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3.1 introdução

Empirical Potential Structure Refinement (EPSR) é uma técnica computacio-
nal desenvolvida para que se obtenha a estrutura tridimensional de um material 
amorfo, partindo da informação contida em dados de espalhamento, quer sejam 
nêutrons, quer sejam raios-X. Em termos gerais, utiliza-se simulação Monte Carlo 
de um sistema molecular e corrige-se o potencial de interação de pares entre as 
moléculas, a cada etapa da simulação, comparando seus resultados com os dados 
da difração. A técnica tem por base a metodologia do método Monte Carlo Reverso 
(RMC), apresentada por McGreevy e Pusztai, em 1988,2 tendo sido desenvolvida 
por Alan Soper a partir de 1996.3 Nesse caso, a estrutura do material é derivada, em 
parte, de dados disponíveis sobre ele, como densidade, entalpia de vaporização e 
estrutura molecular, e, em parte, dos dados de espalhamento que contêm informa-
ções sobre as funções de distribuição radial ligadas aos correspondentes fatores de 
estrutura parcial. Na discussão que aqui se apresenta, seguir-se-á de perto o trabalho 
desenvolvido por Alan Soper4 e recentemente com participação de Cordeiro.5

Como já dito, EPSR utiliza Monte Carlo para a simulação computacional, lan-
çando mão de um potencial molecular empírico, o qual é utilizado para produzir os 
movimentos moleculares que serão aceitos ou rejeitados de acordo com a condição 
utilizada para decidir sobre essa taxa de aceitação/recusa.6 No atual estágio do méto-
do, o refinamento é feito no espaço de momento, Q, o que possibilita a simulação no 
espaço de medida do experimento e permite a comparação direta da simulação com 
ele. Paralelamente, evitam-se as aproximações e incertezas relacionadas à transfor-
mada de Fourier dos dados de espalhamento para o espaço r, enquanto o processo 

2 McGreevy e Pusztai (1988).
3 Soper (1996, 2001, 2005, 2007a, 2007b).
4 Id. (2012).
5 Cordeiro e Soper (2009, 2011, 2013).
6 Allen e Tildesley ([1987] 1992).
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de transformadas de Fourier dos dados para o espaço Q é significativamente mais 
realista, em função da quase completa ausência de erros sistemáticos nas funções de 
distribuição radial simuladas.

Além dos erros experimentais, um experimento de espalhamento tem, tam-
bém, incertezas estatísticas, mas elas são normalmente da ordem de 1% ou menos, 
na maioria dos laboratórios que lidam com espalhamento são geralmente conhe-
cidas com boa precisão e governadas por uma função de distribuição normal bem 
comportada. Por outro lado, erros experimentais advêm de uma grande variedade 
de causas e são muito menos certos na prática. Dados de espalhamento são nor-
malmente afetados por autoatenuação, múltiplo espalhamento, eficiência do de-
tector, forma do feixe incidente e uma enorme variedade de efeitos específicos da 
radiação, como, por exemplo, espalhamento inelástico com nêutrons, polarização 
e espalhamento Compton com raios-x. Além disso, os dados estarão sujeitos a es-
palhamento de fundo (radiação recebida no detector que não vem da amostra) e 
espalhamento pela cela (a maioria dos materiais necessita ser contida em uma cela 
para ser submetida ao feixe de radiação). No caso de raios-x, os dados terão de ser 
normalizados para os fatores de forma atômica (a fim de serem comparados com 
modelos atomísticos) – estes são fortemente Q dependentes e, em determinados 
casos particulares, não são conhecidos precisamente. É a presença desses erros nos 
experimentos de espalhamento que torna não trivial a questão de como interpretar 
adequadamente os dados, fundamentalmente porque não há uma maneira, a priori, 
de quantificar esses erros com algum grau de precisão. Recentemente, métodos re-
lativamente confiáveis para realizar a necessária correção nos dados têm surgido,7 
mas, ainda assim, não há consenso sobre a forma correta ou mesmo a melhor ma-
neira de realizá-la.8

Por outro lado, funções de distribuição radial obtidas por simulação compu-
tacional podem ser calculadas com boa precisão para uma dada função de energia 
potencial interatômica, desde que a caixa de simulação seja suficientemente grande 
e se empreguem os métodos adequados.9 A questão que se coloca é: qual a qualidade 
do potencial usado? Um dos critérios empregados em Monte Carlo para aferir essa 
qualidade é calcular a energia (por exemplo, o calor de vaporização) e a densidade 
do material simulado e compará-los com os valores experimentais. Todavia, o teste 
definitivo para qualquer potencial é a precisão com que é capaz de reproduzir as 
funções de distribuição atomística que são responsáveis pelos fatores de estrutura 
observados em um experimento de espalhamento.10 É preciso ter em mente, porém, 
que, uma vez que para sistemas moleculares em particular a estrutura é definida 
essencialmente pela função de correlação de pares orientacional, e não pela de dis-
tribuição radial sítio-sítio,11 essa comparação por si só não é suficiente para creditar 

7 Soper e Barney (2011).
8 Fischer et al. (2006).
9 Allen e Tildesley ([1987] 1992), Frenkel e Smit (1996).
10 Soper (2012).
11 Gray e Gubbins (1984).
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um dado potencial usado. Ainda assim, um alto nível de concordância entre a simu-
lação e o experimento é uma condição necessária que se deve verificar, ainda que 
não seja suficiente para aferir completamente a estrutura molecular.

Então, o que fazer quando, a despeito de todos os esforços, não se encontra 
uma função de potencial que reproduza adequadamente os dados experimentais? 
Em resposta a essa questão, métodos como RMC e EPSR foram inventados, com o 
objetivo de delimitar o espaço de procura do potencial desejado. Essencialmente, 
a ideia é colocar átomos e moléculas em uma caixa de simulação computacional, 
de forma consistente com os dados de espalhamento disponíveis. Com EPSR em 
particular, há uma vantagem adicional, nomeadamente, que, conforme a simulação 
evolui, mostra o espaço de configurações de forma que, se calhar, é análoga àquela 
acessada pelo sistema real, de tal forma que, após muitos passos de simulação, as 
funções de distribuição radial têm, estatisticamente, a qualidade das funções de dis-
tribuição real, e as flutuações estatísticas nas funções se tornam cada vez menores à 
medida que o conjunto de variáveis termodinâmicas amostradas aumenta.12

Agora, pergunta-se: é possível obter uma distribuição molecular única dos 
experimentos de difração usando as técnicas de EPSR ou RMC? Esse será o foco 
da discussão doravante, contudo, ao fazê-la, perceber-se-á que, paralelamente, es-
sas metodologias têm um papel subsidiário muito importante na identificação de 
prováveis erros no experimento e na extensão com que essas incertezas impedem a 
determinação de uma solução única. Em alguns casos, como a água, por exemplo, 
há dados suficientes para, pelo menos em princípio, uma separação completa dos 
dados em três fatores de estrutura parciais, OO, OH e HH. Em outros casos, como 
DMSO13 e NMF,14 isto não é possível porque o contraste isotópico de carbono, oxi-
gênio, enxofre e nitrogênio é ainda muito pequeno para prover informação isenta de 
ambiguidade. É claro que a maior parte dos sistemas estudados é do segundo tipo. 
Então, é interessante que se estabeleça a singularidade de qualquer reconstrução de 
dados que se faça e a extensão e natureza de qualquer ambiguidade.

3.2 emPirical Potential Structure refinement

Embora desenvolvido de forma independente, EPSR é similar ao método ori-
ginalmente proposto por Schommers,15 no qual a diferença entre uma função de 
distribuição radial simulada e a função calculada dos dados de espalhamento foi 
usada para perturbar o potencial interatômico, e essa perturbação foi acumulada até 
a simulação ser capaz de reproduzir a função medida. Neuefeind et al. exploraram 
um método mais sofisticado desenvolvido por Levesque et al. para realizar esse re-

12 Hansen e McDonald (1986).
13 Soper (2012).
14 Cordeiro e Soper (2009).
15 Schommers (1983).
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finamento, mas depois mostraram que o método de Schommers, mais simples, dá 
resultados equivalentes.16 EPSR dá resultados equivalentes aos obtidos pelo método 
de Schommers sem a complicação de se calcularem as funções de correlação direta 
parcial, cab(r), que não são facilmente obteníveis dos dados experimentais.

Na simulação EPSR, as moléculas são mantidas juntas por uma força har-
mônica simples, U(intra) (r). Cada distância intramolecular é caracterizada por uma 
distância média esperada, dmn, e por um fator Debye-Waller, wmn:
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3.1

em que rmn(i) é a separação dos átomos m e n na molécula i e w dmn mn mn
2 = / ,µ , com 

mmn = MmMn/(Mm + Mn), é a massa reduzida do par de átomos m,n. Esse termo de 
energia opera independentemente dos termos de energia de potencial intermolecu-
lar para evitar que o potencial empírico dissocie as moléculas. C é uma constante 
que é ajustada no início, para indicar a largura correta das linhas de correlação in-
tramolecular. O uso de um fator genérico de Debye-Waller, wmn, evita que se tenha 
de especificar esse valor para um grande número de pares de átomos.

A função de energia potencial intermolecular na simulação EPSR é repre-
sentada como a soma de dois termos: o potencial de referência (RF), que perma-
nece inalterado ao longo da simulação, e o potencial empírico (EP), que é derivado 
dos dados de espalhamento e que pode mudar, dependendo do grau de concor-
dância dos dados

 Uab
(inter) (r) = Uab

(RF) (r) + Uab
(EP) (r) 3.2

para o par de átomos a, b. Em princípio, o potencial de referência pode tomar qual-
quer forma, embora o que se utilize seja um potencial de combinação de Lennard-
-Jones e Coulomb e um termo exponencial puramente repulsivo.17 Esse termo é 
usado para prevenir sobreposição atômica, no caso de o potencial empírico tentar 
empurrar os átomos para cima uns dos outros. Isso pode ocorrer, por exemplo, se 
os dados contiverem erros sistemáticos, como discutido anteriormente, que não 
podem ser reproduzidos por distribuição de átomos que não estejam superpostos.

O potencial empírico é expandido em uma série de funções de Poisson, no 
espaço real:

 
U kT C k p r

k
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3.3

16 Neuefeind, Fischer e Schroer (2000a, 2000b).
17 Soper (2007a).
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em que σ é uma função de largura idealmente escolhida para atingir a estrutura 
genuína, enquanto mascara erros sistemáticos nos dados do espalhamento. A Equa-
ção 3.4 tem uma transformada de Fourier exata no espaço Q18 tal que, na prática, 
os coeficientes Cab(k) são estimados no espaço de medida do experimento e, então, 
usados para gerar o potencial empírico no espaço r. Isso evita que se precise de uma 
transformada de Fourier numérica dos dados de espalhamento, os quais podem ter 
muitos artefatos associados com truncamento e ruído, mas isso não garante que tais 
artefatos não sejam, em alguma extensão, carregados para dentro da simulação.

Calcular o potencial empírico usando a Equação 3.3 implica conhecer experi-
mentalmente os fatores de estrutura parciais sítio-sítio e as funções de distribuição 
radiais individuais. Na prática, o experimento mede uma soma ponderada de fatores 
de estrutura parciais, com os pesos obtidos da amplitude do espalhamento de nêu-
trons ou dos fatores de forma atômica dos componentes particulares presentes na 
amostra. Para se extrair de uma amostra com N pares de átomos todos os fatores 
de estrutura, necessitam-se N experimentos com pesos linearmente independentes 
(o número de pares de átomos está relacionado com o número de componentes J 
por N = J (J + 1)/2), o que torna impossível obter todos os fatores de estrutura de 
uma amostra, ainda que o número de componentes seja pequeno. Para o i-ésimo 
componente, o fator de estrutura medido pode ser escrito como:

 
F Q w Q H Qi ij j

j

n

( ) ( ) ( )=
=
∑

1  
3.5

em que a soma j representa todos os n tipos de pares de átomos no experimento. As 
funções de peso são expressas por

 wij (Q) = (2 − da(j)b(j))ca(j)cb(j)bi,a(j)bi,b(j) 3.6

para nêutrons, com a(j),b(j), o par de átomos associados com o j-ésimo termo, ca, a 
fração atômica do componente, a,bi,a, a amplitude da dispersão de nêutrons para o 
átomo de tipo α, na amostra i, o fator de estrutura parcial Hj(Q) e a transformada de 
Fourier da correspondente função de distribuição radial sítio-sítio (gj(r) – 1).

Uma vez que, na maioria dos casos, o número M de conjuntos de dados line-
armente independentes é muito menor que o número de fatores de estrutura par-

18 Id. (2005).
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cial disponível, M < N, o EPSR vence esses obstáculos da seguinte forma: em adição 
ao conjunto de dados M, um conjunto de dados N fictício, derivado somente de 
simulação, é calculado. Esse conjunto extra de dados são os N fatores de estrutura 
parcial sítio-sítio, tal que os pesos para esses termos extras são:

 wij(Q) = (1 – f) di–M,j para M < i ≤ M + N 3.7

em que f é um fator de feedback escolhido pelo usuário. Ao mesmo tempo, os pesos 
para o conjunto de dados experimental são multiplicados pelo fator f, tal que, quan-
to mais se escolhe um f →	1, mais se está assumindo confiança nos dados, e vice-
-versa – ao escolher f →	0, assume-se menor confiança neles. Escolher f = 1 significa 
total confiança nos dados, mas isso somente levará a uma solução se o conjunto de 
dados experimental for completo, isto é, se M ≥ N, e os pesos forem linearmente 
independentes. Com essas considerações, o conjunto total de M + N pesos pode ser 
invertido,19 tal que os fatores de estrutura parcial individual podem ser calculados 
por uma combinação de dados de espalhamento e de simulação. Claro, deve-se ter 
sempre em mente que, enquanto esse processo resolve o problema de inverter a 
matriz de pesos, ele ainda sofre a desvantagem de que o conjunto de dados expe-
rimental é incompleto e, portanto, não se pode ter uma resolução da estrutura da 
amostra isenta de ambiguidade.

Há, ainda, outro fator que afeta o resultado de uma simulação EPSR, a ampli-
tude do potencial empírico. Em EPSR, essa amplitude é definida como:
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3.8

Caso tivesse acesso a dados experimentais perfeitos, isto é, destituídos de 
qualquer fonte de erro, o EP cresceria em amplitude, até tal ponto que o ajuste com 
os dados experimentais não poderia mais ser melhorado. Nesse ponto, ele estabi-
lizaria e não mudaria mais. Todavia, há erros inevitáveis nos dados experimentais 
que não podem ser reproduzidos pela simulação, independentemente do que se faça 
no potencial empírico, sem que se crie algum tipo de consequência irreal, como a 
superposição de átomos. Isso deve estar na forma de um resíduo nos dados que não 
pode ser reproduzido ou se deve a alguma corcova no fator de estrutura medido, 
sem relação com a estrutura, mas com outro aspecto das medidas, como espalha-
mento inelástico, interferência do contêiner etc. Nessas circunstâncias, se deixado 
a seu bel-prazer, o EP crescerá indefinidamente em amplitude, tentando encontrar 
uma distribuição de átomos que ajuste as características encontradas nos dados, 
mas que são irreais. Para evitar que isso aconteça, limita-se a amplitude de EP, sendo 
que o valor desse limite é determinado pelo usuário.

19 Id. ibid.
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3.3 ePSr em n-metilformamida

Os dados de espalhamento de nêutrons foram obtidos a 298 K, no difratôme-
tro de nêutrons de baixo ângulo do Rutherford Appleton Laboratory, em Oxfordshi-
re, Inglaterra. Os dados de difração foram coletados em ângulos de espalhamento 
abaixo de 40°. Baixos ângulos de espalhamento ajudam a reduzir os efeitos de recuo 
nuclear nos dados coletados. Em razão de os nêutrons se espalharem diferente-
mente, dependendo dos isótopos presentes no material medido, um conjunto de 
três amostras de N-metilformamida, quimicamente similares, mas isotopicamente 
diferentes, foi submetido à difração de nêutrons para facilitar a extração das cor-
relações estruturais intermoleculares, a saber, C2H5ON, C2D5ON (em que átomos 
de hidrogênio foram substituídos pelo isótopo deutério), e uma mistura de 50% 
dos dois líquidos anteriores. Para obtenção dos difratogramas, as amostras foram 
introduzidas em celas de uma liga Ti0,68Zr0,32, de dimensões internas 1 mm x 35 mm 
x 35 mm e espessura de parede de 1,1 mm. Essa liga é “transparente” aos nêutrons, 
não produzindo nenhum espalhamento que interfira no sinal da amostra. Os dados 
foram obtidos com nêutrons de comprimento de onda λ, no intervalo de 0,075 a 
3,5 Å, sobre um correspondente intervalo de Q de 0,1 a 30 Å−1. Uma vez colhidos os 
dados, estes foram analisados com o programa Gudrun,20 que os “depurou” conside-
rando as contribuições das paredes da cela, background do instrumento, absorção e 
espalhamento múltiplo e normalizando os dados para unidades absolutas com uso 
do espalhamento de um padrão de vanádio.

Para a simulação, utilizou-se um potencial tipo OPLS-AA, otimizado ante-
riormente21 como ponto de partida para o subsequente refinamento da estrutura. 
O potencial entre os átomos foi construído por uma combinação de potenciais de 
Coulomb e Lennard-Jones, da forma usual,22 representada por:
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em que eab = (ea	eb)
1/2 , σab = 0.5 (σa + σb) e eo é a permissividade do espaço. Os 

parâmetros de Lennard-Jones e as cargas parciais do modelo de potencial usado 
encontram-se na Tabela 3.1. A simulação foi feita apenas com moléculas do con-
fôrmero cis (metil e oxigênio cis entre si), porque 95% das moléculas no líquido 
real estão nessa forma conformacional.23 A geometria molecular está detalhada em 
Cordeiro e Soper.24

20 Soper et al. (1989).
21 Cordeiro (1997).
22 Allen e Tildesley ([1987] 1992).
23 Luzar e Chandler (1993), McLain, Soper e Watts (2006).
24 Cordeiro e Soper (2009).
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Tabela 3.1 Parâmetros de Lennard-Jones e cargas usadas no potencial de NMF de referência.25

Átomo e (kJ/mol) σ (Å) q (e)

C 0,4389 3,75 0,34

O 0,6688 2,96 –0,46

H(C) 0,1520 2,70 0,12

N 0,5852 3,25 –0,70

H(N) 0,000 0,00 0,415

C(Me) 0,5016 3,63 0,285

H(Me) 0,000 0,00 0,000

A simulação de Monte Carlo, em si, segue o esquema tradicionalmente 
utilizado,26 com aplicação de condições de contorno periódicas e convenção de 
imagem mínima. Os potenciais de Lennard-Jones e de Coulomb são truncados, 
utilizando o formalismo mostrado em Cordeiro e Soper.27 A caixa de simulação é 
cúbica, contendo 500 moléculas, com densidade atômica de 0,09168 Å−3. Como o 
hidrogênio ligado ao nitrogênio é lábil, há uma troca isotópica de hidrogênios entre 
os nitrogênios na mistura isotópica 50%, aspecto que é considerado no refinamento 
dessa mistura. Tipicamente, as simulações com o potencial de referência sofrerão 
mil iterações, cada qual consistindo cinco tentativas de deslocamentos e rotações 
de cada molécula na caixa de simulação, com um fator de aceitação de 25% tal que, 
após cada iteração, há uma probabilidade de 75% de cada molécula ter sido movida 
ou rodada pelo menos uma vez. Para as simulações em que o potencial empírico 
está sendo refinado, há um período adicional de equilíbrio, até que a energia, a pres-
são e o ajuste com os resultados experimentais se tornem estáveis. Uma vez atingido 
o equilíbrio, a simulação prossegue por mais aproximadamente cinco mil iterações, 
para acumular as funções de distribuição radial. A Figura 3.1 mostra os fatores de 
estrutura totais, o refinamento EPSR e os resíduos obtidos para as três amostras.28

25 Cordeiro (1997).
26 Soper e Barney (2011), Frenkel e Smit (1996).
27 Cordeiro e Soper (2009).
28 Id. ibid.
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Figura 3.1 Dados de estrutura medidos experimentalmente (círculos) e refi namento EPSR 
(linhas) do espalhamento de nêutrons de C2NOH5 (no alto), C2NOD5 (embaixo) e da mis-
tura de 50% desses dois líquidos (no meio). Os gráfi cos estão deslocados de 1 unidade para 
melhor visualização. Os resíduos (diferença entre o experimental e o refi namento) para cada 
amostra (tracejado) encontram-se deslocados de −0,25 unidade com relação às curvas cor-
respondentes.

Como se observa, a qualidade do ajuste como um todo é bastante boa, em-
bora alguma discrepância entre o modelo empírico e os dados experimentais seja 
notada em baixas frequências, no caso do líquido totalmente protonado e da mis-
tura de 50%. Correções de fundo e de inelasticidade são mais difíceis de serem 
feitas quando os isotopômeros contêm hidrogênio leve, e essas são as causas nor-
malmente atribuídas à maior difi culdade de se conseguir um melhor ajuste nessa 
região de frequências.

As funções de distribuição radial total, f(r), obtidas pela transformada de 
Fourier dos dados experimentais de fator de estrutura, F(Q), e as correspondentes 
funções calculadas do refi namento EPSR estão na Figura 3.2.29

29 Id. ibid.
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Figura 3.2 Funções de distribuição radial obtidas por transformadas de Fourier dos dados 
experimentais de F(Q) (círculos) e refi namento EPSR (linhas) dos dados de espalhamento de 
nêutrons de C2NOH5 (no alto), C2NOD5 (embaixo) e da mistura de 50% desses dois líquidos 
(no meio).

A despeito da discrepância entre os dados experimentais e o potencial empí-
rico na região de 1 Å para a amostra protonada, no todo, o ajuste é bastante bom, 
indicando que as ligações atômicas no modelo (defi nem a forma das curvas no in-
tervalo entre 1 e 2,5 Å) estão adequadamente defi nidas.30

Os resultados das fi guras 3.1 e 3.2 indicam que a estrutura do líquido está 
adequadamente representada pela geometria molecular e pelo potencial empírico. 
Com esses resultados em mãos, passa-se a explorar a estrutura do líquido, com uso 
das ferramentas disponíveis para acessar as informações provenientes da distribui-
ção das moléculas pelo corpo da amostra. Como exemplo, mostram-se, na Figura 
3.3, algumas correlações de distribuição radial intermolecular, g(r), do líquido (para 
melhor compreensão das funções, consulte a estrutura molecular na Figura 3.7). 
Faz-se uma comparação das curvas obtidas somente com o potencial empírico e 
após o refi namento EPSR.31

30 Id. ibid.
31 Id. ibid.
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Figura 3.3 Funções de distribuição radial sítio a sítio derivadas dos cálculos EPSR (círculos) 
e sem refi namento de potencial (linhas). H(N) é o hidrogênio ligado ao nitrogênio e C(Me), 
o carbono do grupo metila.

Observa-se que a distância entre as moléculas parece ser um pouco menor 
no líquido, após o refi namento do potencial, sugerindo que as interações intermo-
leculares são um pouco mais intensas do que as representadas meramente pelo po-
tencial empírico. Contudo, no presente caso, as diferenças não chegam a ser muito 
acentuadas, o que signifi ca que o potencial empírico otimizado anteriormente32 é 
bastante realista. Uma análise mais extensiva da estrutura da NMF foi feita em outra 
oportunidade.33

3.4 ePSr na miStura n-metilformamida-dimetilSulfÓxido

Misturas de líquidos podem ser estudadas da mesma forma que líquidos pu-
ros.34 Como exemplo, relatam-se resultados obtidos para uma mistura NMF-DM-
SO, 80% em DMSO. O arcabouço experimental é o mesmo descrito no caso anterior, 
também sendo a mesma função de potencial intermolecular usada. No presente 
caso, usou-se como potencial empírico para representar o DMSO o potencial P1 
otimizado por Luzar e Chandler.35 Nesse caso, pelas razões apontadas anteriormen-
te, um conjunto de cinco amostras quimicamente similares, mas isotopicamente 

32 Cordeiro (1997).
33 Cordeiro e Soper (2009).
34 Id. (2011, 2013).
35 Luzar e Chandler (1993).
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diferentes, foi submetido à difração de nêutrons: (1) N:H-D:H; (2) N:H-D:HD; (3) 
N:H-D:D; (4) N:HD-D:D; e (5) N:D-D:D. Detalhes das composições das amostras 
encontram-se na Tabela 3.2.

A Figura 3.4 mostra os fatores de estrutura totais e o refi namento EPSR ob-
tidos para as cinco amostras.36 Como um todo, a qualidade do ajuste é bastante 
boa, com pequenas discrepâncias entre os valores experimentais e os obtidos com o 
refi namento em baixos valores de Q. Como já discutido anteriormente, correções de 
background e inelasticidade para os dados são mais difíceis de serem feitas quando 
os isotopômeros contêm hidrogênio leve.37

Tabela 3.2 Amostras da mistura NMF-DMSO submetidas à difratometria de nêutrons.
Amostras NMF DMSO

N:D-D:D DCONDCD3 (CD3)2SO

N:HD-D:D HCONHCH3/DCONDCD3
(*) (CD3)2SO

N:H-D:D HCONHCH3 (CD3)2SO

N:H-D:HD HCONHCH3 (CH3)2SO/(CD3)2SO(*)

N:H-D:H HCONHCH3 (CH3)2SO

Notação: N:D-D:D ≡ NMF: totalmente deuterado-DMSO: totalmente deuterado. O signifi cado para as quatro outras amostras 

pode ser facilmente percebido por analogia. * O líquido é uma mistura de 50% de NMF completamente deuterado e 50% de 

NMF completamente protonado.

Figura 3.4 Dados de fatores de estrutura total medidos experimentalmente (círculos) e refi -
namento EPSR (linhas) para os dados de espalhamento de nêutrons coletados das amostras 

36 Cordeiro e Soper (2013).
37 McLain, Soper e Watts (2006), McLain et al. (2007).
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listadas na Tabela 3.1 (os gráfi cos estão deslocados verticalmente de 0,5 n, com n = 0 →	4, 
para facilitar a visualização).

As funções de distribuição radial total, f(r), que são obtidas por transformadas 
de Fourier do inverso dos fatores de estrutura experimentais, F(Q), e as correspon-
dentes funções calculadas do refi namento EPSR são mostradas na Figura 3.5.

Figura 3.5 Funções de distribuição radial determinadas por transformadas de Fourier 
diretas dos dados experimentais (círculos) e refi namento EPSR (linhas) para os dados de 
espalhamento de nêutrons coletados das amostras listadas na Tabela 3.1 (os gráfi cos estão 
deslocados verticalmente de 0,5 n, com n = 0 →	4, para facilitar a visualização).

O ajuste é signifi cativamente bom no intervalo entre 1 e 3 Å, indicando que 
as ligações moleculares em ambos componentes da mistura estão adequadamente 
representadas. Em particular, é relevante chamar a atenção para a concordância na 
região de 2 Å, em função da necessidade de uma caracterização adequada da ligação 
de hidrogênio entre as moléculas.38

Os resultados mostrados na fi gura sugerem que o modelo molecular refi nado 
está apto a mimetizar as interações intermoleculares de forma adequada. Então, como 
já feito no caso anterior, uma vez que se tenha atingido um modelo molecular que 
seja capaz de reproduzir a estrutura experimental do líquido, pode-se usar simulação 
computacional para explorar mais detalhadamente sua estrutura. Como sempre, um 
ponto de partida natural é obter as funções de distribuição radial, g(r), do sistema, 
calculadas a partir do modelo refi nado. Algumas das funções de distribuição radial 

38 McLain et al. (2007).
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obtidas na mistura-exemplo são mostradas na Figura 3.6 (para entender melhor os 
símbolos, consulte a Figura 3.7).

Figura 3.6 Funções de distribuição radial derivadas de EPSR para os pares de átomos indica-
dos nas fi guras. C(me) é o carbono metílico em NMF, C = é o carbono carbonílico, OD é oxi-
gênio em DMSO, ON é oxigênio em NMF e HN é o hidrogênio ligado ao nitrogênio em NMF.

Figura 3.7 Moléculas de NMF (esquerda) e DMSO (direita). Os átomos de hidrogênio do 
grupo metil foram removidos para simplifi car.

Uma análise mais extensiva da estrutura da mistura NMF-DMSO foi feita 
alhures.39

39 Cordeiro e Soper (2013).
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3.5 concluSão e PerSPectivaS

Então, em resumo, há três aspectos que o usuário da técnica deve ter em men-
te antes de rodar uma simulação EPSR, especificamente: que potencial de referên-
cia adotará, que confiança tem nos dados experimentais e que amplitude máxima 
adotará para o potencial empírico. Em princípio, não há escolhas simples para esses 
valores. Na prática, porém, a escolha do fator de confiança e amplitude máxima do 
potencial empírico é bastante direta e tem efeito relativamente pequeno no resultado 
final. A escolha do potencial de referência é menos direta, em particular, quando os 
dados experimentais estão incompletos, o que, como discutido, acontece em função 
do número de experimentos que se teria de ter em um dado caso particular. Nesse 
caso, porém, utiliza-se um processo útil, que permite ao método EPSR identificar o 
potencial mais provável que é compatível com os dados.40

Vê-se, portanto, que EPSR é uma ferramenta bastante poderosa para interpre-
tar dados de espalhamento, em termos de modelos atomísticos tridimensionais da 
estrutura, pois pode fornecer ao pesquisador conhecimento valioso sobre a organi-
zação local dos materiais que estão sendo investigados. Todavia, talvez sua maior vir-
tude seja poder ser usada para explorar as ramificações estruturais de qualquer dado 
de espalhamento disponível: de que forma, especificamente, aqueles dados definem 
a estrutura, se os modelos existentes para o potencial interatômico estão corretos ou 
não, se os dados em si contêm falhas que têm origem nas incertezas das medidas e 
quão grandes são as variações na estrutura que são ainda consistentes com os dados. 
Ela atinge todas essas informações porque os graus de superposição atômica e a na-
tureza das forças intermoleculares estão sob controle do pesquisador.
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