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RESUMO 

 

No presente trabalho objetivou-se inicialmente, o estudo teórico da estabilidade de 

intermediários tetraédricos formados a partir de reações de adição à carbonila utilizando 

a teoria perturbativa Møller-Plesset de segunda (MP2) e terceira ordem (MP3). 

Correlações lineares entre a diferença de energia eletrônica de reações com índices de 

Wiberg e comprimentos de ligações C-O foram obtidas, tendo sido observado que a 

estabilidade dos adutos formados depende diretamente da densidade eletrônica 

envolvida entre esses átomos. O entendimento dos parâmetros eletrônicos dessas 

estruturas possui grande importância devido ao grande uso de reações químicas que em 

seu curso formam este tipo intermediário tetraédrico. Empregando a metodologia 

ONIOM (B3LYP:AMBER), avaliou-se a estereosseletividade de uma reação enzimática 

entre a enzima CAL B com um éster de cadeia longa. Neste estudo, foram obtidas as 

energias eletrônicas do estado inicial e do intermediário da etapa lenta da reação da 

transesterificação a partir das duas possíveis faces proquirais Re e Si. O objetivo foi 

estudar a enantiosseletividade da CAL B e racionalizá-la a partir da teoria quântica de 

átomos em moléculas (QTAIM). Um estudo teórico utilizando compostos inorgânicos 

foi realizado com o método ab initio CBS-QB3 objetivando encontrar uma relação entre 

termodinâmica e equilíbrio envolvendo ácidos e bases. Os resultados observados 

mostraram uma excelente relação entre a variação da energia livre de Gibbs, ΔG, de 

dissociação de ácidos com o ΔG da reação de hidrólise da base conjugada 

correspondente. Observou-se, ainda, uma relação entre o ΔG da reação de hidrólise de 

ácidos conjugados e seus correspondentes raios atômicos mostrando que a estabilidade 

desempenha um papel importante nas reações de hidrólise. A importância da solvatação 

no comportamento ácido/base quando comparado a ΔGs teóricos e experimentais, 

também foi avaliada. 

 

Palavras chave: intermediários tetraédricos; DFT; ONIOM; CAL B; ácidos/bases 

conjugadas. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The present work aimed first, the theoretical study of tetrahedral intermediate stability 

formed from carbonyl addition reactions using the second (MP2) and third (MP3) order 

Møller–Plesset perturbation theory. Linear correlations between electronic energy 

difference of reactions with Wiberg Indexes and C-O bond lengths were obtained, and 

was observed that the stability of adducts formed depends directly of electronic density 

involved between these atoms. The knowing of electronic parameters of these structures 

has an important hole due to the large use on reactions that in his course forms this 

tetrahedral intermediate. Employing the ONIOM (B3LYP:AMBER) methodology, was 

evaluated the stereoselectivity of a enzymatic reaction between CAL B enzyme and a 

long chain ester. In this study, were obtained the electronic energies of ground state and 

intermediate state of transesterification rate-determing step from two possible proquirals 

faces Re and Si. The objective was study the enantioselectivity of CAL B and 

rationalizes it using quantum theory of atoms in molecules (QTAIM). A theoretical 

study employing inorganic compounds was performed using ab initio CBS-QB3 

method aiming to find a link between thermodynamic and equilibrium involving acids 

and bases. The results observed showed an excellent relationship between difference in 

Gibbs free energy, ΔG of acid dissociation reaction and ΔG of hydrolysis reaction of the 

corresponding conjugate base. It was also observed, a relationship between ΔG of 

hydrolysis reaction of conjugate acids and their corresponding atomic radius showing 

that stability plays an important role in hydrolysis reactions. The importance of 

solvation in acid/base behavior when compared to theoretical and experimental ΔG´s 

also was evaluated. 

 

 

Keywords: tetrahedral intermediates; DFT; ONIOM; CAL B; acids/conjugate bases 
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1.  INTRODUÇÃO GERAL 

 

A ciência desenvolvida no mundo inteiro busca basicamente o entendimento dos 

fenômenos da natureza e a aplicação de melhorias em processos úteis à sociedade, que 

podem ir desde uma modificação molecular na estrutura de um protótipo de fármaco até 

o planejamento eficaz para obtenção de energia mais limpa a partir da fusão nuclear. 

Para tanto, estudos prévios necessitam ser realizados para o total conhecimento da área 

de interesse. Em âmbito molecular, reações com aplicações industriais química e 

farmacológica, bem como planejar e sintetizar moléculas importantes no meio 

acadêmico ou de interesse comercial.  

  Correlacionando à crescente evolução dos métodos computacionais de estudo 

da matéria, com as pesquisas científicas desenvolvidas na química orgânica, inorgânica 

e bioquímica, que objetivam o progresso biotecnológico e acadêmico, a aplicação da 

química teórica/computacional apresenta-se como ferramenta de suporte significativo 

aos estudos em âmbito molecular. Em linhas gerais, sabe-se que os novos softwares e 

hardwares quando unidos em supercomputadores, estão sendo aplicados à química 

teórica e têm solucionado problemas antes mitificados e desconhecidos. Como a 

maioria dos métodos em química computacional se baseia na mecânica quântica, que 

permeia a natureza de toda a matéria em nível microscópico, os resultados obtidos 

teoricamente se assemelham aos resultados experimentais, confirmando, assim, supostas 

teorias.  

Nas reações de adição à carbonila, por exemplo, o estudo da estabilidade do 

intermediário tetraédrico pode ser avaliado com base na química teórica. Esse aduto 

pode ter sua estabilidade alterada quando seus ligantes são modificados ou quando está 

imerso em meios diferentes. A química teórica pode ser aplicada para o aprofundamento 

do estudo energético e estrutural desse tipo de molécula já que sua abordagem 

experimental é dificultada pela instabilidade da maioria desses intermediários. 

Esses intermediários também encontram-se presentes na bioquímica, por 

exemplo, em reações de transesterificação com catalisadores enzimáticos. O modo de 

ação enzimático faz que com o éster usado só reaja com determinados aminoácidos ou 

grupos deles, tornando a reação específica. A estereoespecificidade torna-se fator 

fundamental para a diminuição de barreiras de ativação e, consequentemente, aumento 

da velocidade da reação. A química computacional, portanto, pode ser aplicada não só 
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para verificar energeticamente o favorecimento espacial de uma molécula em relação à 

outra, mas também, para propor e testar modificações estruturais que favoreçam o 

processo reacional. 

Além de aplicações práticas, o estudo teórico também fornece explicações sobre 

fenômenos, os quais muitas vezes não são descritos nos livros de ensino superior, ou 

quando são encontrados, não fazem o esclarecimento correto segundo teorias 

previamente consolidadas. Desta forma, a química computacional também é utilizada no 

processo educacional, um exemplo é o estudo da termodinâmica e equilíbrio químico, 

empregado desde os séculos anteriores nos ácidos e bases conjugadas, e pode ser 

aprimorado com o uso de ferramentas mais atuais como a química teórica. Assim, o 

entendimento físico-químico dos processos pode ser acompanhado à luz da química 

quântica por alunos de graduação com mais clareza e confiabilidade. 

Inseridos neste contexto, desenvolveu-se neste trabalho, estudos teóricos com o 

uso de métodos quânticos e híbridos que foram aplicados em investigações nas áreas 

das químicas orgânica e inorgânica. Antes do início dos capítulos, encontra-se um 

referencial teórico que aborda os aspectos da química computacional e também, reações 

químicas que promovem a formação de intermediários tetraédricos e, produtos 

estereosseletivos obtidos ainda, de processos enzimáticos. Posteriormente, os capítulos 

1, 2 e 3 são apresentados na forma de artigos, os resultados da presente pesquisa, com 

discussões sobre a estabilidade de intermediários tetraédricos (capítulo 1), 

estereosseletividade enzimática (capítulo 2) e investigação termodinâmica no equilíbrio 

de ácidos e bases inorgânicos (capítulo 3). Todas as citações presentes no Referencial 

Teórico encontram-se descritas nas normas da ABNT, tendo sido incluídas na seção das 

Referências Gerais (que se inicia na página 78). Por outro lado, as citações presentes no 

corpo do texto dos artigos foram alocadas ao final do respectivo capítulo utilizando as 

normas de cada revista escolhida, para qual o artigo será submetido ou já foi aceito. 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Química Computacional 

 

Desde o advento da mecânica quântica no século passado, muitos cientistas, 

principalmente físicos, químicos e matemáticos, buscaram sua aplicação em função da 

enorme quantidade de cálculos provenientes das resoluções das equações da mecânica 

quântica. Por intermédio de computadores que vêm se desenvolvendo ao longo dos 

anos, a mecânica quântica é aplicada em sistemas de átomos e moléculas, 

caracterizando os estudos de química computacional. O prêmio Nobel concedido a 

Walter Kohn e John A. Pople em 1998 pelas contribuições no desenvolvimento de 

métodos computacionais na química quântica, consolidou de vez esse vasto ramo da 

química que pode ser aplicado a qualquer tipo de molécula, desde o átomo de 

hidrogênio até estudos com grandes proteínas e membranas (1). 

A química computacional torna possível o entendimento de fenômenos a nível 

molecular e eletrônico utilizando diversas teorias desenvolvidas desde os séculos 

passados até hoje. A evolução é acompanhada de perto pelo aumento da capacidade de 

hardwares e softwares, os quais podem processar cada vez mais informação em menos 

tempo e assim, os sistemas estudados tendem a se expandir ao longo dos anos. 

As aplicações dessa área podem ser vistas no ensino de química e bioquímica 

(2), no desenho de novas drogas (3), na otimização de processos industriais (4), no 

estudo termodinâmico de reações químicas (5), na confirmação de estruturas químicas 

em comparação com espectros de RMN e infravermelho (6), além de outros resultados 

que são impossíveis de se obter experimentalmente devido a limitação de equipamentos. 

Além disso, a importância da química computacional atinge a química ambiental 

quando testes in silico, ou seja, através de uma simulação computacional, são feitos 

evitando o uso e posterior descarte de uma grande quantidade de reagentes e materiais 

nocivos à saúde que são lançados no meio ambiente (7). Caso estudos prévios usando 

computadores fossem feitos, grande parte desses danos à natureza seriam evitados. 

A química computacional precisou da química quântica e, consequentemente, da 

mecânica quântica para existir. O austríaco Erwin Schrödinger em 1926 publicou que 

seria possível a obtenção da energia do sistema utilizando o comportamento ondulatório 

proposto por Louis de Broglie. Foi escrita então, uma equação fundamental (Equação 1) 

para a química quântica que leva seu nome (8), 
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2 , , ,      . 1 , 

e que está escrita de modo a explicitar o operador Hamiltoniano na auto equação, ou 

seja, quando o operador é aplicado à função de onda, obtém-se a energia atrelada ao 

sistema junto com a respectiva função de onda inicial. 

Iniciava-se, assim, toda essa trajetória até os dias atuais. A resolução da equação 

foi aplicada ao modelo do átomo de Bohr apresentando valores de energias de acordo 

com os resultados experimentais. Contudo, ainda deixava a química quântica sem 

credibilidade, já que muitas aproximações precisavam ser feitas aos sistemas 

multieletrônicos, para posteriormente serem comprovadas e utilizadas pela comunidade 

acadêmica da época. Com ajuda de Mulliken, Pauling, Hartree, Fock, Roothaan, Hall e 

Slater, os problemas para muitos elétrons foram, aos poucos, sendo solucionados e as 

teorias mais difundidas, ganharam novas aplicações, possibilitando a ampliação das 

comparações entre resultados teóricos e experimentais (9,10). 

O uso da química quântica se deve a não descrição correta do movimento dos 

elétrons por equações da física clássica. Já nos cálculos quânticos, isso é representado 

matematicamente por funções de onda. Mesmo assim, o uso do operador Hamiltoniano 

na equação de Schrödinger não consegue definir a posição exata do elétron e então, 

somente a probabilidade de encontra-lo é definida. Para uma molécula simples por 

exemplo, o Hamiltoniano Total pode ser escrito como a soma dos operadores de energia 

cinética (T) e potencial (V) dos núcleos (n) e dos elétrons (e) de acordo com a Equação 

2 abaixo, 

      . 2  

Os termos V são as energias potenciais de atração, repulsão e interação núcleo-

elétron, núcleo-núcleo e elétron-elétron respectivamente. Caso o termo , pudesse ser 

desprezado, poderíamos escrever o Hamiltoniano com contribuições independentes de 

núcleos e elétrons como descrito na Equação 3, 

,       . 3  

e a função de onda a qual o Hamiltoniano seria aplicado para obter a energia se 

simplificaria tornando-se, 

,       . 4 , 

com a função de onda total uma função das coordenadas eletrônicas e nucleares. A 

aproximação de Born-Oppenheimer assume que essa separação é correta e aplicável. Ou 
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seja, desacopla o movimento nuclear do movimento dos elétrons devido ao tamanho e 

mobilidade de cada um. Com isso, os parâmetros geométricos da molécula são obtidos 

pelas coordenadas do núcleo e a energia varia em função da distribuição eletrônica em 

cada configuração nuclear (11,12). 

Usando também a aproximação de Born-Oppenheimer, a aproximação Hartree-

Fock que deu origem ao método com mesmo nome, foi criada para eliminar o problema 

do termo de repulsão elétron-elétron na resolução da equação de Schrödinger. (13).  

Outro método muito importante na química computacional é o DFT (Density 

Functional Theory) (14) que vem sendo amplamente utilizado em função de possibilitar 

redução do tempo computacional, quando comparado a outros métodos que também 

apresentam valores confiáveis e próximos aos obtidos experimentalmente (15). O DFT 

usa uma função de densidade eletrônica ao invés da função de onda, ou seja, trabalha 

com algo mensurável. Os diversos tipos de DFT só se diferenciam através da escolha do 

funcional da energia de troca-correlação e assim, dependendo da escolha do conjunto de 

base e funcional de densidade, um é mais preciso que outro para determinado sistema 

(16).  

O mais simples é o LDA (Local Density Approximation) que considera uma 

nuvem de elétrons com a sua respectiva densidade variando lentamente com a posição, e 

justamente por isso, não consegue descrever bem os parâmetros moleculares. Os DFTs 

empregados atualmente estão acrescentando, também, a densidade de carga e o seu 

respectivo gradiente no funcional de troca-correlação. São chamados de funcionais 

GGA (Generalized Gradient Approximation) (17). A separação de funcionais de troca e 

outros de correlação é comum atualmente e deu origem a uma nova classe de 

funcionais. Os funcionais híbridos são junções de funcionais de troca e correlação. Os 

funcionais receberam os nomes a partir das iniciais dos seus autores, como o 

desenvolvido por Becke (18), ou o PBE (19) como exemplos de funcionais de troca, 

sendo esses os mais conhecidos, e o LYP (20) ou o VWN (21) que são funcionais de 

correlação bastante utilizados. 

Embora os cálculos DFT sejam mais rápidos mantendo a precisão quando 

comparado a outros métodos ab initio, ou seja, cálculos que usam equações 

fundamentais da química quântica, ainda não conseguem tratar sistemas moleculares 

maiores que poucas centenas de átomos. O cálculo é demasiadamente grande para que 

isso seja viável. Apesar desta limitação, os bons resultados compartilhados por químicos 
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e físicos também necessitava chegar aos bioquímicos e farmacêuticos, os quais 

trabalham com sistemas proteicos contendo, na maioria dos casos, milhares de átomos. 

A mecânica clássica foi uma saída utilizada durante muitos anos, mas as interações 

específicas de quebra e formação de ligação entre sítios ativos e inibidores, por 

exemplo, precisava de um método quântico de tratamento. Os cientistas estavam, então, 

diante de um impasse. Duas medidas deveriam ser pesadas nessa balança: de um lado o 

custo computacional que cresce exponencialmente com o aumento do número de 

elétrons no sistema, do outro, a confiabilidade dos resultados obtidos.  

Para este problema, a saída foi a criação de metodologias híbridas, também 

conhecidos como QM/MM (Quantum Mechanics/Molecular Mechanics), que divide o 

sistema molecular em duas ou três partes e trata cada parte com um nível de teoria (22–

24). A Equação 5 abaixo, descreve como a energia é calculada a partir desse método. 
/ ,       . 5  

 Na equação acima, o termo where ,  é a energia quântica da região quântica 

num campo gerado pelas cargas parciais da região de mecânica molecular. Já o  é a 

energia de mecânica molecular da região de mecânica molecular contendo os termos 

ligados e não-ligados tratados por MM, enquanto que o  descreve as interações 

entre as duas regiões considerando as ligações na fronteira e as interações van der Waals 

entre os núcleos da região quântica e mecânica (25). 

Geralmente na parte de maior interesse químico, onde se localizam as moléculas 

que participam da reação química a ser estudada, são utilizados métodos de mecânica 

quântica, e no restante do sistema, onde estão as moléculas que cercam a área de 

interesse, a mecânica molecular ou um método semi-empírico é empregado, ou seja, um 

nível de teoria mais simples se comparado a métodos quânticos puros (25–27). Desta 

forma, o estudo de estruturas muito maiores foi possibilitado, tendo sido ampliado para 

investigar reações enzimáticas, interação proteína-ligante, dinâmica de membranas e 

outras aplicações (25,28,29). Atualmente, existem vários trabalhos publicados usando 

métodos híbridos QM/QM, para tratar o sistema particionado, contudo, usando dois 

cálculos mais robustos. Na maioria das vezes com uso de HF na região com maior 

número de átomos e métodos pós-HF na região com menor número de átomos, ou seja, 

de maior interesse. Estudos em que se utilizam métodos computacionais híbridos em 

sistemas biológicos possibilitaram a conquista do Prêmio Nobel de 2013, para os 

pesquisadores Martin Karplus, Michael Levitt e Arieh Warshel (30). O prêmio 
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consolida ainda mais esse ramo da química e evidencia sua importância nos avanços 

tecnológicos e acadêmicos. A diferença entre as abordagens em métodos híbridos foca 

principalmente nos átomos de fronteira entre as duas camadas de cálculo. O ONIOM 

(Our own N-layered Integrated molecular Orbital molecular Mechanics) por exemplo, 

é amplamente utilizado para cálculos deste tipo e consiste em uma metodologia mais 

prática e confiável que foi desenvolvida por Keiji Morokuma e colaboradores (31–34). 

A equação que descreve a energia do método está descrita abaixo na Equação 6. 
, , ,       . 6  

No ONIOM, o sistema é dividido em sistema modelo (Model) e real (Real) os 

quais podem ser tratados utilizando, geralmente, métodos quânticos (High) e métodos 

de mecânica molecular (Low). Como visto na Equação 6, a energia total é uma soma 

entre a energia dos átomos tratados no sistema modelo por métodos quânticos e os do 

sistema real por mecânica molecular, subtraídos pela energia dos átomos do modelo que 

foram tratados por mecânica molecular. Como o nome diz, o ONIOM também pode 

tratar mais de duas camadas nos seus cálculos e por isso essa abordagem em camadas na 

sua equação para facilitar o entendimento e sua aplicação. Mais detalhes estão presentes 

no Anexo I, onde foi construído um tutorial para desenvolver na prática os cálculos 

ONIOM usando Gaussian09. 

No entanto, em meados do século XX, os softwares desenvolvidos para a 

execução desses cálculos não dispunham da mesma robustez e exatidão dos pacotes de 

programas disponíveis atualmente no mercado e muitas vezes alguns resultados 

experimentais eram necessários para iniciar seus cálculos. Eram algoritmos 

desenvolvidos para moléculas pequenas e visavam buscar a geometria ótima e 

comparação de valores de comprimento de ligação e ângulos de ligação com valores de 

difração de Raios-X. Os primeiros programas foram desenvolvidos por John A. Pople, 

que usou um método semi-empírico, o CNDO (Complete Neglect of Differential 

Overlap), tornando, assim, a química computacional menos questionada em relação a 

sua contribuição à ciência (35).  

Atualmente, muitos programas são oferecidos e essa expansão rapidamente 

tornou-se um comércio que movimenta muito dinheiro a empresas e grupos de pesquisa. 

Os mais variados métodos e conjuntos de base que englobam praticamente toda a tabela 

periódica já são utilizados. Dentre os mais usados para cálculos quânticos estão o 

Gaussian09 (36), GAMESS (37) e o NWCHEM (38). Para dinâmica molecular, o 
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GROMACS (39) e o AMBER (40) são bastante utilizados. Um exemplo de como 

montar um sistema proteico e não-proteico para a simulação utilizando o pacote 

GROMACS está presente no Anexo III. Outros softwares fazem cálculos específicos, 

como o CRYSTAL (41) para sólidos, ou AIM2000 (42) e AIMALL (43) para cálculos 

usando a Teoria Quântica de Átomos em Moléculas (QTAIM), apenas para 

exemplificar. 

 

2.2 Intermediários Tetraédricos 

 

 Os intermediários tetraédricos são formados a partir de reações de substituição e 

adição de nucleófilos a carbonila e podem ser estáveis ou instáveis. Esses adutos 

apresentam-se como aniônicos, neutros, catiônicos ou até zwitteriônicos. Claisen propôs 

a presença de um intermediário tetraédrico já em 1887 ao reagir benzoato de benzila 

com metóxido de sódio (44). Desde então, pesquisadores buscam estudar melhor essa 

estrutura e isolá-la, quando possível. Em 1964, Zaugg e colaboradores, publicaram a 

respeito de intermediários tetraédricos encontrados em reações com aminas e lactonas 

(45,46). Anos mais tarde, Jencks iniciou a demonstração cinética da presença dessa 

espécie (47,48). Os estudos avançaram junto com os equipamentos disponíveis. Isso 

possibilitou o isolamento de um intermediário tetraédrico por Rogers e Bruice, em 1973 

(49). Havia a necessidade de buscar um melhor entendimento desse intermediário e 

detalhar sua influência para as reações as quais estava envolvido. Então, em 1975, foi 

publicado um artigo discutindo a importância da conformação desse intermediário nas 

reações de hidrólises de ésteres e amidas (50) 

Em 1976, um dos mais importantes artigos sobre atividade enzimática foi 

publicado mostrando a formação de um intermediário tetraédrico durante reações entre 

amidas e serino proteases (51). As descobertas em relação a esse tipo de intermediário 

só cresciam e eram cada vez mais aprofundadas, confirmando a ampla aplicabilidade 

desses adutos. 

Com o desenvolvimento da química teórica na época aliado ao desenvolvimento 

dos primeiros softwares mais robustos, o primeiro artigo em que se fez um estudo 

teórico dos intermediários tetraédricos foi publicado em 1978 (52). Logo, outras 

abordagens foram feitas utilizando a química computacional. Para intermediários 

formados a partir de reações no sítio ativo de proteína, tem-se o cálculo de constantes de 
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equilíbrio (53), simulação com intermediários em serino proteases (54), uso de métodos 

híbridos QM/MM para a comprovação da formação do intermediário (55), estudo da 

estabilidade cinética de intermediários aniônicos (56) e vários outros, indicados em um 

artigo de revisão (57). 

Embora tenha crescido o interesse nesses casos, inclusive com a parametrização 

de um campo de força para esse fim (58), o estudo da estabilidade, especificamente 

correlacionando com parâmetros estruturais, ainda é escasso, principalmente para um 

estudo amplo que contemple simultaneamente hemiacetais, hemicetais e dióis, bem 

como intermediários aniônicos e zwitteriônicos. Estudos teóricos foram feitos com 

zwitteríons usando DFT, mas se restringem a reações de aminólises (59,60). Outra 

necessidade é o uso de um método de cálculo mais robusto, não se limitando a cálculos 

DFT, semi-empíricos e Hartree-Fock. Existe uma lacuna para o estudo de parâmetros 

estruturais que influenciem na estabilidade dos intermediários tetraédricos, formados 

por diferentes origens e com diferentes cargas, pelo uso de métodos mais robustos de 

otimização de geometria como o perturbativo Møller–Plesset de segunda e terceira 

ordem (61–67). Detalhes matemáticos do método perturbativo Møller–Plesset de 

segunda e terceira ordem encontram-se no Anexo II.  

 

2.3 Estereosseletividade em Reações Enzimáticas  

As reações enzimáticas são, na maioria das vezes, regidas pela seletividade dos 

ligantes ao sítio ativo. Essa preferência pode ser descrita como enantio, regio, quimio e 

outras seletividades que influenciam diretamente na termodinâmica e cinética destes 

tipos de reações que muitas vezes se referem aos processos vitais dos seres humanos. 

Neste contexto, os primeiros artigos se restringem ao estudo de moléculas orgânicas 

simples e datam do final da década de 1950. Contudo, o estudo, nesse caso, foi 

realizado em moléculas orgânicas simples (68). Alguns anos mais tarde, os estudos se 

estenderam a estereosseletividade em proteínas com o estudo in vivo realizado por 

Gordon Guroff e Sidney Udenfriend (69). Vários outros foram desenvolvidos com o 

passar dos anos, e a qualidade dos resultados acompanhou a evolução dos equipamentos 

(70–72).  

Os primeiros estudos teóricos bem sedimentados não são tão antigos justamente 

pela falta de recursos computacionais para realiza-los (73,74). Assim como aconteceu 

nas pesquisas com intermediários tetraédricos, os avanços computacionais permitiram 
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um estudo mais detalhado do funcionamento de enzimas que consiste na preferência 

energética de aproximação da espécie ligante (75–79). 

Reações com enzimas são realizadas na presença de catalisadores, não apenas 

em processos de interesse biológico, mas, também, em reações de uso industrial. Um 

exemplo são as lipases do grupo das serino hidrolases que catalisam reações envolvendo 

ésteres de cadeia longa (80). Uma delas é a proteína globular Candida antarctica lipase 

B (CAL B) que possui 317 resíduos aminoácidos e massa aproximada 33 kDa, com 

dimensões aproximadas 30 Å x 40 Å x 50 Å (81). Este biocatalisador tem propriedades 

diferenciadas da maioria das enzimas como a ausência da superfície que cobre a área de 

atuação (sítio ativo) interfacial entre água e o lipídio, o que a torna altamente 

estereoespecífica (82). 

A enantiosseletividade da CAL B também vem sendo estudada por métodos 

computacionais. Em 1998, F. Haeffner e colaboradores estudaram a 

enantiosseletividade da CAL B usando cálculos quânticos (83), enquanto R. Sami e 

colaboradores usaram a dinâmica molecular (84).  

Em posse de dados prévios de seletividade da CAL B, estudos de mutações em 

ligantes e aminoácidos, a chamada bioengenharia enzimática tem se desenvolvido 

fundamentalmente pelos meios computacionais. As reações necessitam inicialmente, de 

um estudo prévio que vem sendo desenvolvido em todas as partes do mundo utilizando 

a química computacional, para só então, se fazer as mutações específicas que produzam 

resultados eficazes. 

As análises feitas para detalhar o comportamento da preferência enzimática 

podem ser dadas por diversas teorias e softwares de análise de dados. Uma importante 

ferramenta para isso é o QTAIM (85–88) que trata com a densidade eletrônica, que é 

um observável possível de ser quantificado por difração de Raios-X, por exemplo. Essa 

análise mais profunda de microinterações, como as ligações hidrogênio-hidrogênio 

(89,90), podem ser a base para o entendimento das seletividades em reações 

enzimáticas. Um trabalho com esta finalidade, verificando inicialmente a preferência 

energética de aproximação do ligante e depois a explicação dos motivos pelos quais 

ocorrem, ainda precisa ser realizado.  

Nesse sentido, mutações foram testadas e propostas, após o estudo de 

enantiosseletividades para otimização de um processo reacional (91). Outro foi 
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realizado utilizando a CAL A (92). E um terceiro, utilizou uma estrutura muito similar, 

a PAL B, mas limitou-se a explicações energéticas (93). 
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3. CAPÍTULO 1 – Formatação de artigo a ser submetido ao periódico Tetrahedron. 

 

Ab initio stability study of anionic carbon tetrahedral intermediates and neutral 

carbon tetrahedral adducts from nucleophilic acyl addition or substitution 

Sérgio Ruschi B. Silva and Caio L. Firme* 

Institute of Chemistry, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal-RN 59078-970, Brazil 
 
 
Abstract 

Nucleophilic acyl addition or substitution forms carbon tetrahedral products or 

intermediates, respectively. This work provides important information regarding 

stability of these species by means of substituent effect using MP2, MP3 and ONIOM 

methods. The relative stability of diols, hemiacetals/hemiketals adducts and anionic 

intermediates from some acyl addition reactions and enzyme-catalyzed acyl substitution 

are directly related to CO(H) bond lengths and also carbonyl oxygen atomic charge for 

anionic intermediates. Anionic tetrahedral intermediates are stable as ionic intimate pair 

or separated ionic pair, but are unstable as zwitterions. In case of enzymatic catalysis, 

they can be stabilized by means of hydrogen bonds. 
 

 

Keywords: Tetrahedral intermediate ; ONIOM; Stability; Møller–Plesset perturbation 

theory 
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Introduction 

In 1887, Claisen suggested the presence of carbon tetrahedral intermediate in 

organic reactions.1 These intermediates are formed, for example, from carboxylic acids 

reactions with nucleophiles. These reactions has great importance in organic chemistry 

and biochemistry.2 

Nucleophilic acyl addition or substitution occurs via Bürgi-Dunitz trajectory 

yielding a carbon tetrahedral product or intermediate, respectively.3 The carbon 

tetrahedral intermediate may exist in neutral, cationic, anionic or zwitterionic form. 

Some carbon tetrahedral intermediates have been isolated and determined, for example, 

1-aza-2-adamantan-2-one (cationic form),4 tetrodotoxin (anionic form),5 carbinolamine 

(neutral form),6 carbon tetrahedral intermediate with a strong electron-withdrawing 

group or sulfur atoms attached to the acyl carbon,7,8 and N-alkoxy-N-acylamides, or 

Weinreb amides.3,9  

 Anionic carbon tetrahedral intermediates also are present in enzymatic 

reactions.10–12 Most of serine proteases have their enzymatic activity regulated by a 

reaction of the nucleophilic serine that attacks the carbonyl of ligand generating an 

anionic tetrahedral intermediate. The enhancement of its stabilization occurs due to 

three electron donors from amino acids of oxyanion hole that interacts with negatively 

charged oxygen of carbonyl.12,13 The anionic tetrahedral intermediate occurs, for 

example, in the esterification reaction catalyzed by Candida antarctica lipase B (CAL 

B).14–20 

The study of their relative stability is important due to widely use in organic 

synthesis reactions. For the acetals/ketals formation, for example, 

hemiacetals/hemiketals are formed as intermediates. However, hemiacetals/hemiketals 

are not only reaction intermediates, there are well-known stable hemiacetals in which 

they have electron withdrawing groups.21 For diols, the importance on stability study 

arises from the fact that they are intermediates for the primary alcohols oxidation 

reaction to carboxylic acids, where their stability might be associated with carboxylic 

acid yield in this reaction.22  

The computational chemistry has been applied to study of stereoelectronic 

effects of tetrahedral intermediates from amide and amine-based molecules.23 The 

stability of the tetrahedral intermediate during the deacylation step in elastase-catalyzed 
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hydrolysis was studied using very an accurate method of dynamics simulation.24 Other 

molecular modelling studies on these intermediates have also been disclosed.25–28 

In this work we investigated the relative stability of diols and 

hemiacetals/hemiketals adducts by the influence of substituent effect through 

computational chemistry tools. We found that their stabilities are directly related to their 

corresponding CO(H) bond lengths. In addition, we also investigated the relative 

stability of anionic carbon tetrahedral intermediates where we found that their CO bond 

length has an intermediate character between double and single CO bonds. We found 

that the CO bond length and carbonyl oxygen atomic charge might be associated with 

the stability of these anions. In both studies we used second and third order Møller–

Plesset perturbation theory, MP2 or MP3, respectively, and ONIOM29–32 methods. 

 

Computational Details 

The geometry optimization used standard techniques.33 All calculations were 

performed using Gaussian 09 package34 and a conformational analysis was made.  This 

scan was carried out by varying the dihedral angle between eclipsed and staggered 

conformations. For most of cases, we do not found conformers because all initial 

geometries converged for same spatial orientation and presented an equal electronic 

energy value as shown in the Supplementary Material. Only in three cases we founded 

conformers and those with smaller energy were employed in this work. Vibrational 

analysis on the optimized geometries of selected points of the potential energy surface 

(PES) was carried out in order to determine whether the resulting geometries are true 

minima or transition states, by checking for the existence of imaginary frequencies, 

except for molecules 1, 2 and 15 due to computational limitations. For all studied 

isolated molecules, except for tetrodotoxin, 1, and molecules involved in reactions with 

27 and 29  (where MP2 method35–38 was used), all calculations were performed with 

MP3 method.39,40 The gaussian basis set 6-311G++(d,p) were used for all ab initio 

calculations. In the case of the complex system, CAL B-tetrahedral intermediate ligand, 

we used two layer ONIOM(B3LYP/6-311G(d,p):AMBER).41–43 Moreover, the Wiberg 

bond index44 (WBI) was calculated for all for CO bonds. 
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Results and Discussion 

In order to investigate the precision of Møller–Plesset perturbation theory, in this 

work, the geometrical parameters of carbon tetrahedral adduct from nucleophilic acyl 

addition were calculated in order to compare with their corresponding X-ray diffraction 

data.5,45 As a reference, we chose the stable anionic and neutral carbon tetrahedral 

intermediate, the tetrodotoxin and 1-phenyl-1-pyrrolylethanol, adduct 1 and 2 

respectively, whose geometry were optimized from MP2 and MP3 method respectively, 

as shown in Figure 1 and 2. 

 

Fig. 1. Selected bond length (in angstroms) of tetrodotoxin, 1, from MP2/6-

311G++(d,p) level of theory. The corresponding X-ray diffraction data is also depicted 

between parentheses. 

 

Fig. 2. Selected bond length (in angstroms) of 1-phenyl-1-pyrrolylethanol, 2, from 

MP3/6-311G++(d,p) level of theory. The corresponding X-ray diffraction data is also 

depicted between parentheses. 



27 
Dissertação de Mestrado – PPGQ – UFRN 
 

 

Sérgio Ruschi Bergamachi Silva 
 
 

The RMSD was 0.0346 Å with the major bond length variance equal to 0.0981 

Å for 1. For 2, these values were 0.0063 Å and 0.0255 Å respectively. From theoretical 

data, we see that the use of Møller–Plesset perturbation theory is feasible for prediction 

of tetrahedral intermediates structures. 

Diols 

The geometries of the carbon tetrahedral adducts from acyl addition with water - 

the diols 9 to 14 – and the corresponding acyl precursors are shown in Figure 3. The 

influence of substituent group and the relation between CO bond length and stability 

were investigated.  

 

Fig. 3. Selected bond lengths (in angstroms) of the optimized geometries of acyl 

compounds, 3 to 8, and their corresponding diol adducts, 9 to 14. 
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The formation electronic energy, ∆Ef, formation enthalpy, ∆Hf, and formation 

free Gibbs energy, ∆Gf, of the reactions between aldehydes or ketones with water are 

presented in Table 1, along with the average C-O(H) bond length and WBI from the 

corresponding diols. 

Table 1. Formation electronic energy (∆Ef), formation enthalpy (∆Hf), variation of 

Gibbs free energy (∆Gf) of reaction (kcal/mol), average C-OH bond length (in 

Angstroms), average C-OH Wiberg bond index (WBI) of the adducts 9 to 14 from the 

reaction between aldehydes and ketones with water. 

Aldehyde/ 
Ketone 

Adduct 
(Diol) ΔEf ΔHf ΔGf 

Average 
C-O(H) 
WBI(a) 

Average 
C-O(H) bond 

length(b) 
3 9 -19.89 -17.42 -5.28 0.9528 1.3824 
4  10 -13.62 -10.53 0.77 0.9355 1.3876 
5  11 -15.39 -12.56 0.46 0.9268 1.3977 
6  12 -10.79 -6.74 3.67 0.9296 1.3998 
7  13 -8.35 -4.88 6.47 0.9174 1.4038 
8  14 -7.09 -4.25 8.21 0.8985 1.4107 

a The average was calculated between two C-OH WBI for diol adducts. 
b The average was calculated between two C-OH bond lengths for diol adducts. 
 

Electron withdrawing groups (EWG) and electron donor groups (EDG) were 

used to evaluate the influence of substituent effect on the corresponding ∆Ef, ∆Hf, and 

∆Gf, of acyl addition reactions of aldehydes and ketones with water. Both formation 

electronic energy, formation enthalpy and follow the same trend. Since all reactions are 

exothermic, the more negative is the formation enthalpy, the more stable tends to be the 

adduct. All formation Gibbs free energies are positive or slightly negative owing to the 

influence of entropic factor since its translational component decreases as expected for 

addition reactions. 

We can see that from 12 to 14 the EDGs, methyl groups in that case, destabilize 

the diol adducts. Likewise, from 12 to 14, the CO bond length increases while, 

conversely, the CO WBI decreases. Then, the destabilization trend from 12 to 14 is 

accompanied with the corresponding decreasing trend of the CO WBI. On the other 

hand, the EWGs stabilize the adducts 9, 10 and 11 in comparison with 12. The order of 

stability, 9 > 11 > 10 > 12, is also accompanied by the corresponding CO WBI. 
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and WBI from the corresponding adduct. The optimized geometry and selected bond 

lengths of 15 to 20 are depicted in Figure 6. 

Fig. 6. Selected bond lengths (in angstroms) of the optimized geometries of 

hemiacetals/hemiketals, 15 to 20. 

When the adducts change from diols into hemiacetals/hemiketals, the stability 

order, as well as CO WBI and CO bond length orders remain the same. That is, the 

decreasing stability order of hemiacetals/hemiketals (15 > 16 > 17 > 18 > 19 > 20) is 

directly proportional to CO WBI and inversely proportional to CO bond length of the 

same hemiacetals/hemiketals. 
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Table 2. Formation electronic energy (∆Ef), formation enthalpy (∆Hf), variation of 

Gibbs free energy (∆Gf) of reaction (in kcal/mol), CO bond length (in Angstroms) and 

Wiberg bond index (WBI) of the adducts 15 to 20 from the reaction between aldehydes 

and ketones with methanol. 

Reagents 
Adduct 

(Hemiacetals/ 
hemiketals) 

ΔEf  ΔHf ΔGf 
C-OH 
WBI 

C-OH 
Bond 

Length  
3 15 -21.59 (a) (a) 0.9408 1.3897 
4 16 -18.14 -15.54 -2.68 0.9202 1.3954 
5 17 -15.03 -12.83 1.27 0.9076 1.4067 
6 18 -14.37 -10.96 0.49 0.9044 1.4130 
7 19 -10.10 -7.17 5.45 0.8957 1.4169 
8 20 -8.85 -6.58 7.24 0.8793 1.4232 

a Thermodynamic data were not included due to computational limitations. 

Nonetheless, the coefficient of determination of the formation electronic energy 

versus CO Wiberg bond index (R2 = 0.9580, Figure 8) and the coefficient of 

determination of the formation electronic energy versus CO bond length (R2 = 0.9539, 

Figure 7) from hemiacetals/hemiketals adducts 15 to 20 are greater (and closer to 1) 

than those from diol adducts. Both plots in Figures 7 and 8 show great correlations 

exceeding 95% while correlations in Figures 4 and 5 are 81%. If you load that text as a 

separate document, you can easily insert it into a document based on this template by 

cutting and pasting between the two documents.  

Regarding both types of adducts, diols and hemiacetals/hemiketals, the inductive 

effect of the EWGs act as stabilizing factors by attracting the charge density from 

oxygen atom towards them, which decreases the corresponding CO bond length. As 

already observed, by decreasing the CO bond length in the adducts 9 to 20 imparts 

higher stability to them. Conversely, the EDGs increases CO bond length of the adducts 

9 to 20, decreasing their stabilities. Possibly, the inductive effect of the oxygen atom 

from CO bond attracts the charge density towards it, yielding greater CO bond length. 

From our results we can infer that the higher availability of charge density from EDGs 

increases the inductive effect of oxygen atom, which makes the enlargement of CO 

bond. 
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All intermediates in Figure 9 are intentionally lacking their counterions in order 

to study the geometrical parameters of pure anionic carbon tetrahedral species. The 

species 21 to 25 are anionic carbon tetrahedral intermediates from nucleophilic acyl 

addition where aldehyde, ketone or their halogenated derivatives reacts with methoxide 

anion. Likewise the adducts 9 to 20, the EWGs in species 21 to 25 decrease the 

corresponding CO bond length while the EDGs increase the CO bond length, where O 

is the negatively charged oxygen atom. However, regarding the influence of the 

substituent effect, the CO bond length ranges more slightly in anionic tetrahedral 

intermediates, 21 to 25, than in neutral adducts 9 to 20. 

 

Fig. 9. Common anions, (21) anion dimethoxyethoxide, (22) anion methoxyethoxide, 

(23) anion methoxymethoxide, (24) anion methoxypropanoxide and (25) anion 

methoxytrichloroethanoxide showing different substituents attached to carbonyl carbon. 

The main bond lengths and WBI (between parentheses) calculated using MP3/6-

311++G(d,p) were explained. 

From Figure 9, we can see that CO bond length of anionic carbon tetrahedral 

intermediate varies from 1.2765 to 1.3012 Å which is a narrower range than that from 

adduct 9 to 20 (from 1.3739 to 1.4232 Å). Then, the negative charge of oxygen atom 

makes the CO bond length of the corresponding anionic carbon tetrahedral intermediate 

more resistant to the substituent effect probably due to the less electronegative character 
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bond lengths and CHelpG charges of oxygen atom from 26 to 31 are depicted in Figure 

11. 

 

 

Fig. 11. Tetrahedral intermediates formed from reactions described in Table 3. The 

main bond lengths and interactions with cations calculated using MP3 method were 

explained. The values of atomic charges (q) are given in electrons. Numbering is 

according to Table 3. 
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Table 3. Formation electronic energy (∆Ef), formation enthalpy (∆Hf), variation of 

Gibbs free energy (∆Gf) of reaction (in kcal/mol), CO bond length (in Angstroms) and 

Wiberg bond index (WBI) of the adducts 26 to 31 from the reaction between Weinreb 

amides or esters with methanol, methoxy sodium and lithium hydride. 

Reaction ΔEf ΔHf ΔGf 
CO 

WBI 

CO 
Bond 

Length
CH3C(O)OC3H7 + CH3OH → 26(a) - - - - 1.2019
CH3C(O)OC3H7 + CH3ONa → 27(b) -27.56 -25.10 -12.22 1.2395 1.2906

CH3C(O)NHC3H7 + CH3OH → 28(a) - - - - 1.2223

CH3C(O)NHC3H7 + CH3ONa → 29(b) -10.79 -9.14 5.68 1.1390 1.3242

HC(O)NHOH + LiH → 30 -54.97 -49.82 -39.23 1.0829 1.3440

CH3C(O)N(CF3)2 + CH3OH → 31(a) - - - - 1.1949
a Zwitterions are not formed. They disrupt during optimization procedure forming the 
starting materials. 
b MP2 frequency calculation to obtain ∆Hf and ∆Gf of reaction. 
 

Opposite to the adducts from Figure 9, the adducts 27, 29 and 30 (in Figure 11) 

were optimized with their respective counterions in order to evaluate its influence in the 

anionic tetrahedral intermediate. The increasing stability order (30 > 27 > 29) is not 

accompanied by direct or inverse relation with the distance between negatively charged 

oxygen atom and counterion (1.7154 Å for 30, 2.1999 Å, for 27, and 2.1331 Å for 29) 

or tetrahedral intermediate CO bond length (1.3440 Å for 30, 1.2906 Å for 27, and 

1.3242 Å for 29), but there are relationships between CHelpG population of negatively 

charged oxygen atom and the relative stability, enthalpy and Gibbs free energy of these 

compounds. When this charge is more negative (-1.055 for 30, -1.032 for 27, and -1.028 

for 29) then there happens an increase of tetrahedral intermediate stability due to the 

less electronegative character of the charged oxygen atom. The lack of pattern between 

these trends seems to be reasoned by the fact 27, 29 and 30 do not belong to the same 

group of organic function, having more than one distinguished substituent.  

We also attempted to obtain zwitterionic intermediates (with from acyl positive 

charge in oxygen atom of OHCH3 group and negative charge in oxygen atom of CO 

bond) in addition reactions with methanol, but the optimization procedure of these 

corresponding adducts disrupted them forming the starting materials, i.e., each 26, 28 

and 31 is actually the complex formed between both reagents. As a consequence, 
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zwitterions are less stable than corresponding intermediate anions since the former 

disrupt during optimization. For 26, 28 and 31, the formal positive charge of the 

protonated oxygen atom does influence the disruption during optimization procedure 

into two fragments.  

The formal positive charge of the tricoordinated, protonated oxygen atom at the 

initial geometry is probably related to their disruption during optimization procedure 

because it probably increases the energy of the whole molecular system into a transition 

state. Then, the charged tetrahedral intermediates can be formed by means of ionic 

intimate pair or isolated ionic pair but cannot be formed as zwitterions because protic 

hydrogen (from methanol reagent in our case) is not an effective counterion.  

For the study of the tetrahedral intermediate formed during enzymatic catalysis 

we chose the nucleophilic attack of serine (Ser105) of Candida antarctica Lipase B, 

CAL B, was the methyl heptadecanoate. The CAL B nuclear configuration was taken 

from a 2.5Å resolution X-ray structure cocristallized with the methylpenta(oxyethyl) 

heptadecanoate (PDB entry 1LBT). This ligand (showed in Figure 12a) presents two 

side chains with respect to the carbonyl group and before optimization, the oxygenated 

chain was replaced by a methoxy group resulting in the ligand methyl heptadecanoate. 

Additionally, the chain B was cut off from the CAL B.  

Figure 12b shows the ONIOM optimized structure containing the tetrahedral 

intermediate formed by serine attack on carbonyl carbon of methyl heptadecanoate.  

The high layer of ONIOM method, highlighted in Figure 12b where it was used DFT, 

encompassed the main parts of the active site: the residues Asp187 and His224, besides 

the residues Thr40 and Gln106 (constituents of oxyanion hole – see Figure 12b) and 

derived Ser105-methyl heptadecanoate intermediate. The CAL B oxyanion hole is a 

special arrangement of three hydrogen-bond donors which stabilizes the charged 

carbonyl oxygen atom in the tetrahedral intermediate.14,15 
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Fig. 12. a) X-Ray structure of CAL B and ligand methylpenta(oxyethyl) heptadecanoate 

from Protein Data Bank (1LBT entry) before optimization and changing to ester; b) 

Catalytic triad, oxyanion hole, and tetrahedral intermediate formed by addition to serine. 

Atoms represented by tubes belong to quantum mechanics (QM) region and atoms 

represented by lines to mechanics molecular (MM) region. 

The CO bond length shown in Figure 13 is very close to those from 27, where 

both have a similar structure. 

 

Fig. 13. Tetrahedral intermediate from reaction of CAL B Ser105 with methyl 

heptadecanoate. The optimization and calculated structural parameters were made using 

ONIOM(B3LYP/6-311G(d,p):AMBER). 

The C-O- bond length is 1.3081 Å in the intermediate depicted in Figures 12b 

and 13 and 1.2906 Å in 27. While 27 is stabilized with the counterion, the intermediate 

in Figure 12b is stabilized by the interactions from oxyanion hole.  On the other hand, 

CO bond length in 21 is smaller than that in 27 and that in Figure 12b, indicating that 

the absence of counterion or the intermolecular hydrogen bond, the charged CO bond 

decreases so that its structure becomes more stable. In another words, the counterion or 
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the intermolecular hydrogen bond stabilizes the anionic tetrahedral intermediate which, 

as a consequence, increases the CO bond length. 

 

Conclusion 

This work gives new insights and understanding about stability of tetrahedral 

intermediates from carbonyl addition or substitution reactions in which a relation 

between CO bond length and their stability were observed. 

We found good correlations between C-O or C-OH bond lengths and Wiberg 

bond indexes with the formation electronic energy for hemiacetals/hemiketals and diols. 

Then, their stability could be predicted by this structural parameter.  

The EWGs and EDGs have an influence on the stability of adducts. For diols 

and hemiacetals/hemiketals formed, the EWGs stabilizes the adduct while EDGs plays 

an inverse role. We found a direct relationship between atomic charge in the negatively 

charged oxygen atom and the stability of the anionic tetrahedral intermediates. 

Moreover, we also found that the stabilization of the anionic tetrahedral intermediate is 

enhanced by the delocalization of the negative charge in oxygen atom by means of 

counterions or hydrogen-bond donor within enzyme site. 
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Table 4. Electronic energy (in Hartree) of molecules with different initial 

conformations. 

 

Molecule Both Eclipsed Both Staggered 
Eclipsed and Staggered 

ES SE 
3 -788.8231 -788.8231 -788.8231 
4 -1532.7223 -1532.7186 - - 
5 -491.0280 -491.0242 -491.0280 -491.0264 
7 -153.8823 -153.8805 - - 
8 -193.2183 - -193.2183 
9 -865.3022 -865.3022 -865.3022 
10 -1609.1946 -1609.1946 - - 
11 -567.4994 -567.4994 -567.4994  
13 -230.3465 -230.3465 - - 
14 -269.6773 -269.6773 -269.6773 
15 -904.6084 -904.6084 -904.6084 
16 -1648.5019 -1648.5019 - - 
17 -606.8030 -606.8030 -606.8030 -606.8030 
19 -269.6544 -269.6544 - - 
20 -308.9849 -308.9849 -308.9849 
27 -624.6187 -624.6187 - - 
29 -604.7325 -604.7325 - - 
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4. CAPÍTULO 2 – Formatação de artigo a ser submetido ao periódico Journal of 

Physical Chemistry B 

 

Stereoselectivity at the First Step of Glycerol Transesterification with Methyl 

Heptadecanoate in the Active Site of CAL B: an ONIOM and QTAIM Study 

Sérgio R. B. Silva1, Jenner N. Bonanata2, Elena L. Coitiño2 and Caio L. Firme*1 

1Institute of Chemistry, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande 

do Norte, Brazil 

 2Universidad de La Republica, Facultad de Ciencias, Institute of Biological Chemistry, 

Uruguay 

 

Abstract 

Lipases are capable of catalyzing the hydrolysis of ester bonds and its reverse reaction. 

The CAL B is widely used in industry because of its stability and high versatility. In this 

work the two-layer ONIOM (B3LYP/6-31g++(d,p):AMBER) was applied to study the 

reaction in active site of CAL B by addition of methyl heptadecanoate (MHD) to 

Ser105 hydroxyl. The quantum theory of atoms in molecules (QTAIM) was used to 

analyze the electronic interactions of MHD in both approaches of its prochiral face (Re 

and Si) to the active site. By assuming the stable tetrahedral intermediate, the reaction of 

the methyl heptadecanoate with Re-prochiral face with the CAL B is more favorable. 

One possible reason is the smaller energy for the approach of the methyl heptadecanoate 

with Si-prochiral face in the active site of CAL B which yields higher energy difference 

between initial state and tetrahedral intermediate therefore. QTAIM analysis indicates 

that this approach has more stable interactions than the approach of the methyl 

heptadecanoate with Re-prochiral face. 

 

Keywords: stereoselectivity, CAL B, ONIOM, QTAIM 
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Introduction 

Enzymes have industrial and biotechnological applications as biocatalysts in 

organic synthesis. The main benefit of enzymatic catalysis is the highly efficient stereo-, 

regio- and chemoselective synthesis of (bio)organic products under mild reaction 

conditions.1,2 

Lipase is the name given to a class of enzymes belonging to the serine 

hydrolases EC 3.1.1.3.3 It constitutes the most important group of biocatalyst. Lipases 

are high-performance catalysts for several types of aqueous and non-aqueous reactions 

such as hydrolysis, inter-esterification, alcoholysis, acidolysis, esterification and 

aminolysis.4,5 Lipase-catalyzed reactions have many applications, for example, in food 

technology, biomedical sciences and chemical industry.6,7 The usual industrial lipases 

are special classes of esterase enzymes that act on fats and oils by hydrolyzing them into 

the substituted glycerides and fatty acids and after into glycerol and fatty acids.8 

Furthermore, lipases are stable in aqueous media and in organic media, without 

assistance of cofactors and they have reduced side reactions.9 They can be obtained 

from a variety of sources like plants, animals, yeast and bacteria. However, the 

microbial lipases are the most popular for industrial use due to their multifold 

properties, easy extraction procedures, and unlimited supply.10 

Under natural conditions, lipases catalyze the hydrolysis of ester bonds at the 

interface between an insoluble substrate phase and the aqueous phase in which the 

enzyme is dissolved. Under certain experimental conditions, such as in the absence of 

water, they are capable of reversing the reaction.   

The molecular modeling has been applied to study the high enantioselectivity of 

lipases towards secondary alcohols.11–14 The Candida antarctica lipase B (CAL B) is a 

good choice for resolution of secondary alcohols.11,12,15,16 Other molecular modeling 

studies on CAL B have also been disclosed.17–20 

One of the remarkable characteristics of lipases is their high activity in a 

lipid/water interface, known as interfacial activation. In the interfacial activation the 

active site of the enzyme is exposed due to the opening of the lid region, a structural 

element that covers the lipase.21 However, the CAL B does not contain the lid region. 

Unlike other lipases the CAL B does not show interfacial activation.20 
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molecules30–32 (QTAIM) also has been used to study the topology of proteins33–35 and 

nucleic acids.36 In addition, QTAIM also was used to analyze the electronic interactions 

of the ligand in both approaches of its prochiral face (Re and Si) with the active site 

inside hydrophobic pocket (Figure 1b). From the study of the primary reaction we will 

know the best approach to the active site from long chain ester and where could make 

changes on ligand or in specific aminoacids R-groups to improve its activity on other 

reactions. 

 

Computational details 

ONIOM Method 

The hybrid quantum mechanics and molecular mechanics (QM/MM) show as a 

good resolution for problem between accuracy and computational limitations. Those 

methods have emerged as a good option for solve this question and has been applied to 

the study of macromolecules and biological systems.37 The ligand and protein are too 

large for we use only ab initio calculations, so we choose two-layer ONIOM 

methodology.  

This method separates the system in fragments and one can calculates using two 

or three theory levels. For small, and more important part, of system, one uses a more 

robust method for describe more accurately these process and for the rest use faster 

method. We used B3LYP density functional method with a 6-31G++(d,p) basis set38,39 

as higher level (QM) and AMBER40 force field as lower level (MM) for most 

calculations implemented in the Gaussian09 package.41 This functional is an effective 

choice for treats enzyme active sites using ONIOM methodology.42 Restrained 

electrostatic potential (RESP) atomic charges of the methyl heptadecanoate (MHD) 

were derived at the HF/6-31G* level by Gaussian 09 and Amber 12.43 A mechanical 

embedding scheme for the electrostatic interactions between the high level and low 

level regions was used for the geometry optimizations. 

The CAL B nuclear configuration was taken from a 2.5-angstrom resolution X-

ray structure cocristallized with the methylpenta(oxyethyl) heptadecanoate (PDB entry 

1LBT). This ligand presents two side chains with respect to the carbonyl group and 

before optimization, the oxygenated chain was replaced by a methoxy group resulting in 

one prochiral face. Similarly, the other prochiral face was built replacing acyl chain by 

methoxy group and oxygenated chain by acyl chain. The catalytic triad, the oxyanion 
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hole and the methyl heptadecanoate with Re- and Si-prochiral face are shown in Figure 

2 and 3. 

 
Figure 2: The catalytic triad, the oxyanion hole and the methyl heptadecanoate with Re-

prochiral face. 

 

 
Figure 3: The catalytic triad, the oxyanion hole and the methyl heptadecanoate with Si-

prochiral face. 

Additionally, the chain B was cut off from the CAL B. The disulphate bridges 

between Cys22 and Cys64, Cys216 and Cys258, and Cys293 and Cys311 were defined. 

The higher layer was formed encompassing the active site (Ser105, Asp 187, His224), 
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crossed by any gradient vectors of charge density (ρ). Quantum observables can be 

calculated within each atomic basin. As a consequence, a molecular property can be 

obtained by summing the corresponding atomic property of all atoms of the molecule. 

The critical points (CP) of the charge density are obtained where ∇ρ = 0. The bond 

critical point (BCP) is a saddle point between each bonding atomic pair. 32 The 

Laplacian of the charge density (∇2ρ) is the sum of the three eigenvalues of the Hessian 

matrix of the charge density (λ1, λ2 and λ3).32 The negative sign of the ∇2ρ represents 

concentration of the charge density and the positive sign of the ∇2ρ represents charge 

depletion. 

The critical points (CP) are classified according to their spectrum, which is a set 

of eigenvalues of the Hessian matrix ∇∇ρ. The Hessian is a matrix of second 

derivatives of some function with respect to all possible coordinates. The eigenvalue 

equation of ∇∇ρ has three solutions (λ1, λ2, λ3) corresponding to each eigenvector 

  , ,  which coincides with the principal axes of curvature. The Laplacian of the 

electron density (∇2ρ) is the sum of the eigenvalues of the Hessian, or ∇2ρ = λ1 + λ2 + 

λ3.47 The nuclear attractor is denoted by (3,-3) because it is a maximum in all the 

principal axes. The bond critical point (BCP) is denoted by (3,-1) because it is a 

minimum in the direction of the nucleus but it is a maximum in another main direction. 

The ring critical point (RCP) is denoted by (3,+1), where is minimum in two principal 

axes.30–32 

The bond critical point has a unique pair of trajectories of ∇ρ in which one goes 

to one neighboring atom and the other goes to the other neighboring atom. This pair of 

trajectories defines a line through space which the electron density is maximum with 

respect to any neighboring line, designated an atomic interaction line. When the 

molecule is in bound state, at the equilibrium geometry, the atomic interaction line is 

called bond path. There are no forces exerted on the nuclei of atoms linked by a bond 

path. The bond paths are mirrored by their corresponding virial paths, where the 

potential energy density is maximally negative.48 

The type of chemical bond or interaction between two atoms can be classified 

according to the value of the electron density, the value and the sign of the Laplacian of 

the electron density, the ratio | |⁄  and the total energy density (Hb) at the CP. When 

∇2ρ > 0, ρb is relatively low (ρb < 0,06 ua.), the ratio | |⁄ < 1 and Hb has a positive 
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value, close to zero, the chemical interaction is defined as close shell and it is applied to 

hydrogen bond, ionic bond and van der Waals interactions.32 

 

Results and discussion 

The mechanism of the first step of the lipase-catalyzed esterification involves the 

attack of the oxygen atom of the serine residue (Ser105) on the carbon atom of the 

carbonyl group of the methyl heptadecanoate yielding the tetrahedral intermediate.11 

The first step of the lipase-catalyzed esterification of glycerol with methyl 

heptadecanoate is assumed to be the rate-determining step. 

The systems with Re- and Si-prochiral faces of the methyl heptadecanoate and 

R- and S-tetrahedral intermediates were optimized using 2-ONIOM methodology 

(B3LYP/6-31G++(d,p):AMBER). Their corresponding electronic energy and 

differences between the ground state and tetrahedral intermediate are in Figure 5. 

From Figure 5, the electronic difference between S-tetrahedral intermediate and 

Si-prochiral face of the methyl heptadecanoate is higher than the electronic energy 

difference between R-tetrahedral intermediate and Re-prochiral face of the MHD. The 

formation of the R-tetrahedral intermediate is more favorable since it has the smaller 

electronic energy difference.   

 

 
Figure 5: Reaction coordinate of first step of reaction involving methyl heptadecanoate 

in the active site of CAL B. Electronic energy difference values for two systems with 

Re- and Si-prochiral faces. 
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The electronic energy difference between the approach of Re- and Si-prochiral 

faces of methyl heptadecanoate is 21.52 kcal.mol-1. This value is probably due to the 

interactions with different amino acid residues during the two approaches. The 

difference between the electronic energies barriers shown in Figure 5 for tetrahedral 

intermediate (11.48-10.92 kcal.mol-1) is 0.56 kcal.mol-1. Thus, we assume that the 

smaller formation electronic difference for the formation of the R-tetrahedral 

intermediate is probably due to the smaller energy for the approach of the methyl 

heptadecanoate with Si-prochiral face in the active site of CAL B which yields higher 

electronic energy difference between S-tetrahedral intermediate and Si-prochiral face of 

the methyl heptadecanoate. Hence, we decided to analyze the topology of both Re- and 

Si-prochiral faces of methyl heptadecanoate in CAL B.  

The topology of three different systems were analyzed from the optimized 

structures of CAL B with methyl heptadecanoate: the active site, the active site, 

oxyanion hole and the Re-prochiral face of the methyl heptadecanoate and the active 

site, the oxyanion hole and the Si-prochiral face of the MHD.  

The Figure 6 shows the molecular graph of the catalytic triad of CAL B: serine 

105, histidine 224 and aspartic acid 187. There are three bond critical points between 

the aspartic acid and the histidine residues: BCP 2-4. There is one bond critical point 

between histidine and serine residues: BCP 1. 

 
Figure 6: Molecular graph of the catalytic triad of CAL B: serine 105, histidine 224 and 

aspartic acid 187. 

Table 1 shows the values of the electron density, the Laplacian of the electron 

density and the ratios | |⁄ , the ellipticity (ɛ) and total energy density (Hb) of the 
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bond critical points 1-4 of the molecular graph of the catalytic triad of CAL B. The 

ellipticities [(λ1/λ2) - 1] of BCP 1-4 show that the structures are stable with respect to 

displacements of the nuclei.32 

 

Table 1: Values of the electron density, the Laplacian of the electron density, the ratio 

| |⁄  , the ellipticity (ɛ) and the total energy density (Hb) of the bond critical points 1-

4 of the molecular graph of the catalytic triad of CAL B. 

Bond Critical Point ρb (a.u.) ∇2(ρ) (a.u.) | |⁄  ɛ Hb (a.u.)

BCP 1 0.0388 0.0980 0.2730 0.0280 -0.0032 

BCP 2 0.0423 0.1114 0.2793 0.0320 -0.0038 

BCP 3 0.0105 0.0312 0.1933 0.0869 0.0009 

BCP 4 0.0025 0.0066 0.1742 0.1307 0.0003 
 

According to the data of the bond critical points 1-4, the chemical interactions of 

their corresponding atomic pairs are closed shell interactions. The atomic triad O-H--N 

and N-H--O, where the BCP 1 and BCP 2 are located, have hydrogen bonds.49,50 The 

total energy density Hb becomes negative for strong hydrogen bonds51 as in the case of 

the Hbs in BCP 1 and BCP 2 (see Table 1).  

Figures 7 and 8 show the molecular graphs of systems by different perspectives 

of MHD approach. 
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Figure 7: Partial topological molecular graph of system with methyl heptadecanoate 

with Re-prochiral face. Perspectives (a) focusing the BCPs involving catalytic triad and 

(b) focusing BCPs with carbonyl oxygen. 
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Figure 8: Partial topological molecular graph of system with methyl heptadecanoate 

with Si-prochiral face. Perspectives (a) focusing the BCPs involving catalytic triad (b) 

focusing the BCPs involving oxyanion hole and (c) focusing BCPs with carbonyl 

oxygen. 

Table 2 shows the values of the electron density, the Laplacian of the electron 

density and the ratio | |⁄  , the ellipticity (ɛ) and total energy density (Hb) of the 

bond critical points of the molecular graph of the catalytic triad and oxyanion hole of 

CAL B and methyl heptadecanoate with Re- and Si-prochiral faces. 
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Table 2: Values of the electron density, the Laplacian of the electron density, the ratio 

| |⁄  , the ellipticity (ɛ) and the total energy density (Hb) of the bond critical points of 

the molecular graph of the catalytic triad and oxyanion hole of CAL B and methyl 

heptadecanoate with Re- and Si-prochiral faces. 

Bond Critical Point ρb (a.u.) ∇2(ρ) (a.u.) | |⁄  ɛ Hb (a.u.)

methyl heptadecanoate with Re-prochiral faces 

BCP 1 0.0513 0.1088 0.3085 0.0215 -0.0098 

BCP 2 0.0319 0.1054 0.2658 0.0673 -0.0006 

BCP 3 0.0043 0.0134 0.1566 0.0405 0.0005 

BCP 4 0.0033 0.0079 0.1899 0.0665 0.0002 

BCP 5 0.0118 0.0403 0.1675 0.1026 0.0012 

BCP 6 0.0161 0.0646 0.1904 0.0903 0.0027 

BCP 7 0.0152 0.0543 0.1927 0.0077 0.0019 

BCP 8 0.0072 0.0252 0.1501 0.3023 0.0005 

BCP 9 0.0087 0.0295 0.1801 0.3237 0.0010 

BCP 10 0.0049 0.0138 0.1921 0.2266 0.0005 

BCP 11 0.0128 0.0464 0.1637 1.0833 0.0011 

BCP 12 0.0024 0.0080 0.1646 2.6259 0.0005 

BCP 13 0.0032 0.0106 0.1619 2.1745 0.0005 

BCP 14 0.0050 0.0179 0.1391 0.4202 0.0008 

BCP 15 0.0054 0.0194 0.1468 2.3676 0.0008 

BCP 16 0.0079 0.0331 0.1435 4.1220 0.0013 

methyl heptadecanoate with Si-prochiral faces 

BCP 1 0.0543 0.1093 0.3180 0.0247 -0.0116 

BCP 2 0.0500 0.1217 0.2980 0.0334 -0.0074 

BCP 3 0.0107 0.0318 0.1927 0.0816 0.0009 

BCP 4 0.0023 0.0062 0.1705 0.1161 0.0003 

BCP 5 0.0141 0.0486 0.1831 0.0770 0.0015 

BCP 6 0.0115 0.0431 0.1857 0.0939 0.0019 

BCP 7 0.0190 0.0739 0.1954 0.0621 0.0026 

BCP 8 0.0053 0.0193 0.1285 0.5861 0.0006 

BCP 17 0.0055 0.0202 0.1562 4.2252 0.0010 
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BCP 18 0.0006 0.0024 0.1213 0.3873 0.0002 

BCP 19 0.0114 0.0364 0.2000 0.1546 0.0012 

BCP 20 0.0102 0.0365 0.1693 1.3153 0.0011 

BCP 21 0.0066 0.0207 0.1864 0.4125 0.0009 

BCP 22 0.0021 0.0063 0.1611 0.0428 0.0003 

BCP 23 0.0041 0.0115 0.1767 0.5287 0.0004 

BCP 24 0.0059 0.0190 0.1751 0.0349 0.0006 

BCP 25 0.0072 0.0211 0.2006 0.2257 0.0008 
   

All the bond critical points between the residues of the catalytic triad (BCP 1-4) 

are maintained when the methyl heptadecanoate approaches the active site with Re- and 

Si-prochiral face. However, there is a considerable difference between values of 

catalytic triad with ligand on both approaches and isolated. This was observed 

especially on BCP 1 and 2. The charge density and Hb values of BCP 1 for isolated 

catalytic triad is 0.0388 and -0.0032 while after ligand approach is 0.0513 and -0.0098, 

0.0543 and -0.0116 respectively for Re and Si approaches. For BCP 2 there is the same 

trend for Si approach. For isolated triad, the ρb is 0.0427 and Hb -0.0038, against 0.0319 

and -0.0006 for Re approach and 0.0500 and -0.0074 for Si approach. The increase of 

charge density values and a more negative charge of total energy density shows that the 

reaction mechanism of enzymatic action,24 that consists on a very strong interaction 

between hydrogen atom of hydroxyl serine group and nitrogen of histidine a (BCP 1) 

and hydrogen of histidine with carboxylate of aspartic acid (BCP 2), takes place during 

approach, that confirm the methodology used. This also means a more effective 

approach and a ground state structure more stabilized of Si face if compared to Re face, 

confirming the explanation about smaller energy for the approach of the MHD which 

yields higher formation electronic energy.  

When the methyl heptadecanoate approaches with Re-prochiral face five bond 

critical points are formed (BCP 6, 7, 8, 14 and 15) between the oxyanion hole and the 

oxygen atom of the carbonyl group of the substrate, where the triad O—H-N forms two 

hydrogen bonds with intermediate force according to the charge densities of BCP 6 and 

7 and O—H-C another two hydrogen bonds, but with weak force according to the ρb 

values for BCP 14 and very weak force due to curved bond path indicated by high value 
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of  ellipticity (ɛ = 2.3676) for BCP 15.51 The BCP 8 is formed between oxygen atom of 

the carbonyl group and oxygen of oxyanion hole threonine 40. The bond critical point 9 

is a weak hydrogen bond formed between hydrogen of ligand long chain and oxygen of 

oxyanion hole. According to ρb of BCP 10, an intermediate hydrogen-hydrogen bond is 

formed between the hydrogen atom of long chain ligand and other hydrogen atom of 

oxyanion hole. Duo to approach, five bond critical points were found between ligand 

and catalytic triad of active site. The BCPs 12 and 13 belongs to interactions with 

His224. A very weak hydrogen-hydrogen bond and weak hydrogen bond respectively 

because the high ellipticities more than 2.51 To Ser105 two hydrogen bonds are formed. 

The BCP 5 between oxygen atom of the carbonyl group ligand and alkyl long chain 

hydrogen atom with weak force according ρb. And the BCP 16 is a very weak hydrogen 

curved bond with high ellipticity (ɛ = 4.1220) between oxygen of serine 105 hydroxyl 

and carbon atom from methyl of ester.51 The BCP 11 belongs to interaction between 

carbon carbonyl group of MHD and oxygen hydroxyl of serine 105, whereby the 

reaction happens. Except for BCP 11, 12, 13, 15 and 16 all other bond critical points 

have ellipticities smaller than 0.600, which means stability under nuclear vibrations.51 

When the methyl heptadecanoate approaches with Si-prochiral face the hydrogen 

bonds and oxygen-oxygen bond corresponding to BCPs 5, 6, 7 and 8 also are formed 

with similar values for electron density, the Laplacian of the electron density, the ratio 

| |⁄  , the ellipticity (ɛ) and the total energy density (Hb). The bonds between ligand 

atoms and active site atoms form the BCPs 18, 19, 20, 21 and 22, but there are not 5, 11, 

12, 13 and 16. According BCP 19 and 20 charge densities values, there are two weak 

hydrogen bonds between hydrogen serine hydroxyl and hydrogen atom of the alkyl long 

chain and with oxygen atom of the carbonyl group respectively. Three hydrogen-

hydrogen bonds also are formed resulting in BCP 18, 21 and 22. The BCP 18 presents a 

high value of (ρb= 0.0006), configuring a very weak interactions between hydrogen 

atom of histidine and hydrogen atom of methyl group of ligand.51 The interaction 

between two different hydrogen atoms of the alkyl long chain and hydrogen atom 

bonded to carbon of serine 105 correspond to BCP 21 and 22 with small values of 

charge density that means weak interactions. The BCP 17, 23, 24 and 25 belongs to 

interactions with oxyanion hole. The BCP 17 between hydrogen atom of oxyanion hole 

and carbon atom of ligand carboxyl group  presents a high value of ellipticity (ɛ= 

4.2252), typical of very curved and very weak bond paths.51 Other hydrogen bond is 
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formed between oxygen atom of oxyanion hole and corresponding to BCP 24 with weak 

force according ρb values. To conclude the bond critical points analysis, two very weak 

hydrogen-hydrogen bonds are formed between hydrogen atom of methyl group of 

ligand and hydrogen attached to nitrogen atom on oxyanion hole corresponding to BCP 

23 and an hydrogen atom from Thr40 and hydrogen atom bonded to carbon atom of 

ligand alkyl chain corresponding to BCP 25. These two hydrogen-hydrogen bond 

presenting small values of charge density that means weak force interactions. 

Thus, the higher formation electronic difference between the Si-prochiral face of 

the methyl heptadecanoate and its S-tetrahedral intermediate in CAL B relative to that 

between the Re-prochiral face and its R-tetrahedral intermediate is attributed to the 

smaller energy for the approach of the methyl heptadecanoate with Si-prochiral face in 

the active site of CAL B. QTAIM analysis indicate that the interaction of the Si-

prochiral face of the methyl heptadecanoate with the active site of CAL B has three 

more hydrogen-hydrogen bonds and other small van der Waals interactions than the 

corresponding interaction of the Re-prochiral face of the methyl heptadecanoate with 

the active site of CAL B. QTAIM analysis indicates that this approach has more stable 

interactions than the approach of the methyl heptadecanoate with Re-prochiral face and 

this is the reason for small energy for ground state of Si approach and consequently, the 

higher formation electronic energy. 

To the best of our knowledge it is the first time where the substrate approach to 

the active site of CAL B is done. The present results show that the two tetrahedral 

intermediates present different energies. Further work is to be carried out to better 

understand the very nature of the active site using both R- and S-glycerol 

heptadecanoate to understand how far the present findings can justify the general 

enantioselectivity of lipases.  

 

Conclusions 

By assuming the hypothesis of the late transition state, one can infer that the 

reaction of the active site of CAL B with the methyl heptadecanoate with Re-prochiral 

face is more energetically favorable. One possible reason is the smaller energy for the 

approach of the methyl heptadecanoate with Si-prochiral face in the active site of CAL 

B which yields higher energy difference between initial state and tetrahedral 

intermediate. QTAIM analysis indicates that this approach forms three more hydrogen-
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hydrogen bonds and other small van der Waals interactions than the approach of the 

methyl heptadecanoate with Si-prochiral face.  
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Abstract 

Analytical chemistry books lack a clear link between thermodynamic and equilibrium 

approaches involving acids and bases. In this work, theoretical calculations were 

performed to search for these relations. An excellent relationship was found between 

difference in Gibbs free energy, ΔG of acid dissociation reaction and ΔG of hydrolysis 

reaction of the corresponding conjugate base. A relationship between ΔG of hydrolysis 

reaction of conjugate acids and their corresponding atomic radius was also identified, 

showing that stability plays an important role in hydrolysis reactions. Finally, the 

importance of solvation in acid/base behavior was demonstrated when comparing the 

corresponding theoretical and experimental ΔG´s. 
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Introdução 

O tópico “ácidos e bases” é apresentado, de forma ampla, durante as disciplinas 

de química analítica do ensino superior para cursos de Química e Engenharia Química. 

Contudo, a termodinâmica inerente a esse tema não é abordada nos livros de Química 

Analítica criando uma lacuna entre a termodinâmica e o equilíbrio químico envolvido 

nas correspondentes reações.1–3 De acordo com a literatura pesquisada, não há nenhuma 

associação das constantes de equilíbrio das reações de dissociação de ácidos ou bases e 

a relação com a estabilidade das moléculas envolvidas, assim como não se aborda a 

influência do solvente nas constantes de equilíbrio, como no caso da série de acidez do 

álcoois que tem completa inversão entre a fase aquosa e a fase gás.4 

Além disso, nos livros de Química Analítica, não encontrou-se menção sobre 

propriedades que possam se correlacionar com a acidez ou basicidade como, por 

exemplo, informações a respeito de possíveis correlações entre acidez/basicidade e a 

hidrólise de suas correspondentes bases/ácidos conjugados, respectivamente. 

Sabe-se que, cada reação, em equilíbrio, tem uma constante de equilíbrio 

específica e única. Isto ocorre porque cada reação tem uma variação da energia livre de 

Gibbs (ΔG) específica. A relação entre a constante de equilíbrio e a variação da energia 

livre de Gibbs é: ∆G = - RT ln K. Ou seja, a acidez ou basicidade podem ser calculadas 

a partir da variação da energia livre de Gibbs da dissociação do ácido ou da base, seja 

em fase condensada, seja em fase gás. Então, pequenas mudanças nos valores das 

variações de energia livre de qualquer uma das etapas desse processo podem gerar 

grandes alterações nos valores Ka ou Kb.5 Além disso, uma análise comparativa e 

qualitativa acerca da acidez ou basicidade de um conjunto de ácidos ou bases da mesma 

família (mesmo grupo funcional) pode ser feita a partir das estabilidades relativas das 

espécies químicas envolvidas na reação.6 

A química computacional é uma poderosa ferramenta que pode auxiliar a 

compreender melhor algumas das questões levantadas neste trabalho. Com o avanço da 

química computacional, cada vez mais é necessário e viável explicar fenômenos 

microscópicos com a ajuda da química quântica.7 Então, a área de ensino da Química 

pode contar com um poderoso recurso, a química computacional,  para gerar melhor 

compreensão acerca de experimentos que compõem um determinado tema ensinado nos 

livros didáticos.8  
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Neste trabalho, utilizamos os métodos computacionais B3LYP e o CBS-QB3 

para calcular valores de variação de energia livre de Gibbs para as reações de 

dissociação de ácidos e bases e as reações de hidrólise das correspondentes bases ou 

ácidos conjugados, em fase gás. Com esse trabalho foi estabelecida uma a relação entre 

estabilidade de cátions metálicos - os ácidos conjugados da reação de dissociação das 

bases - frente a reação de hidrólise, a correspondente variação da energia livre de Gibbs, 

e, implicitamente, a correspondente constante de equilíbrio da reação. Também se 

estabeleceu boa concordância entre as variações da energia livre de Gibbs para a reação 

de dissociação de ácidos e a reação de hidrólise das correspondentes bases conjugadas. 

Por fim, comparando-se dados teóricos, em fase gás, com dados experimentais, em fase 

condensada, mostramos a importância da solvatação no processo de hidrólise de ácidos 

conjugados e de dissociação de ácidos. 

Metodologia 

Para esse estudo, foram selecionadas as seguintes moléculas ou espécies 

químicas: cátions (K+; Ca+2; Ga+3; Ti+2; Co+2); bases (KOH; Ca(OH)2; Ga(OH)3; 

Ti(H2O)6
+2; Ti(H2O)5(OH)+1; Co(H2O)6

+2; Co(H2O)5(OH)+1); ácidos (H2SO4; H2SO3; 

H3PO4; H3PO3; HNO3; HNO2; HClO4; HClO); e bases conjugadas (SO4
-2; SO3

-2; HSO4
-

; HSO3
-; PO4

-3; HPO4
-2; HPO3

-2; H2PO4
-; H2PO3

-; NO3
-; NO2

-; ClO4
-; ClO-).  

Todas essas moléculas foram otimizadas utilizando o nível de teoria B3LYP/6-

311G++(2d,2p) da teoria do funcional da densidade (DFT).9–14 Usamos o pacote 

GAUSSIAN09 para realização dos cálculos quânticos.15 A partir da geometria 

otimizada, foi realizado novo cálculo de otimização, além do cálculo de frequência e 

propriedades termodinâmicas das correspondentes moléculas usando o método CBS-

QB3,16 cujos cálculos de propriedades termodinâmicas são comparáveis aos valores 

experimentais, além de ser usado para cálculos de metais de transição na forma iônica e 

cálculos de pKa.17,18  É importante ressaltar que os resultados obtidos foram para fase 

gás e nenhuma relação pode ser estabelecida com dados experimentais obtidos em fase 

condensada devido à influência do efeito do solvente nos resultados obtidos.    

Resultados e Discussão 

Validação do método 

Na Figura 1 são apresentados valores de comprimentos de ligação entre o metal 

central (Fe+2, Co+2, Cu2+) e o átomo de oxigênio dos grupos aqua dos complexos 

M(H2O)6
+2 obtidos através da difração de raios-X, por cálculos computacionais em que 
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a otimização foi feita inicialmente pelo nível de teoria B3LYP/6-311G++(2d,2p), 

seguida da otimização pelo método CBS-QB3, ou seja, B3LYP/6-

311G++(2d,2p)//CBS-QB3. Para reforçar a comparação, foram acrescidos também 

dados teóricos calculados por outros métodos. 

 
Figura 1. Geometria otimizada dos complexos Co(H2O)6

+2, Cu(H2O)6
+2 e Fe(H2O)6

+2 

com distâncias interatômicas, em Angstroms, obtidos pelos métodos B3LYP/6-

311G++(2d,2p)//CBS-QB3, por outros métodos teóricos20,21 (entre parênteses) e obtidos 

experimentalmente (entre colchetes).19 

 

Pode-se observar a eficácia do método B3LYP/6-311G++(2d,2p)//CBS-QB3 

para cálculos envolvendo metais de transição na forma iônica ao compararmos dados 

geométricos obtidos teoricamente com aqueles experimentais. A diferença entre os 

valores obtidos experimentalmente e aqueles obtidos a partir da otimização via 

B3LYP/6-311G++(2d,2p)//CBS-QB3 não ultrapassa 0,15 Å (Figura 1).19,20 Além disso, 

os valores calculados teoricamente nesse trabalho também concordam com obtidos 

teoricamente por outros métodos de cálculo.20,21 

 

Relação entre variação da energia livre de Gibbs de hidrólise de cátions metálicos e 

seus correspondentes raios atômicos 

 

Na Tabela 1, são apresentadas as reações de hidrólise dos cátions, Ti+2, Fe+2, 

Co+2, K+, Ca+2 e Ga+3, metais do quarto período da tabela periódica, e suas 

correspondentes variações de energia livre de Gibbs (ΔGhid) e de entalpia (ΔHT) 
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calculadas teoricamente, em fase gás, e variação de entalpia obtida experimentalmente, 

em fase condensada (ΔHEXP).22 Seus raios atômicos do tipo iônico também são 

apresentados na Tabela 1.23 De acordo com a literatura, a hidrólise de cátions metálicos 

de elementos de transição, como titânio, ferro e cobalto, leva à formação de complexos 

hexacoordenados por ligantes de molécula de água do tipo [M(H2O)6]+2 de geometria 

bipirâmide tetraédrica.24,25  

 

Tabela 1. Valores da variação da energia livre de Gibbs teórico (ΔGT), variação de 

entalpia teórico (ΔHT) e experimental (ΔHEXP) para a reação de hidrólise envolvendo 

cátions metálicos do quarto período da tabela periódica (Ti+2, Fe+2, Co+2, K+, Ca+2 e 

Ga+3) em fase gás e seus correspondentes raios atômicos. 

Reações de hidrólise de cátions 
metálicos do 4º período da tabela 

periódica 

ΔGT de 
hidrólise 
teórico 

(kcal/mol) 

Raio 
Atômico23 

(pm) 

ΔHT de 
hidrólise 

(kcal/mol) 

ΔHEXP de 
hidrólise22 
(kcal/mol) 

K+ + 2H2O → K(OH) + H3O+ 0,169 137 0,157 76,96 

Ca+2 + 4H2O → Ca(OH)2 + 2H3O+ - 0,055 100 -0,081 376,91 

Ti+2 + 6H2O → Ti(H2O)6
+2 - 0,361 86 -0,449 445,03 

Fe+2 + 6H2O → Fe(H2O)6
+2 - 0,488 78 -0,580 465,11 

Co+2 + 6H2O → Co(H2O)6
+2 - 0,489 74,5 -0,576 477,06 

Ga+3 + 6H2O → Ga(OH)3 + 3H3O+ - 1,171 47 -1,215 1123,30 
 

À medida que avançamos da esquerda para direita no quarto período da tabela 

periódica, o raio atômico diminui, e a estabilidade dos correspondentes cátions 

metálicos também diminui, porque quanto mais localizada a carga, mais instável é a 

espécie química. Consequentemente, as reações de hidrólise desses cátions ficam mais 

exergônicas e exotérmicas quando o tamanho do correspondente cátion diminui (ver 

Tabela 1). Podemos esperar que a basicidade das correspondentes bases siga tendência 

inversa, como será mostrado posteriormente. 

Pode-se observar que os valores teóricos de variação da entalpia para a reação de 

hidrólise dos cátions seguem a mesma tendência dos valores de ΔGT. Contudo, a 

tendência dessas grandezas em fase gás é contrária àquela do ΔHEXP em fase 

condensada. A inversão das tendências de entalpia em fase gás e em fase condensada 
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para a reação de hidrólise mostra que o efeito do solvente desempenha importante papel 

no valor experimental das propriedades termodinâmicas e constante de equilíbrio das 

reações de hidrólise. Como dito anteriormente, quanto menor o cátion metálico, mais 

localizado a sua carga atômica, o que leva a maior instabilidade em fase gás. Mas, em 

fase condensada, a diminuição do raio atômico e maior localização da carga atômica 

leva a maior interação com as moléculas de água e a maior estabilidade do sistema 

cátion e camada de solvatação, o que explica a tendência inversa de valores de entalpia 

comparando-se a fase gás e a fase condensada da reação de hidrólise dos cátions 

estudados. Assim, com esses resultados, estabelecemos a relação entre estabilidade, 

entalpia/energia livre de Gibbs, e, implicitamente, a constante de equilíbrio, envolvendo 

as reações de hidrólise de cátions metálicos. 

A Figura 2 mostra uma relação exponencial entre ΔGhid e raio atômico dos 

correspondentes metais envolvidos na hidrólise.  

 
Figura 2. Variação da energia livre de Gibbs da reação de hidrólise de Ti+2, Fe+2, 

Co+2, K+, Ca+2 e Ga+3 versus seus correspondentes raios atômicos 

Pelo que pode ser observado na tendência exponencial da Figura 2, com o 

aumento do raio atômico do metal, mais estável o correspondente cátion e, 

consequentemente, mais endergônica (ou menos favorável) é a reação de hidrólise do 

correspondente cátion metálico. 
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Relação da variação da energia livre de Gibbs com as reações de dissociação de bases 

e os raios atômicos dos metais envolvidos na base.  

 

A Tabela 2 mostra os dados da variação da energia livre de Gibbs, em fase gás, 

para a reação de dissociação da base (ΔGB) envolvendo os metais dos elementos 

representativos do quarto período da tabela periódica.  

Devido à complexidade das estruturas e reações de equilíbrio envolvidas para os 

cátions metálicos de transição hidratados, nós optamos por não calcular as possíveis 

reações de dissociação dessas espécies químicas.26–28 

 

Tabela 2. Valores da variação da energia livre de Gibbs para a reação de dissociação da 

base (ΔGB) de elementos representativos do quarto período da tabela periódica em fase 

gás 

Reações de dissociação da base de metais do 4º 
período 

ΔG de 
dissociação da 
base (kcal/mol) 

KOH →  K+ + HO- +0,196 

Ca(OH)2 →  Ca+2 + 2HO- +0,784 

Ga(OH)3 →  Ga+3 + 3HO- +2,265 
 

A análise dos dados da Tabela 2 nos mostra que também há uma relação entre 

variação da energia livre de Gibbs da dissociação da base e o correspondente raio 

atômico do metal do quarto período da tabela periódica envolvido na base. Nesse caso, 

há uma relação inversa entre tamanho do raio atômico e ΔGB. Quanto menor o cátion e 

maior sua carga, mais instável ele será, o que, a partir da equação ∆G = - RT ln K, leva a 

uma maior variação da energia livre de dissociação da correspondente base. Essa 

relação entre tamanho do cátion e sua estabilidade está de acordo com o fato de que 

quanto mais deslocalizada a carga de uma espécie química (o que ocorre com o maior 

tamanho do cátion, por exemplo), maior será sua estabilidade. Sabendo-se que as 

reações de dissociação das bases mostradas na Tabela 2 são reações endergônicas, e que 

isso leva a uma relação inversa entre a constante de equilíbrio e energia livre de Gibbs, 

consequentemente, quanto menor o cátion (ácido conjugado da base), maior é a variação 

de energia livre de Gibbs da reação de dissociação da base e menor é a correspondente 
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constante de basicidade. Novamente, estabelecemos a relação entre estabilidade, 

propriedade termodinâmica e equilíbrio químico. 

 

Relação da variação da energia livre de Gibbs com as reações de dissociação de 

ácidos e as hidrólises de suas correspondentes bases conjugadas.  

Foi analisada a relação entre energia livre de Gibbs entre duas reações: a 

dissociação dos ácidos e a reação de hidrólise da correspondente base conjugada, cujos 

valores são mostrados nas Tabelas 3 e 4, respectivamente.  As equações químicas gerais 

estudadas são mostradas abaixo: 

HnXOm + H2O  [Hn-1XOm]- + H3O+ 

[Hn-1XOm]- + H2O  HnXOm + OH- 

Os dados das Tabelas 3 e 4 foram plotados na Figura 3, mostrando uma relação 

inversa entre as magnitudes das duas energias livres de Gibbs (de dissociação do ácido e 

da hidrólise da correspondente base conjugada). 

 

Tabela 3. Valores da variação da energia livre de Gibbs para a reação de dissociação do 

ácido (ΔGA) em fase gás (cálculo teórico) e fase aquosa (experimental) 

Reações de dissociação de ácidos fortes e 
fracos 

ΔG de dissociação 
do ácido teórica em 
fase gás (kcal/mol) 

ΔG de dissociação do 
ácido experimental em 

fase aquosa 29 
(kcal/mol) 

H2SO4 + H2O → HSO4
- + H3O+ + 0,234 - - - 

HSO4
- + H2O → SO4

-2 + H3O+ + 0,454 +2,620 

H3PO4 + H2O → H2PO4
- + H3O+ + 0,261 +2,897 

H2PO4
- + H2O → HPO4

-2 + H3O+ + 0,469 +9,830 

HPO4
-2 + H2O → PO4

-3 + H3O+ + 0,665 +16,863 

HNO3 + H2O → NO3
- + H3O+ + 0,255 - - - 

HClO4 + H2O → ClO4
- + H3O+ + 0,218 - - - 

H2SO3 + H2O → HSO3
- + H3O+ + 0,255 +2,415 

HSO3
- + H2O → SO3

-2 + H3O+ + 0,483 +9,314 

H3PO3 + H2O → H2PO3
- + H3O+ + 0,263 +2,664 



72 
Dissertação de Mestrado – PPGQ – UFRN 
 

 

Sérgio Ruschi Bergamachi Silva 

H2PO3
- + H2O → HPO3

-2 + H3O+ + 0,473 +8,773 

HClO + H2O → ClO- + H3O+ + 0,308 +10,032 

HNO2 + H2O → NO2
- + H3O+ + 0,280 +4,362 

 

 

Tabela 4. Valores da variação da energia livre de Gibbs para a reação de hidrólise de 

diversos íons em fase gás 

Reações de hidrólise de íons ΔG de hidrólise teórico 
em fase gás (kcal/mol) 

SO4
-2 + H2O → HSO4

- + HO- - 0,089 

PO4
-3 + H2O → HPO4

-2 + HO- - 0,300 

NO3
- + H2O → HNO3 + HO- +0,109 

ClO4
- + H2O → HClO4 + HO- +0,146 

HSO4
- + H2O → H2SO4 + HO- +0,130 

HPO4
-2 + H2O → H2PO4

- + HO- - 0,105 

H2PO4
- + H2O → H3PO4 + HO- +0,104 

SO3
-2 + H2O → HSO3

- + HO- - 0,118 

HPO3
-2 + H2O → H2PO3

- + HO- - 0,108 

NO2
- + H2O → HNO2 + HO- +0,084 

ClO- + H2O → HClO + HO- +0,057 

HSO3
- + H2O → H2SO3 + HO- +0,111 

H2PO3
- + H2O → H3PO3 + HO- +0,101 
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Figura 3. Variação da energia livre de Gibbs da reação de dissociação de ácidos 

(ΔGA) versus variação da energia livre de Gibbs de hidrólises das correspondentes 

bases conjugadas(ΔGhid) 

 

O índice de correlação no gráfico plotado da Figura 3 foi igual a um, indicando 

que para o caso dos ácidos, quanto mais exergônica (ou menos endergônica) a reação de 

hidrólise, mais endergônica será a reação de dissociação do ácido. Ou seja, existe então 

uma relação inversa e perfeita entre os valores de diferença de energia livre de Gibbs da 

reação de dissociação do ácido e aqueles da correspondente reação de hidrólise da base 

conjugada. Então, pode-se observar que, quanto mais estável for a base conjugada do 

ácido frente à reação de hidrólise (o que se reflete numa maior endergonicidade da 

correspondente reação), maior será a constante de acidez do correspondente ácido (que 

se reflete na menor endergonicidade da correspondente reação). 

Em última análise, nós observamos que não há relação linear entre os valores de 

variação de energia livre de Gibbs da dissociação dos ácidos estudados em fase gás 

obtidos teoricamente e os correspondentes valores experimentais em fase condensada. O 

fato de não haver relação linear entre os dados experimental e teórico indica que a 

solvatação das moléculas envolvidas na reação de dissociação de ácidos (obtida 

experimentalmente) tem importante influência na variação de energia livre de Gibbs 

para essa reação em fase condensada.  

A acidez e basicidade são propriedades termodinâmicas em que as constantes de 

acidez e basicidade dependem da variação da energia livre de Gibbs das reações de 
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dissociação de ácidos ou bases. Em fase gás, os fatores que afetam essas propriedades 

são apenas intrínsecos (dependendo da energia eletrônica da molécula, da entalpia e da 

entropia), enquanto que, em fase condensada, além de fatores intrínsecos, existem 

fatores extrínsecos que dependem das interações entre solvente e soluto, em que o 

soluto é o ácido/base conjugada ou base/ácido conjugado. Os fatores extrínsecos podem 

alterar total ou parcialmente o comportamento da acidez ou basicidade. A falta de 

relação linear entre os dados experimental (fase condensada) e teórico (fase gás) dos 

ácidos estudados indica que o fator extrínseco altera parcialmente o comportamento da 

acidez dos ácidos inorgânicos em comparação com o comportamento em fase gás.  

Pelos resultados apresentados, é recomendável que o aluno entenda 

primeiramente o comportamento da acidez e basicidade em fase gás. E, somente então, 

numa análise seguinte, seja ensejada a compreensão do comportamento da acidez e 

basicidade em fase aquosa por parte do aluno, pois assim ele poderá perceber o quanto o 

fator extrínseco altera o comportamento da acidez e basicidade frente aos fatores 

intrínsecos. 

 

Conclusões 

 Com esse trabalho, mostramos como a Físico-Química e a Química 

Computacional podem ajudar a ampliar a compreensão dos fatores associados às 

reações de dissociação entre ácidos e base. Dentre as relevantes contribuições, 

apontamos que: 

1- Existe uma relação direta entre ΔGhid e raio atômico dos correspondentes cátions 

metálicos envolvidos na hidrólise, indicando que quanto maior o raio atômico, menos 

espontânea será a reação de hidrólise do correspondente íon; 

2- Quanto mais favorável termodinamicamente for a reação de hidrólise de uma espécie 

química, menor será a constante de acidez do correspondente ácido. Isso ocorre por 

causa da relação inversa entre constante de acidez e energia livre de Gibbs para reações 

endergônicas, em que o aumento da endergonicidade da reação de dissociação do ácido 

leva a uma menor constante de acidez; 

3- O efeito do solvente desempenha papel importante nas reações de dissociação de 

ácidos em fase condensada. 
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Acreditamos então que esse trabalho poderá contribuir para o maior 

entendimento do tópico ácido-base por parte de um aluno que cursa disciplinas de 

Química Analítica especificamente. 
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6. CONCLUSÕES GERAIS 

 

 Os resultados obtidos pelos estudos teóricos aplicados à química orgânica, 

inorgânica e bioquímica comprovam o uso eficaz da química computacional em 

diversas áreas da química. É possível a aplicação de métodos diferentes com resultados 

confiáveis para sistemas com tamanhos variados, desde moléculas com alguns átomos 

até proteínas com milhares deles. 

 A estabilidade dos intermediários tetraédricos foi detalhada a partir da análise de 

comprimentos e ordem de ligação e carga em átomos específicos. Ótimas correlações, 

sempre excedendo 88% para os casos estudados, foram encontradas em relação a 

estabilidade dessas espécies nas formas aniônica, neutral, catiônica e zwitteriônica. Os 

efeitos dos substituintes doadores e retiradores de densidade eletrônica foi melhor 

analisado e sua importância em cada reação para formação desses adutos foi 

estabelecida. A influência do buraco de oxiânion para a estabilização desses adutos em 

reações enzimáticas também foi comprovada pelo estudo comparativo com outras 

espécies similares. 

 A estereosseletividade dessas reações com ésteres de cadeia longa foi calculada 

e racionalizada utilizando a QTAIM. Resultados indicaram a preferência de formação 

do intermediário tetraédrico da face proquiral Re pela menor barreira de energia de 

formação se comparada com a face proquiral Si. A topologia de cada um dos estados 

iniciais de aproximação foi analisada, indicando a presença de mais interações 

hidrogênio-hidrogênio em uma das faces, sugerindo o motivo da diferença entre as 

barreiras de 0,56 kcal/mol. Além de apresentar a necessidade de um método de cálculo 

mais robusto para obtenção de resultados mais consistentes. 

 O estudo em química inorgânica por sua vez ampliou a compreensão dos fatores 

associados às reações de dissociação entre ácidos e base. A relação direta entre variação 

de energia libre de Gibbs de hidrólise e raio atômico de cátions envolvidos na hidrólise 

foi encontrado, assim como a relação entre termodinâmica e equilíbrio através de 

relação perfeita entre constante de acidez e energia livre de Gibbs.  

Acreditamos então que esse trabalho contribuirá para o maior entendimento de tópicos 

nas três áreas citadas e servirá também como um estudo prévio para futuros projetos 

principalmente na bioengenharia de reações enzimáticas através da modificação de 

unidades que favoreçam reações importantes de catálise e produção de combustíveis. 
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ANEXO I – TUTORIAL – PREPARAÇÃO DE SISTEMAS PARA USO DO 

MÉTODO HÍBRIDO ONIOM NO GAUSSIAN091 

         

Pré-Requisitos2 

• Ambertools12 

• AMBER12 packpage 

• VMD 

• GaussView 5.0 

• Gaussian09  

  

 

 

 

Introdução 

Os sistemas biológicos sempre despertaram grande interesse científico 

principalmente para a descoberta de novos fármacos. Com a criação e o avanço da 

química computacional isso não foi diferente. Uma parcela dos pesquisadores voltaram 

suas atenções para essa ferramenta a fim de buscar mais informações acerca dessa 

questão. Usando o docking, por exemplo, os primeiros estudos para montagem do 

coquetel anti-HIV usado atualmente foram desenvolvidos. Vacinas, fármacos e várias 

outras moléculas com aplicabilidade médica foram “projetadas” e otimizadas para uso 

comercial a partir de cálculos feitos em computador. 

 Simular a dinâmica de uma enzima, calcular interação entre sítios de uma 

molécula em relação a outra e até propor modificações na estrutura de fármacos, tudo 

por meio de computadores parece ser uma abordagem perfeita pois nenhum reagente é 

desperdiçado, não há geração de resíduos além de vários outros pontos positivos que 

poderiam ser destacados. Entretanto, nem tudo é tão perfeito como pensamos e as 

primeiras limitações começaram a impedir determinados avanços. Uma delas é a relação 

entre qualidade dos resultados obtidos (quando comparados aos dados experimentais) e 
                                                            
1Esse documento serviu como base para uma palestra ministrada aos membros do Laboratório de 
Modelagem Molecular e Simulação Aplicados – UFRN e, portanto, as lacunas que por ventura existirem, 
foram sanadas durante a apresentação. 
2É importante que os programas já estejam devidamente instalados. A intenção deste tutorial não é 
mostrar os passos de instalação de cada um deles, mas sim, esclarecer o modo de tratamento para sistemas 
usando o ONIOM. 
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os recursos computacionais disponíveis. 

 Sabe-se que a mecânica clássica (que governa as principais simulações clássicas, 

ou dinâmicas clássicas) não explica as quebras e formações de ligações químicas. São 

eficazes quando trata-se de movimentação da estrutura ou aproximações de ligantes 

através do estudo eletrostático das cargas envolvidas. Pelo baixo custo computacional 

associado, a mecânica molecular (Molecular Mechanics) é amplamente aplicada até 

hoje nos grandes sistemas. Do outro lado aparece a mecânica quântica (Quantum 

Mechanics). Uma ferramenta eficaz no tratamento de uma maior variedade de sistemas, 

muito embora traga consigo uma exigência computacional muito maior e que cresce 

exponencialmente com o aumento da quantidade de átomos. Ou seja, deveríamos usar 

métodos QM em todo sistema, mas, por exemplo, nesse tutorial usaremos uma enzima 

com mais de 4000 átomos e não há condições atualmente para que esse tratamento seja 

feito. Usamos a MM para sistemas grandes, mas este não descreve bem determinados 

casos. O que fazer? Uma saída encontrada foi usar os dois, criando dessa forma, um 

método híbrido QM/MM. 

 Na maioria dos casos, as reações com sistemas proteicos acontecem em sítios 

ativos, que são aminoácidos específicos onde o ligante alcança e ali acontece a reação 

ou inibição suficiente para que determinada mudança no sistema aconteça. O resto do 

sistema acaba somente servindo como auxiliar no processo todo. Então, o QM/MM 

divide esse sistema em partes. Em uma parte menor, são colocados os resíduos e o 

ligante que interagem entre si. Ali também são colocadas moléculas que influenciam 

fortemente a reação, por exemplo, os resíduos que formam a “porta” de entrada de um 

buraco de oxiânion, os quais devem ser adicionados também à região quântica. O 

restante do sistema é colocado na região que será tratada com mecânica molecular.  

 

Estudo de Caso 

Nesse tutorial usarei o sistema descrito no Capítulo 2 (página 44). Trata-se de 

uma lipase em contato com um éster. Sob condições naturais, as lipases catalisam a 

hidrólise de ésteres na interface entre o substrato insolúvel e a fase aquosa na qual a 

enzima está dissolvida. As lipases possuem uma característica singular perante outras 

enzimas, que é a alta atividade na interface lipídio/água, conhecida como ativação 

interfacial. A Candida antarctica lipase B, CALB é amplamente usada na indústria 

devido sua estabilidade e alta versatilidade. A estrutura da CALB está disponível no 
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Protein Data Bank. Ela pertence a superfamília das hidrolases e é composto por 317 

resíduos de aminoácidos. Do mesmo modo que outras lipases, o sítio ativo da CALB é 

composto de uma serina (Ser105), uma histidina (His224) e um ácido aspártico 

(Asp187) que formam juntos a tríade catalítica. O sítio ativo da CALB tem um buraco 

de oxiânion pelo qual passa o ligante. Essa camada de oxiânion, como é conhecida, tem 

um arranjo especial com dois grupos N-H e um grupo O-H que propiciam a formação 

de ligações de hidrogênio com o ligante. A treonina (Thr40) e a glutamina (Gln106) são 

os responsáveis por esse compartilhamento de densidade eletrônica, os quais 

estabilizam o oxigênio carbonílico de ligantes como ésteres em um estado intermediário 

na forma tetraédrica. 

 A intenção desse documento é que o leitor (usuário) possua conhecimento 

suficiente para fazer um pré-tratamento do sistema a fim de que em um próximo passo 

use o programa Gaussian09 (G09) para realizar cálculos usando a metodologia ONIOM. 

Inicialmente, partiremos de um arquivo de extensão PDB do complexo proteína-ligante. 

Em seguida, faremos arquivos de entrada para cálculos preliminares com o auxílio do 

GaussView (GV). Faremos também simulações do sistema utilizando o software 

AMBER. Com os resultados, extrairemos algumas informações com o AmberTools e, 

em seguida, coletar algumas informações úteis utilizando o VMD.  

 Alguns softwares utilizados nesse tutorial são comercializados e não distribuídos 

livremente. É o caso do GaussView, Gaussian09 e o pacote AMBER.  Contudo, o Prof. 

Caio Lima Firme, que coordena o Laboratório de Modelagem Molecular e Simulação 

Aplicados possui a licença para manuseá-los. Os softwares livres que serão usados, 

podem ser adquiridos conforme links a seguir3: VMD (Download) e AmberTools 

(Download). 

 

Passo a passo 

 O cálculo ONIOM, consequentemente o seu arquivo de entrada, é composto pela 

descrição de todos os átomos do sistema, suas coordenadas x, y e z no espaço, os 

comandos para descrever seu conjunto de base, o método de cálculo nas duas camadas e 

outras pequenas particularidades que serão mostradas à frente. Outra informação muito 

importante nos arquivos de entrada do ONIOM é a carga de cada átomo. Sem as cargas 

o cálculo da parte que será tratada com mecânica molecular perde o sentido. A MM se 
                                                            
3 Mediante a preenchimento de formulários. Links acessados em 07/01/2015.  
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baseia em cargas pontuais para fornecer seus dados e sem elas o cálculo ONIOM fica 

inviável. 

 As cargas pontuais de cada átomo podem ser obtidas basicamente de duas 

maneiras: automática (realizada pela identificação do que está presente nos campos de 

força adequados para cada tipo de molécula) e manual (realizada pelo usuário quando as 

informações necessárias não se encontram no banco de dados do campo de força 

escolhido). 

 Quando tratamos apenas sistemas biológicos é normal que todos os parâmetros 

estejam disponíveis em campos de força, contudo, para nosso caso (e maioria das vezes) 

é necessário a inserção manual dos parâmetros ausentes do ligante. Cada sistema pode 

apresentar um ligante, e portanto, é inviável que se calcule e preencha um campo de 

força com dados de todos os ligantes, até porque cada usuário, pode, por exemplo, criar 

um ligante próprio e assim precisa ter os parâmetros específicos para seu. O primeiro 

passo, portanto, seria identificar se o sistema possui um ligante e qual seria ele. 

 

Obtenção do Arquivo PDB principal 

O arquivo PDB da CALB pode ser encontrado no Protein Data Bank pelo código 

1LBT. Vá ao site e faça download do arquivo. Salve como 01.pdb. Faça uma cópia e 

renomeie para ligante.pdb Após abrir, verás que existem duas cadeias, A e B. Exclua 

todas as linhas do arquivo que correspondem a cadeia B, ligante NAG e WAT (água de 

cristalização). Deixe o arquivo apenas com a cadeia A e o ligante T80 da cadeia A. 

Contudo, o ligante que usei durante o mestrado possuía estrutura diferente da 

estrutura do T80, me forçando a editá-lo para deixa-lo como me interessava. Para fazer 

esse procedimento abra o GaussView, clique em File/Options/ e na aba Add Hydrogens 

marque No. Então, escolha e abra o arquivo 01.pdb. Identifique o ligante e edite-o para 

que passe da estrutura do T80 para o heptadecanoato de metila (MHD). É simples. O 

T80 apresenta duas cadeias longas ao lado da carbonila. Uma delas somente com 

carbono e outra com carbono e oxigênio. A cadeia com carbono e oxigênio pode ser 

retirada e deixar no local somente um grupo metóxi ligado ao carbono carbonílico e 

então teremos o MHD. Com isso, teremos realmente o primeiro arquivo do sistema de 

interesse, o qual chamarei de 02.pdb. Nele temos o complexo enzima-ligante. 
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Simulação, Docking ou nada? 

Com o arquivo PDB do complexo em mãos, podemos seguir vários caminhos 

prévios antes de iniciar a montagem do arquivo de entrada para cálculo do ONIOM. 

Podemos, por exemplo, fazer um docking (como descrito no tutorial Utilização do 

AutodockTools (ADT) e Autodock Vina, feito por Norberto Monteiro), realizar uma 

simulação clássica (como descrito no tutorial Tratamento de moléculas proteicas e 

não-proteicas usando o GROMACS: da estrutura à dinâmica molecular de autoria 

própria) ou não fazer nada e com esse arquivo PDB já ir direto à montagem do arquivo 

de entrada do ONIOM. 4 

Esses cálculos prévios podem ser muito úteis quando se deseja obter dados 

conformacionais do sistema. Com o docking, a posição do ligante dentro do sítio pode 

ser “desvendada” ou termos pelo menos um indício de como está perante os resíduos 

que efetivamente interagirão com esse ligante. Contudo, geralmente, se realiza uma 

simulação para equilibrar o ligante no sítio ativo, bem como todo o sistema que o cerca. 

Com todas as interações “otimizadas” após algumas dezenas de nanosegundos de 

simulação, podemos mais confiavelmente partir da última estrutura para a montagem do 

arquivo de entrada ONIOM. O método híbrido calculará mais detalhadamente e 

precisamente as interações que acontecem principalmente no sítio ativo entre ligante e 

aminoácidos da região catalítica. Dessa forma, se partirmos de um sistema muito 

distante do mínimo global (no caso, se não fizermos nem simulação, nem o docking, e 

partirmos do 02.pdb, por exemplo, estaremos tratando de uma estrutura proveniente de 

uma cristalização que apresenta condições muito diferentes das biológicas), podemos 

acabar encontrando um mínimo local em nosso cálculo QM/MM e assim não termos 

resultados confiáveis. 

  Já que em um tutorial passado, foi mostrado um passo a passo a simulação 

usando o software livre GROMACS, dessa vez mostrarei como realizar uma simulação 

curta pelo pacote AMBER. O AMBER é um pacote pago e pode ser comprado pelo site. 

Obviamente, o pacote AMBER usa campo de força AMBER nas mais variadas versões 

e implementações. 

 

                                                            
4 Documento pode ser encontrado no Laboratório de Modelagem Molecular e Simulações Aplicados no 
campus central da UFRN. 
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Minimização de energia usando pacote AMBER5 

A primeira coisa a se fazer é calcular o potencial eletrostático (ESP) do ligante 

usando o G09 para depois obtermos as cargas de cada átomo com o fitting (RESP). Abra 

o arquivo 02.pdb, apague todas as informações da proteína e deixe somente os dados 

referentes ao ligante. Salve como ligante01.pdb. Abra o ligante no GaussView e use a 

seguinte linha de comando para o Gaussian: 

#p opt hf/6-31g(d) geom=connectivity iop(6/33=2,6/41=5,6/42=5) pop=mk scf=tight 

 Com a saída, você terá em mãos o mapa de potencial, o ESP. Tem que fazer o 

RESP. Para isso, você usará o pacote AMBER. Com o arquivo de saída .OUT você vai 

usar o terminal para digitar o seguinte comando: 

antechamber -i ligante01.out -fi gout -o ligante01.mol2 -fo mol2 -c resp 

 Com isso, vários arquivos serão gerados. O que te interessa é o ligante01.mol2. 

Com ele você poderá ver as cargas atômicas e os átomos bem organizados. Esse arquivo 

junto com o PDB são as bases para que o pacote AMBER funcione corretamente. Se 

eles estiverem de acordo um com outro, dificilmente dará errado. 

 Com os dois arquivos já em mãos, o mol2 e o PDB, você terá que ter mais um 

antes de abrir o xleap (ou tleap se assim desejar). Para isso, você usará o mol2 para 

obter o frcmod. 

 Usará o programa parmchk também do pacote AMBER: 

parmchk -i ligante01.mol2 -o ligante01.frcmod -f mol2 

 Com isso você terá o frcmod do ligante. Nesse arquivo, conterá somente os 

parâmetros que o AMBER não possui corretamente, por exemplo, um ângulo diedro que 

seja aproximado ou uma ligação desconhecida entre átomos. Verifique esse arquivo. Se 

ficar praticamente em branco, ótimo. Significa que sua molécula possui todos os 

parâmetros descritos no campo de força. Se tiver muitos ângulos descritos, saiba que 

existem algumas pequenas aproximações no seu cálculo. Se aparecer “ATTN need 

revision” significa que algum parâmetro não existe para aquele campo de força e terás 

que calcular manualmente. No caso do grupo heme, por exemplo, alguns parâmetros 

aparecem ATTN e precisam ser editados. Se esses parâmetros ausentes no programa 

existirem em algum artigo ou livro, apenas os coloque manualmente. 

                                                            
5 A intenção desse tutorial não é apresentar os aspectos teóricos que cercam cada método de cálculo. O 
objetivo é mostrar todos os passos puramente práticos para se obter o arquivo ONIOM com uma maior 
facilidade. Ao final do tutorial, várias referências serão indicadas caso deseje aprender mais sobre a 
teoria. 
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 Pronto. Tem o frcmod, o mol2 e o PDB. Agora use o xleap como mostrado nos 

comandos e figura abaixo: 

 xleap -f leaprc.ff99SB 

> source leaprc.gaff 

Figura 01 – Interface Gráfica Xleap do pacote AmberTools 

Com esses dois comandos, você simplesmente abriu o xleap chamando o campo 

de força AMBER99SB e depois habilitou o GAFF (General AMBER Force Field), que já 

é o tipo de parâmetros que vem no mol2 que você gerou usando o antechamber. O xleap 

e o tleap trabalham com unidades. Uma unidade significa um sistema, uma molécula, 

um átomo ou algo que você queira. Diria que uma unidade é um sistema qualquer. 

Agora você vai criar uma unidade que poderá chamar de qualquer coisa. O meu ligante 

chamei de MHD. Esse será o nome da minha unidade. Coloco o mesmo nome do 

resíduo do ligante. Por exemplo, o grupamento heme é HEM, então uso o nome da 

unidade HEM também. Para criar uso: 

> MHD = loadmol2 ligante01.mol2 

 Com isso, criei a unidade MHD. Chamei o comando loadmol2 já que minha 

unidade está dentro do arquivo mol2 que é o ligante. Você pode ver a unidade usando o 

xleap: 

> edit MHD 

 Você também pode checar a unidade que você criou usando o check. É 

recomendável que faça isso! 

> check MHD 

 Pronto. Agora que você já usou o mol2, vai usar o frcmod. Ele irá carregar as 
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informações que por ventura não existam no campo de força. Se o frcmod não tiver 

nada, for em branco, ou seja, constar todos os parâmetros, esse passo é desnecessário. 

> loadamberparams ligante01.frcmod 

 O comando loadamberparams fará essa inserção dos parâmetros ausentes. Ele 

irá carregar as informações. 

 Agora você está apto a carregar o arquivo principal que é o pdb. Pelo mesmo 

raciocínio, você irá criar uma unidade (nesse caso com o sistema completo) usando 

praticamente os mesmos comandos, sendo que dessa vez temos um PDB no lugar do 

mol2. 

> CALB = loadpdb 02.pdb 

 Se tudo tiver correto, ou seja, de acordo com o padrão AMBER de leitura, o 

programa adicionará os hidrogênios automaticamente e não vai gerar erro algum. Esse é 

o passo chave. O arquivo pdb tem que estar de acordo com o mol2. Inclusive o nome do 

“resíduo” do ligante nos dois. Passando disso, teremos que ajustar as cargas. Use um 

check para ver as cargas do sistema. Depois disso, que souber as cargas deixe-as 

neutras. 

> addIons CALB Na+ 0 

 Com esse comando que dei acima, o programa vai adicionar os íons sódio à 

minha unidade CALB (sistema) que está carregada negativamente até atingir a carga 0.  

Após neutralizar o sistema, você pode adicionar água. Não farei isso aqui já que 

a CALB reage na interface lipídio/água, ou seja, o sistema não pode ser solvatado com 

água. O ideal é que moléculas do éster de cadeia longa solvatassem o sistema. Para esse 

tutorial, faremos o cálculo no vácuo. Para outros sistemas que necessite a adição de 

água, o usuário pode usar vários tipos de água e de caixa, mas vou exemplificar uma 

delas aqui. 

> solvatebox CALB TIP3PBOX 8.0 

 Nesse comando você criaria uma caixa de cheia de água do tipo TIP3P com o 

conteúdo da unidade CALB. O valor de 8 angstroms significa a distância do soluto às 

bordas da caixa. Por isso, não significa que a caixa será exatamente cúbica. Se quiser 

somente mudar o formato da caixa, usar solvateoct ao invés de solvatebox. 

 Como não faremos o descrito acima, paramos na adição de íons e então deves 

salvar o sistema. Dois arquivos são gerados para gravar isso. O prmtop que guarda os 

parâmetros e o inpcrd que guarda as coordenadas. São arquivos indecifráveis aos nossos 
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olhos, assim como o tpr gerado pelo grompp do GROMACS, pois são binários. Serão 

lidos posteriormente pelo programa. Para salvar esses arquivos usamos: 

> saveamberparm CALB calb.prmtop calb.inpcrd 

 Agora faremos a dinâmica molecular clássica, minimização ou o que deseje. É 

necessário que informe ao programa que deseja fazer no momento. Para isso, deve-se 

gerar um arquivo .in que fornecerá todas informações que o programa sander precisa 

para rodar o cálculo. O sander é o mdrun do AMBER. É o programa que roda os 

cálculos de fato. 

 Um exemplo de arquivo calbmin.in para uma minimização está abaixo: 

Minimizaçao calb 

 &cntrl 
  imin=1, maxcyc=200, ncyc=50, 
  cut=16, 
 &end 

 imin=1; significa que o cálculo feito não é dinâmica e sim uma 

minimização 

 maxcyc=5000; significa que serão 5000 passos de otimização 

 ncyc=2000; significa que os primeiros 2000 serão com steepest descent e 

o resto com conjugate gradient 

 cut=16; é o raio de corte da interação não-ligada. Você pode aumentar o 

raio melhorando o resultado do cálculo, contudo, aumentará também o 

custo computacional. 

Daí, deve usar o sander agora. 

sander -i calbmin.in -o 03.out -p calb.prmtop -c calb.inpcrd -r 03.rst 

 Com isso, você estará colocando o .in que foi gerado, o .prmtop com os 

parâmetros e o .inpcrd com as coordenadas. Está solicitando que seja gerado o .out com 

as informações do cálculo e o .rst com as trajetórias. Você pode depois analisar tudo isso 

ou transformar para pdb novamente. Vários procedimentos de análise podem ser feitos. 

Para mais informações consulte o manual do AMBER. Para conversão em PDB use: 

ambpdb -p calb.prmtop < 03.rst > 03.pdb 

 Portanto, obterás o arquivo 03.pdb. Nesse arquivo, conterá a proteína com o 

ligante dentro do sítio ativo após uma minimização de energia do sistema. O ideal é que 

mais passos fossem feitos de minimização, assim como, várias simulações para 



95 
Dissertação de Mestrado – PPGQ – UFRN 
 

 

Sérgio Ruschi Bergamachi Silva 

equilibrar de fato o sistema, entretanto, esse não é o objetivo do tutorial. A intenção foi 

somente diminuir um pouco os contatos que tornavam a energia do sistema elevada e 

assim fazer uma preparação prévia para a montagem do arquivo de entrada do sistema 

ONIOM6. 

 

Uso do VMD para coletar informações 

 Na maioria dos cálculos envolvendo ONIOM, duas camadas são escolhidas. 

Chamaremos essas camadas como “alta” e “baixa”. A camada alta será bem menor e 

conterão os átomos de maior interesse no sistema, geralmente os aminoácidos que 

participam da reação de catálise e o ligante. Na camada baixa, compreendemos todos os 

outros átomos restantes. 

É aconselhável que a camada mais externa, geralmente na parte baixa, seja 

também dividida. Isso porque os átomos mais externos terão suas cargas e coordenadas 

fixas. Outra parte mais interna, as cargas serão fixas e as coordenadas móveis já que 

serão influenciadas pelas mudanças que acontecerão na camada alta. Para que haja essa 

divisão no sistema, precisamos utilizar o VMD. 

                                                            
6 O ideal é que se façam muito mais cálculos prévios a fim de otimizar e equilibrar o sistema. 
Recomenda-se o uso docking seguido de uma longa simulação. Para esse tutorial ficamos num 
meio termo. Não trabalharemos com o sistema proveniente da cristalização de raio-x nem com 
o sistema bem equilibrado. 
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Figura 02 – Representação do tela inicial do VMD ao abrirmos o arquivo 03.pdb 

 Ali escolheremos quantos angstroms a partir da camada alta ficarão móveis e 

outros fixos7. Essa escolha varia de acordo com cada sistema. É muito peculiar. Para 

nosso caso, 10 angstroms serão mantidos fixos. 

Com o arquivo 03.pdb, o abriremos utilizando o VMD. Clique na aba 

Graphics/Representations. Outra tela menor abrirá. Nela, escolha: 

same resid as within 10 of resname MHD  

Então, precisarás salvar um PDB no qual estarão apenas os resíduos móveis. 

Para isso, clique no nome do arquivo PDB, e depois Save Coordinates, como mostrado 

na figura abaixo. 

Figura 03 – Representação da tela para escolha de salvamento do arquivo contendo 

apenas os resíduos móveis. 

Salvei usando o nome moveis.txt. Com esse arquivo, o usuário deve realizar um 

trabalho manual para identificar todos os resíduos presentes no arquivo. O moveis.txt 

terá o formato de um arquivo PDB comum, contudo, contendo apenas os átomos dos 

resíduos que estão dentro do raio de 10 angstroms, os quais ficarão móveis durante o 

cálculo de otimização no ONIOM. 

                                                            
7 É importante notar que a escolha de móveis e fixos não tem relação com a escolha de quais 
átomos estarão na camada alta e camada baixa. São escolhas independentes. 
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Figura 04 – Representação do arquivo moveis.txt. 

O usuário deve montar outro arquivo, o qual chamei de moveis2.txt apenas com 

os números dos resíduos presentes no arquivo moveis.txt separados por espaço e “,”. 

Deixa-lo conforme a figura abaixo. 

 
Figura 05 – Representação da forma desejada para o arquivo moveis2.txt 

 

 O objetivo central desse tutorial foi alcançado, ou seja, a preparação de arquivos 

para posterior emprego da metodologia ONIOM utilizando o G09. Contudo, o método 

ONIOM apresenta peculiaridades que torna a construção do arquivo de entrada bastante 

complexa. Existem vários conselhos, os quais deveriam ser seguidos, a fim de que a 

escolha das camadas acontecesse de forma correta e eficaz.  

 

9 regras para escolha correta dos átomos de fronteira 

 Como já foi dito, um sistema ONIOM precisa ser dividido em camadas. A 
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escolha dos átomos da camada alta, e consequentemente, os átomos que ficarão na 

fronteira, os chamados Link Atoms (LAs) entre as duas camadas precisa ter uma atenção 

muito especial. Existem regras específicas para essa escolha que devem ser seguidas 

para que não aconteçam erros no cálculo ou que o cálculo aborte assim que iniciar. Uma 

escolha errônea dos LAs pode tornar o cálculo de mecânica molecular do sistema 

inviável ou incorreto e assim o valor da energia total obtida estará comprometido. 

• Regra 1 – Identificar a parte do sistema onde a reação acontece. É a regra 

mais simples. Geralmente quando se pensa em fazer um cálculo ONIOM, o usuário já 

planejou antes quais resíduos colocar em cada camada. Obviamente os átomos que 

participam diretamente na reação que se deseja estudar, devem estar incluídos na 

camada alta que será tratada com um método mais preciso. Enquanto o restante estará 

na camada baixa. 

• Regra 2 – Só use o ONIOM para energias relativas e mantenha o mesmo 

particionamento para vários sistemas. Assim como não se deve comparar energias 

absolutas com métodos diferentes como Hartree-Fock e AMBER, também não se deve 

fazer isso para o ONIOM. Não se deve comparar, por exemplo, ONIOM(HF:AMBER) 

com uma energia absoluta HF. Somente variações podem ser comparadas. Ou seja: 
:  

∆ : ∆  

Da mesma forma para o particionamento. Não é possível que se compare energias de 

dois particionamentos diferentes pelo mesmo motivo citado acima. 

• Regra 3 – O método empregado na camada baixa deve descrever 

suficientemente bem os efeitos de fronteira. A camada baixa aparece em dois termos 

da energia ONIOM total. O método escolhido para trata-la descreve a região que está 

incluída na camada baixa e a interação entre a camada baixa e alta. Isso implica que o 

método da camada baixa também participa do cálculo da camada alta. Logo, se o papel 

da camada baixa for puramente estérico, métodos de mecânica molecular como o 

AMBER podem ser usados sem problemas. Contudo, se existirem efeitos eletrônicos 

como transferência de carga, por exemplo, deve-se optar por métodos QM/QM para 

descrever com precisão o sistema. 

• Regra 4 – Cada ligação de um Link Atom Host deve ser sempre substituído 

por um LA. Os Link Atom Host (LAH) são os átomos que estavam na parte da camada 
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baixa da fronteira. Caso eles façam, por exemplo, duas ligações com átomos da camada 

alta, deve-se colocar dois LAs. 

• Regra 5 – Os Link Atoms devem estar afastados da reação. Óbvio que um 

hidrogênio adicionado no lugar de um carbono, por exemplo, introduz um erro na 

energia ONIOM. Contudo, esse erro pode ser minimizado de duas maneiras. A primeira 

é se os métodos forem parecidos. Ou seja, se estivermos tratando com dois métodos 

quânticos, a parcela da energia que contém esse erro entrará na equação duas vezes com 

sinais opostos e praticamente se cancelarão: . A segunda forma, que deve 

ser usada, por exemplo, para casos de QM/MM onde , é deixar os LAs o 

mais longe possível dos átomos envolvidos na reação. 

• Regra 6 – Somente corte ligações C-C apolares. Já que essa ligação será 

substituída por C-H então é indicado que somente ligações C-C sejam quebradas. Um 

carbono que esteja ligado à um grupo eletro-retirador, por exemplo, C-O não terá sua 

carga bem representada quando substituído por um hidrogênio. 

• Regra 7 – Só corte ligações simples. A ideia é deixar a camada alta mais 

parecida possível com o real. Caso substitua um C=C por um C-H, acabará resultando 

numa mudança estrutural indesejada no sistema. Não é a intenção. Já existiram ideias de 

trocar o C=C por um C=O, que é divalente como seria o carbono retirado, contudo a 

ideia foi descartada porque alterava a carga do sistema devido à inserção de um átomo 

com eletronegatividade diferente. 

• Regra 8 – Não corte estruturas cíclicas. Assim como a regra 6, não se deve 

colocar estruturas cíclicas nas fronteiras já que possuem uma distribuição de carga no 

anel que não poderia ser representada por um simples LA. 

• Regra 9 – A divisão do sistema deve acontecer de forma que a quebra e 

formação de ligação aconteça em pelo menos 3 ligações de distância a partir da 

região QM. Já que métodos de mecânica molecular estarão presentes no cálculo, um 

dos termos que esse tipo de método leva em consideração é a torsão do ângulo diedro 

que acontece entre quatro átomos. Se entre esse diedro tiver um LA, o valor dessa 

torção será errôneo. 

 Seguindo todos os conselhos indicados acima, é muito provável que a entrada 

seja construída corretamente e o sistema esteja bem representado. Um próximo tutorial 
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explanando todo o passo-a-passo feito no GaussView para construção do arquivo de 

entrada do G09 deverá ser escrito e apresentado posteriormente.
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ANEXO II – ABORDAGEM MATEMÁTICA DA TEORIA PERTURBATIVA 

DE MØLLER–PLESSET 

 

 A teoria perturbativa de Møller–Plesset (MP) foi proposta por eles em 1934 para 

tratar átomos e moléculas utilizando a teoria da perturbação (1). Trata-se de um método 

que não usa teoria não-variacional. Nesse caso, a função de onda não perturbada é uma 

função Hartree-Fock. Suas aplicações se iniciaram em 1975 com um trabalho de Pople e 

colaboradores e Bartlett e colaboradores (2–4) e depois se estenderam à outros 

pesquisadores (4–7). 

 A ideia do anexo é apenas que se dê um suporte matemático adequado. Para 

conceitos prévios sobre a química quântica, ler nas referencias a seguir (8–13).  

 Podemos separar a função Hartree-Fock (HF) em duas partes, H0 que possui os 

autovalores e autofunções conhecidas, e o V, que seria uma pequena perturbação no H0 

(8,9). Já que no método MP o Hamiltoniano é HF, então, 

 

Sendo o   igual a, 

, 

onde   ∑  e o J e o K são respectivamente, o operador Coulombico 

e o operador de troca (8). 

   Sabendo que, 

 
1
2

1
 

Podemos isolar o V. Teremos, , 

 
1

 

 Sabendo que a função de onda HF é autofunção do operador H0, podemos 

escrever a equação para a energia de primeira ordem como sendo,  

  | |  
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com ∑ ∑ . 

 Se separarmos os termos e os reescrevermos, teremos, 

1
2

| |
1
2

| |  

| | | |  

Somando, teremos, 
1
2

| |  

 Se formos, considerar a segunda ordem, o mesmo procedimento deve ser feito, 

contudo levando em consideração um termo adicional na série de Taylor que foi 

utilizada para expansão da função e seu respectivo coefiente. Teremos, 

| | | |
 

 Onde |  é a função de onda de todas as excitações eletrônicas de | .  

Se considerarmos excitações simples, ou seja, a → r, podemos reescrever parte 

do numerador da equação acima da seguinte forma: 

| |   | | | | | |  

 Contudo, o Teorema de Brillouin diz que excitações simples |  não 

interagem diretamente com o estado de referência Hartree-Fock | , ou seja, 

| | 0. Assim a equação torna-se somente, 

| |   | | ƒ  

Com o ƒ  sendo o operador Fock de excitação eletrônica a → r. Porém, sabendo que o 

ƒ  é nulo, já que spin-orbitais são autofunções do operador Fock, o termo todo torna-se 

zero. Portanto, as excitações simples não descrevem a energia de segunda ordem. As 

triplas também não fazem esse papel já que operador Fock contém apenas operadores de 

um e dois elétrons. Isto é, somente excitações duplas descrevem a energia de segunda 

ordem. A equação geral fica, 

∑
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 Para a energia de terceira ordem, todo o procedimento não será apresentado aqui. 

Contudo, devemos seguir a expansão para mais um termo refinando ainda mais nossa 

correção perante a função HF. O tempo de cálculo é proporcional ao tamanho da 

equação se comparado ao método de segunda ordem. Segue abaixo: 

1
8

| | | | | |

1
8

| | | | | |

| | | | | |
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No próprio site, vários outros tutoriais já existem. Este é apenas mais um, porém 

com abordagem e detalhes para SOMENTE PARA INICIANTES DO NOSSO 

GRUPO DE MODELAGEM MOLECULAR E SIMULAÇÃO APLICADOS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (LAMMSA-

UFRN). Aqui não há formalismo científico apurado. Somente a parte técnica será 

detalhadamente abordada aqui. Para saber mais sobre a teoria que cerca todo esse 

processo, veja as referencias indicadas [1,2,7–12]. 

Será mostrado como tratar sistemas proteicos, os quais (geralmente) possuem 

todas as suas informações no banco de dados do programa, e moléculas simples 

quaisquer, que irão depender da sua finalidade específica.  

Para representar o sistema proteico, a enzima CAL B, será utilizada. Seu arquivo 

em formato pdb pode ser obtido no site do Protein Data Bank (www.rcsb.org) com o 

código 1LBT, baixando o arquivo PDB file (text)[13,14]. Já para representação de uma 

molécula simples, o etanol foi escolhido ( ). Seu arquivo pode ser obtido ao 

construirmos a estrutura no GaussView[15]. Sua imagem e como montá-lo aparecerão 

mais adiante no tutorial! 

 

1º Passo – Identificação dos átomos 

 

• Sistemas Proteicos 

Caso esteja trabalhando com uma proteína retirada do Protein Data Bank, que é 

o caso da CAL B, este passo se torna desnecessário, visto que esta, se não houver 

ligantes, será totalmente reconhecida pela biblioteca do campo de força. Caso haja 

alguma molécula que você deseja ligar à proteína, então deve seguir para tal molécula, 

os mesmos procedimentos que serão efetuados com a molécula de etanol mais adiante. 

Para seguir com o tutorial somente da proteína, um comando mais adiante será 

apresentado. Ele apagará os ligantes (T80 e NAG, no caso da CAL B), além das 

moléculas de águas que vêm inclusas no arquivo.  

• Moléculas Simples 

Necessitamos verificar todos os tipos de átomos (atom type) existentes na 

molécula. O AMBER (campo de força) identifica cada átomo não só por seu número 

atômico, como também por quais átomos ligam-se a ele. Uma tabela muito simples 

presente no artigo “A Second Generation Force Field for the Simulation of Proteins, 
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Nucleic Acids, and Organic Molecules. J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 5179–5197” pode 

ser usada para descrever e selecionar os tipos de átomos de cada molécula. Na 

Ilustração 2 abaixo são apresentadas a molécula de etanol utilizada neste tutorial (à 

esquerda) e a mesma molécula com os atom types evidenciados (à direita) para que sirva 

de exemplo para outras moléculas que deseja trabalhar.  

 

   

 

Então, depois de verificados todos os átomos, deve-se confirmar se todos os 

dados de comprimentos de ligação entre os átomos presentes existem no campo de 

força. Além deles, os ângulos e ângulos diedros. Pode-se encontrar esses dados dentro 

do diretório /home/usuárioqualquer/gromacs-

4.5.5/share/top/campodeforça.ff/ffbonded.itp. 

Mais adiante no tutorial a disposição desses dados ficarão mais claros nos 

arquivos e a necessidade de cada um deles. 

 

2º Passo – Cálculo das cargas 

 Essas cargas serão usadas no arquivo de topologia que será criado 

posteriormente. Para tanto, devemos previamente calculá-las.  

• Sistemas Proteicos 

Para cadeias de aminoácidos conhecidos, como a proteína retirada do Protein 

Data Bank, não é necessário fazer o cálculo das cargas usando outro programa que não 

seja os do GROMACS. Nele, pelo uso do pdb2gmx, pode-se gerar o arquivo top 

automaticamente e dentro dele estarão contidas as cargas desejadas. Mais adiante serão 

apresentados os comandos a serem digitados no terminal de um sistema operacional 

UNIX para que se possa gerar tanto as cargas como os arquivos necessários de 

coordenadas. 

• Moléculas Simples 

Sabendo que todas as informações das interações ligadas e não-ligadas 

Ilustração 2 - Representações da molécula de etanol 
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encontram-se definidas, devemos calcular as cargas atômicas parciais da nossa molécula 

e por fim unir todos esses dados tornando a molécula “legível”. Esse cálculo pode ser 

feito utilizando o HF-6-31G(d)[3]. As cargas podem ser obtidas com o Gaussian[16] ou 

GAMESS[17] por exemplo. Neste caso, foi utilizado o Gaussian 03. 

 Desenhe a molécula usando o GaussView e no arquivo de input adicione as 

seguintes palavras-chave para que ocorra a otimização do sistema juntamente com a 

saída das cargas que desejamos; 

 

 

 O resultado do cálculo nos dará um mapa de potencial eletrostático da molécula 

já otimizada, conhecido como ESP, que posteriormente será transformado em valores de 

carga atômica RESP[18] utilizando outras ferramentas. É normal o arquivo de saída ser 

grande (em relação à outras moléculas sem essas keywords), geralmente mais que 4MB. 

Esse arquivo de saída geralmente está na extensão out ou log. 

 Precisa-se retirar a informação ESP de dentro do arquivo de saída. Para isso, 

deve-se utilizar um programa contido no AmberTools9 (pacote de ferramentas do 

programa principal AMBER [19]), chamado de antechamber. Para tal, deve digitar os 

seguintes comandos: 

 

  

O -i serve para indicar o nome do arquivo de entrada e o -fi seu formato segundo 

os padrões do antechamber10. Do mesmo modo acontece com -o e -fo para os arquivos 

de saída. Já o -c indica o método de carga utilizado.  

O programa gerará vários arquivos11. Dentre os mais importantes estão o esp 

(que é simplesmente a informação retirada do arquivo de saída do Gaussian e está na 

forma de quatro colunas precedidas da quantidade de átomos e carga do sistema), o 

RESP1 e RESP2 sendo in e out (mostram as duas etapas do cálculo das cargas), o 

punch (apresenta a carga de todos os átomos nas duas etapas e como ela variou), o qout 

                                                            
9 Pode ser baixado gratuitamente pelo site do AMBER (http://ambermd.org/) e seu manual de 
instalação é simples. 
10 Pode‐se ver quais são esses padrões e seus respectivos comandos digitando antechamber ‐h 
no terminal. 
11 Caso não encontre todos arquivos de saída, tente procurar dentro do …/amber12/bin  ! 

 

#p opt hf/6-31g(d) geom=connectivity iop(6/33=2,6/41=10,6/42=17) pop=mk scf=tight 

antechamber -i etanol.out -fi gout -o etanol.pdb -fo pdb -c resp 
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e o QOUT também com as cargas. 

 

3º Passo - Construção do arquivo de topologia 

• Sistemas Proteicos 

O arquivo de topologia gerado para a proteína utilizando o pdb2gmx tem a 

mesma função que o gerado manualmente para o etanol. Antes disso, é importante a 

verificação do arquivo da proteína. Analise se ela contém algo que não seja aminoácido, 

e se houver, é necessário que retire para não ocasionar problema. Lembre-se, o AMBER 

não possui na sua biblioteca as informações de um ligante desconhecido. Use o 

comando12: 

 

 

 Após esse comando, o arquivo 1LBT_separada.pdb será gerado somente com os 

átomos “reconhecíveis” da proteína. Além disso, a cadeia B da proteína também foi 

retirada com o comando, deixando apenas a cadeia A. Isso foi feito porque o objetivo do 

tutorial não é obter resultados científicos, então para poupar tempo, apenas metade da 

enzima é utilizada.  

Agora deverá processá-lo com um subprograma chamado pdb2gmx. O comando 

do pdb2gmx13 converte seu arquivo pdb em um arquivo gro além de gerar o top. 

 Para, enfim, obtermos os arquivos desejados de topologia, colocamos no 

terminal14: 

 

 

Ao entrar com esse comando o GROMACS “perguntará” qual campo de força 

será utilizado. Nesse tutorial, o AMBER03 (opção 1) foi escolhido. O modelo de água 

também deverá ser escolhido, no nosso caso, o SPC[20] foi o utilizado. 

O comando -f lê seu arquivo pdb. Já o -o gera um arquivo de saída com um 

formato diferente do pdb, por exemplo o gro, passível de ser lido pelo GROMACS. O 
                                                            
12 Esse comando é válido apenas para esse arquivo do tutoria. Para o seu, deve‐se modificar a 
partir de qual linha do arquivo se deseja apagar. 
13 Outras opções podem ser encontradas colocando-se pdb2gmx -h no terminal. Uma dessas 
opções é a de ignorar os hidrogênios com pdb2gmx -ignh 
14 Caso o GROMACS tenha sido compilado em dupla precisão todos os comandos serão 
terminados com _d, exemplo o pdb2gmx que passa a ser pdb2gmx_d 
 

grep ‘ATOM’ 1LBT.pdb | sed ‘2331,$d’ > 1LBT_separada.pdb 

pdb2gmx -f 1LBT_separada.pdb -o calb.gro -p calb.top 
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formato de saída deve ser inserido na linha de comando quando for digitada. O -p 

servirá para informar o nome do arquivo de saída da topologia (top) da proteína que se 

deseja. 

• Moléculas Simples 

 Em posse do valor das cargas, deve-se começar a escrita do arquivo de 

topologia. Para isso, abra um documento de texto em branco. 

Para descomplicar, pode-se usar o arquivo de topologia (top) apenas como uma 

ponte que une outros dados contidos em outros arquivos. Um exemplo está mostrado 

abaixo. Na figura, o arquivo de topologia (top) “chama” outros 2 arquivos com 

extensão itp, e estes por sua vez, conterão as informações que precisaremos. Os 

arquivos itp também são arquivos no formato de texto porém com sua extensão itp. 

Para cria-los, tanto o top como o itp, basta abrir um editor de texto qualquer, escrever o 

que se deseja e salvar como exemplo.itp ou exemplo.top. 

 
  

Os valores para nbfunc, comb-rule, gen-pairs, fudgeLJ e fudgeQQ geralmente 

são esses mostrados na ilustração 3, mas podem variar se seu sistema tratar de algo mais 

específico. Uma tabela mostrando os valores e seus respectivos significados pode ser 

encontrada no manual do GROMACS15.  

Vamos dividir as informações da molécula em dois arquivos itp e então, quando 

o arquivo de topologia precisar ser lido, ele apenas resgatará as informações, como foi 

mostrado no arquivo acima usando o #include. O nome do sistema, alguns valores 

                                                            
15 Pode ser baixado pelo site indicado na primeira página desse tutorial. 

Ilustração 3 - Exemplo de um arquivo de topologia (top) 
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defaults e a quantidade de cada molécula também estão presentes no conteúdo do top. 

 No primeiro deles (arquivo itp) conterá os parâmetros de cada átomo, 

comprimento de ligação, ângulo e ângulo diedro. Chamei o arquivo de ff_C2H5OH.itp. 

Todos os valores estão descritos tanto nos artigos de cada campo de força como dentro 

do diretório no qual foi instalado o GROMACS 

(…/gromacs/share/top/campodeforcaescolhido/ffbonded.itp 

e…/gromacs/share/top/campodeforcaescolhido/ffnonbonded.itp). Cada um deve 

procurar no arquivo do campo de força que está utilizando no momento, pode ser o 

AMBER03 [4], GROMOS[21] ou o OPLS[22] por exemplo. 

Na parte tipo de átomo (atom types), que é a parte inicial do arquivo, deve ser 

colocado o símbolo correspondente ao átomo, a sua massa, sua carga e dois parâmetros 

não ligantes, sigma e épsilon como mostrado na ilustração 4. 

 
  

Logo após, vem os parâmetros de ligação (bond types). Ou seja, devem estar 

presentes os pares de átomos envolvidos nas ligações daquela molécula, a função (ver 

manual do GROMACS para adequar à forma que deseja-se tratar a ligação. Utiliza-se 1 

como default), o comprimento em nanômetros e a constante de ligação em kJ/(mol.nm²) 

. Na ilustração 5 estão descritas os pares de átomos envolvidos nas ligações da molécula 

do etanol. 

Ilustração 4 - Parte do atom types de um arquivo itp 



112 
Dissertação de Mestrado – PPGQ – UFRN 
 

 

Sérgio Ruschi Bergamachi Silva 

 
  

Na seção de ângulos (angle types), assim como nas ligações, devem conter os 

três átomos responsáveis por todos os ângulos da molécula. Na ilustração 6, são 

mostrados os presentes no etanol. A função (ver manual do GROMACS para adequar à 

forma que deseja-se tratar o ângulo. Utiliza-se 1 como default), o ângulo em graus e a 

constante da angulação em kJ/(mol.rad²). 

 
 

 Por fim, caso não haja nenhuma restrição ou exclusão, deve-se colocar os 

diedros e seus parâmetros. Existem várias funções que podem descrevê-los. A utilizada 

no trabalho foi a 9, na qual precisa-se colocar o ângulo (em graus), a constante (em 

kJ/mol) e a multiplicidade. Além disso, os quatro átomos envolvidos devem ser listados 

logicamente como mostrado na ilustração 7 como exemplo para a molécula do etanol.  

 
  

É válido lembrar mais uma vez que todos esses dados de descrição dos átomos, 

ligações, ângulos e diedros envolvidos na molécula, estão presentes nos arquivos itp 

presentes dentro da pasta do GROMACS que foi especificada acima. Podem também 

Ilustração 5 - Parte do bond types de um arquivo itp 

Ilustração 6 - Parte do angle types de um arquivo itp 

Ilustração 7 - Parte do angle types de um arquivo itp 
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ser obtidos no site de determinado campo de força. Por exemplo, para o AMBER, no 

site http://ffamber.cnsm.csulb.edu/ fornece links para baixar todos os parâmetros além 

dos artigos nos quais foram publicados.  

O segundo arquivo (C2H5OH.itp) que será “chamado” pelo top conterá a 

informação de como os átomos estão se ligando na molécula. Deve-se colocar o nome 

da molécula, escolhi colocar “Etanol”, e o nrexcl que indica o número de relaxamento 

de átomos não-ligados. Padrão é 3, interessando somente interações eletrostáticas até 1-

4. Novamente deve colocar seções de átomos, ligações, ângulos, diedros e agora 

também pares.  

Na área de átomos existirão 8 colunas e o arquivo ficará como este da ilustração 

8. 

 
 

A coluna das cargas (coluna 7) deverá contar as cargas obtidas com o comando 

antechamber. Para facilitar, utilize as cargas que estão no arquivo QOUT. Cuidado para 

não misturar a ordem.  

Na parte de ligação, pares (átomos separados por outros três, ou seja, interação 

1-4), ângulos, diedros, são colocadas somente as colunas correspondentes ao átomos 

envolvidos e a função que foi escolhido no arquivo anterior. No caso, 3, 3, 4 e 5 colunas 

respectivamente, como exemplificadas abaixo. Note que na ilustração, somente algumas 

linhas de cada parte do arquivo foram explicitadas na ilustração 9. Por exemplo, o 

átomo 1 liga-se com o 2, com o 3 e o 4. Há formação de uma ângulo entre os átomos 2, 

1 e 3 e assim por diante. 

Ilustração 8 - Parte inicial do segundo arquivo itp 
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Ilustração 9 - Ligações, ângulos, pares e diedros do 2º arquivo 

Ilustração 10 - Parte do arquivo de saída do Gaussian selecionado 

 
 

Muitas vezes existem muitos átomos na molécula e esse arquivo fica extenso e 

se demora muito para concluir já que se deve analisar cada átomo e escrever suas 

ligações e se está envolvido em algum ângulo. Para isso um comando pode ser 

executado para FACILITAR (não substituir) esse trabalho. Como mostrado na figura 10, 

você deverá abrir o arquivo de saída do Gaussian em algum editor de texto e selecionar 

apenas as linhas indicadas. Então, abri-las em outro arquivo de texto em branco e salvar 

com qualquer nome (file1). Veja abaixo: 
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 Após salvar esses dados em outro arquivo, utilize o seguinte comando: 

  

 

 Ele irá gerar um arquivo (file2) com os números de cada átomo. Nas linhas com 

3 colunas estão especificados as ligações (bonds), com 4 colunas os ângulos (angles) e 

com 5 colunas os diedros (dihedrals). Lembrando que a parte dos pairs não está contida 

nesse arquivo de saída. Para obtê-la, execute: 

 

 

 Então, termine de montar o arquivo itp segundo as ilustrações 8 e 9. Confira se 

realmente as ligações e ângulos realmente existem! 

Neste momento, já temos o primeiro arquivo itp criado com as informações dos 

parâmetros das interações dos átomos da molécula, assim como o segundo arquivo, 

contendo as informações de como se ligam os átomos. Além disso, temos o arquivo top, 

o arquivo esp, os arquivo RESP1 e RESP2 in e out além do arquivo punch. 

 

4º Passo - Colocar a molécula dentro de uma caixa 

Nesse ponto, ambas as moléculas, etanol e enzima, já são reconhecidas pelo 

GROMACS e passarão por procedimentos muito parecidos até a realização da 

dinâmica. A enzima será colocada em uma caixa com água e íons, já com a 

“molécula simples” construiremos uma caixa com 300 moléculas de etanol.  

• Sistemas Proteicos 

Com o arquivo gro em mãos devemos utilizar dois comandos chamados editconf 

e  genbox para gerar a caixa no formato e dimensões que desejamos e solvata-la com 

água. Use inicialmente o editconf : 

 

 

O -f indica o arquivo de entrada gerado pelo pdb2gmx anteriormente e o -o 

indica a saída também em formato gro. Já o -bt nos faz escolher o formato da caixa; o -

d a distância da proteína para as paredes da caixa em angstroms e o -c para centralizá-la 

na caixa. Então, usamos o genbox para solvatar a caixa que criamos. Use: 

 

 
genbox -cp calbcaixa.gro -cs spc216.gro -o calbcaixaagua.gro -p calb.top 

editconf -f calb.gro -o calbcaixa.gro -bt cubic -d 1 -c 

awk '{ print $3;}' file1 | sed -e 's/[R;A;D]/   /' -e 's/(/ /' -e 's/)/    1 /' -e 's/,/    /'g > file2 

sed ‘1,21d’ file2 | awk '{ print "    "$1, "   "$4, "   1";}' > pairs 
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O -cp serve para especificar o arquivo de entrada do soluto, no caso, a enzima na 

caixa. Já o -cs é utilizado para introduzir o arquivo do solvente. O -o, assim como nos 

comandos anteriores, serve para indicar o nome do arquivo de saída. Por fim o -p para o 

arquivo de topologia que foi gerado anteriormente e será atualizado automaticamente. 

Para visualizar o sistema criado, utilize o PyMol[23]. Como ele não lê arquivos 

gro então podemos utilizar outra função do editconf e converter o arquivo de saída gro 

em pdb. 

 

 

E então, abrirmos no PyMol, 

 

 

Ao abrirmos, temos a opção de escrever no prompt de comando do próprio 

PyMol o comando show cell, assim, a caixa será mostrada junto com o sistema 

solvatado. 

 

• Moléculas Simples 

Usaremos um software desenvolvido por pesquisadores da UNICAMP, chamado 

Packmol[24,25]. Ele é gratuito e pode ser baixado e instalado facilmente seguindo os 

procedimentos do site16. O Packmol, além de poder fazer um sistema como o desse 

tutorial, pode também solvatar o sistema da maneira escolhida. Ele gera o arquivo de 

saída no formato pdb que iremos usar posteriormente na dinâmica. Para utilizá-lo deve-

se construir um arquivo inp que contém os dados do sistema que se quer montar e então 

facilmente coloca-se para rodar. 

 Nesse arquivo de entrada do Packmol, deve conter a distância mínima entre os 

átomos, a quantidade de moléculas de soluto e solvente a serem adicionadas e o formato 

do sistema que abrigará tudo isso. Como mostrado abaixo: 

                                                            
16 http://www.ime.unicamp.br/~martinez/packmol/ 

pymol calbcaixaagua.pdb 

editconf -f calbcaixaagua.gro -o calbcaixaagua.pdb 
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Ilustração 11 - Arquivo de entrada do Packmol 
 

 

 Para esse arquivo, foram adicionadas 300 moléculas do etanol, mas isso deve 

variar de acordo com o seu sistema. O cálculo é bem rápido. Menos de meio segundo na 

minha máquina. 

 Com o arquivo inp, por exemplo, etanol.inp, utiliza-se a seguinte linha de 

comando: 

 

 

O arquivo de saída será o especificado dentro do input do etanol.inp e estará 

como pdb. Utilizando o mesmo procedimento da página 116, transforme o arquivo para 

o formato gro. 

 

 

Com o arquivo gro criado anteriormente, etanol300.gro, é importante notar ao 

seu final, valores em branco (iguais a 0.000). Abra em um editor de texto e comprove. 

Isso acontece porque o formato pdb não carrega informações do tamanho de caixas ou 

superfícies que englobem a estrutura após sair do Packmol e passar pelo editconf. 

Precisamos indicar essas informações manualmente para o gro.  

 Para nosso caso, indique 3.5 para cada uma das 3 colunas iguais a zero. Esse 

valor foi o mesmo indicado por nós no arquivo de entrada do Packmol, apenas com 

unidades diferentes. Salve. 

 O etanol.top também deve ser manualmente modificado. Abra-o em um editor de 

texto e mude a quantidade de moléculas de 1 para 300 para que o programa “entenda” o 

que fizemos na caixa criada pelo Packmol. 

packmol < etanol.inp 

editconf -f etanol300.pdb -o etanol300.gro 
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Ilustração 12 - Arquivo no formato mdp para minimização de energia 

Utilizando o mesmo procedimento do final da página 117, mude novamente para 

pdb e visualize o sistema e a caixa, caso deseje. 

 

5º Passo - Minimização de energia 

 Agora temos os arquivos de topologia e de coordenadas (top e gro) de cada 

um. Podemos utilizar os MESMOS comandos para os dois casos. 

 Devemos criar um arquivo binário que posteriormente será lido pelo programa 

principal do pacote GROMACS, que é o mdrun. Para isso utilizamos outro programa 

chamado grompp. Dependendo do arquivo de entrada do grompp, pode-se fazer uma 

dinâmica ou uma minimização de energia.  

 Um exemplo de arquivo mdp está mostrado abaixo. Abra um arquivo em branco 

em algum editor de texto e monte seu arquivo mdp. Esse arquivo é a alma de uma 

minimização ou dinâmica. Nele ficam contidos todos os parâmetros que são necessários 

para que o processo aconteça da forma que você deseja no seu projeto. Aqui, apenas um 

exemplo foi utilizado para a enzima e o etanol (em1.mdp). 

 

   

 

Então, inicialmente o usaremos para as minimizações. Logo após, para as 

dinâmicas. É aconselhável que se faça minimizações antes da dinâmica para 

“acomodar” o sistema. Isso otimiza o tempo e a qualidade da dinâmica. Podemos fazer 

minimizações com o algoritmo steepest descent, conjugate gradient ou lbfgs. A linha de 

comando para utilização do grompp pode ser: 

 
grompp -f em1.mdp -c calbcaixaagua.gro -p calb.top -o em1calb.tpr 
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Ao utilizarmos essa linha de comando, um erro que geralmente acontece nos 

sistemas, principalmente proteico, é a carga do sistema que não está neutra ou não é um 

número inteiro. Isso pode ser consertado pela adição de íons. Esse “balanceamento 

iônico” pode ser feito utilizando o comando genion. Nesse tutorial não iremos utilizá-lo. 

O grompp, além das várias alternativas, também oferece a opção de gerar o 

arquivo de extensão tpr mesmo se houver algum erro no sistema ou nos arquivos de 

entrada. Não é indicado que se use esse artifício pois pode acabar tirando a validade 

total do trabalho. Nesse trabalho a opção -maxwarn não foi utilizada. 

 Com o arquivo tpr, poderemos utilizá-lo no mdrun para fazer a minimização de 

energia. Então a linha de comando a ser digitada é: 

 

 

O tempo de cálculo depende da máquina que está sendo utilizada e do sistema 

estudado. Para o caso desse tutorial usando a minha máquina a minimização durou 

2min45s e 15s, para a enzima e o etanol, respectivamente.  

Sendo -s o indicador do arquivo binário de entrada e -v apenas para que mostre 

na tela os passos da otimização. Outras opções do mdrun como o -c, -o e -e indicando os 

outputs de estrutura, trajetória e energia podem ser adicionados para que os arquivos 

gerados saiam com o nome diferente do default. Fica a critério de cada um.  

Estes arquivos de saída podem ser lidos depois por programas específicos de 

análise ou utilizados em minimizações mais adiante como será o caso do confout.gro. 

Esse arquivo será utilizado como entrada em uma nova utilização do grompp com um 

arquivo mdp diferente com o algoritmo modificado por exemplo. Então, todo ciclo 

acontece novamente. 

Após o término da minimização terá acontecido um relaxamento das moléculas e 

uma diminuição da energia do sistema. Isso acontece devido a interações indesejáveis 

de cargas de mesmo sinal ou proximidade exagerada de grupos carregados e 

“incompatíveis”. 

Uma rápida análise pode ser feita utilizando um dos programas disponíveis para 

esse fim no GROMACS. Usaremos o g_energy para avaliar a queda da energia 

grompp -f em1.mdp -c etanol300.gro -p etanol.top -o em1etanol300.tpr 

mdrun -v -s em1calb.tpr mdrun -v -s em1etanol300.tpr 



120 
Dissertação de Mestrado – PPGQ – UFRN 
 

 

Sérgio Ruschi Bergamachi Silva 

potencial. Utiliza-se o seguinte comando: 

 

 

 Então, o programa “pergunta” qual energia você está interessado e mostra 

opções. Escolheremos a Potential (potencial; opção 9 no meu terminal). Digite o 

número da opção e digite enter. Se quiser mais de uma continue digitando ou digite 0 e 

enter para finalizar.  O arquivo de saída pode ser lido pelo software Grace17 com o 

seguinte comando: 

 

 

Então o gráfico de energia em relação aos passos será mostrado na tela. Note que 

o título do eixo horizontal está errado. Na verdade deveria estar em passos e não como 

tempo. Isso acontece porque geralmente utiliza-se o g_energy para análise de dinâmica 

molecular que é então mostrada pelo tempo (quantidade de passos x duração do passo). 

Portanto, com os arquivos de saída, faz-se o mesmo procedimento com outro 

arquivo mdp direcionado para a dinâmica molecular ou outra minimização usando 

outro método mais robusto. É um arquivo com informações totalmente diferentes em 

relação ao da minimização de energia. Neste podem ser incluídos dados de velocidade, 

temperatura, pressão, passo de integração, como visto abaixo. 

Utilize o mesmo comando do mdrun para o novo arquivo mdp e o novo arquivo 

gro gerado na minimização para fazer a dinâmica. O tempo novamente irá depender do 

sistema, da máquina e agora do tempo de dinâmica. 

Após o término, programas de análises podem ser utilizados para retirar as mais 

diversas informações como RMSD, trajetória, energia cinética, potencial e total, 

variação de energia, temperatura, volume e pressão, distribuição radial, clustering, giro 

de grupos e vários outros. São muitos. Outro futuro tutorial poderá abordar isso. Um 

futuro. 

                                                            
17 Pode ser facilmente instalado se usar o sudo apt‐get install grace 

g_energy -f ener.edr 

xmgrace energy.xvg 
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Ilustração 13 - Arquivo no formato mdp para dinâmica molecular 
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