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Introdução 

A glicina é o menor aminoácido e um dos mais 
abundantes já detectados em amostras de 
meteoritos [1]. Em trabalhos anteriores, os caminhos 
de decomposição da glicina no ISM (interstelar 
medium– meio interestelar) foram estudados e seu 
caminho mais favorável foi apontado como sendo o 
que forma os produtos: H, CO2 e CH2NH2

+ [2]. A 
literatura aponta que estruturas sólidas 
desempenham um papel fundamental na química da 

glicina no ISM [3] sendo a -, - e -glicina os 
principais polimorfos. Esse trabalho tem como 
objetivo obter a melhor descrição desses polimorfos 
através de um modelo de cluster moleculares, 
validando os resultados obtidos através da 
comparação da energia de rede com os valores 
experimentais de entalpia de sublimação.  

Resultados e Discussão 

Cálculos de otimizações de geometria e frequência 
vibracionais foram realizados através de cálculos 
DFT. Os resultados de três funcionais de densidade 
foram comparados: B3LYP, PBE0 e WB97X, assim 
como as funções de base def2-SVP, def2-TZVP e 
def2-TZVPP. Par aa correção do erro de 
superposição de bases (BSSE), o esquema gCP foi 
empregado. Para incluir os efeitos das correlações 
de longa distância, a correção D3BJ foi aplicada. Os 
valores de energia de rede (Elatt) foram obtidos 
usando a seguinte equação: 

 
onde Uptr se refere à energia de transferência de 
próton, da forma zwiteriônica, presente no cristalm, 
para a molécula na fase gasosa. As células unitárias 

de -glicina (4 moléculas) e -glicina (2 moléculas) 
e as expansões, em respeito aos eixos a, b e c, 
3x1x3 e 4x1x4, contendo 16, 36 e 64 unidades 

moleculares, respectivamente, para a -glicina e 8, 

18 e 32 moléculas, respectivamente, para a -
glicina, foram estudadas. Uma comparação dos 

valores de energia de rede obtidos para a -glicina, 
em diferentes funcionais, em respeito ao desvio do 
valor experimental (-34.18 kcal mol-1) foi realizado e 
os resultados estão sendo mostrados na Figura 1. 
Os resultados para as expansões 3x1x3 e 4x1x4, 
obtidos no nível B3LYP-gCP-D3/def2-SVP estão 
sendo reportados na Figura 2. 

 
Figura 1. Desvio dos resultados de energia de rede, 
em relação ao valor experimental obtidos na: (a) 
célula unitária (b) supercélula 2x1x2. 

 
Figura 2. Esquerda: Valores de energia de rede 
obtidos para em função do tamanho do cluster. 
Direita: Extrapolação da energia de rede para um 
cluster infinito. 

Conclusões 

Em comparação ao valor experimental, o melhor 
valor de energia de rede obtido foi para a 
supercélula 2x1x2, com um desvio de apenas 0,66 
kcal mol-1 no nível PBE0-gCP-D3/def2-SVP. A 
extrapolação para um cluster infinito, obtido para as 

fases - e -glicina, mostrou valores de -39.65 kcal 
mol-1 e 34,75 kcal mol-1, respectivamente. 
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