas:

¦ (1) A linha verde representa uma trajetória que seguiu o caminho simétrico em

direção aos reagentes;

¦ (2) A linha azul representa uma trajetória que seguiu o caminho simétrico em

direção ao produto;

¦ (3) A linha magenta representa uma trajetória que seguiu o caminho assimétrico

em direção ao produto.
§Maiores informações sobre os dos critérios estabelecidos encontra-se na seção 3.5.2.

107. BORDEN, W.; LONCHARICH, R.; HOUK, K. Synchronicity in multibond reactions. Annual
Review of Physical Chemistry, v.39, n.1, p.213–236, 1988.
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Figura 4.19 Perfil de três das 100 trajetórias com energia de equipartição clássica distribúıda
de maneira aleatória entre as velocidades iniciais dos átomos. Em (a) temos o comportamento
das três trajetórias sobre a PES. Em (b), (c) e (d) temos os comportamentos das distâncias
dC[1]−C[12] e dC[4]−C[11] em função do tempo para as trajetórias que seguiram o caminho simétrico
aos reagentes (linha verde), o simétrico ao produto (linha azul) e o assimétrico ao produto (linha
magenta), respectivamente.

Como essas três trajetórias caminharam sobre a PES representada em um mapa de

curvas de ńıvel, foi posśıvel avaliar por quais barreiras energéticas essas trajetórias pas-

saram durante a dinâmica. A trajetória que seguiu em direção à região dos reagentes, por

exemplo, se encontrava no TS com energia relativa de 23,6 kcal·mol−1. Posteriormente,

seguiu por um caminho de diminuição gradativa da energia até atingir o valor zero de
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energia relativa. Esse caminho percorrido tem a forma de uma reta, o que indica que a

taxa com que as distâncias dC[1]−C[12] e dC[4]−C[11] aumentaram foi constante, mesmo sem

existir barreiras energéticas nessa região da PES. Este resultado, nos leva a supor que

numa reação do tipo Retro-Diels Alder, o mecanismo de formação do produto simétrico

prevalecerá sobre o assimétrico. Na Figura 4.19.(b), temos o comportamento das distân-

cias dC[1]−C[12] e dC[4]−C[11] da trajetória que seguiu o caminho simétrico aos reagentes

(linha verde na Figura 4.19.(a)) em função do tempo. Nela podemos visualizar que o

processo de dissociação foi conclúıdo em t = 58 fs já que nesse peŕıodo da dinâmica, as

distâncias dC[1]−C[12] e dC[4]−C[11] já eram superiores a 3,8 Å. Prosseguindo com a análise,

a partir desse peŕıodo, dC[4]−C[11] aumentou mais rápido que dC[1]−C[12] até t = 150 fs, após

esse peŕıodo, dC[4]−C[11] diminuiu até que foi ultrapassado por dC[1]−C[12] a partir de t =

250 fs, sendo que dC[1]−C[12] manteve-se maior que dC[4]−C[11] durante todo esse peŕıodo. É

importante frisar que somente a partir de t = 1600 fs, ocorreu a rotação interna livre da

ligação C[2]–C[3], com isso, o 1,3-butadieno alternou-se entre os confôrmeros syn e anti.

Com relação às trajetórias que seguiram o caminho ao produto, temos, de acordo

com a Figura 4.19.(a), dois perfis, embora ambas tenham partido do TS com energia

relativa de 23,6 kcal·mol−1 em direção ao produto com energia relativa igual a -56,5

kcal·mol−1. Enquanto que a trajetória em azul seguiu em direção ao produto pela IRC

do sistema (produto simétrico), aquela representada pela linha magenta seguiu na mesma

direção por um caminho que evitou a IRC do sistema (caminho espiral). Outro fato

que merece destaque é o tempo que cada uma das trajetórias requereu para formar o

produto: enquanto que a trajetória simétrica precisou de cerca de 40 fs (Figura 4.19.(c))

para chegar a região do produto, a trajetória assimétrica (linha magenta) precisou de 26

fs (Figura 4.19.(d)). As dependências temporais das energias cinética, potencial e total

para uma trajetória simétrica e assimétrica estão ilustradas nas Figuras 4.20.(a) e (b),

respectivamente. Nos primeiros 25 fs da dinâmica de ambas trajetórias, aquela que deu

origem ao caminho simétrico possúıa menos energia cinética (9 kcal·mol−1 em t = 14 fs)

do que a trajetória que deu origem ao caminho assimétrico (60 kcal·mol−1 em t = 14

fs). Nesse mesmo peŕıodo da dinâmica, a energia potencial (linha amarela presente nas

Figuras 4.20.(a) e (b)) do sistema atingiu os mais altos valores, sendo a da trajetória

simétrica (79 kcal·mol−1 em t = 14 fs) maior do que a da assimétrica (28 kcal·mol−1 em

t = 14 fs). Como a energia total se conserva nesse tipo de dinâmica, a mesma (cinética

mais potencial) permaneceu constante durante todo o processo (linha verde nas Figuras

4.20.(a) e (b)). Além disso, observa-se que o perfil energético da trajetória assimétrica

possui menores oscilações do que no caso do simétrico. Estes resultados mostram, dentre
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Figura 4.20 Dependência temporal das energias cinética (em azul), potencial (em amarelo) e
total (em verde) em kcal·mol−1, para as trajetórias que seguiram em direção aos produtos via
(a) IRC, simétrico e (b) não-IRC, assimétrico.

outras coisas, que o balanço entre energia cinética e potencial é o que define o caminho

adotado pela trajetória. Ou seja, se o mecanismo seguirá a IRC do sistema (simétrico)

ou não (assimétrico). Se a energia cinética tiver baixos valores, sobretudo nos primeiros

25 fs da dinâmica; e apresentar pequenas variações no decorrer da dinâmica, é ind́ıcio de

que a dinâmica seguirá pelo caminho simétrico. Caso contrário, o caminho assimétrico

será preferido. Na Figura 4.19.(c) nota-se ainda mostra que as distâncias dC[1]−C[12] e

dC[4]−C[11] têm, até t = 80 fs, os mesmos valores após a formação das ligações. Após esse

peŕıodo, ocorre o aumento da energia cinética do sistema (Figura 4.20.(a)) e o sistema

tende à assimetria, possivelmente pela excitação dos modos normais de estiramentos

assimétricos. Já quando o produto é formado durante a trajetória assimétrica, desde

o ińıcio da dinâmica, essas duas distâncias não coincidem, e permanecem sem coincidir

durante toda a dinâmica. Isso ocorre por causa das rápidas variações da energia cinética

do sistema (Figura 4.20.(b)) que dão a origem à trajetória assimétrica.

Na realidade, essas trajetórias citadas anteriormente são casos limites. A maioria das

trajetórias percorreram um caminho que na realidade é uma mescla dessas trajetórias. Por

isso, na Figura 4.21 utilizamos os critérios estabelecidos na seção 3.5.2 para representar os

resultados obtidos na forma de mapas de curvas de ńıveis, em que no eixo da ordenada está
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Figura 4.21 Percentagem de trajetórias que partindo do TS (dC[4]−C[11] = 2,118 Å) chegou
ao produto (dC[4]−C[11] = 1,5118 Å) via caminho (a) simétrico e (b) assimétrico em função do
Critério śıncrono e do Critério de corte da ligação qúımica. Esta dinâmica foi inicializada
com velocidades aleatórias consistentes com a distribuição de Maxwell-Boltzmann em 400 K.

o Critério śıncrono (|C[1]-C[12] - C[4]-C[11]|); e no eixo da abscissa temos o Critério

de corte da ligação qúımica. As curvas representam o percentual de produto simétrico

na Figura 4.21.(a) e o percentual de produto assimétrico formado na Figura 4.21.(b).

Comparando-se os gráficos das Figuras 4.21.(a) e (b), observa-se que o produto si-

métrico varia entre 0 a 23% enquanto o produto assimétrico varia entre 19 e 46%, para

os mesmo pontos da curva. Dessa maneira, o percentual de produto formado atingiu o

máximo de 46%, enquanto que o restante seguiu pelo caminho do reagente (54%). En-

tretanto, mesmo aplicando o critério estabelecido na seção 3.5.2, algumas trajetórias que

seguiram para a região do produto não tiveram predominância do caráter simétrico so-

bre o assimétrico e vice-versa. Por isso, que em alguns pontos a soma do percentual de

produto simétrico e assimétrico; e quando somado ao percentual de reagente não é 100%,

e analogamente ao caso álcool protonado (seção 3.5.1), estas trajetórias são classificadas

como “outros”.

De acordo com a Figura 4.21.(a), temos que a quantidade de produto simétrico for-

mado aumenta na medida em que a diferença |C[1]-C[12] - C[4]-C[11]| aumenta. Isso

já se esperava, pois o aumento da diferença |C[1]-C[12] - C[4]-C[11]| significa, na rea-

lidade, um relaxamento no critério de simetria do sistema. Com isso, mais trajetórias
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puderam ser classificadas como produto simétrico e por conseguinte, o percentual de pro-

duto assimétrico diminuiu. Com relação ao Critério de corte da ligação qúımica,

observa-se que o percentual de produto simétrico formado aumenta na medida em que os

valores do corte da ligação diminuem, enquanto que o contrário ocorre para com o pro-

duto assimétrico (Figura 4.21.(b)). Isso também de certa maneira era esperado, já que

para cortes de ligação menores, as chances de um movimento desordenado por parte das

ligações C[1]-C[12] e C[4]-C[11] diminuem consideravelmente haja visto que as ligações

qúımicas encontram-se praticamente formadas. Assim sendo, se considerarmos 1,818 Å

para o critério de corte e a diferença |C[1]-C[12] - C[4]-C[11]| menor que 0,060 Å, temos

7% de produto simétrico formado. Já para |C[1]-C[12] - C[4]-C[11]| menor que 0,090 Å

temos um aumento para 12%. O maior rendimento ocorreu para o caso em que a diferença

|C[1]-C[12] - C[4]-C[11]| é 0,100 Å e critério de corte igual a 1,518 Å (23%). E o menor

percentual ocorre para |C[1]-C[12] - C[4]-C[11]| ≤ 0,001 Å, em que não houve formação

do produto simétrico. Como conseqüência, o aumento do Critério de corte da ligação

qúımica favoreceu o aumento do produto assimétrico. Dessa maneira, para o critério

de corte igual a 1,818 Å e |C[1]-C[12] - C[4]-C[11]| ≤ 0,060 Å, temos 38% de produto

assimétrico formado, e para |C[1]-C[12] - C[4]-C[11]| ≤ 0,090 Å temos 31%. Dessa forma,

o maior rendimento assimétrico ocorreu para o caso em que |C[1]-C[12] - C[4]-C[11]| ≤
0,001 Å e critério de corte foi igual a 2,118 Å (46%).

Com relação a dinâmica realizada distribuindo a energia de maneira aleatória para

os 10 modos vibracionais com mais baixa freqüência, temos nas Figuras 4.22.(a) e (b) os

percentuais de produto simétrico e assimétrico, respectivamente, para uma energia dis-

tribúıda através dos modos normais no valor de 18 kcal·mol−1, equivalente a temperatura

de 403 K. A variação de produto simétrico e assimétrico ficou entre 0 e 6%, de maneira

que o percentual máximo de produto formado manteve-se em 6%. Já o percentual de

trajetórias que seguiram em direção aos reagentes foi de 94%. Analogamente ao caso da

dinâmica com velocidades iniciais aleatórias, o percentual de produto simétrico formado

aumentou na medida em que a diferença |C[1]-C[12] - C[4]-C[11]| aumentou e o critério de

corte diminuiu. Já o produto assimétrico foi favorecido quando |C[1]-C[12] - C[4]-C[11]|
diminuiu e o critério de corte aumentou.

Ao realizar a dinâmica distribuindo-se 38 kcal·mol−1, correspondente a uma tem-

peratura de 850 K, de maneira aleatória de maneira aleatória nos 10 primeiros modos

vibracionais, ocorreu o aumento do produto formado (de 6 para 8 kcal·mol−1) se com-

parado com àquelas trajetórias realizadas com temperatura de 403 K. Isto ocorreu porque

o aumento na energia do sistema em 20 kcal·mol−1 fez com que modos que favoreciam a
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Figura 4.22 Percentagem de trajetórias que partindo do TS (dC[4]−C[11] = 2,118 Å) chegaram
ao produto (dC[4]−C[11] = 1,5118 Å) em função do Critério śıncrono e do Critério de corte
da ligação qúımica, com a dinâmica tendo sido realizada distribuindo-se energia de maneira
aleatória para os 10 modos normais com menores freqüências. Para a temperatura de 403 K:
produtos (a) simétrico e (b) assimétrico; e para a temperatura de 850 K: produto (c) simétrico
e (d) assimétrico.

formação do produto recebessem mais energia, embora o aumento no percentual de pro-

duto formado foi de apenas 2%. Além disso, essa energia adicional fez com que o produto
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Figura 4.23 Percentagem de trajetórias que partindo do TS (dC[4]−C[11] = 2,118 Å) chegaram
ao produto (dC[4]−C[11] = 1,5118 Å) em função do Critério śıncrono e do Critério de corte
da ligação qúımica, com a dinâmica tendo sido realizada distribuindo-se energia de maneira
aleatória para os 20 modos normais com menores freqüências. Para a temperatura de 403 K:
produtos (a) simétrico e (b) assimétrico; e para a temperatura de 850 K: produtos (c) simétrico
e (d) assimétrico.

assimétrico (Figura 4.22.(d)) prevalecesse ainda mais sobre o simétrico (Figura 4.22.(c))

de tal maneira que na maioria das regiões do gráfico o percentual de produto assimétrico
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formado ficou entre 6 e 8% independente dos valores do Critério śıncrono e Critério

de corte da ligação qúımica (região roxa na Figura 4.22.(d)). Enquanto que o de

produto simétrico ficou entre 0 e 2% (região azul na Figura 4.22.(c)).

Quando a energia foi distribúıda de maneira aleatória para os 20 modos normais com

menores freqüências (Figura 4.23), o percentual de produto formado aumentou tanto para

a temperatura de 403 K (Figura 4.23.(a) e (b)) quanto para a de 850 K (Figura 4.23.(c)

e (d)). Para 403 K, por exemplo, o percentual de produto simétrico formado, variou de

0 até 20%, enquanto que o percentual de produto assimétrico formado, variou de 0 até

21%. Da mesma forma que nas dinâmicas analisadas anteriormente, o processo simétrico

foi favorecido pelo aumento do critério de diferença |C[1]-C[12] - C[4]-C[11]| e diminuição

do critério de corte da ligação, enquanto que o contrário favoreceu o produto simétrico.

Somando as contribuições de cada tipo de produto, obtém-se no máximo 21% de

produto formado. Enquanto que 79% das trajetórias formou reagente. Quando a tempe-

ratura do sistema aumentou para 850 K, a maior parte das regiões do gráfico simétrico

da Figura 4.23.(c) passaram a ter percentual mı́nimo (entre 0 e 4%) de formação (região

azul) para a maioria dos valores do Critério śıncrono e Critério de corte da ligação

qúımica estabelecidos; enquanto que a maior parte das regiões do gráfico assimétrico da

Figura 4.23.(d) passaram a ter percentuais mais elevados (entre 14 e 17%) de formação

(região azul claro), mesmo com a diminuição do percentual máximo de produtos simétrico

e assimétrico, o percentual de produto assimétrico formado foi independente do valor de

|C[1]-C[12] - C[4]-C[11]| escolhido. É importante ressaltar que, ao contrário da dinâmica

do álcool protonado (seção 4.1), a distribuição da mesma energia a um número maior de

modos normais com baixas freqüências diminui o percentual de trajetórias que seguiram

em direção aos reagentes (Figura 4.22). Esse resultado no leva a supor que para o caso

desta reação de cicloadição, a definição do caminho seguido pela trajetória ocorre antes

da redistribuição de energia por entre os modos vibracionais. Por isso, que ao observar

os 10 primeiros modos vibracionais com menores freqüências observamos que a maioria

desses modos favorecem movimento dissociativo do sistema. Já quando os 20 primeiros

modos são considerados, mais modos associativos, que favorecem a formação do produto,

entram em ação. Na Tabela 4.3 temos todas as 42 freqüências vibracionais do sistema no

TS.

Na Figura 4.24, temos exemplos t́ıpicos de trajetórias que seguiram em direção dos

reagentes (linha verde), e dos produtos por caminhos simétrico (linha azul) e assimétrico

(linha magenta) para os casos: 403 K (18 kcal·mol−1) e 10 modos (Figura 4.24.(a));

403 K (18 kcal·mol−1) e 20 modos (Figura 4.24.(b)); 850 K (38 kcal·mol−1) e 10 mo-
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Tabela 4.3 Freqüências vibracionais dos 42 modos do TS da cicloadição entre
eteno e o cis-1,3-butadieno.

MODOS
nº de onda

(cm−1)
MODOS

nº de onda
(cm−1)

MODOS
nº de onda

(cm−1)

1º -957,2 15º 938,2 29º 1484,2
2º 146,5 16º 984,0 30º 1540,7
3º 246,5 17º 992,5 31º 1689,6
4º 272,3 18º 1046,3 32º 1720,7
5º 389,7 19º 1088,5 33º 3144,5
6º 422,2 20º 1100,6 34º 3149,2
7º 505,6 21º 1101,1 35º 3150,6
8º 629,7 22º 1170,4 36º 3174,1
9º 685,6 23º 1100,6 37º 3174,4
10º 729,6 24º 1101,0 38º 3183,3
11º 817,0 25º 1170,4 39º 3187,2
12º 876,2 26º 1363,2 40º 3198,0
13º 916,2 27º 1376,2 41º 3198,1
14º 922,9 28º 1377,4 42º 3198,6

dos (Figura 4.24.(c)); 850 K (38 kcal·mol−1) e 20 modos (Figura 4.24.(d)). Observa-se

que quando a energia inicial foi distribúıda dentre os 20 primeiros modos vibracionais

com menores freqüências, ocorreu um aumento do caráter simétrico (linhas em azul) do

caminho da reação. Isto está relacionado ao comportamento simétrico dos 11º até 20º
modos vibracionais. Já, as trajetórias que seguiram em direção aos reagentes tornaram-se

mais suscet́ıveis às variações (linha verde nas Figuras 4.24.(b) e (d)) nas diferenças entre

dC[1]−C[12] e dC[4]−C[11] do que quando a energia era distribúıda aos 10 primeiros modos

vibracionais (Figura 4.24.(a) e (b)). Outro fato que vale ser ressaltado é que para a dis-

tribuição aos 10 primeiros modos vibracionais, das 94 trajetórias que seguiram em direção

aos reagentes, em média, 78 trajetórias tiveram alguma quantidade de energia adicionada

no 1º modo normal (freqüência imaginária). Isso mostra que ao contrário do que ocorreu

na reação de desidratação do álcool, existem modos vibracionais que influenciam mais do

que outros. Já para a distribuição aos 20 primeiros modos, não se observou este com-

portamento, já que das 100 trajetórias, em média somente 52 trajetórias tiveram alguma

quantidade de energia adicionada ao 1º modo normal. Mesmo assim, existe ainda certa

influência desse modo normal sobre o mecanismo da reação.

Uma análise mais detalhada realizada utilizando-se o procedimento SA/F, mostra que
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Figura 4.24 Comportamento de trajetórias que seguiram em direção aos reagentes (linha
verde) e ao produto com mais elevado grau de simetria (linha azul) e assimetria (linha ma-
genta) para os casos: (a) 403 K (18 kcal·mol−1) e 10 modos; (b) 403 K (18 kcal·mol−1) e 20
modos; (c) 850 K (38 kcal·mol−1) e 10 modos; (d) 850 K (38 kcal·mol−1) e 20 modos com
menores freqüências que receberam esta energia de maneira aleatória.

dos parâmetros (seção 3.5.2) envolvidos nesse procedimento, o mais relevante é a energia

de Fermi (Ef). A dependência do produto simétrico em função de Ef está apresentada
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Figura 4.25 Percentuais de trajetórias que formam produto via caminho simétrico em função
do valor da energia de Fermi (Ef) no procedimento SA/F.

na Figura 4.25. Observa-se que o percentual de trajetórias em direção ao produto via

caminhos simétricos formado aumenta, sobretudo, quando os modos vibracionais com

menores energias são incrementados (Ef < 1000 cm−1); e atinge seu percentual máximo,

aproximadamente 60% (região roxo) quando Ef = 300 cm−1. Para valores de Ef maiores,

o percentual se mantém praticamente constante, prevalecendo o percentual máximo de

20% (região azul).

Já as dependências na formação de produto via caminhos assimétricos com valores de

Ef estão apresentadas na Figura 4.26. De acordo com esses resultados, temos que o per-

centual de trajetórias envolvidas em caminhos assimétricos, isto é, que evitam a IRC do



4.2 DINÂMICA DA REAÇÃO DE DIELS-ALDER: ETENO + S-CIS-BUTADIENO 94

Figura 4.26 Percentuais de trajetórias que formam produto via caminho assimétrico em função
do valor da energia de Fermi (Ef) no procedimento SA/F.

sistema (tem valores máximos entre) maximiza na faixa entre 40 e 60% (região verde) para

altos valores de Ef aumenta (>1500 cm−1). Isso pode ser visto pelo aumento da região

verde dos gráficos na Figura 4.26 Ainda mais, para incrementos nos modos vibracionais

com menores freqüências (Ef<300 cm−1), o número de trajetórias assimétricas ainda é

significante (de 20 a 40%, região em vermelho). Isto mostra que independentemente do

procedimento utilizado na inicialização da dinâmica, esta sempre apresenta assincroni-

cidade, o que é consistente com os dados experimentais em escala de femtossegundos59.

Entretanto, além dos tipos de trajetórias já encontradas nos procedimentos por ve-
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Figura 4.27 Comportamento de algumas trajetórias na aproximação SA/F, que seguiram ca-
minhos completamente distintos daqueles observados nos outros procedimentos.

locidades iniciais e por modos vibracionais (reagente, produtos simétrico e assimétrico),

na aproximação SA/F foram encontrados, em pouca quantidade, trajetórias que seguiram

por outros caminhos, conforme ilustrado na Figura 4.27. Estes caminhos são dissocia-

tivos em sua grande maioria, mas que percorrem várias regiões da PES antes de seguir

para a região dos reagentes. Essas trajetórias são, de certa maneira, incomuns, já que

passam por regiões energeticamente desfavoráveis. Isso só é posśıvel por causa da energia

extra que o procedimento SA/F oferece, pois tais trajetórias não foram observadas com

os outros métodos de inicialização que conservam a energia total do sistema.

Na Figura 4.27.(a) temos, como exemplo, uma trajetória que primeiramente foi do TS

para o produto em 12 fs via IRC. Vale ressaltar que levou menos tempo em relação as

trajetórias que formaram produtos por outras maneiras de inicialização. Depois em t =

54 fs, houve a rapidamente a quebra e formação da ligação C[4]-C[11], para em seguida (t

= 79 fs) ocorrer a quebra da ligação C[1]-C[12] e formação da estrutura do tipo “gauche-

out”. Esta estrutura inclusive já tinha sido sugerida em experimentos de espectrometria

de massa acoplada a um laser de femtossegundos59. Por fim, em t = 95 fs, a trajetória

seguiu em direção aos canais reagentes até a dissociação ser conclúıda. Isso significou

que no SA/F o incremento ocorrido nos seis modos normais com menores freqüências (Ef
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= 300 cm−1) favoreceu o movimento de rotação interna da ligação C–C, levando a um

intermediário diradical que originou um caminho de reação não-concertado, reforçando

ainda mais o caráter não-IRC da reação de retro-Diels-Alder. Cabe lembrar que a função

de onda restrita não favorece a formação de diradicais, e, portanto, a observação de tal

trajetória é significativa do ponto de vista mecańıstico. As outras condições iniciais foram:

DelE = 0,005 Eh, SBeta = 0,005 Eh, Dpert = 0,100 Eh e IFlag = 0. Na Figura 4.27.(b),

temos duas trajetórias que seguiram em direção ao produto via caminho simétrico (linha

roxa) e assimétrico (linha bege), e voltaram para a região dos reagentes pelo mesmo

caminho que percorreram mantendo a simetria (linha roxa) ou assimetria (linha bege) da

trajetória. Essas trajetórias possuem em comum o mesmo DelE (0,005 Eh), SBeta (0,005

Eh) e Dpert (0,005 Eh) e diferem nos parâmetros Ef e IFlag. Enquanto a trajetória da

linha roxa possui Ef = 2000 cm−1 e IFlag = 0, a trajetória na linha bege possui Ef

= 2250 cm−1 e IFlag = 2. Comparando as condições iniciais entre as trajetórias das

Figuras 4.27.(a) e (b), observamos que em comum existe pouca adição/retirada de energia

do sistema (DelE = 0,005 Eh); e a função peso (equação (3.67)) é significativa, o que

representa grande pertubação energética do sistema durante a dinâmica (SBeta = 0,005

Eh). Já o IFlag = 0 ou 2, significa que a adição ou remoção de energia durante a dinâmica

requer ponderação pela freqüência. Já o tamanho da pertubação aleatória na energia do

sistema (Dpert) é bastante diferente. Enquanto a trajetória da Figura 4.27.(a) atinge

seu valor máximo (0,100 Eh), as trajetórias na Figura 4.27.(b) ficam próximo do valor

mı́nimo (0,005 Eh cada), fazendo com que o Dpert seja relevante para a escolha por qual

caminho a trajetória seguirá, se o da Figura 4.27.(a) ou Figura 4.27.(b).



Caṕıtulo 5

Conclusões

“Missão dada é missão cumprida.”

—CORONEL DO BOPE (Tropa de Elite, 2007)

Com relação a reação de desidratação do álcool protonado, (R)-3,3-dimetilbutan-2-ol

protonado, podemos concluir que:

¦ Embora a IRC calculada com o método RHF/6-31G(d) corresponda a um cami-

nho de reação concertado (dissociação da água e migração do CH3), este caminho

não é observado numa PES-AM1, mas algumas trajetórias seguiram através deste

caminho que evita fortemente a IRC na PES calculada com o método AM1.

¦ A dinâmica direta a partir do reagente forneceu várias trajetórias que evitaram

a IRC calculada para a PES. Essas trajetórias foram obtidas por duas condições

iniciais: modos normais e SA/F. O resultado mais recorrente foi que, apesar da

IRC terminar no intermediário complexo. [(CH3)3C-CHCH3]
+ · · ·OH2, a maioria

das trajetórias terminaram em um carbocátion secundário [(CH3)3C-CHCH3]
+ dis-

sociado do fragmento de água.

¦ A molécula de água carrega a maior parte da energia inicial, assim o carbocátion se-

cundário, [(CH3)3C-CHCH3]
+, não rearranjou para carbocátion terciário [(CH3)2C-

CH(CH3)2]
+, nem mesmo formou produto complexo [(CH3)2C-CH(CH3)2]

+ · · ·OH2,

no qual é o ponto final da IRC.

¦ A dinâmica direta é fortemente dependente das condições iniciais (velocidade aleató-

rias, modos normais e SA/F). Entretanto, a tendência das trajetórias não seguirem

as IRC’s calculadas na PES é igual e independente das condições iniciais. Dáı a

relevância e importância de estudos dinâmicos na determinação de mecanismos de

reação.

Com relação a reação de cicloadição entre cis-1,3-butadieno e o eteno, temos que:
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¦ A dinâmica direta partindo-se do estado de transição formam várias trajetórias que

evitaram a IRC do sistema. Essas trajetórias foram obtidas para as três condições

iniciais: velocidades aleatórias, modos normais e SA/F.

¦ O caminho assimétrico é predominante sobre o simétrico para qualquer critério

utilizado para estabelecer o quão concertado é o caminho. Isso ocorre mesmo

utilizando-se uma função de onda spin restrita que privilegia a estrutura concer-

tada, simétrica e śıncrona.

¦ Ao contrário da dinâmica de desidratação do álcool, os modos normais influenciam

diretamente no caminho da reação. Em especial, o 1º modo é bastante relevante

para fazer com que uma trajetória siga em direção aos reagentes. Isto é um ind́ıcio

de que há pouca redistribuição de energia por entre os modos normais, e aquele

associado à coordenada de reação (constante de força negativa) é predominante na

determinação do caminho da reação.

¦ Algumas trajetórias, calculadas com o procedimento SA/F seguiram por caminhos

energeticamente desfavoráveis (“gauche-out”, por exemplo) mostrando que a gama

de possibilidade neste método é ampliada consideravelmente.

A conclusão geral é que métodos baseados em procedimentos estáticos com IRC ou

estat́ısticos podem fornecer conclusões errôneas sobre os mecanismos de reações, e que é

necessário utilizar métodos dinâmicos para estabelecer o(s) caminho(s) de reação.



Caṕıtulo 6

Perspectivas

“Começaria tudo outra vez, se preciso fosse...”

—GONZAGUINHA (Começaria Tudo Outra Vez, 1976)

Essa imensa massa de resultados nos trouxeram a diversos questionamentos que mere-

cem estudos posteriores. São alguns deles:

¦ Para a reação de eliminação de água do (R)-3,3-dimetilbutan-2-ol protonado:

. Realizar dinâmicas BOMD utilizando o método Recife Model 1 (RM1).

. Realizar dinâmicas BOMD utilizando o método Hartree-Fock com funções de

onda restrita (RHF) e irrestrita (UHF).

. Realizar dinâmicas BOMD utilizando métodos da teoria do funcional da den-

sidade (funcional B3LYP) com funções de onda restrita (RB3LYP) e irrestrita

(UB3LYP).

. Inclusão de efeitos do solvente, tais como água e metanol, já que esta molécula

apresenta forte afinidade por ligações de hidrogênio.

. Realizar dinâmica de Carr-Parrinelo (CPMD) com os métodos e condições

realizadas para a dinâmica BOMD.

¦ Para a reação de cicloadição entre s-cis-1,3-butadieno na presença do eteno:

. Realizar dinâmicas BOMD utilizando o método AM1 com função de onda

não-restrito (UAM1).

. Realizar dinâmicas BOMD utilizando o método Recife Model 1 (RM1) com

função de onda restrita (RRM1) e irrestrita (URM1).

. Realizar dinâmicas BOMD utilizando o método Hartree-Fock com funções de

onda restrita (RHF) e irrestrita (UHF).
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. Realizar dinâmicas BOMD utilizando os métodos de teoria do funcional da den-

sidade (por exemplo, funcional B3LYP) com funções de onda restrita (RB3LYP)

e irrestrita (UB3LYP).

. Realizar dinâmica de Carr-Parrinelo (CPMD) com os métodos e condições

realizadas para a dinâmica BOMD.

. Aperfeiçoamento da metodologia de análise e classificação do caráter simé-

trico ou assimétrico da formação da ligação, torná-lo mais eficiente como por

exemplo baseando-a em orbitais localizados.

. Utilizar outros programas que fazem dinâmica direta, como por exemplo o

NWChem para realizar dinâmicas a t́ıtulo de comparação dos resultados. Além

disso, nesse programa especificamente existe a partir da versão 5.0 existem

novos algoritmos de integração das trajetórias mais precisos que podem trazer

novos horizontes a cerca desta reação.

. Realizar a dinâmica BOMD a partir do produto (ciclohexeno) e comparar com

os resultados experimentais com resolução de femtossegundos.

. Do ponto de vista metodológico, buscar procedimentos ou métodos que consi-

derem a natureza quantizada da troca de energia entre os métodos vibracionais

de um sistema molecular durante a dinâmica.
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