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Resumo

O complexo formado pela molécula de tetraciclina com o íon de magnésio é capaz de

impedir a replicação do material genético no ribossomo bacteriano, tornando a tetraciclina

um excelente antibiótico. Outra aplicação da tetraciclina, ligada ao íon európio, consiste

em estimar a concentração de colesterol no sangue a partir das mudanças do espectro de

emissão. Tal técnica apresenta uma resposta imediata e confiável, comparada às técnicas

atuais. Em geral, o espectro de absorção e emissão da tetraciclina é bastante sensível aos íons

alojados e ao pH do solvente que o conjunto está imerso. Entretanto, o espectro de absorção

teórico em solvente foi obtido com simples modelos contínuos que não consideram inter-

ações específicas impostas pelo ambiente no líquido, além da escassez de estudos teóricos

para os complexos. Nossa proposta é obter o espectro de absorção eletrônica da tetraciclina

e dos complexos formados com os íons Mg e Eu. Além disso, analisamos as mudanças de in-

tensidade e deslocamentos dos máximos das bandas nos sistemas mencionados, em função

do pH do solvente e do posicionamento do íon, estimando seu correto posicionamento.

Realizamos a simulação clássica usando a técnica de Monte Carlo aplicando o potencial de

Lennard-Jones mais Coulomb para cada átomo da molécula de tetraciclina e dos complexos

em água. O espectro de absorção eletrônica foi obtido a partir da teoria funcional da densi-

dade dependente do tempo considerando diversos modelos para descrição do solvente e do

íon. Em geral, obtivemos uma boa descrição qualitativa dos espectros, quando comparado

com os resultados experimentais. Os deslocamentos das bandas e mudanças de intensi-

dades foram bem descritos pelos modelos que utilizaram a simulação clássica para gerar

as configurações. Porém cada modelo privilegiou uma propriedade de um determinado

sistema, tanto para as diferentes formas da tetraciclina quanto para a presença de íons.

Palavras-chaves: tetraciclina, magnésio-tetraciclina, európio-tetraciclina, espectro de

absorção, teoria do funcional da densidade dependente do tempo, simulação por Monte

Carlo
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Abstract

The complex formed by the tetracycline molecule with the magnesium ion is able to

avoid the replication of the genetic material in bacterial ribosome, making tetracycline an

excellent antibiotic. Another application of tetracycline attached to the europium ion, is

to evaluate the concentration of cholesterol in the blood from the changes in the emission

spectrum. This technique presents an immediate and reliable response compared to current

techniques. In general, the absorption and emission spectrum of tetracycline is sensitive

to ions coupled and the pH of the solvent that the complex is immersed. However, the

theoretical absorption spectrum in solvent was obtained with simple continuum models

that do not consider specific interactions imposed by the liquid environment, and also

the lack of theoretical studies for the complexes. Our proposal is to obtain the electronic

absorption spectrum of tetracycline and complexes formed with the ions Mg and Eu. In

addition, we analyze the changes in intensity and peak shifts of the bands in the systems

mentioned as the function of pH of the solvent and the position of the ion, and estimating

the correct position of the ion. We performed a simulation using the classical Monte Carlo

technique applying the Lennard-Jones plus Coulomb potential for each atom of the molecule

tetracycline and complexes in water. The electronic absorption spectrum was obtained with

the time dependent density functional theory considering several models to describe the

solvent and ion. In general, we obtained a good qualitative description of the spectra when

compared to the experimental results. The shift of the bands and intensity changes were

well described by the used models on classical simulation. However, each model favored

one property of the system, both for the different forms of tetracycline and for the presence

of ions.

Keywords: tetracycline, magnesium-tetracycline, europium-tetracycline, absorption

spectrum, time dependent density functional theory, Monte Carlo simulation
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Capítulo 1

Introdução

A espectroscopia consiste em uma série de técnicas para caracterizar qualquer

amostra a partir de sua interação com a radiação eletromagnética. A escala de

energia avança sobre todo o espectro eletromagnético, sendo que cada região está

associada a um tipo de propriedade específica: vibrações moleculares estão rela-

cionadas com a região do infravermelho, transições eletrônicas estão relacionadas

com a região da radiação ultravioleta e visível, sendo responsáveis pelas cores que

observamos nos objetos. Considerando uma molécula como a amostra a ser anali-

sada por técnicas espectroscópicas, mudanças em sua estrutura ou no meio que está

imersa podem modificar a absorção/emissão eletrônica [1].

Essa sensibilidade das moléculas é amplamente empregada em sondas bio-

lógicas, as quais são inseridas em diferentes sistemas emitindo informações sobre

a interação com o meio que estão presentes. Contudo, o simples acúmulo de in-

formações não proporciona nenhum conhecimento, sendo necessário um estudo

mais apurado da sonda a fim de interpretar as informações emitidas. A utiliza-

ção de modelos teóricos simplificados é uma boa iniciativa, embora a aplicação de

métodos que utilizam a mecânica quântica sejam muito mais adequado para uma

descrição rigorosa dos sistemas estudados.

Com o avanço da MQ e dos computadores, a solução de problemas envolvendo
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2 INTRODUÇÃO

o cálculo de propriedades de átomos e/ou moléculas evoluiu bastante nas últimas

décadas [2]. Os primeiros cálculos de espectroscopia foram realizados para sistemas

de poucos átomos usando métodos semi-empíricos na década de 1950, sobretudo

o modelo de Hückel. Atualmente é comum a observação de sistemas compostos

por dezenas ou até centenas de átomos sendo tratados através de modelos como a

Teoria do Funcional da Densidade (DFT) e pós-Hartree-Fock. Tal desenvolvimento

levou a uma intensa busca por mais precisão na descrição das diversas propriedades

atômicas e moleculares. A inclusão do solvente em tais modelos, demonstrou-se

seu refinamento bem sucedido e o qual vem sendo amplamente utilizado [3]. Con-

tudo, aproximações são necessárias quando solvente e soluto são tratados por meio

da MQ, devido a diversas dificuldades, o que inclui o alto custo computacional.

Uma das alternativas é o método sequencial mecânica molecular/mecânica quân-

tica (S-QM/MM) [1], no qual o cálculo de MQ é realizado numa região pequena

oriunda da simulação clássica, de forma a permitir a tratamento de propriedades

termodinâmicas.

Nossa proposta é estudar a sonda Tetraciclina (TC) e seus complexos com Mg2+

e Eu3+. Serão aplicadas as técnicas utilizadas e desenvolvidas por nosso grupo, a

fim de obter o espectro de absorção eletrônica dos sistemas citados, considerando a

água como solvente. Este é um problema complexo, pois se trata de uma molécula

relativamente grande, que modifica a forma apresentando desprotonação/proton-

ação em função da acidez do meio e possui várias posições ainda indefinidas para

hospedagem dos íons.

Esta tese está dividida em 6 capítulos, contendo introdução (1), onde apresenta-

se um panorama geral do trabalho; metodologia (2) com a descrição do procedi-

mento usado para obter o espectro de absorção a partir das configurações. Nos

capítulos seguintes apresenta-se resultados obtidos: espectro de absorção da TC

em água (3) ; o complexo MgTC em água (4); o complexo EuTC em água (5). No
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capítulo final, conclusões (6), temos a discussão geral dos resultados obtidos.

1.1 Tetraciclina

Antibiótico é uma substância capaz de deter um elemento estranho ao or-

ganismo, matando-o ou inibindo sua reprodução. Em geral, o elemento estranho

configura-se como um conjunto de bactérias ou fungos, causadores de diversos

males ao indivíduo infectado. Um dos primeiros exemplos de antibiótico provém do

grupo das penicilinas, utilizado desde a Grécia Antiga de forma bastante precária, a

partir do bolor do pão. Em 1928, Alexander Fleming [4], ganhador do prêmio Nobel

de Medicina em 1945, descobriu o comportamento do fungo por acaso. Desde a Se-

gunda Guerra Mundial a penicilina vem sendo largamente utilizada, inaugurando

assim uma revolução na busca por outros antibióticos.

Nos anos de 1950, um importante grupo de antibióticos, chamado de tetraci-

clinas, foi descoberto por Benjamin Minge Duggar [5] onde as moléculas deste

grupo compartilham as seguintes características químicas: quatro anéis de carbono

formando uma cadeia linear e diversos grupos funcionais acoplados em certas ex-

tremidades da molécula. Este novo grupo possibilitou tratar um número maior de

infecções do que o grupo das penicilinas e desencadeou uma corrida por novos

antibióticos [6]. Na figura 1.1 e na tabela 1.1 temos diversas moléculas pertencentes

a este grupo, mudando apenas algumas terminações. Seu principal membro, a

TC, é sintetizada a partir da Clorotetraciclina que por sua vez é obtida da bactéria

chamada Streptomyces aureofacians [7, 8].

A TC atua sobre bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, Clamídias, Ri-

quétsias e até em alguns protozoários, sendo considerado um antibiótico de amplo

espectro [4]. A lista de infecções tratadas com este antibiótico é ampla: antraz,

infecções por clamídia, acne, pneumonia comunitária, cólera, sífilis, peste negra,
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1.2 Complexos MgTC e EuTC

O íon magnésio desempenha um papel vital em vários processos de diver-

sas espécies. Por exemplo, a fotossíntese ocorre pela presença do complexo Mg-

porfirina [13], da mesma forma que a obtenção de energia via o processo ATP

necessita do íon Mg [14]. A estrutura do material genético se torna mais rígida na

presença do íon, sendo que este é necessário para o processo de replicação dentro

do ribossoma [15].

O mecanismo de atuação antibacteriana só ocorre quanto o íon Mg2+ se

hospeda na TC, formando o complexo MgTC [16]. O primeiro passo ocorre quando

o MgTC passa pela parede bacteriana se ligando ao ribossoma, precisamente na

subunidade 30S. O ribossoma tem a função de sintetizar proteínas e enzimas, fun-

damentais para a manutenção da célula, ligando-se ao RNA para fazer a leitura

sequencial e gerar a cadeia polipeptídica. Quando o complexo MgTC se acopla com

a subunidade 30S, o ribossoma perde a sua função e deixa de copiar RNA, inibindo

a síntese proteica [17,18]. Este procedimento de formação do complexo da TC, com

íon de carga positiva, só é possível pela presença de diversos grupos funcionais na

molécula. A TC permite o acoplamento de diversos outros íons, entre eles Ca2+,

Co2+, Fe2+, Fe3+, Al3+ e Eu3+.

Vários lantanídeos são utilizados como sondas biológicas e o Európio não foge

à regra [19,20]. Entretanto, o íon isolado não consegue apresentar uma emissão forte,

quando comparado a outras sondas. A fim de sanar essa dificuldade é necessário

que o Eu se acople a um ligante, por exemplo a molécula de TC, formando o

complexo EuTC [21]. Esse aumento da emissão é bem descrito pelo efeito antena,

onde a TC absorve muito mais a luz do que o Eu isolado. Após algumas transições

internas e decaimentos, parte restante da energia inicial é transferida diretamente

ao íon, aumentando fortemente a emissão eletrônica. O diagrama de Jablonski do
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EuTC ilustra bem o efeito antena e está mostrado na figura 1.3.

Figura 1.3: Efeito antena a partir do diagrama de Jablonski. O ligante, TC, absorve luz e transfere essa
energia para os estados excitados singletos (S1). Parte desta energia retorna ao estado fundamental
(S0) por um processo chamado de fluorescência enquanto que outra parte é transferida para os
estados excitados tripletos (T1). Neste ponto, uma parte da energia presente em T1 decai para o
estado fundamental por um processo chamado fosforescência enquanto que o restante da energia é
transferido para os estados excitados quintetos do Eu3+. A emissão mais intensa é no comprimento
de onda de 615 nm (5D0 →7F2), na cor vermelha, que decai para o estado septeto fundamental do
íon.

As características que tornam o EuTC uma sonda biológica promissora são o

longo tempo de decaimento, grande deslocamento Stokes e a alta intensidade da

fluorescência [19,22–24]. A sonda EuTC vem sendo usada para determinar a quan-

tidade do colesterol no sangue [25]: uma amostra do sangue é coletada do paciente,

onde se adiciona uma quantidade de EuTC, na qual a intensidade da luz emitida,

a partir de um aparato que excita a amostra, definirá a concentração do colesterol

“ruim” (LDL). Esse procedimento oferece uma resposta imediata comparada às

atuais técnicas de aferimento de colesterol em um indivíduo.

Geralmente, o íon Eu possui carga +3e e quando complexado com a molécula

de TC muda os valores de pKa. Observando a tabela 1.2, a mudança da forma

zwiteriônica para forma ânion monovalente da TC em água apresentava pKa igual
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a 7,7 alterando-se para o valor 3,8 quando o Eu é complexado [26]. Essas mudanças

no pKa tornam necessário o estudo de mais uma forma da TC, a ânion trivalente

(TC3−), que tem sua incidência maior complexada ao Eu e com pH acima de 7,33.

Nesta situação, o complexo fica com sua carga total nula.

Tabela 1.2: Novos valores do pKa quando o Eu está complexado com a molécula TC [26].

Reação pKa

(

Eu3+(TC±)
)

3+
⇋

(

Eu3+(TC−)
)

2+ + H+ 3,77 ± 0,07
(

Eu3+(TC−)
)

2+
⇋

(

Eu3+(TC2−)
)

+ + H+ 5,05 ± 0,02
(

Eu3+(TC2−)
)

+
⇋

(

Eu3+TC3−
)

0 + H+ 7,33 ± 0,04

A distribuição eletrônica de cada íon apresenta informações interessantes. O

Mg, possui 12 elétrons em sua forma neutra, mas o íon Mg2+ perde os elétrons do

orbital 3s, mantendo os orbitais da camada 2 totalmente preenchidos. Já o Eu, que

possui 63 elétrons, perde os elétrons do orbital 6s e mais um elétron do 4 f , ficando

este com 6 elétrons para 7 orbitais. Ocorre uma blindagem no Eu3+, pois os elétrons

envolvidos na emissão do Eu ficam localizados internamente em relação ao orbitais

5s e 5p. O diagrama abaixo ilustra tal situação.
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1.3 Espectros de Absorção Experimentais

Para validar nossos resultados faremos comparações com diversos dados ex-

perimentais obtidos ao longo de quase 60 anos por diferentes grupos de pesquisa.

Tal observação começa em 1953 por Boothe et al. que encontraram os máximos

em 220 nm (log ǫ = 4,11), 268 nm (log ǫ = 4,26) e 355 nm (log ǫ = 4,12) para a

molécula de TC em 0,1 N de ácido clorídrico [27]. Outro trabalho, do mesmo ano,

desenvolvido por Conover et al. [28] apresenta os máximos do espectro de absorção

UV-Vis da TC em 268 nm (log ǫ = 4,27) e 363 nm (log ǫ = 4,14) em solução de 0.01

M de ácido clorídrico em metanol e 246 nm (log ǫ = 4,24) e 372 nm (log ǫ = 4,20

) em solução de 0,01 M de hidróxido de sódio em metanol. Em 1986, Takahashi e

colaboradores [29] obtiveram o espectro da TC em água em duas situações: com

pH 6,5, foram encontrados máximos em 270 nm e 360 nm enquanto no pH 8,5, os

máximos estão localizados em 270 nm e 370 nm.

(a) Resultados por Schneider et al. [30]. (b) Resultados por Amat et al. [31].

Figura 1.4: Espectro de absorção experimental da TC em água, considerando as diferentes formas
do soluto.

Como pode ser visto nos resultados experimentais acima, mudanças no pH

modificam o espectro de absorção causando, principalmente, deslocamentos nos

máximos de absorção UV-Vis. Tais diferenças são importantes no decorrer desta
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tese, visto que trabalharemos com algumas formas da TC que são mais abun-

dantes em determinados valores de pH conforme pode ser observado na figura

1.2. Schmeider e colaboradores [30] estudaram, em 2003, os efeitos da mudança do

pH no espectro de absorção onde a TC foi colocada em solução aquosa usando as

quatro formas citadas anteriormente, exposto na figura 1.4(a). Um estudo recente

por Amat e colaboradores [31] foi efetuado com os mesmos compostos da TC e

também pode ser visto na mesma figura 1.4(b). Em ambas as situações, os resulta-

dos concordam de forma muito satisfatória tanto no valor do máximo de absorção

quanto na intensidade.

Ambos os casos da figura 1.4 apresentam o mesmo comportamento: a banda

de absorção na região de 350 nm sofre deslocamentos para o vermelho com o

aumento do pH do solvente. Estes máximos ocorrem, de acordo com Schneider e

colaboradores [30], em 355 nm para TC+, 358 nm para TC±, 372 nm para TC+ e 381

nm para TC2+. Para a segunda banda, os máximos ficam em torno de 270 nm. Amat

e colaboradores [31] localizaram os máximos em 357 nm para TC+, 358 nm para

TC±, 371 nm para TC+ e 376 nm para TC2+.

(a) Solvente com pH igual a 7.0, onde prevalece
a forma TC± ligada ao Mg2+.

(b) Solvente com pH igual a 8.5, onde prevalece
a forma TC− ligada ao Mg2+.

Figura 1.5: Espectro de absorção experimental da TC livre e complexada com Mg2+ em água [30].

A presença de íons modifica de modo relevante o espectro de absorção eletrônica,
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como podemos observar no complexo MgTC, presente na figura 1.5 e na tabela 1.3.

Analisando os resultados de Schneider e colaboradores [30], no pH igual a 7,0, onde

está mais presente a forma TC±, o íon desloca o máximo da banda do espectro expe-

rimental de 360 para 374 nm, não havendo diferença com a presença de um ou dois

íons Mg complexados. O mesmo comportamento foi observado para pH igual a 8,5,

onde predomina a forma TC−. Para o máximo na região de 270 nm, cada espectro

apresenta um máximo específico, mas todos estão em torno do mesmo ponto. Para

os resultados do complexo Mg2TC ocorre um aumento da intensidade da banda em

240 nm em ambos os casos.

Tabela 1.3: Máximos do espectro de absorção do Mg complexado à molécula TC com as posições e
os valores da intensidade. Resultados obtidos por Carlotti e colaboradores [32].

Estrutura pH λabs / nm ǫ a /M−1 cm −1

TC±

5,0

275; 355 13300; 12700

Mg2+TC± 240; 270; 365 12900; 14500; 14600

(Mg2+)2TC± 235; 270; 375 18500; 19500; 19300

TC−

9,0

270; 370 14000; 15300

Mg2+TC− 270; 375 13800; 19300

(Mg2+)2TC− 240; 270; 375 25100; 22700; 27800

Carlotti e colaboradores [32] sintetizaram diversos resultados dos complexos

formados com as moléculas do grupo das tetraciclinas, contudo analisaremos apenas

os casos para pH 5,0 e 9,0 (tabela 1.3). O surgimento de uma terceira banda na região

de 240 nm e o deslocamento para o vermelho da banda de 370 nm são as principais

mudanças com a presença do íon Mg. Para a forma TC−, a presença do íon desloca

a banda inicialmente em 370 nm para 375 nm. Essa diferença cresce para 10 nm

quando analisamos a forma TC±.

Observamos que a presença do íon Mg provoca pequenas mudanças no es-
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Figura 1.6: Comparativo do espectro de absorção da TC e do complexo EuTC em solução aquosa [25].

pectro de absorção eletrônica. O íon Eu provoca mudanças maiores (figura 1.6)

forçando o máximo do espectro de absorção sair de 370 nm da TC em solução

aquosa para 395 nm quando o complexo EuTC é formado na mesma solução, cau-

sando um deslocamento de 25 nm. Outro fato interessante é que a banda na região

de 270 nm diminuiu de intensidade, comparado à banda em 370 nm. Este resultado

foi obtido por Courrol e Liu [21,25], com interesse de criar uma sonda para estimar

a quantidade de colesterol no sangue.

Todos estes resultados experimentais mostram deslocamentos nas posições

dos máximos e na intensidade do espectro de absorção eletrônica. Há também

mudanças nas intensidades das bandas observadas. Em todos os casos, o solvente

utilizado foi a água e a mudança de pH foi forçada com a adição de cátions ou

ânions na solução.

1.4 Motivação

O método S-QM/MM (Sequential quantum mechanics/molecular mechanics) vem

sendo usado com relativo sucesso por nosso grupo de pesquisa [33–38]. Cálculos do

espectro de absorção eletrônica considerando o solvente, seja na forma explícita ou
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como campo eletrostático ou a mistura das duas representações, têm apresentado

tendências e valores que concordam muito bem com os resultados experimentais.

O escopo deste trabalho é aplicar as técnicas utilizadas e desenvolvidas por nosso

grupo, a fim de obter o espectro de absorção eletrônica da TC e dos complexos

MgTC e EuTC e em todos os casos consideraremos a água como solvente. A

molécula de TC possui, em sua forma neutra, a seguinte composição: C22H24O8N2.

Além das dificuldades impostas pelo tamanho e as várias formas da TC, devemos

nos preocupar aonde os íons irão se hospedar na molécula. Os íons Mg e Eu

possuem cargas +2e e +3e, respectivamente, o que facilita o compartilhamento do

conhecimento adquirido de um sistema para outro.

No caso Eu3+, os conjuntos de bases que descrevem o íon com todos os 60

elétrons apresentam dificuldades para convergir o cálculo do campo auto consis-

tente. Um detalhamento acurado para os elétrons mais internos não é fundamental

comparado aos elétrons mais externos para a realização do cálculo da absorção

eletrônica, permitindo a utilização de potenciais que substituem os elétrons do

caroço. Essa aproximação, que também apresenta correções relativísticas necessárias,

é chamada de ECP (Effective Core Potential ou potencial efetivo de caroço), reduzindo

o custo computacional sem prejudicar marcantemente a qualidade do resultado.

Para obter o espectro de absorção será necessário recorrer a cálculos de Mecânica

Quântica (MQ). Neste ponto, faz-se necessário balancear o recurso computacional e

a qualidade dos resultados adquiridos e para este fim vamos utilizar a DFT. De forma

geral, a DFT situa-se entre os métodos semi-empíricos e os métodos pós-HF mais

acurados, proibitivos para o tamanho do sistema estudado, considerando nosso

aparato computacional. Estes cálculos de MQ serão aplicados em configurações do

sistema soluto-solvente, provenientes de simulações clássicas a partir do método de

Monte Carlo. Os espectros de absorção calculados para a TC e complexos MgTC e

EuTC serão comparados com espectros de absorção experimentais a fim de avaliar
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a qualidade do procedimento S-MQ/MM, observando as posições dos máximos das

bandas e os valores dos deslocamentos. Vamos considerar o solvente formado ape-

nas por moléculas de água, pois a quantidade de cátions ou ânions, para os valores

de pH trabalhados, são desprezíveis comparados ao número de moléculas de água

em nossas simulações.



Capítulo 2

Metodologia

Neste capítulo, apresentaremos brevemente as teorias associadas às ferramen-

tas empregadas nesta tese para a obtenção dos resultados, tanto para a simulação

clássica como para os cálculos de MQ. Diversas referências possuem os temas ap-

resentados de forma mais aprofundada como livros [1, 3, 39–43] e artigos de re-

visão [44–47].

2.1 Simulações Clássicas

A qualidade do resultado de qualquer propriedade a ser calculada depende

do nível de aproximação utilizado. No decorrer deste texto observamos que várias

aproximações foram empregadas, as quais conduziram a uma boa descrição do

sistema estudado. A primeira aproximação é desprezar, no primeiro momento, a

presença dos elétrons. Assim o sistema molecular é composto apenas por sítios

que representam as massas atômicas, com massas e cargas específicas. Tal etapa é

nominada de simulações clássicas e tem por finalidade gerar as configurações que

incluem as posições de todos os sítios, isto é, as posições dos átomos respeitando as

flutuações características pelo sistema líquido.

Ao se trabalhar com simulações clássicas de moléculas, dois métodos são

15
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muitos utilizados: Dinâmica Molecular (DM) e Monte Carlo (MC). O método de

DM consiste em resolver as equações de Newton de todos os átomos do sistema

para intervalos de tempo discretizados. Usando um potencial conhecido, as forças

que atuam em cada átomo são calculadas, e assim, é possível obter posições e

velocidades de todos os átomos em tempos seguintes. Estudar propriedades que

dependam da evolução temporal do sistema é mais factível com a DM por ser

processo determinístico.

Já no método de MC, não usamos informações das velocidades de cada um

dos átomos e de propriedades que dependam da evolução temporal. Em síntese, a

simulação via MC é um processo no qual as propriedades de interesse são obtidas

com médias de diferentes estados configuracionais acessíveis no equilíbrio termo-

dinâmico. A ideia do MC nasceu no século XVIII, porém foi com o surgimento de

grandes computadores e do interesse em obter previsões sobre fissão nuclear para

fabricação da bomba atômica no período da Segunda Guerra Mundial [39], que a

metodologia ganhou um grande impulso.

2.1.1 Monte Carlo

Na simulação MC1, as propriedades de interesse são obtidas com médias

configuracionais do sistema em equilíbrio termodinâmico. Sendo um processo es-

tocástico, a evolução temporal do sistema não é considerada, perdendo informações

interessantes, como a velocidade de cada partícula em função do tempo de simu-

lação. Como estamos interessados em obter médias configuracionais para cálculos

de MQ posteriores, dados sobre as velocidades dos átomos ou moléculas não são

necessários.

Inicialmente são colocados N moléculas de forma aleatória numa caixa cúbica

de volume não fixo, respeitando a densidade inicial. Para evitar problemas com as

1Para realização das simulações clássicas, usamos o programa DICE [48].
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bordas da caixa de simulação, são geradas caixas em todas as direções, todas imagens

da caixa central. Caso um átomo saia da caixa central, o mesmo será substituído

por um átomo da caixa imagem da face oposta e desse modo são reproduzidas as

condições de contorno, nas quais será mantido o número de átomos na caixa central.

Além do número de átomos, são mantidas constantes a pressão p e a temperatura

T. Ao fixar essas constantes, estamos trabalhando num ensemble NpT, ou ensemble

isotérmico-isobárico. Neste caso, a variação da energia será dada por

∆H = ∆U + p∆V, (2.1)

onde ∆V é a variação do volume de forma que ∆V = Vy′ − Vy.

Partindo de uma configuração inicial, são geradas configurações de um sistema

modificando a posição de uma partícula por um movimento aleatório, tanto em

módulo como em direção, de valor máximo igual a um δmx. Este valor não pode ser

muito grande, pois poderia causar a sobreposição de dois átomos. Em contrapartida,

não pode ser demasiadamente pequeno, pois não estaríamos gerando flutuações

suficientes para considerar novos estados, além de um alto grau de correlação das

configurações. Normalmente, o valor de δmx é modificado automaticamente a fim

de manter um valor de aceitação de novas configurações igual a 50%.

A cada configuração estará associado um valor de energia e assim a um peso

de Boltzmann, a partir do equilíbrio. Sendo um processo markoviano [49], a pro-

babilidade de um evento ocorrer depende apenas do evento anterior. Da mecânica

estatística, a probabilidade associada a um estado é

Po(y) =
1
Z

exp

[

−H(y)
KBT

+N ln
(

Vy′

Vy

)]

, (2.2)

onde Z é a função de partição e o último termo decorre do reescalonamento de

todas as posições atômicas após a mudança de volume. No equilíbrio, a condição de

balanço detalhado impõe que a probabilidade de mudar de configuração (y → y′)
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não depende do tempo [49]. Aplicando-se esta condição na equação mestra, a

transição será dada por
w(y→ y′)
w(y′ → y)

= exp

(

−∆H
KBT

)

, (2.3)

onde ∆H é a diferença de energia entre as configuraçõesH(y′) −H(y).

Usando o algoritmo de Metropolis, a probabilidade de uma configuração mu-

dar de y para y′ é dada por

w(y→ y′) =



























exp

(

−∆H
KBT

)

se ∆H > 0

1 se ∆H ≤ 0.
(2.4)

Na prática, sempre aceitamos a nova configuração quando ∆H ≤ 0. No outro

caso, selecionamos um número aleatório ζ. Se ζ for menor que w(y → y′), a nova

configuração será aceita. Assim, um passo de MC é definido como a tentativa de

mudar a posição de todos os átomos do sistema2.

2.1.2 Potencial de Interação

Um dos pontos mais importantes nas simulações clássicas é a descrição da

interação entre os átomos. A escolha do campo de força, e subsequentemente um

potencial, leva em conta vários fatores como as propriedades de interesse a serem

obtidas, o custo computacional e o nível de aproximações. Desta forma, os potenciais

podem ser construídos a partir de parâmetros experimentais ou cálculos ab initio ou

ainda uma mistura dos dois. Como cálculos ab initio são bastante demorados para

serem repetidos em todos os ciclos de MC, o uso de potenciais parametrizados é de

grande utilidade para simulações clássicas.

A interação pode conter termos de potencial de dois corpos, potencial de três

corpos, e assim sucessivamente. Entretanto, a contribuição energética de potenciais
2Mais detalhes sobre o método MC e do algoritmo de Metropolis podem ser encontrados nas

referências [39, 50].
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de três ou mais corpos é muito pequena comparada ao potencial de dois corpos para

sistemas líquidos [50]. Para maior eficiência, o potencial é calculado até um limite

de distância, chamado raio de corte (rcut). Correções no valor da energia potencial

podem ser adicionadas, a fim de compensar a parte eliminada da interação de dois

corpos com distância acima do rcut.

O potencial utilizado adiciona o potencial de Coulomb ao de Lennard-Jones

(LJ), processo frequentemente utilizado com êxito na descrição de diversos sistemas

líquidos [51,52]. A parte atrativa a grandes distâncias do potencial de LJ é dada pelo

termo r−6
i j

, proveniente da interação de van der Waals. A parte repulsiva do potencial

é dado pelo termo r−12
i j

em curtas distâncias. As interações eletrostáticas entre pares

de átomos é dado pelo potencial de Coulomb. A forma do potencial é

U(ri j) = 4ǫi j













(

σi j

ri j

)12

−
(

σi j

ri j

)6










+
qiq j

ri j
, (2.5)

onde ri j é a distância entre os átomos i e j. Os termos ǫi j e σi j são obtidos, neste

trabalho, a partir das médias geométricas dos parâmetros de cada átomo ǫi, ǫ j, σi e

σ j. qi e q j são as cargas em cada átomo.

Os parâmetros do potencial são, neste trabalho, baseados no campo de força

OPLS (Optimized Potentials for Liquid Simulations) [53]. Este potencial é larga-

mente utilizado com sucesso na descrição de sistemas líquidos [54–57] e gasosos,

sendo que os parâmetros são focados de modo a representar corretamente pro-

priedades experimentais do líquido. Para a água, usamos o modelo SPC/E, que

possui definidas a geometria, as cargas e os parâmetros σ e ǫ.

2.1.3 Ferramentas para Análise de Resultados

Função de Distribuição Radial

A função de distribuição radial (G(r)) ou função de correlação de pares, fornece
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a distribuição média de átomos em função da distância radial r, a partir de uma

origem pré-estabelecida. Através de G(r) podemos obter, por exemplo, o fator de

estrutura estático. Experimentalmente, a função G(r) pode ser medida através de

experimentos de difração de raios X e nêutrons, e espalhamento de raios X. Nos

sólidos tal difração permite-nos obter os picos de Bragg, devido ao arranjo regular

e ordenado dos átomos. No entanto, nos fluidos a difração é difusa, mostrando a

não existência de um arranjo ordenado de longo alcance.

Para obter a G(r), deve-se integrar a função de distribuição radial sobre a

posição de todos os átomos, exceto os dois ~r1 e ~r2, nos quais está sendo calculada a

G(r) [39]. Com o fator de normalização adequado, temos a seguinte expressão

G(~r1,~r2) =
N(N − 1)
ρ2ZNVT

∫

d~r3d~r4d~r5 . . . d~rNe−βU(~r1,~r2,~r3...~rN), (2.6)

onde ZNVT é a integral configuracional no ensemble canônico. Uma forma equiva-

lente muito usada no cálculo de G(r), por simulação computacional, é tomar a média

no ensemble sobre os pares

G(r) = ρ2

〈

∑

i

∑

j,i

δ(~ri)δ(~r j − ~r)
〉

=
V

N2

〈

∑

i

∑

j,i

δ(~r − ~ri j)
〉

. (2.7)

Sendo ρ a densidade, o número médio de átomos do solvente a uma distância

r do centro de massa do soluto pode ser expressa por

N(r) = 4πρ
∫ r

0
r2G(r)dr. (2.8)

Obtendo o valor de N(r) para o primeiro vale da G(r) teremos o número de átomos

na primeira camada de solvatação. O mesmo processo pode ser realizado para os

picos subsequentes, obtendo-se as camadas de solvatação correspondentes.

Uma modificação na g(r) permite alterar a origem da função para passear por

todos os átomos do soluto, acumulando as médias da quantidade de solvente em

função da distância. Essa função é chamada de mínima distância [58] e permite
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calcular de forma precisa o número de moléculas de solvente em torno do soluto,

tornando muito útil em solutos grandes.

Auto-Correlação da Energia

A simulação clássica irá gerar um grande número de configurações, da ordem

de 105 neste trabalho. Obter a média de uma determinada propriedade com cálcu-

los de MQ usando esse número de configurações seria um exagero computacional,

pois a média sobre centenas de configurações sucessivas geradas por MC é igual à

média sobre algumas configurações estatisticamente descorrelacionadas [59]. Con-

sequentemente, é suficiente selecionar poucas configurações descorrelacionadas e

realizar cálculos de MQ sobre essas configurações.

A correlação estatística das configurações do sistema foi obtida através da

função de auto-correlação da energia, a qual é definida com a seguinte expressão

C(i) =
〈δEnδEi+n〉
〈δE2〉 =

∑

n (En − 〈E〉) (En+i − 〈E〉)
∑

n (En − 〈E〉)2 . (2.9)

Realizada a simulação clássica, obtemos o valor da função de auto-correlação em

função da quantidade de passos de simulação (C(i)). Uma forma de analisar o nível

de correlação estatística das configurações geradas na simulação é usar o intervalo

de correlação, que é uma propriedade da simulação, no qual se estima um valor de

passos de MC, onde as configurações estarão em média descorrelacionadas. Como

C(i) obedece a um decaimento exponencial, para processos markovianos [50, 60], é

possível ajustar os dados da correlação com uma função exponencial. Em nossos

trabalhos temos usado o decaimento duplo,

C(i) = a1e−i/t1 + a2e−i/t2 . (2.10)

Somente com um número infinito de configurações teremos o valor de C(n) tendendo

a zero, ou seja, configurações descorrelacionadas. Integrando a expressão acima
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obtém-se o intervalo de correlação

τ =

∫ ∞

0
C f (i)di = a1t1 + a2t2. (2.11)

Em geral, trabalhamos com 2τ. Espera-se que C(2τ) seja menor ou igual a 0,15, pois

assim consideramos que as configurações estão descorrelacionadas.

2.2 Cálculos por Mecânica Quântica

Até o momento, consideramos os átomos sendo objetos pontuais carregados

interagindo pelo potencial de Lennard-Jones e Coulomb. Porém, para o cálculo

do espectro de absorção e outras propriedades ópticas/eletrônicas, é necessário

considerar explicitamente os elétrons do sistema estudado. Para este cálculo, é

preciso usar a Mecânica Quântica (MQ) aplicada nas configurações obtidas pela

simulação clássica e resolver a equação de Schrödinger,

HΨ(~r, ~R) = EΨ(~r, ~R). (2.12)

Sabemos que existe solução analítica para a equação de Schrödinger no caso do

átomo de Hidrogênio, porém para outros átomos e moléculas são necessárias al-

gumas aproximações. O operador hamiltoniano não-relativístico, em unidades

atômicas, para o sistema de N átomos e n elétrons é

H = −
n

∑

i=1

1
2
∇2

i −
N

∑

A=1

1
2MA

∇2
A −

n
∑

i=1

N
∑

A=1

ZA

riA
+

1
2

n
∑

i, j

1
ri j
+

1
2

N
∑

A,B

ZAZB

rAB
(2.13)

onde os índices minúsculos e maiúsculos referenciam os elétrons e os núcleos,

respectivamente. Algumas aproximações são necessárias para resolver a equação

de Schrödinger independente do tempo desses sistemas moleculares. Considerando

a aproximação adiabática [43],

Ψ(~r, ~R) = ψi(~r; ~R)χi(~R), (2.14)
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e assim, os elétrons movimentam-se sobre os núcleos fixos. Com o desacoplamento

dos movimentos dos núcleos e dos elétrons, podemos tratar os espectros eletrônico

e nuclear de forma separada. Esta separação é conhecida como aproximação de

Born-Oppenheimer (BO) [41].

O operador hamiltoniano eletrônico é

Hele =

















−1
2

n
∑

i=1

∇2
i −

n
∑

i=1

N
∑

A=1

ZA

riA
+

n
∑

i> j

1
ri j

















. (2.15)

Para um sistema de n elétrons, a função de onda eletrônica anti-simétrica de ca-

mada fechada, satisfazendo o princípio de exclusão de Pauli, é aproximada por um

determinante de Slater

ψ =
1√
n!
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∣

∣
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∣

∣
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∣
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∣

ϕ1(1) ϕ1(2) . . . ϕ1(n)
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∣
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, (2.16)

onde ϕn(n) são os spin-orbitais. A energia eletrônica usando a aproximação de BO

será dada por [40–43]:

Eele =

n
∑

i=1

〈ϕi|














−∇2

2
−

N
∑

A=1

ZA

|rA − ri|















|ϕi〉 +
1
2

n
∑

i, j

[

〈ϕ j|Ji|ϕ j〉 − 〈ϕ j|Ki|ϕ j〉
]

, (2.17)

onde temos os operadores de um elétron, J e K . A representação da repulsão

clássica entre dois elétrons é dada pelo operador de Coulomb,

Ji|ϕ j(2)〉 = 〈

ϕi(1)
∣

∣

∣

1
|r1 − r2|

∣

∣

∣ϕi(1)
〉 |ϕ j(2)〉. (2.18)

O outro termo, que não possui análogo clássico, é o operador de troca relacionado

com antissimetria da função de onda,

Ki|ϕ j(2)〉 = 〈

ϕi(1)
∣

∣

∣

1
|r1 − r2|

∣

∣

∣ϕ j(1)
〉

|ϕi(2)〉. (2.19)
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Este procedimento é básico para o desenvolvimento do método Hartree-Fock (HF).

A função de onda inicial consiste em diversas aproximações que serão vistas na

seção 2.2.5. Sendo um processo variacional, a energia é minimizada modificando a

função de onda.

No método HF, o elétron interage com o potencial gerado pelos núcleos e com

o campo médio gerado pela distribuição dos outros elétrons, perdendo informações

sobre a correlação eletrônica. A energia exata de um determinado problema é

diferente da energia fornecida pelo método HF, e a parte que está faltando é chamada

de energia de correlação. Este termo é muito importante, quando queremos uma

maior precisão em processos físicos e químicos e para obtê-lo é necessário recorrer

a outros métodos, que considerem a correlação do sistema.

2.2.1 Teoria de Perturbação Møller-Plesset de Segunda Ordem (MP2)

Devido à falta de uma descrição da energia de correlação com o método HF,

procedimentos variacionais e pertubativos devem ser empregados. Uma alterna-

tiva é a teoria de perturbação de muitos corpos com a separação de Møller-Plesset

(MBPT), que se baseia na teoria de Rayleigh-Schrödinger, na qual um termo pertur-

bativo λV é adicionado ao hamiltoniano que permite resolverH0,

H = H0 + λV,

H0ψi = Eiψi, i = 0, 1, 2, . . . ,∞,

HΨi =WiΨi, i = 0, 1, 2, . . . ,∞

(2.20)

considerando queH0 possui solução extada da equação de Schrödinger. Supondo a

influência do termo pertubativo seja pequena, podemos expandir a função de onda

(Ψ) e a energia conforme

Ψn = Ψ
(0)
n + λΨ

(1)
n + λ

2Ψ
(2)
n + . . . + λ

kΨ
(k)
n + . . .

Wn =W(0)
n + λW(1)

n + λ
2W(2)

n + . . . + λ
kW(k)

n + . . .
(2.21)



CÁLCULOS POR MECÂNICA QUÂNTICA 25

Para λ = 0, temos as soluções do sistema não perturbado: Ψ(0)
n = ψn e W(0)

n = En. As

correções perturbativas de k-ésima ordem para a função de onda e para a energia do

n-ésimo estado perturbado é dado porΨ(k)
n e W(k)

n , respectivamente. Trabalharemos

com correções até segunda ordem (MP2).

Observando os termos de correções de primeira e segunda ordem para a

energia e a função de onda

W(1)
n =

〈

Ψ
(0)
n

∣

∣

∣V
∣

∣

∣Ψ
(0)
n

〉

, (2.22)

W(2)
n =

〈

Ψ
(0)
n

∣

∣

∣V
∣

∣

∣Ψ
(1)
n

〉

=
∑

m,n

∣

∣

∣

∣

〈

Ψ
(0)
m

∣

∣

∣V
∣

∣

∣Ψ
(0)
n

〉

∣

∣

∣

∣

2

W(0)
n −W(0)

m

, (2.23)

∣

∣

∣Ψ
(1)
n

〉

=
∑

m,n

〈

Ψ
(0)
m

∣

∣

∣V
∣

∣

∣Ψ
(0)
n

〉

W(0)
n −W(0)

m

∣

∣

∣Ψ
(0)
m

〉

, (2.24)

Usando a partição de Møller-Plesset associado ao Teorema de Brillouin en-

contramos que a energia corrigida até a primeira ordem é a própria energia obtida

pelo método Hartree-Fock [40,43]. Considerando que a pertubaçãoV possui oper-

adores de uma e duas partículas, a correção de segunda ordem da energia do estado

fundamental exige apenas a inclusão de excitações duplas,

W(2)
0 =

∑

a<b
r<s

∣

∣

∣

∣

〈Ψ0|V
∣

∣

∣Ψrs
ab

〉

∣

∣

∣

∣

2

W(0)
0 −W(0)

ab
rs

, (2.25)

onde o estado de referência de Hartree-Fock éΨ0 associado à energia W0. AΨrs
ab

é a

função de onda de duas partículas excitadas para rs, inicialmente em ab. A partição

de Møller-Plesset define

W(0)
0 =

∑

i

εi, (2.26)

a soma sobre todos os orbitais moleculares ocupados no estado fundamentalΨ0 e

W(0)
ab
rs

=
∑

n

εn, (2.27)
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a mesma soma, com exceção de εa e εb que são substituídos por εr e εs. Chegamos no

termo de correção de segunda ordem, que se anula quando a = b ou r = s, conhecida

como forma de Brandow

W(2)
0 =

1
4

∑

ab
rs

∣

∣

∣

∣

〈Ψ0|V
∣

∣

∣Ψrs
ab

〉

∣

∣

∣

∣

2

εa + εb − εr − εs
. (2.28)

Por não partir de um princípio variacional, a energia total obtida por este método

pode ser menor do que o valor exato. Para a função de onda, este procedimento se

torna complicado: é necessário incluir excitações simples, duplas, triplas e quadru-

plas, além de não satisfazer o teorema de Hellman-Feynman. Aplicamos aqui

pertubação até segunda ordem, porém é permitido pertubações de ordem superi-

ores. Entretanto não há garantias da convergência ao aumentar a ordem da per-

tubação [61]. O método MP2 escala com N5, onde N é o número de funções bases,

proporcionando excelentes resultados para geometria de moléculas orgânicas. Ver-

emos que o próximo método utilizado, DFT, possui um custo menor, N4, sendo

utilizado para obter as transições eletrônicas.

2.2.2 Teoria do Funcional da Densidade

Devido ao seu baixo custo computacional e boa concordância com valores ex-

perimentais, a Teoria do Funcional da Densidade (DFT, do inglês Density Functional

Theory) é um dos métodos de química quântica de maior utilização atualmente. Com

a DFT é possível estudar sistemas com centenas de átomos e milhares de elétrons,

que são muito difíceis de tratar com métodos como o MP2.

No final da década de 1920, o modelo para o estudo de metais propunha que os

elétrons de valência não estariam confinados aos átomos de origem na rede metálica.

Ao definir que todo o sistema era coberto por um gás de elétrons [62], apenas uma

função é capaz de dar uma ideia de distribuição dos elétrons do sistema: a função
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densidade ρ(r). A formulação foi desenvolvida por Thomas, Fermi e Dirac em 1930

e fornecia bons resultados, apesar das limitações geradas com as aproximações. Este

trabalho é considerado um pré-desenvolvimento da DFT.

Partindo do operador hamiltoniano eletrônico (ver eq. 2.15), Slater (1951)

propôs uma simplificação ao método HF, a partir de uma análise no termo de

troca [63], o qual depende exclusivamente de uma densidade de carga de exchange.

Hohenberg e Kohn, em 1964, formularam os teoremas fundamentais para a uti-

lização da DFT [64]. O primeiro teorema retrata o potencial externo v(r) como um

funcional único da densidade eletrônica, ρ(r), do estado fundamental. Nesse ponto

aparece a unicidade da função de onda do estado fundamental com a densidade

eletrônica, pois conhecendo ρ(r) saberemos o potencial v(r), e teremos acesso a todas

as informações do estado fundamental do sistema.

O segundo teorema diz que a energia do estado fundamental, E0, é mínima

para a densidade exata, ρ0(r), e qualquer densidade eletrônica, ρ′, diferente da exata,

fornecerá um valor maior ou igual à energia exata E0, isto é E[ρ′] ≥ Eo = E[ρ0]. Este

teorema nada mais é do que o teorema variacional para a energia como funcional

da densidade eletrônica.

A energia, como funcional da densidade, é gerada a partir do hamiltoniano

eletrônico (eq. 2.15). A proposta é escrever a energia como

EDFT[ρ] = T[ρ] +Une[ρ] +Uee[ρ], (2.29)

separando em termos como energia cinética (T[ρ]), interação coulombiana núcleo-

elétron (Une[ρ]) e a interação elétron-elétron (Uee[ρ]). Porém, é difícil escrever alguns

termos da eq. 2.29 como um funcional de ρ. Uma forma de expressar a energia é

colocar todos os termos, que não podem ser escritos como funcional de ρ, no termo

de energia de troca e correlação Exc[ρ]. Dessa forma, a energia é escrita como

EDFT[ρ] = TS[ρ] + J[ρ] +Une[ρ] + Exc[ρ], (2.30)
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onde o termo de troca e correlação é

Exc[ρ] = (T[ρ] − TS[ρ]) + (Uee[ρ] − J[ρ]). (2.31)

Observa-se na eq. 2.31, a contribuição da correlação da energia cinética no primeiro

parênteses, enquanto no segundo está presente o termo de troca e a correlação da

energia potencial.

A interação coulombiana núcleo-elétron é

Une[ρ] =
∑

a

∫

Zaρ(r)
|Rar|

dr. (2.32)

Na interação elétron-elétron, o termo Uee[ρ] foi separado em um termo coulombiano

J[ρ] e outro de troca K[ρ]. O termo K[ρ] está presente em Exc[ρ] e o coulombiano é

J[ρ] =
1
2

∫ ∫

ρ(r)ρ(r′)
|r − r′| drdr′ (2.33)

Uma contribuição muito importante de Kohn e Sham (KS), em 1965, é a mu-

dança de um sistema de muitos corpos interativos em diversos sistemas de um

corpo não-interativos [40, 41, 43], onde a densidade eletrônica será a mesma tanto

no sistema interagente quanto no sistema não interagente. Usando o mesmo pro-

cedimento do método HF para obter a função de onda anti-simétrica φi, chegamos

nas equações de KS

HKSφi =

[

−1
2
∇2 + vKS[ρ]

]

φi = εiφi. (2.34)

Como a expressão para a energia cinética TS não é escrita como dependente

diretamente da densidade

TS[ρ] = TS[{ϕi}] = −
1
2

∑

i

∫

ϕ∗i∇2ϕid
3r, (2.35)

esta irá depender do conjunto de orbitais KS (ϕi), que são as soluções para o hamil-

toniano HKS. O funcional da densidade eletrônica também depende do mesmo
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conjunto de orbitais ϕi, tal que

ρ(r) =
∑

i

∫

ϕ∗iϕid
3r. (2.36)

Com a minimização da energia obtemos o potencial efetivo KS, presente tam-

bém no hamiltonianoHKS, que é dado por

vKS[ρ] = v(r) +
∫

n(r′)
|r − r′|dr′ +

δExc[ρ]
δρ(r)

(r). (2.37)

Desta forma, o próximo passo é trabalhar com o termo de troca e correlação Exc[ρ],

tema da seção 2.2.3.

2.2.3 Aproximações no Termo Exc

Funcionais Não-Híbridos

Para a aplicação da DFT, em problemas de estrutura eletrônica, ainda é necessário

aproximar o funcional de troca e correlação. Aqui chegamos num ponto de grande

importância para o uso da DFT, uma vez que seus resultados dependem fortemente

da aproximação utilizada. A primeira a ser comentada, e também a mais simples,

é a Local Density Approximation (LDA), na qual se assume que, localmente, a função

densidade (ρ(r)) é aquela de um gás de elétrons uniforme sofrendo pouca mudança

próximo ao ponto r. A energia de troca é dada por

ELDA
x [ρ] = −Cx

∫

ρ4/3(r)dr. (2.38)

No caso mais geral, onde as densidades de spins α e β são diferentes, usa-se o LSDA

(Local Spin Density Approximation) e a energia de troca é

ELSDA
x [ρ] = −21/3Cx

∫

[ρ4/3
α + ρ

4/3
β ]dr. (2.39)

Uma forma mais elaborada de se aproximar a energia de troca e correlação

é chamada GGA (Generalized Gradient Approximation), na qual a distribuição não-

uniforme da densidade é mais bem tratada, pois além da densidade eletrônica, os
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funcionais do tipo GGA trabalham com o gradiente da densidade. Um exemplo

de funcional do tipo GGA é o PW86, introduzido por Perdew e Wang [65], que

formularam o termo de troca, como

εPW86
x = εLDA

x

[

1 + ax2 + bx4 + cx6
]1/15

, (2.40)

onde a, b e c são constantes e x é
( |∇ρ|
ρ4/3

)

. A proposta de Becker [66] (B88) consiste em

adicionar um termo para correção do comportamento assimptótico da densidade

eletrônica. Sua expressão é

εB88
x = εLDA

x − βρ1/3 x2

1 + 6βx sinh−1 x
, (2.41)

onde β é definido por um ajuste em dados atômicos e x é
( |∇ρ|
ρ4/3

)

. Para a energia

de correlação, existe o termo VWN [67], onde mais detalhes podem ser vistos na

referência [40]. Uma modificação neste termo foi proposta por Perdew e Wang,

chamado de PW91 [68]. Apesar de tratar a densidade eletrônica localmente de forma

homogênea, essas aproximações funcionam muito bem para átomos, moléculas e

sólidos. Outro termo de correlação, bastante conhecido na literatura e desenvolvido

por Lee, Yang e Parr (LYP) [69, 70], possui

εLYP
c = −a

γ

1 + fρ1/3 − ab
γecρ1/3

9(1 + dρ1/3)ρ8/3

[

18(22/3)CF(ρ8/3
α + (2.42)

ρ8/3
β ) − 18ρtW + ρα(2tαW + ∇2ρα) + ρβ(2t

β
W
+ ∇2ρβ)

]

γ = 2













1 −
ρ2
α + ρ

2
β

ρ2













tσW =
1
8

( |∇ρσ|2
ρσ

− ∇2ρσ

)

,

onde a, b, c e f são parâmetros calculados em um ajuste em um conjunto de moléculas

[40].
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Funcionais Híbridos

Funcionais híbridos são funcionais que misturam termos de diferentes apro-

ximações, tanto para troca quanto para correlação. Definidos os termos a serem

usados, o valor da contribuição de cada um será obtido por um ajuste com alguns

resultados experimentais conhecidos. O funcional híbrido B3LYP usa a aproximação

LYP na correlação não local. Para a correlação local é usado a aproximação VWN.

A contribuição de cada termo que compõe a energia de troca é de 20% do HF e 80%

de Dirac-Slater. Para a energia de troca não local, o funcional B3LYP utiliza uma

porcentagem da aproximação B88. De todos os modernos funcionais, o B3LYP é o

mais famoso e sua expressão com os termos de correlação e troca é dada por

EB3LYP
xc = 0, 2 ∗ XHF + 0, 8 ∗ XLSDA + 0, 72 ∗ XB88

NL + 0, 19 ∗ CVWN
L + 0, 81 ∗ CLYP

NL . (2.43)

2.2.4 Teoria do Funcional da Densidade Dependente do Tempo

A DFT funciona muito bem para o estudo do estado fundamental de um

sistema molecular. A excitação eletrônica é um procedimento caro que requer a in-

clusão da correlação eletrônica. Metódos como MR-CI (Multi Reference Configutaion

Interaction) e CASPT2 (Complete Active Space Pertubation Theory) são referências para

a excitação eletrônica devido à alta precisão, entretanto são aplicados a simples sis-

temas da ordem de poucas dezenas de átomos devido ao custo computacional. Um

modo barato de estudar a energia de excitação é o uso da TDDFT (Time-Dependent

Density Functional Theory). O método foi proposto por Runge e Gross (RG) em

1984 [71] e é considerado uma aplicação da solução da equação de Schrödinger

dependente do tempo para as equações de KS,

i
∂

∂t
φi(r, t) = HKSφi(r, t) =

[

−1
2
∇2 + vKS[ρ]

]

φi(r, t). (2.44)

A partir da TDDFT é possível calcular funções de resposta dependentes da frequên-

cia, como a polarizabilidade dinâmica [72] e energias de excitação que é o nosso
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interesse.

A dependência temporal é aplicada nos teoremas de Hohenberg-Kohn, e assim

o potencial externo dependente do tempo v(r, t) continua funcional único da densi-

dade eletrônica, ρ(r, t), mantendo a correspondência única entre eles. O potencial

efetivo de uma partícula vKS (eq. 2.44) é escrito como

vKS[ρ(r, t)] = v(r, t) +
∫

n(r′, t)
|r − r′|dr′ +

δAxc[ρ]
δρ(r)

(r, t). (2.45)

O funcional de troca e correlação dependente do tempo, chamado também de ação,

Axc[ρ] é o análogo do Exc[ρ] no caso estático. Da mesma forma que o Exc[ρ] é

desconhecido na DFT, o funcional da ação também é desconhecido, ficando a cargo

da aproximação utilizada,

Axc[ρ] =
∫

Exc[ρ]dt. (2.46)

O sucesso da TDDFT está associado à Teoria da Resposta Linear [73], na qual

é aplicada uma perturbação na densidade eletrônica do estado fundamental. Essa

perturbação está relacionada com as mudanças que ocorrem no potencial efetivo

vKS [74]. A função resposta é

χ(r, r′;ω) = lim
η→0+

∑

m

[〈0|ρ(r) |m〉 〈m|ρ(r′) |0〉
w − (Em − E0) + iη

− 〈
0|ρ(r′) |m〉 〈m|ρ(r) |0〉
w + (Em − E0) + iη

]

, (2.47)

onde os estados |m〉 são relacionados com a energia Em e η é um valor infinitesimal

positivo. A energia de excitação corresponde ao polo da equação 2.47, w+ (Em −E0)

enquanto que a integral da função de densidade eletrônica, numerador da equação

2.47, estão diretamente ligadas à força de oscilador da excitação para o estado m:

|0〉 → |m〉.
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2.2.5 Conjuntos de Funções Bases

Vários métodos de química teórica usam conjuntos de bases atômicas ou ape-

nas bases3 para o estudo de moléculas e átomos. Essas bases são funções matemáti-

cas que descrevem os orbitais, como aqueles usados na formulação de HF, prove-

nientes do uso da equação de Schrödinger para resolver o problema eletrônico.

Os conjuntos de bases devem apresentar resultados compatíveis com os valores

experimentais, contendo uma quantidade expressiva de funções para uma melhor

descrição do átomo em questão, porém o número de funções não pode ser demasi-

adamente grande, ao ponto de prejudicar a eficiência computacional.

Um dos primeiros conjuntos de bases utilizados foi baseado nas funções hidro-

genóides, já que são as soluções analíticas para os sistemas mono-eletrônicos. Neste

caso tem-se um potencial na forma V = −Z/r. Porém, estes tipos de bases são apli-

cadas apenas em átomos de 1 elétron. Outro conjuntos de bases usadas, para com-

pensar tal falha, são as que possuem funções de Slater, que tem a forma parecida com

as funções hidrogenóides. Neste caso, o potencial é V = −ζn/r+[n(n−1)−l(l+1)]/(2r2)

[40]. A expressão da função de Slater é

χζ,n,l,m(r, θ, φ) = NYlm(θ, φ)rn−1e−ζr, (2.48)

onde Ylm(θ, φ) são os harmônicos esféricos e N é um fator de normalização.

Um tipo de funções muito usadas nas bases, para o estudo de sistemas molecu-

lares, são as funções do tipo gaussianas. A vantagem do uso de funções gaussianas

é que o produto de duas gaussianas centradas em pontos diferentes é igual a uma

gaussiana centrada em um ponto intermediário. Assim, as integrais de três e qua-

tro centros são reduzidas para integrais de dois centros [41], facilitando muito o

trabalho com esse tipo de função.

3Para facilitar a nomenclatura, vamos chamar de base um conjunto de bases.
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As funções gaussianas, em coordenadas esféricas, possuem a seguinte forma

χζ,n,l,m(r, θ, φ) = NYlm(θ, φ)r2n−2−le−ζr2
(2.49)

onde Ylm(θ, φ) são harmônicos esféricos e N é o fator de normalização.

Em coordenadas cartesianas, uma função gaussiana tem a seguinte forma

χζ,lx,ly,lz(x, y, z) = Nxlx ylyzlze−ζr2
, (2.50)

com lx+ly+lz igual ao momento angular l. Um ponto interessante ocorre para funções

do tipo d e superiores. Usando como exemplo as funções do tipo d, verifica-se que

com as coordenadas cartesianas são geradas 6 funções diferentes: x2, y2, z2, xy, zx e

yz para lx + ly + lz = 2. Usando coordenadas esféricas, 5 funções do tipo d diferentes

são geradas: Y2,−2,Y2,−1,Y2,0,Y2,1 e Y2,2. Uma análise mais detalhada mostra que há

uma combinação linear das funções do tipo d em coordenadas cartesianas que é na

verdade uma função do tipo s [41].

A base que descreve um átomo é formada por uma combinação linear de

funções que representam os orbitais,

φi =

m
∑

k=1

Cikχk, (2.51)

e alguns parâmetros devem ser ajustados pelo método variacional. Sendo a energia

eletrônica igual a

〈E〉 = 〈Ψ|H|Ψ〉〈Ψ|Ψ〉 (2.52)

e dada qualquer função de onda aproximada (Ψ), a energia correspondente sempre

será maior ou igual à energia exata.

As bases podem ser obtidas a princípio para átomos neutros, descrevendo

muito bem os orbitais ocupados. Para o estudo de propriedades, em estados excita-

dos, é necessário a adição de funções para os orbitais virtuais. Contudo, os orbitais

atômicos sofrem certas deformações, dependendo do meio que estão presentes.
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Uma tentativa de expandir a utilização de funções de base atômicas é a adição de

funções complementares. Duas funções adicionais interessantes são:

• funções polarizadas - para orbitais deformados pelo meio presente, melhoram

a descrição do átomo quando estiver associado a uma molécula.

• funções difusas - aumentam a quantidade de funções dos mesmos tipos dos

orbitais nas bases, para uma melhor descrição à grandes distâncias.

Uma característica bem interessante nas bases é o uso de gaussianas contraí-

das, que é uma única função gaussiana representando um grupo de gaussianas

primitivas. Dessa forma, o número de parâmetros variacionais é reduzido e assim

o rendimento computacional aumenta. Uma família de bases muito conhecidas foi

criada por Pople e colaboradores [75–77], com a forma da função similar as bases

propostas por Slater, porém com maior eficiência pelo uso de gaussianas. Por ex-

emplo, a base 6-31G possuem 6 funções gaussianas contraídas para descrever os

orbitais do caroço, enquanto os orbitais de valência são divididos em duas partes:

na parte mais interna são usadas 3 gaussianas contraídas e na parte mais externa são

udadas apenas uma gaussiana contraída. A adição de funções difusas nesta base é

representada pelo símbolo +, antes da letra G. Após a letra G, é possível especificar

as funções polarizadas a serem adicionadas.

Os orbitais mais internos pouco contribuem para algumas propriedades quími-

cas como excitação [40], além de sofrer pouca influência pelo meio. Outro ponto é

que átomos de grande número atômico sofrem efeitos relativísticos, além de serem

bastantes custosos para cálculos de MQ. Uma forma de amenizar esses problemas

é usar um potencial para descrever os elétrons do caroço do átomo, chamado de

ECP (Effective Core Potencial) [40]. Neste processo, apenas os elétrons de valência são

tratados explicitamente aumentando o desempenho do cálculo com pouca perda

de precisão. A base que descreve o íon Eu, MWB52ECP faz uso deste potencial e
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apenas um sexto dos elétrons iniciais são descritos explicitamente, apresentando

bons resultados para estruturas, energia de excitação e ionização [78, 79].

2.3 Tratamento do Íon e Solvente

O principal resultado exposto neste texto é o espectro de absorção, que é

obtido usando três diferentes modelos, a fim de incluir o efeito do solvente: PCM

(Polarizable Continuum Model), ASEC (Average Solvent Electrostatic Configuration) e

solvente explícito. Adicionar o solvente é um ponto extremamente importante,

visto que diversas propriedades podem mudar quando o soluto está imerso em um

meio. Cada modelo trata o efeito do solvente de forma diferente, sendo que o PCM

recorre somente à cálculos de MQ4, enquanto no ASEC e solvente explícito há a

combinação da simulação clássica e MQ, chamada de método Sequential-QM/MM.

O espectro é obtido com a convolução das transições eletrônicas normalizadas,

obtidas com o cálculo TDDFT. Cada transição é tratada como uma curva lorentziana

de largura igual a 1600−1 ou 2000 cm−1, dependendo o modelo de solvente. A altura

de cada curva é igual à força de oscilador. As características de cada modelo são

especificadas nas próximas seções.

2.3.1 PCM

Uma forma bem simples de adicionar os efeitos do solvente é o uso dos meios

contínuos dielétricos. Um dos primeiros modelos foi proposto por Kirkwood em

1934 [81] onde o soluto é tratado como um dipolo em uma cavidade esférica, dentro

de uma região espacial caracterizada pela constante dielétrica do solvente. Em 1936,

Onsager [82] adicionou ao dipolo da molécula um termo para representar a polar-

izabilidade, induzido pelo campo de reação. O dipolo do soluto, que tem valor de

4Os cálculos de MQ aqui presentes foram realizados com o programa Gaussian 09 [80].
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vácuo inicialmente, polariza o solvente que gera um campo de reação aumentando o

dipolo do soluto. Este ciclo é repetido até a convergência da polarização e o método

é chamado de campo de reação autoconsistente (SCRF).

No passado, a cavidade onde a molécula está presente era representada por

uma esfera. Em 1973, Rinaldi e Rivail propuseram um envoltório mais geral, de

forma elipsoidal [83]. Ainda assim, a molécula pode apresentar certa geometria

onde uma descrição mais adequada da cavidade deve ser empregada. Um pro-

cesso atual consiste em definir esferas em tornos dos átomos e a somatória delas

formando a cavidade. O raio das esferas é igual ao raio de van der Waals do

átomo, aumentando seu valor em 20% e o volume da cavidade possui o formato da

molécula do soluto. Este modelo é chamado de PCM (Polarizable Continuum Model),

desenvolvido por Tomasi e colaboradores [46, 84, 85].

A vantagem do uso do PCM é que apenas um cálculo de MQ é suficiente para

obter o espectro de absorção eletrônico, com resultados frequentemente em boa

concordância com os experimentos. Por tratar a interação entre o soluto e solvente

de forma puramente eletrostática, o PCM funciona muito bem em sistemas onde

este tipo de interação é predominante, como os casos onde o soluto e o solvente

possuem momento de dipolo alto. Ligações de hidrogênio, mistura de solventes,

transferência de carga entre soluto e solvente são apenas algumas possíveis falhas

encontradas neste modelo. Na próxima seção, apresentaremos outra forma de

incluir o solvente no cálculo de absorção eletrônica.

2.3.2 S-QM/MM: ASEC e Explícito

O modelo S-QM/MM [52, 86] permite adição do efeito do solvente de forma

bastante simples, desmembrando a parte de MQ da simulação clássica. A simulação

clássica adiciona propiedades termodinâmicas nas configurações, tornando repre-

sentativas fiéis de um sistema líquido. Na fase de equilíbrio são geradas da ordem de
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106 configurações. Considerando o fato de que a simulação está convergida, as mé-

dias de diversas propriedades clássicas ou quânticas podem ser realizadas para uma

pequena amostragem de configurações, da ordem de centenas delas respeitando um

critério de descorrelação energética, sem a perda significativa de precisão, no lugar

de tratar todas as configurações geradas na simulação. Dessa forma, realizamos o

cálculo de MQ para um número limitado de configurações.

Recentemente, nosso grupo realizou diversos estudos, onde observou-se o

efeito da polarização entre soluto e solvente [56, 58]. Um método iterativo foi

aplicado onde as cargas e a geometria do soluto são atualizadas, após um cálculo de

otimização de geometria e cargas da média configuracional obtida após a simulação

clássica de equilíbrio. Este procedimento [58] foi repetido até a convergência do

valor do momento de dipolo da molécula do soluto. Verificou-se que grande parte

da polarização eletrônica poderia ser obtida usando geometria e cargas provenientes

de um cálculo tratando o solvente como um meio contínuo. Para facilitar a obtenção

do espectro de absorção da TC e seus complexos, obtivemos a geometria e carga

tratando o solvente com o PCM, evitando um grande número de simulações para o

procedimento iterativo.

Tendo obtido a geometria da TC, falta definir as cargas dos sítios atômicos.

Nesta etapa foi realizado um cálculo CHELPG (CHarges from ELetrostatic Potential

using a Grid based method). Neste caso, as cargas atômicas se tornam funções do

potencial eletrostático molecular (PEM) e os valores das cargas devem manter a

mesma carga total do sistema original [87, 88]. Para isso, é definida a região entre

o raio de van der Waals dos átomos até 28 pm em todas as direções. Este espaço

é discretizado e a cada 3.0 pm é calculado o valor da PEM. Com todos os pontos

calculados, as cargas atômicas são ajustadas reproduzindo o PEM. Os valores de

carga possuem baixa dependência do tipo e tamanho de base utilizada, além do

método empregado [89].
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Com as cargas e geometria da TC, incluindo parte do efeito do solvente, é

possível realizar a simulação clássica. Com a simulação clássica efetuada, são

selecionadas configurações estatisticamente descorrelacionadas a partir do estágio

de equilíbrio, seguindo os critérios na seção 2.1.3. A primeira aproximação para

o cálculo do espectro de absorção consiste em tratar todo o solvente como cargas

pontuais. Basicamente, calculamos apenas uma configuração média do solvente

ao invés de calcular cada configuração descorrelacionada energeticamente e depois

realizar a média. Esse modelo é chamado de ASEC (Average Solvent Electrostatic

Configuration) [90].

No modelo ASEC, toda a interação da TC com o solvente e com o íon é de forma

eletrostática. Aproveitando o fato de que o soluto é tratado de forma rígida, todas

as configurações selecionadas são alinhadas usando o solvente como referência

gerando uma configuração fictícia onde há apenas uma molécula de soluto explícita

e o solvente e íon como cargas pontuais normalizadas. Por se tratar de cargas

pontuais, é possível que haja a sobreposição de solvente, mas o efeito é apenas

do acúmulo de carga em determinada posição do espaço. Ao final, temos apenas

uma configuração média do solvente. Essa configuração é submetida ao cálculo

específico de MQ para obter as transições eletrônicas, sendo o espectro a convolução

delas. Nesta tese foi usado a TDDFT para obter as tais transições eletrônicas.

O próximo passo é tratar o solvente na forma explícita a fim de tornar o cálculo

mais realista, na tentativa de aprimorar os resultados de absorção. Devido aos custos

computacionais, apenas as moléculas do solvente mais próximas da TC e o íon foram

tratados de forma explícita, enquanto que o restante do solvente foi tratado como

cargas pontuais. A quantidade de solvente explícito escolhida é plausível para

nosso poder computacional e inclui praticamente todas as ligações de hidrogênio

que o soluto mantém com o solvente. Além do mais, a interação eletrostática, que

interage a longas distâncias, é conservada pelo solvente mais afastado. Este modelo
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é chamado de solvente parcialmente explícito ou simplesmente modelo explícito.

Diferente do método ASEC, não é possível obter uma configuração média

com o modelo explícito devido à flutuação da posição do solvente. São necessárias

várias configurações descorrelacionadas energeticamente, com a função de onda

incluindo o soluto, o íon e parte do solvente próximo. Assim, o espectro obtido

com o modelo explícito é muito mais custoso computacionalmente que os modelos

ASEC e PCM, da ordem do número de configurações selecionadas. Entretanto, este

método permite melhorar a descrição do solvente, tanto para a função de onda

quanto para a quantidade explícita de átomos.
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ometrias possíveis, por rotações de grupos ácidos, foi selecionada aquela geometria

que apresentou a menor energia. O espectro de absorção foi obtido usando TDDFT

com um cálculo B3LYP/6-31G(d), onde a sua forma, orbitais envolvidos e os dados

das transições mais intensas são reportados na figura 3.2 e tabela 3.1.

O espectro de absorção eletrônica da TCN na região do uv− vis possui a forma

de duas bandas, formato que será constante nos espectros de absorção estudados

nesta tese com transições mais intensas do tipo π→ π∗. A primeira banda possui o

máximo em 347,1 nm e é formada por diversas transições sendo a primeira a mais

intensa: nela há leve transferência de carga dos anéis DCB para os grupos ácidos do

anel A. A segunda banda possui o máximo em 212,8 nm, com um ombro em 230,0

nm. Essa banda é formada por diversas transições de intensidades médias, quando

comparadas à primeira transição, que envolvem transferência de cargas entre os

extremos da molécula de TC.

O próximo passo é verificar como solvente modifica o espectro de absorção

da TC. Na água, a TC deixa de existir na forma neutra e permanece em uma das

seguintes formas em função do pH do meio: TC+, TC±, TC−, TC2− e TC3−, chamadas

de cátion, zwiteriônica, ânion monovalente, ânion divalente e ânion trivalente,

respectivamente. O primeiro efeito da solvatação da TC é o aumento do momento

de dipolo, quando comparamos uma molécula isolada e em solvente: o solvente

polariza a molécula, evidenciando ainda mais o contraste da distribuição de cargas

da TC. A forma TCN em vácuo apresenta o dipolo igual a 5,5 D, enquanto que na

forma TC± em solvente há um aumento de mais de três vezes, passando para 18,0

D. Todos esses cálculos foram obtidos com MP2/6-31G(d) e o solvente na forma TC±

foi tratado como PCM.

Todas as estruturas da molécula de TC tiveram sua geometria otimizada a

partir de resultados experimentais [91], usando um cálculo DFT com o funcional

híbrido B3LYP e conjunto de bases 6-31G(d), sendo que a água foi aproximada pelo
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PCM. Após a obtenção da nova geometria, foi realizado um cálculo para refinar a

estrutura, com o método MP2 e mantendo a mesma base. A otimização da geometria

em meio, através do uso do PCM, é importante para obter a estrutura da molécula

na forma mais próxima da encontrada em água.

Tabela 3.2: Comparativo entre os dados experimentais [92], [91] e teóricos dos valores de distância
e ângulos interatômicos da TC±. A geometria otimizada foi obtida no nível MP2 e base 6-31G(d).

Coorde- Experimento Forma Coorde- Experimento Forma

nada Ref. [92] Ref. [91] TC± nada Ref. [92] Ref. [91] TC±

C7-C8 1,388 (7) 1,397 1,402 O1-C1-C2 125,7 (5) 126,3 127,0

C10-O10 1,341 (7) 1,355 1,358 C7-C8-C9 121,4 (5) 120,9 120,9

C6-O6 1,455 (7) 1,450 1,444 Oam-Cam-C2 123,1 (5) 123,3 123,8

C4-C4a 1,546 (6) 1,544 1,530 C5a-C6-O6 108,2 (4) 107,4 104,9

Cam-Nam 1,349 (7) 1,341 1,372 Cam-C2-C1 121,2 (5) 120,9 122,2

Cam-Oam 1,254 (7) 1,255 1,243 C12a-C12-C11a 124,5 (5) 124,1 123,8

Ndm-Cdm2 1,496 (6) 1,499 1,494 C4-C4a-C5 109,5 (4) 115,1 111,1

C1-C2 1,418 (8) 1,430 1,431 C10-C10a-C6a 120,0 (5) 119,2 119,9

C1-O1 1,243 (7) 1,233 1,257 C4a-C12a-C1 112,2 (5) 111,9 109,6

C4-Ndm 1,514 (6) 1,506 1,507 C11-C11a-C12-C12a 179,2 179,7 -178,2

C3-O3 1,245 (7) 1,241 1,254 C1-C2-C3-C4 35,0 33,0 25,6

C2-Cam 1,469 (8) 1,471 1,484 C5-C5a-C6-C6a -178,6 -178,7 175,2

C11-O11 1,282 (7) 1,278 1,273 C6-C6a-C7-C8 -176,4 -177,3 -176,5

C11-C11a 1,429 (8) 1,443 1,445 C4-C4a-C12a-C1 48,2 49,3 51,9

C11a-C12 1,358 (8) 1,364 1,370 C5-C5a-C11a-C12 -18,4 -17,7 -13,8

C12-O12 1,338 (6) 1,334 1,340

As estruturas otimizadas foram submetidas a um cálculo de frequência vibra-

cional onde todas as frequências obtidas foram positivas, indicando que a geometria

realmente apresenta um mínimo conformacional. As bandas de maior intensidade
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são encontradas geralmente na região de 3500 cm−1 para todas as estruturas es-

tudadas, em concordância com o estudo de Leypold e colaboradores [93], além de

outros picos característicos no espectro. Na tabela 3.2 temos o comparativo da estru-

tura da TC obtida experimentalmente por técnicas de raios X em períodos diferentes,

em 1977 [92] e 2013 [91], comparando com os valores obtidos para a otimização da

geometria na forma zwiteriônica, TC±. Como pode ser visto nos dados da tabela 3.2,

a geometria obtida está em muito boa concordância com os dados experimentais.

As posições das desprotonações/protonações foram, no início deste trabalho,

uma etapa de grande dificuldade, pois estávamos limitados a poucos artigos que

informavam a energia total de diferentes formas numa tentativa de definir qual a

forma da TC mais estável em água [94–97]. Recentemente, Amat e colaboradores [31]

trataram a TC em diferentes valores de pH, partindo da forma catiônica e realizando

as desprotonações de diferentes hidrogênios mantendo a TC em um agregado de

moléculas de água. Aplicando essa metodologia foi possível estimar o valor de

pKa, que está em excelente concordância com os dados experimentais, além das

posições corretas dos sítios onde ocorrem as desprotonações envolvendo os átomos

de hidrogênio de cada forma da TC.

3.1 Espectro de Absorção com PCM

Uma primeira aproximação para o solvente, ou meio, consiste em adicionar um

termo no hamiltoniano para representar o potencial externo. Este termo considera

que átomos estão em uma cavidade esférica envolvida pela constante dielétrica do

meio. O dipolo da molécula interage com o dipolo na cavidade, que por sua vez,

também modifica o dipolo da molécula, tornando um processo autoconsistente. No

modelo utilizado, PCM [45,46], o raio da cavidade é 20% maior que o raio de van der

Waals de cada átomo e ocorre a sobreposição de várias cavidades em uma molécula,
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formando um volume englobando a TC.

Estudar a molécula de TC em água é uma boa iniciativa para verificar se

a metodologia aplicada é adequada, pois este procedimento servirá de base para

descrever os sistemas da TC complexados com íons positivos. Além do mais,

existem resultados experimentais (ver seção 1.3) do espectro de absorção da TC em

água variando o pH, que serve de base para comparar os métodos aplicados.

A molécula de TC com a geometria otimizada foi submetida a um cálculo

TDDFT com o funcional híbrido B3LYP, a base 6-31G(d) e o solvente sendo a água

na aproximação PCM. A partir deste cálculo obtivemos o espectro de absorção

eletrônico normalizado1, a patir da convolução das várias transições isoladas na

forma de lorentzianas com a largura de cada linha espectral igual a 2000 cm−1. Nas

figuras 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e nas tabelas 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 temos a comparação entre

os espectros de absorção teóricos e experimentais. Os dados experimentais [30]

são representados por uma linha tracejada, porém a estrutura TC3− não possui

resultados experimentais para comparação. A linha contínua na cor preta representa

a convolução normalizada usando o PCM, e na cor vermelha a convolução das

transições na ausência de solvente, mas mantendo a mesma geometria. As barras

verticais simbolizam as transições isoladas, com a altura igual ao dobro da força

de oscilador. Podemos observar, nas figuras citadas, que há uma boa concordância

dos dados teóricos e experimentais em várias situações. Em geral, as transições

mais intensas são do tipo π→ π∗ e podem envolver o fenômeno de transferência de

carga.

No primeiro caso analisado, TC+, temos o espectro de absorção formado por

duas bandas, da mesma forma que é apresentada pelo resultado experimental,

porém bastante deslocado. Conforme a figura 3.3 e a tabela 3.3, o máximo teórico

1 Para evitar o sobrecarregamento de informações, omitimos os valores presentes no eixo vertical
nos gráficos do espectro de absorção. Estes gráficos estão normalizados sendo a origem de valor
zero e o máximo de valor um.
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No segundo caso, a forma TC±, temos novamente um deslocamento entre as

posições das bandas do espectro de absorção teórico e experimental, conforme a

figura 3.4 e a tabela 3.4. Esta diferença é igual a -15,0 nm na primeira banda e -19,3

nm na segunda banda. Observa-se que a primeira banda teórica é formada por

diversas transições que acabam alargando a banda, que basicamente apresenta uma

transferência de carga do anel A para os anéis DCB. A descrição da intensidade pela

teoria não é próxima ao resultado experimental, pois a segunda banda convoluída

apresenta menor intensidade com largura pequena. Nessa banda, um pico bastante

intenso é visto em 259,6 nm envolvendo redistribuição de carga no anel A. Para

energia mais alta, ocorre transferência do anel A para os anéis DCB em 225,2 nm. O

efeito do solvente na TC± é deslocar as transições para maiores valores de energia,

porém ocorre a mudança de intensidade das transições, da mesma forma que foi

observada no caso TC+. Tal resultado não é observado ao considerar apenas a

convolução das transições.

No terceiro caso, a forma TC− na figura 3.5 e tabela 3.5, o espectro de absorção

teórico apresenta boa concordância qualitativa com o experimental e a diferença dos

máximo experimental e teórico é igual -27,9 nm para a banda de menor energia e -14,9

nm para a banda intermediária com uma boa descrição das intensidades. A banda

teórica em 343,8 nm mostra uma redistribuição de carga com pequena transferência

dos anéis CB para os anéis D e A. Na banda de 260,6 nm temos diversas transições

envolvendo diferentes regiões da TC, onde a mais intensa desloca a carga do anel

A para o anel D. Essa banda experimental apresenta um ombro, em 250,5 nm que

acreditamos ser representado por um pico teórico em 232,1 nm. Ficou bem evidente

neste caso que o efeito do solvente é aumentar a energia da transição, deslocando

todo o espectro em até 17,0 nm.

No quarto caso, a forma TC2−, novamente temos a forma de duas bandas

deslocadas do resultado experimental, figura 3.6 e tabela 3.6. A primeira banda, de
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descrita pela segunda banda do espectro teórico. O efeito do solvente é deslocar as

transições para mais altas energias, além de melhorar bastante o perfil do espectro

convoluído.

No quinto e último caso com o PCM, a forma TC3− está descrita na figura 3.7

e na tabela 3.7. Não foi possível encontrar dados experimentais para comparação

do espectro de absorção, entretanto a forma do espectro segue a tendência dos

outros casos já estudados: duas bandas bem definidas. A primeira banda, com

máximo em 374,3 nm, é formada por uma transição H → L de alta intensidade

com transferência de carga dos anéis DC para os anéis BA. Na segunda banda, em

245,3 nm, diversas transições contribuem para a largura da linha sendo que as mais

intensas envolvem redistribuição de carga e uma leve transferência dos anéis DCB

para o anel A. Novamente, o efeito de incluir o solvente é aumentar a energia de

excitação da TC3−, além de mudanças na intensidade das transições.

Em todos os casos estudados o espectro de absorção mostrou bandas com

máximos afastados dos valores experimentais, com diferenças chegando até 36 nm.

O passo seguinte é tentar melhorar essa descrição, verificando o efeito da base para

descrever a excitação, adicionando funções difusas, polarizadas ou simplesmente

aumentando a quantidade de funções bases para descrever a molécula de TC−,

figura 3.8. Observamos que há poucas mudanças no espectro entre as várias bases

testadas, indicando um deslocamento de 6,7 nm para a primeira banda partindo

da base 6-31G(d) com 526 funções para a base 6-311++G(d,p) com 865 funções. O

mesmo deslocamento é visto na segunda banda, mas abaixo de 250 nm as bases

com funções difusas apresentam baixa intensidade. A maior base leva um tempo

computacional 5 vezes maior que a base menor, inviabilizando o uso de tais bases no

decorrer deste trabalho. Em todos os cálculos foi usado o mesmo funcional B3LYP

e o solvente foi tratado como PCM.

Não foi possível observar um padrão para o efeito de transferência de carga.
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Figura 3.8: Espectro de absorção eletrônica para a forma TC− com diferentes bases, usando o
funcional B3LYP e o solvente tratado com PCM. A melhor descrição eletrônica da TC− não resultou
numa melhora significativa do espectro, quando comparado com o resultado experimental [30].

aumentando a energia de excitação, além de mudança da intensidade de algumas

transições.

Aplicando o PCM obtivemos uma boa descrição qualitativa do espectro de

absorção eletrônica das cinco formas estudadas. Em geral, as bandas teóricas apre-

sentaram um deslocamento entre 36 nm e 15 nm com as bandas experimentais, mas

a forma e, em alguns casos, a intensidade mostraram semelhanças com os dados

experimentais. Analisando apenas as posições do máximo da primeira banda em

função das diferentes formas da TC, resumida na tabela 3.15, o PCM não consegue

descrever corretamente os deslocamento experimentais. A partir deste ponto, va-

mos buscar alternativas para melhorar a descrição dos espectros, além das posições

dos máximos e as intensidades das bandas do espectro.
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3.2 Simulação Clássica

Uma forma mais realista de tratar o solvente é tratá-lo explicitamente. Além

do mais, vamos considerar as flutuações das posições da moléculas impostas pelo

sistema líquido e as condições termodinâmicas. Neste ponto vamos usar a simulação

de MC para gerar configurações com a TC em água. Todas as moléculas nessa

simulação são tratadas como rígidas, isso significa que movimentos internos da

molécula não serão permitidos tanto para a TC quanto para a água. O campo de

força utilizado será a OPLS-AA para a TC e SPC/E para a água.

Vamos desprezar os valores originais de cargas oriundas do campo de força

OPLS-AA. Os novos valores de cargas forma obtidos por um cálculo de MQ usando

o método MP2 e a base 6-31G(d) em solvente PCM com o esquema CHELPG,

procedimento com vários casos de sucesso em nosso grupo [34,36,37,56,98–100]. No

CHELPG, as cargas atômicas são ajustadas para reproduzir o potencial eletrostático

molecular, a partir de uma grade onde temos o valor do potencial em cada ponto do

espaço em torno dos átomos. O ajuste de cargas deve manter a mesma carga total

do sistema [88]. Este procedimento inclui o efeito de polarização do solvente sobre

o soluto.

Tais simulações foram realizadas no ensemble NPT, mantendo o número de

átomos, pressão e temperatura constantes. O número de moléculas de água é igual

a 1500, quantidade suficiente para gerar uma caixa de simulação de volume igual a

44 nm3, capaz de envolver toda a TC. A densidade das simulações clássicas atingiu o

valor médio de 1.025 g/cm3. A temperatura usada foi de 25°C, a mesma dos experi-

mentos realizados. A figura 3.9 mostra a função de distribuição de mínima distância

das várias formas da TC em água, que converge para o valor 1 para grandes distân-

cias [58]. Em cada caso, a tabela interna à figura indica a quantidade de moléculas

de água incluindo a primeira e a segunda camada de solvatação, indicando também
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a quantidade de moléculas até o máximo destas camadas. O aumento da primeira

camada de solvatação em função da carga negativa da molécula TC está diretamente

ligado ao número de ligações de hidrogênio realizadas pela TC, tema dos próximos

parágrafos.

Figura 3.9: Função de mínima distância entre o soluto e as moléculas de água para as 5 formas
da TC estudadas. A tabela interna mostra a quantidade de moléculas de água nas duas primeiras
camadas de solvatação.

Por possuir diversos grupos ácidos, várias ligações de hidrogênio são obser-

vadas durante a simulação clássica. Além de ser energeticamente favorável, outros

critérios foram adotados para considerar uma ligação de hidrogênio: distância entre

os átomos X2-Oágua menor ou igual a 3.6 Å e ângulo X-Oágua-Hágua/TC menor ou igual

a 35.0°. Aceitador, em nossos sistemas estudados, são os átomos X na iminência de

receber um hidrogênio de uma molécula da água próxima. Doador é considerado

a ligação do átomo X com um hidrogênio da molécula TC próxima de um oxigênio

da água (Oágua), indicando que o hidrogênio tem potencial para sair da TC para o

solvente.

Claramente, a TC deixa de ser doadora para se tornar aceitadora quando a

carga da molécula se torna negativa, conforme pode ser visto nas tabelas 3.8 e 3.9.
2X, em nossas simulações, pode ser qualquer oxigênio (O) ou nitrogênio (N) da TC.
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Tabela 3.8: Ligações de hidrogênio onde as diferentes formas da TC atuam como aceitador de
hidrogênios do solvente.

O1 O3 O6 O10 O11 O12 O12a Oam Nam Ndm Aceitadores

TC+ 0,42 0,05 0,60 0,57 0,04 0,05 0,02 0,54 0,00 0,00 2,29

TC± 0,72 0,44 0,46 0,35 0,09 0,09 0,14 0,94 0,26 0,00 3,49

TC− 0,68 1,03 0,84 0,92 0,53 0,64 0,35 0,96 0,27 0,00 6,22

TC2− 1,13 1,45 0,69 0,82 0,52 0,57 0,58 1,25 0,41 0,27 7,69

TC3− 1,02 1,00 1,00 2,76 1,11 0,78 0,66 1,45 0,31 0,13 10,22

Tabela 3.9: Ligações de hidrogênio onde as diferentes formas da TC atuam como doador de
hidrogênios para o solvente. Inclui também a soma das médias das ligações de hidrogênio.

O3 O6 O10 O12 O12a Nam Ndm Doadores Total geral

TC+ 0,00 0,99 0,00 0,00 0,91 1,02 0,10 3,02 5,31

TC± - 0,97 0,01 0,01 0,77 0,83 0,68 3,27 6,76

TC− - 0,02 0,01 - 0,16 0,59 0,03 0,81 7,03

TC2− - 0,11 0,02 - 0,11 0,26 - 0,50 8,19

TC3− - 0,04 - - 0,07 0,46 - 0,57 10,79

Este comportamento é esperado com perda de hidrogênios devido às desproton-

ações sofridas pelas diferentes formas estudadas, ao alterar a acidez do solvente,

permitindo a aproximação de mais moléculas de água no soluto. Pela disposição

dos átomos na TC, algumas ligações de hidrogênio acabam sendo blindadas, como

Ndm aceitador. Outras, possuem alta incidência na condição de aceitador e doador:

O6, Nam e O12a. O átomo O10 faz uma ligação de hidrogênio interna com o O11, da

mesma forma que ocorre com o átomo O12 e O3, e por isso apresenta baixos valores

médios atuando como doador. O número médio de ligações de hidrogênio varia de

5 a 11, valores que estão dentro do primeiro pico da função de mínima distância,

figura 3.9.
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Uma esfera dentro de um cubo possui, no máximo, 52% do volume do cubo.

Sendo que a nossa caixa de simulação tem a forma de um cubo, praticamente

metade do solvente forma um envoltório esférico em torno do soluto, tal que a

densidade seja isotrópica. Sabemos que numa distância muito grande, a interação

de dois corpos é praticamente nula e qualquer propriedade calculada no soluto com

referência deve convergir a partir de certa distância. Assim, vamos tratar o solvente

até um raio de corte, igual à metade da caixa de simulação, gerando configurações

com a TC e mais 750 moléculas de água próximas ao soluto, que representa metade

do solvente da caixa de simulação.

Uma análise importante para uma boa descrição estatística do líquido é o

comportamento da função de auto-correlação de energia. Como vamos tratar várias

configurações geométricas que contém as posições de diversos átomos, devemos

levar em conta apenas as configurações estatisticamente relevantes. Na figura 3.10

temos a função de auto-correlação da energia, que relaciona o grau da correlação

de duas configurações separadas por um número de ciclos de MC. Vamos tratar

configurações separadas por 5.000 ciclos de MC, pois o valor está abaixo de 15%

na maioria dos casos. Na parte de equilíbrio foram efetuados 500.000 ciclos de MC

resultando em 100 configurações estatisticamente descorrelacionadas. Com essas

configurações, duas abordagens foram utilizadas para tratar o solvente e obter o

espectro de absorção: ASEC e solvente parcialmente explícito.

No modelo ASEC trabalhamos com apenas um cálculo TDDFT numa confi-

guração fictícia, usando o funcional B3LYP e a base 6-31G(d). Aproveitando o fato

da TC ser mantida rígida internamente, alinhamos todas as configurações ener-

geticamente descorrelacionadas pela molécula de TC e realizamos a convolução de

100 configurações do solvente, que não é tratado explicitamente e sim como carga

pontual. Portanto, o cálculo submetido à MQ possui a TC explícita e 225000 cargas

pontuais, e a distribuição de cargas em torno do solvente forma um campo eletros-
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Figura 3.10: Função de auto-correlação da energia para as 5 formas da TC estudadas. A tabela
interna mostra os valores dos coeficientes para o ajuste da função de auto-correlação (ver seção 2.1.3)
e na última coluna temos o valor da correlação para duas configurações separadas por 5000 ciclos
de MC.

tático médio. A convolução do espectro é realizada considerando cada transição

como uma função lorentziana de largura 2000 cm−1.

No modelo de solvente parcialmente explícito3, o espectro de absorção é cal-

culado com TDDFT para 100 configurações estatisticamente descorrelacionadas,

formadas pela a molécula de TC mais 9 moléculas de águas mais próximas na

forma explícita e 741 moléculas de água como cargas pontuais. O número de águas

explícitas está relacionado ao número de ligações de hidrogênio e as 741 moléculas

de águas como cargas pontuais formam uma superfície em torno do soluto. Acred-

itamos que esta descrição é mais sofisticada e detalhada do que usando o modelo

ASEC, mas possui um preço elevado: enquanto no modelo ASEC apenas uma con-

figuração é submetida ao calculo de MQ, com o modelo explícito são necessários

3Para simplificação, vamos considerar modelo explícito ou solvente explícito como modelo de sol-
vente parcialmente explícito.
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100 configurações com a adição da descrição eletrônica do solvente. Para aumentar

a eficiência, usamos a base 6-31G(d) para descrever os átomos da TC e a base 6-

31G para descrever os átomos das águas explícitas. Para a convolução do espectro,

adotamos a largura de cada transição igual a 1600 cm−1.

3.3 Espectro de Absorção com o Modelo ASEC e Sol-
vente Parcialmente Explícito

Até o momento, descrevemos a simulação clássica usada para obter as confi-

gurações da molécula de TC em água. Agora vamos obter o espectro de absorção

usando o modelo ASEC e o modelo de solvente parcialmente explícito e comparar

com o espectro obtido com o PCM e com o resultado experimental. Os orbitais

envolvidos nos três modelos apresentam a mesma forma, e vamos considerar ape-

nas os orbitais com o modelo explícito de uma configuração relevante, com dados

expostos nas tabelas 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14 em conjunto com o espectro obtido.

No espectro de absorção, figuras 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15, a linha contínua é a

convolução das transições pelo modelo explícito, a linha pontilhada é a convolução

das transições obtidas com o modelo ASEC e a linha tracejada é o resultado expe-

rimental [30]. Todos esses espectros são normalizados para facilitar a comparação.

As linhas verticais são as transições dadas pelo modelo explicito mais intensas,

com intensidade dada pelo dobro da força de oscilador e separadas pelo tipo de

transição.

O primeiro caso tratado é a forma catiônica da TC, TC+, com o espectro na

figura 3.11 e dados comparativos na tabela 3.10. Os três modelos para descrever o

solvente apresentam a forma do espectro bastante semelhante, sendo que a diferença

entre os máximos das bandas também é pequena. A primeira banda é formada

exclusivamente por três tipos de transições: H→ L, H→ L+1 e H-1→ L+1. Estas
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ficou em 323,2 nm, enquanto que no modelo ASEC é igual a 320,6 nm e no modelo

explícito ficou igual a 324,0 nm: uma diferença de 3,4 nm entre os três modelos.

Ainda assim, a distância para a primeira banda experimental é da ordem de 30 nm.

Outra falha é na descrição da largura da segunda banda, muito pequena de acordo

com os métodos teóricos. Os valores dos máximos da segunda banda se mantêm

próximos, mas é difícil estipular a transferência da carga nas transições que formam

a segunda banda, pois nesta região as transições envolvem várias contribuições de

diferentes orbitais.

No segundo caso, TC±, o espectro de absorção com o modelo ASEC e explícito,

figura 3.12 e tabela 3.11, apresentam formas diferentes do PCM. O máximo da

primeira banda obtido pelo modelo ASEC está em 317,2 nm e no modelo explícito

está em 318,4 nm, enquanto que o valor apresentado pelo PCM foi igual a 342,7

nm, resultando numa diferença de até 25,5 nm. Com isso, a separação entre a

banda experimental e os dois modelos, ASEC e explícito, se tornou ainda maior

quando comparada ao PCM, chegando a 40,5 nm. Olhando para essa primeira

banda, observamos que há mudança da intensidade: na figura 3.12, existe um

ombro na região de 350 nm, enquanto na figura 3.4, este ombro está no outro lado

da banda, em 310 nm. Para a formação dessa banda, constatamos a grande mistura

entre as transições H → L, H-2 → L e H-1 → L, que nos dois últimos casos há

transferência de carga do anel A para os anéis DCB. A transição H→ L apresenta

apenas remanejamento de carga nos anéis DCB. Com o modelo explícito, a segunda

banda fica mais evidente do que no PCM, formada basicamente pela transição H-1→
L+1, envolvendo um reajuste de cargas no anel A. O máximo dessa banda apresenta

pequena diferença entre os modelos de solvente usados, partindo de 250,9 nm no

modelo ASEC para 255,5 nm no modelo explícito, distantes de 25,4 nm e 20,8 nm

do pico experimental, respectivamente.

No terceiro caso, TC−, o espectro de absorção apresenta a forma próxima







ESPECTRO DE ABSORÇÃO COM O MODELO ASEC E SOLVENTE PARCIALMENTE
EXPLÍCITO 65

nm pelo modelo explícito, 333,8 nm pelo modelo ASEC e 343,8 nm pelo PCM,

portanto uma diferença de no máximo 10,0 nm entre os modelos. Comparado ao

máximo da primeira banda experimental, a diferença que era -27,9 nm para o PCM,

agora é -37,1 nm. Essa primeira banda é formada especialmente pelas transições H

→ L e H→ L+1, indicando uma transferência de carga dos anéis DCB para o anel

A. A segunda banda, com máximo em 255,5 nm pelo modelo explícito e 255,0 nm

pelo modelo ASEC, é dominado por transições que envolvem apenas redistribuição

de carga, no anel A ou nos anéis DCB. Esta banda está afastada 20,0 nm da banda

experimental, enquanto que o PCM mostra uma menor diferença, igual a 14,9 nm.

O próximo sistema analisado pelos modelos ASEC e explícito foi TC2−, con-

forme a figura 3.14 e tabela 3.13. A forma do espectro em ambos os modelos ficou

qualitativamente próxima ao espectro experimental. A primeira banda é larga e

apresenta três transições, H→ L, H-1→ L, H→ L+1. Nos outros casos encontramos

que as transições H-1 → L apresenta energia mais alta que a transições H → L+1,

mas o solvente explícito interage com o soluto mudando a ordem dos orbitais. O

efeito continua o mesmo na primeira banda, com transferência de carga sutil para

grandes comprimentos de onda enquanto que em baixos comprimentos de onda

fica evidente a saída de carga dos anéis DCB para o anel A. O máximo dessa banda

é localizado em 338,0 nm para o modelo explícito e 334,7 para o modelo ASEC,

distantes de aproximadamente 40 nm da banda experimental. A segunda banda

apresenta alta intensidade pela grande quantidade de transições em sua região,

visto que suas transições isoladas possuem intensidade menor que transições da

primeira banda. Por esse mesmo motivo, vários fluxos de cargas são observados

dentro dessa banda. O máximo dessa banda está localizado em 256,0 nm pelo mo-

delo explícito e 248,6 nm pelo modelo ASEC, enquanto que o máximo da banda

experimental está localizado em 270,2 nm.

Com a forma TC3− em água usando o modelo ASEC e explícito, figura 3.15 e
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nm enquanto para o espectro com 44 águas o mesmo máximo está localizado em

338,0 nm, apresentando uma diferença de 3,7 nm. O deslocamento do máximo da

segunda banda também é pequeno, entretanto o ombro localizado à direita desta

banda desaparece manifestando o mesmo efeito ao adicionar as funções difusas

no PCM, figura 3.8. Com o maior número de moléculas explícitas de solvente,

aumenta o número de transições em baixas energias, sendo necessário incrementar

o número total de transições para uma melhor descrição na região abaixo de 250

nm. O baixo valor do deslocamento indica que somente as pontes de hidrogênio são

suficientes para uma boa descrição do espectro de absorção, não sendo necessário

estender o número de moléculas explícitas do solvente até a primeira camada de

solvatação. Outra questão é o custo computacional, pois o sistema com 44 moléculas

de água aumenta o tempo de execução em 5 vezes para cada configuração quando

comparado ao sistema com 9 moléculas de água.

Outros métodos para obter o espectro de absorção foram empregados em

etapas iniciais desta tese. Semi-empíricos como Zindo fornecido por Zerner [101] e

suas modificações [80,102] apresentaram bandas com energia muito alta resultando

em um espectro muito diferente do experimento. Métodos mais acurados como

CIS e CIS(D) também apresentaram excitações com altas energias, sendo que o

espectro é comprometido pelo reduzido número de transições usadas devido ao

alto custo computacional. Diferentes funcionais da DFT foram exaustivamente

testados, sendo o funcional O3LYP que mais deslocou o espectro inteiro da direção

desejada, mas ainda ficando longe do resultado experimental. Já o CAM-B3LYP,

indicado para sistemas com transferência de carga, apresentou altas energias para

a excitação.

No geral, obtivemos uma boa descrição qualitativa do espectro de absorção,

mas a diferença das posições das bandas experimentais e teóricas não foi solu-

cionada, se tornando ainda maior ao usar os modelos ASEC e explícito quando
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comparada com o PCM. Comparando o modelo ASEC com o explícito, temos pe-

quenos deslocamentos do máximo, mas a forma das bandas são semelhantes. Assim,

tratar parte do solvente na forma explícita pouco interfere no espectro e a maior con-

tribuição se deve à parte eletrostática, formada pelo envoltório de cargas pontuais

nos dois modelos. Devemos lembrar que o PCM trata a interação com o solvente

de forma eletrostática usando um modelo contínuo e polarizável.

Tabela 3.15: Comparativo entre o máximo da primeira banda do espectro de absorção eletrônica
experimental e teórica obtido a partir das diferentes formas da TC. Os valores de deslocamento estão
em nm.

TC+ → TC± TC± → TC− TC− → TC2− TC2− → TC3−

Experimento [30] 2,3 14,0 9,3

PCM 19,5 1,1 1,2 29,2

Modelo ASEC -3,4 16,6 0,8 22,3

Explícito -5,6 16,2 3,4 18,0

Olhando apenas para o deslocamento da primeira banda entre as diferentes

formas da TC, tabela 3.15, observamos que apenas a mudança da forma TC± para

a forma TC− foi bem descrita com os modelos ASEC e explícito. Devemos lembrar

que a diferença entre o modelo ASEC e explícito é a adição da estrutura eletrônica do

solvente em torno do soluto que parece pouco interferir no espectro. Dessa forma,

as mudanças vistas tanto experimentalmente quanto nos modelos teóricos estão

relacionadas ao efeito de desprotonações/protonação e as mudanças na geometria

da TC, sempre em função do pH do solvente.

Ficou evidente que a molécula de TC apresenta duas regiões cromóforas, uma

em torno do anel A e outra nos anéis DCB. Mas transições com transferência total

de carga entre essas duas regiões apresentam baixa frequência, as vezes associada

a força do oscilador fraca. Foi observado o efeito de transferência de carga para as

transições mais intensas da primeira banda, com origem nos anéis DCB e destino
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no anel A, de modo intenso para as formas TC+ e TC3−, sendo bastante sutil para

a forma TC−. Com a forma TC±, o sentido da transferência da carga se inverte.

Para a TC2−, observamos apenas a redistribuição de carga nestas transições. Mesma

dinâmica foi obtida com PCM para as diferentes formas da TC estudadas.
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Capítulo 4

Espectro de Absorção do Complexo
MgTC em Água

Como já explicado na introdução, o complexo MgTC é importante na inibição

da síntese proteica, se acoplando ao ribossoma e impossibilitando a cópia do ma-

terial genético bacteriano. A descrição deste complexo fornecerá um domínio do

tratamento de sistemas íons-ligante, acarretando em uma maior facilidade ao estu-

dar o complexo EuTC. O Mg neutro possui 12e−, mas perde dois elétrons, ficando

preenchido completamente até a segunda camada, conforme o diagrama abaixo.

Mg =







































1s2

2s2 2p6

3s2

−→ Mg2+ =























1s2

2s2 2p6

Devido à presença de vários grupos ácidos localizados nas extremidades da TC

é possível que exista mais de uma posição onde o íon pode-se hospedar: os oxigênios

e nitrogênios da TC apresentam carga negativa atraindo o íon Mg2+. Assim, a correta

posição do íon se torna um desafio para os cálculos de absorção. Experimentalmente,

diversas concentrações de íons e TC são possíveis, mas vamos limitar o nossos

estudos para os dois complexos: MgTC e Mg2TC. Para este estudo, trabalharemos

73
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Figura 4.1: Estrutura da molécula TC− com as posições P1 e P2, onde o íon Mg pode se hospedar.

apenas com o ligante na forma TC− (ânion monovalente). As possíveis posições de

hospedagem do íon Mg com a TC− são denominadas P1 e/ou P2. P1 está localizada

entre os átomos de oxigênio O3 e Oam, ou seja, próximo ao anel A e ao grupo amida1.

Já a posição P2 está localizada entre os átomos de oxigênio O11 e O12, portanto

próximo aos anéis BC. Essas posições foram obtidas com várias simulações clássicas

por MC com diferentes condições iniciais contendo apenas a molécula de TC o

íon Mg, onde apenas as posições P1 e P2 eram, ao final do processo, acessíveis ao

íon. Estes resultados estão em boa concordância com dados experimentais e outras

evidências estruturais [103, 104], onde há a indicação de que primeiro íon tende a

ocupar a posição P2 formando o MgTC e o segundo íon tende a ocupar a posição

P1 para formar Mg2TC.

A primeira etapa para estudar espectro de absorção do complexo MgTC foi

otimizar a geometria usando DFT com o funcional híbrido B3LYP e o conjunto de

bases 6-31G(d). O solvente adotado foi novamente a água, e para o cálculo de

otimização foi usada a aproximação PCM. Na tabela 4.1 comparamos a energia do

complexo considerando as duas posições de acoplamento do íon. A diferença de

energia entre as duas posições do íon poderia descartar a análise de determinada

posição, caso o valor fosse muito alto indicando que tal posicionamento seria en-

1Consultar a figura 3.1 para a nomenclatura dos átomos da TC.
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ergeticamente desfavorável. Para ficar mais claro, uma análise populacional deve

ser efetuada. Sendo um sistema formado por apenas duas espécies, [A] + [B] = 1,

podemos definir a população de cada espécie em função de K

K =
[B]
[A]

; População A : [A] =
1

K + 1
; População B :[B] =

K

K + 1
. (4.1)

Cada espécie possui uma energia associada, e podemos definir pesos para cada uma

delas em função do peso de Bolztmann, onde

K = exp
(−∆EB−A

RT

)

= exp

(

−(EB − EA)
RT

)

. (4.2)

Considerando a temperatura ambiente igual a 25°C, o produto da constante de

Bolztmann e temperatura apresenta o valor de 0,593 kcal/mol. Se a diferença de

energia entre duas espécies for maior que 2 kcal/mol, a análise populacional indica

que apenas a espécie de menor energia estará presente no sistema. Caso o valor seja

menor que 2 kcal/mol, podemos estipular a população de cada espécie.

Tabela 4.1: Comparativo entre as energias das espécies estudadas do complexo MgTC obtidas com
B3LYP/6-31G(d) usando o PCM para descrever o solvente e considerando as duas posições P1 e P2
para o íon. A unidade usada na segunda e terceira coluna é o hartree (Eh) e na quarta coluna temos
a diferença energética entre a posição P2 e P1 (1 Eh = 627,509 kcal/mol ).

Método MgTC:P1 (Eh) MgTC:P2 (Eh) P2 - P1 (kcal/mol))

Otimização com TC− rígida -1763,569427 -1763,573152 -2,337

Otimização com TC− flexível -1763,584614 -1763,581191 -2,148

TC− flexível + correções vibracionais -1763,201364 -1763,200019 0,844

Na tabela 4.1, as duas primeiras linhas mostram a energia final após a otimiza-

ção de geometria em duas situações, deixando a TC rígida na primeira linha e com

todo o sistema flexível na segunda linha. Em ambos os casos, a diferença de energia

foi favorável ao posicionamento do íon em P2, com valores acima de 2 kcal/mol em

cada caso. Entretanto, ao adicionar as correções vibracionais com a TC flexível, a

diferença passa a ser 0,84 kcal/mol a favor da posição P1, invertendo a espécie mais
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estável. Devemos lembrar que esta análise leva em conta apenas o complexo MgTC

desprezando as flutuações impostas pelo ambiente líquido. Dessa forma, vamos

comparar ambas as estruturas e verificar o efeito do posicionamento do íon Mg2+

para o espectro vibracional e de absorção eletrônica.

A partir das geometrias dos complexos MgTC e Mg2TC obtidas com o modelo

de solvente PCM é possível analisar as mudanças no espectro infravermelho, po-

dendo resultar em deslocamentos ou mudanças de intensidades dos picos de acordo

com o posicionamento do íon Mg2+, posições P1 e P2 na figura 4.2. O primeiro caso é

o estiramento OH10 com o íon na posição P1 aonde o espectro IR apresenta um pico

intenso (1236 ε) posicionado em 3152 cm−1. Ao tratar o íon na posição P2, este pico

diminui de intensidade pela metade (603 ε) sendo reposicionado para 3383 cm−1,

se deslocando 231 cm−1. No caso do Mg2TC, a posição do pico se torna a mesma

apresentada pelo íon em P2. Este estiramento é na direção da posição P2, e a ausên-

cia do Mg em P2 deixa o pico do espectro bastante intenso, devido à liberdade do

movimento dos átomos próximos. Deslocamento semelhante é também observado

no espectro vibracional para o estiramento do conjunto NHdm, que no complexo

MgTC com o íon na posição P1 é localizado em 3152 cm−1 com intensidade de 790 ε.

Tanto para o complexo MgTC quanto Mg2TC, essa vibração sofre um deslocamento

para 3269 cm−1 e queda da intensidade (438 ε) devido à presença do íon Mg em P2.

Novamente, este estiramento também ocorre na direção da posição do íon Mg em

P2.

Outro grupo deslocado é o movimento de estiramento das cetonas O1, Oam, O3

associado à deformação angular simétrica (tesoura) do grupo (NH2) am. Com o íon na

posição P2, essa vibração está localizada no espectro em 1729 cm−1 com intensidade

média (849 ε), mas com o íon na posição P1 ocorre um deslocamento para 1647

cm−1, transformando num pico de alta intensidade (1647 ε). Para o complexo

Mg2TC temos o mesmo efeito, com o pico em 1653 cm−1 e alta intensidade (1620 ε).
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Figura 4.2: Espectro infravermelho obtido com um cálculo B3LYP/6-31G(d) em água usando o
PCM onde podemos comparar os deslocamentos e mudanças de intensidades das vibrações para os
complexos MgTC e Mg2TC com o íon nas posições P1 e P2.

Neste caso, o estiramento das ligações Cam=Oam e C3=O3 está na direção do íon Mg

em P1, e diferente do caso anterior, a presença do íon aumenta a intensidade deste

pico, deslocando-o na direção contrária.

Diversas mudanças são observadas no espectro vibracional em função do

posicionamento do íon Mg, com frequências vibracionais positivas indicando que

as otimizações de geometria foram bem sucedidas. O próximo passo é aplicar um

modelo de descrição do íon e do solvente para obter o espectro de absorção dos

complexos MgTC e Mg2TC. Experimentalmente, tabela 1.3 e ref. [32], o primeiro íon

se acopla a TC deslocando a primeira banda em 5 nm e o segundo íon aumenta a

intensidade de uma terceira banda em 240 nm. O desafio é observar tais mudanças

no espectro teórico, permitindo estimar a ordem de agregação do íon Mg2+ na TC.
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4.1 Espectro de Absorção com PCM

Vamos iniciar a análise do espectro de absorção do complexo formado pelo

íon e a TC a partir da estrutura obtida com o PCM. Este modelo permitirá obter

os efeitos da presença do íon explícito de uma forma bem simples pois o solvente

é tratado como um meio homogêneo, aproximado por uma constante dielétrica.

Os espectros obtidos estão expostos nas figuras 4.3, 4.4, 4.5 com os dados para

comparação teórico/experimental nas tabelas 4.2, 4.3 e 4.4.

No primeiro caso analisado, complexo MgTC com o íon na posição P1, obtive-

mos uma boa descrição qualitativa do espectro de absorção quando comparamos

os dados experimentais e teóricos, figura 4.3 e tabela 4.2. Uma transição bem fraca

é encontrada acima de 425,0 nm, alterando um pouco a forma do espectro. A

primeira banda do espectro teórico está localizada em 340,0 nm, distante de -35,2

nm da mesma banda experimental. A transição mais intensa, nessa banda, possui

uma leve transferência de carga para os átomos C6a e C9 do anel D e grupos ácidos

ligados ao anel A (H→ L+1), partindo dos anéis CB.

A banda experimental em 270,1 nm é representada no modelo teórico por

uma banda com o máximo em 255,1 nm, formada por diversas transições. Na mais

intensa há um remanejamento das cargas na região do anel A. Outra redistribuição

nos anéis DCB ocorre na banda teórica em 226,6 nm, representada no espectro

experimental por um ombro em 252,9 nm.

Destas transições mais intensas, nenhum dos orbitais envolvem o íon de Mg.

Isso pode indicar que o íon na posição P1 influencia pouco no espectro de absorção,

apontando para forma do espectro semelhante ao caso da TC− com PCM, figura 3.5.

De acordo com os dados experimentais, a banda na região de 350 nm é deslocada

5 nm pela presença do íon e neste modelo o deslocamento teve o valor igual a 3,8

nm porém na direção contrária. O PCM apresentou uma diferença de 15,0 a 35,2
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leve transferência de carga do anel A para o anel D. Neste caso, a banda abaixo de

250,0 nm apresenta intensidade maior do que a banda teórica em 258,1 nm, mesmo

não apresentando transições mais intensas. Este efeito não está de acordo com o

resultado experimental, da mesma forma do complexo MgTC com o íon em P1.

Abaixo de 250 nm há transferência de carga do anel A para o anel D. Comparando

com a forma TC− em água usando o PCM, o máximo da primeira banda foi obtido

em 343,8 nm e de acordo com este modelo sofre um deslocamento de 25,7 nm, muito

acima do deslocamento experimental que é igual a 5,0 nm.

Ao tratar a presença de dois íons Mg, complexo Mg2TC, conforme a figura

4.5 e tabela 4.4, o espectro apresenta novamente a primeira banda bastante larga.

O máximo dessa banda está localizado em 368,6 nm, com sutil transferência de

carga dos anéis DCB para o anel A. A mesma dinâmica de carga é obtida no ombro

localizado em 337,8 nm, devido à duas transições intensas. Novamente, a primeira

banda apresenta a posição do máximo próximo ao resultado experimental, com

diferença de apenas 6,2 nm. A segunda banda está localizada em 253,7 nm, perto

também do máximo da banda experimental, igual a 269,7 nm, onde ocorre uma

redistribuição de carga no anel A.

Usando a aproximação PCM, observamos o deslocamento da primeira banda

do complexo Mg2TC igual a 24,8 nm, novamente muito acima do valor experimental

que é igual a 5 nm. Experimentalmente, surge um terceiro pico de alta intensidade

e com máximo em 246,1 nm. Esta mudança foi reportada pelo resultado teórico

com um pico na região em 223,4 nm, apresentando transferência de carga para o íon

Mg. Porém não há uma correspondência entre as intensidades das bandas teóricas

e experimentais abaixo de 300 nm. Além disso, a banda abaixo de 250 nm já estava

presente nos complexos MgTC anteriormente descritos, inclusive na forma TC− em

água usando o mesmo modelo.

No geral, podemos afirmar que o uso do PCM para descrever o solvente apre-
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orbitais em volta. A transferência de carga na primeira banda é bem sutil, com leve

transferência de carga dos anéis DCB para o anel A, invertida no caso MgTC com o

íon em P2. O próximo passo consiste em adicionar as flutuações do líquido a partir

da simulação clássica.

4.2 Simulação Clássica

Novamente, vamos aplicar a metodologia envolvendo a simulação clássica

para os complexos da TC com o íon Mg, pois acreditamos que trabalhar com o

solvente discretizado apresenta uma melhor descrição da interação soluto e sol-

vente, quando comparada ao PCM. Esperamos que os efeitos térmicos inerentes à

fase líquida sejam tratados de forma mais realista por inclusão do solvente explicita-

mente. Esta simulação seguiu os mesmos passos das simulações clássicas realizadas

no capítulo anterior. Para a molécula TC−, a geometria é a mesma utilizada na simu-

lação da TC− em água, além das cargas obtidas pelo cálculo CHELPg. A quantidade

de moléculas de água não foi alterada, nem os valores de temperatura e pressão.

Ao final, o espectro de absorção foi obtido novamente com os dois modelos: ASEC

e solvente parcialmente explícito.

O potencial usado para a interação Mg2+ com os outros átomos foi obtido por

Aqvist e colaboradores [105], que também pode ser escrito em função do potencial

de Lennard-Jones mais Coulomb. A carga do íon usada durante a simulação foi igual

a +2e. Tratando apenas o Mg2+ em água, observamos claramente o ordenamento

do solvente em torno do íon, com 6 moléculas de água na primeira camada de

solvatação: isso indica que o grau de coordenação do íon é igual a 6. A função de

distribuição radial em torno do íon mostra que, na primeira camada de solvatação,

a distância média entre o íon Mg e o oxigênio da água é igual a 2,0 Å, enquanto entre

o íon e o hidrogênio da água é igual a 2,7 Å. Estes resultados estão em excelente
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concordância com dados experimentais [106]

Para a simulação clássica, foram realizadas duas termalizações antes de obter

os valores médios. Na primeira termalização, a TC e o íon foram mantidos com

suas posições relativas fixas, para o melhor posicionamento do solvente em torno

de ambos. Na segunda termalização, esse vínculo ligando a TC e o Mg foi retirado,

dando liberdade ao complexo: caso a posição do íon não fosse favorável, ele poderia

se afastar do ligante e assim o complexo não seria formado.

Figura 4.6: Distância do Mg2+ para o par de oxigênios O3 - Oam (posição P1) e do Mg2+ para o par
de oxigênios O11 - O12 (posição P2) em Å durante a simulação clássica dos complexos MgTC.

Como as posições P1 e P2 são próximas aos pares de átomos de oxigênio da

TC, surge a dúvida se durante a simulação clássica o íon utilizará estes dois átomos

da TC para a formação do ordenamento, de valor igual a seis como foi observado

na simulação do íon em água. Podemos verificar o comportamento do íon durante

a simulação clássica: as figuras 4.6 e 4.7 demonstram as distâncias, em Å, do Mg2+

para os pares de oxigênios da TC: O3 - Oam, em torno na posição P1 e O11 - O12,

próximo da posição P2.

Ambas as posições se mostraram estáveis durante a simulação clássica para
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Figura 4.7: Distância do Mg2+ para o par de oxigênios O3 - Oam (posição P1) e do Mg2+ para o par
de oxigênios O11 - O12 (posição P2) em Å durante a simulação clássica do complexo Mg2TC.

os dois complexos: MgTC e Mg2TC. Este resultado indica que para manter o grau

de coordenação igual a 6, o íon Mg se acopla a dois átomos de oxigênio da TC

e mais quatro moléculas de água. De fato, as distâncias não são iguais, inclusive

as flutuações parecem ser maiores com o íon na posição P1. Sendo assim vamos

recorrer aos valores médios expostos na tabela 4.5, comparando com os dados

obtidos com o PCM.

Os valores médios, a parir da fase de equilíbrio da simulação clássica, indicam

que o íon Mg na posição P1 está mais próximo do oxigênio Oam do que o O3, com

uma diferença de 0,07 Å, enquanto que na posição P2 essa diferença fica entre 0,02

e 0,04 Å a favor do oxigênio O12, conforme a tabela 4.5. Esta grande distância do

íon com o oxigênio O3 aparece também nos valores de desvio padrão, que é o maior

valor obtido pelas simulações. Neste ponto é interessante comparar os valores de

distância obtidos com o PCM. Todas as distâncias obtidas com PCM foram menores

do que os valores apresentados na simulação clássica, com a maior diferença de

0,143 Å para o oxigênio O3, no complexo MgTC.
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Tabela 4.5: Comparativo entre as distâncias médias em Å do íon com específicos átomos de oxigênio
da molécula TC, confrontanto os valores da simulação clássica e da estrutura otimizada com PCM.

Simulação Clássica

Complexo Oam O3 O11 O12

MgTC 2,032 ± 0,077 2,103 ± 0,100 2,010 ± 0,062 1,988 ± 0,060

Mg2TC 2,021 ± 0,072 2,087 ± 0,090 2,017 ± 0,065 1,978 ± 0,056

PCM

Complexo Oam O3 O11 O12

MgTC 1,940 1,960 1,958 1,942

Mg2TC 1,939 1,971 1,964 1,953

4.3 Resultados com o Modelo ASEC

No modelo ASEC seguimos a mesma sequência descrita no capítulo anterior:

uma configuração média é submetida a um cálculo TDDFT tendo os átomos da

TC tratados na forma explícita, submetida a um campo eletrostático médio do

íon e do solvente obtido pela sobreposição de 100 configurações energeticamente

descorrelacionadas. A carga do íon é igual a+2e, enquanto que as cargas dos átomos

da molécula de água são obtidas do modelo SPC/E. As figuras 4.8, 4.9 e 4.10 mostram

o espectro de absorção e os orbitais envolvidos nas transições mais intensas, com

informações adicionais nas tabelas 4.6, 4.7 e 4.8.

O primeiro caso analisado com o modelo ASEC é o complexo MgTC com

o íon em P1, presente na figura 4.8 e tabela 4.6. O espectro é qualitativamente

bem descrito pelo modelo. A primeira banda, que possui o máximo teórico em

329,3 nm e o máximo experimental em 375,2 nm, mostra uma diferença de -45,9

nm, concordância inferior ao PCM, onde a distância entre as primeiras bandas é

igual a -35,2 nm. Nessa banda há uma transição muito intensa, H → L+1, que
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experimental, resultado similar ao obtido pelo PCM.

Uma segunda banda é encontrada com o máximo em 251,8 nm, com a tran-

sição mais intensa envolvendo um deslocamento de carga do anel A para os anéis

DCB. Experimentalmente, esta banda é encontrada em 270,1 nm e assim este mo-

delo apresenta uma diferença de -18,3 nm. Um ombro bastante pronunciado foi

encontrado em 232,9 nm, que acreditamos representar o ombro experimental em

252,9 nm e envolve redistribuição de carga nas regiões cromóforas. A diferença do

máximo da segunda banda para a TC− usando o modelo ASEC para este resultado

é igual -3,2 nm.

Com o íon na posição P2 no modelo ASEC, não foi observado transições acima

de 350 nm conforme a figura 4.9 e a tabela 4.7. A primeira banda está a -38,5 nm

da mesma banda no espectro experimental, e da mesma forma que o caso anterior,

piorando os valores do máximo com relação ao PCM. Porém, este pico mostra um

deslocamento, comparado com o sistema TC− em água usando o mesmo modelo,

igual a 2,9 nm, em boa concordância com o resultado experimental de 5 nm. A

banda é formada basicamente por uma transição intensa com transferência de carga

do anel A para os anéis DCB.

Abaixo de 300 nm, há algumas mudanças em relação ao caso anterior. A

segunda banda, com máximo em 256,4 nm, já não é tão intensa sendo formada por

uma transição de intensidade média com leve transferência de carga dos anéis DCB

para o anel A e seus grupos ácidos. Comparada com a TC−, o máximo desloca 1,4

nm. O ombro dessa banda em P1 assume agora o papel de uma nova banda, com

máximo em 232,6 nm, de intensidade semelhante à segunda banda. Ela se relaciona

com ombro experimental em 252,9 nm e nesta região, há transferência de carga dos

anéis DCB para o anel A.

Da mesma forma apresentada pelo PCM, a primeira banda do espectro de

absorção do complexo Mg2TC, figura 4.10 e tabela 4.8 possui duas transições in-
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nm, enquanto que o modelo teórico apresenta os valores dos máximos iguais a

254,3 nm e 227,4 nm, respectivamente. A diferença entre os valores experimentais e

teóricos nesta região está abaixo de 20 nm. Nestas transições ocorre redistribuição

de carga nas duas regiões cromóforas. Este resultado é muito interessante pois

experimentalmente, a adição do segundo íon Mg cria uma banda intensa em 246,1

nm.

O modelo ASEC deslocou as bandas do espectro de absorção para maiores

valores de energia, resultando numa piora na descrição do espectro quando com-

parado com PCM. Entretanto, os resultados para o deslocamento devido à presença

do íon são bem animadores, concordando com os valores experimentais. A in-

tensidade e a forma das bandas apresentaram boa correspondência com o espectro

experimental e não foram encontradas transições acima de 400 nm, que deformavam

o espectro pelo PCM.

A transferência de carga segue o mesmo padrão exibido pelo PCM e o fato do

íon ser tratado apenas como carga pontual já lhe torna suficiente na descrição dos

efeitos da presença do Mg2+. Revisando os deslocamentos, este modelo indica que

a primeira posição assumida pelo íon é a P2, gerando o deslocamento da primeira

banda de 2,9 nm. A influência do íon em P1 é a intensidade da banda abaixo de 250

nm, tornando tão perceptível quanto mostrado no resultado experimental.

4.4 Resultados com o Modelo de Solvente Parcialmente
Explícito

A adição de átomos explícitos em volta da TC torna o nosso cálculo mais realista

e pesado: ao invés de apenas uma configuração submetida ao cálculo TDDFT,

agora é necessário calcular 100 configurações estatisticamente descorrelacionadas,

incluindo íon e parte do solvente explicitamente. O espectro é obtido a patir da
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convolução das transições eletrônicas de todas essas configurações selecionadas. Os

íons Mg e as 14 moléculas de água foram tratadas na forma explícita, enquanto que

o restante do solvente, 736 moléculas de água, foram tratados como cargas pontuais.

O número de águas explícitas é superior ao da primeira camada de solvatação para

a simulação da TC−, figura 3.9. Este número se mantém nos complexos estudados,

sendo que cada íon possui 4 moléculas de água na vizinhança. Esse número se soma

aos átomos oxigênio da TC, próximos a posição de acoplamento, fechando o grau

de coordenação em 6. Para cada configuração, usamos o funcional B3LYP com a

base 6-31G(d) para os átomos da TC e os íons Mg2+, enquanto que na água usamos

a base 6-31G.

Ao tratar parte do solvente e o íon Mg em P1 explicitamente, figura 4.11 e

tabela 4.9, obtemos um resultado muito próximo ao modelo ASEC. O máximo da

primeira banda está localizado em 335,8 nm, 6,5 nm a mais que o modelo ASEC e

39,4 nm a menos que o resultado experimental. Para lembrar, a posição do máximo

com o PCM foi de 340,0 nm. Essa banda é basicamente formada por transições do

tipo H → L , H → L+1 e H-1 → L, que contribuem para o alargamento da banda

e numa configuração relevante indica transferência de carga dos anéis DCB para o

anel A. Devemos lembrar que a presença do solvente e íon explícito pode alterar a

ordem dos orbitais, dificultando a visualização do efeito de transferência de carga.

A segunda banda, de máximo em 260,5 nm, está distante do resultado expe-

rimental por -10,4 nm, melhor do que o valor apresentado pelos modelos ASEC e

PCM. Essa banda também é formada por diferentes transições, em especial H-1→
L+1 e H-2→ L+1, envolvendo redistribuição de carga nas duas regiões cromóforas.

Tal banda apresenta um sutil ombro à esquerda, na região de 230 nm, que acredita-

mos estar relacionado a um ombro em 252,9 nm na banda experimental. Transições

intensas do ombro mostram transferência de carga do anel A para os anéis DCB.

Conforme visto nos orbitais da configuração relevante, figura 4.11, nenhuma das
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do pico geram uma redistribuição de cargas pela TC. Uma mudança é que agora, o

ombro da segunda banda ficou mais evidente: localizado em 228,4 nm, é formado

por diversas transições com redistribuição de carga. Acreditamos que esse ombro

teórico é a representação do ombro experimental em 252,9 nm. Novamente, nen-

huma das transições mais intensas envolvem orbitais do íon Mg na posição P2, mas

sua presença interfere nos orbitais dos átomos vizinhos. O deslocamento entre os

máximos das bandas do MgTC e TC− apresenta 3,7 nm para a primeira banda e 2,2

nm para a segunda banda, em boa concordância com os dados experimentais.

Usando o modelo explícito para o Mg2TC, figura 4.13 e tabela 4.11, observamos

que o espectro apresenta forma semelhante aos casos anteriores. A primeira banda

possui seu máximo em 337,5 nm, distante do resultado experimental de -37,3 nm.

Novamente, essa banda é formada por transições do tipo H→ L, H→ L+1 e H-1→
L, onde ocorre uma transferência de carga dos anéis DCB para o anel A na região

de maior energia da banda. Na segunda banda, com o máximo em 261,2 nm, há

a formação de um ombro em 228,1 nm. Nestes dois pontos, ocorre redistribuição

da carga nas regiões cromóforas, além de uma leve transferência de carga entre

tais regiões. Comparando com a banda experimental, o máximo da segunda banda

está afastado 8,5 nm enquanto que o ombro está afastado 18,0 nm para a banda

experimental em 246,1 nm.

Diferente do PCM, as transições mais intensas não apresentaram orbitais em

torno dos íons. O deslocamento entre os máximos das bandas do Mg2TC e TC−

apresenta 2,9 nm para a primeira banda e 2,8 nm para a segunda banda, em boa

concordância com o resultado experimental: 5 nm para a primeira banda e nulo para

a segunda banda. No espectro experimental, ocorre o surgimento de uma banda em

246,1 nm, com intensidade compatível com a segunda banda em 269,7 nm. Acred-

itamos que o ombro da segunda banda está relacionado com o pico experimental,

mas as diversas transições obtidas pelas 100 configurações submetidas ao cálculo
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Em geral, usando o modelo de solvente parcialmente explícito conseguimos

uma boa descrição qualitativa do espectro. As mudanças impostas no espectro

pela presença de um ou dois íons também foram bem descritas neste modelo,

corroborando a ideia de que o íon ocupa primeiramente a posição P2, que causa o

deslocamento da primeira banda e a presença do segundo íon aumenta a intensidade

das transições abaixo de 250 nm. Devemos relembrar que os valores energéticos para

cada posição do íon obtidas com PCM indicou que a posição P2 apresenta a menor

energia. As intensidades das bandas foram melhor descritas pelo modelo ASEC,

enquanto houve uma pequena melhora nas posições dos máximos com o modelo

explícito. Ainda assim, ambos os modelos apresentam bandas muito afastadas dos

valores experimentais.

Tabela 4.12: Comparativo dos deslocamentos em nm do máximo da primeira banda do espectro de
absorção eletrônica teórica e experimental partindo da forma TC− para a TC3− ou a presença do íon
Eu nas três diferentes posições.

TC− →MgTC : P1 TC− →MgTC : P2 TC− →Mg2TC

Experimento [32] 5,0 5,0

Experimento [30] 5,8 5,5

PCM - TC Rígida -3,8 25,7 24,8

Modelo ASEC -4,5 2,9 5,1

Modelo Explícito 1,2 3,7 2,8

Na tabela 4.12, apresentamos os deslocamentos apenas para a primeira banda,

comparando os resultados experimentais e os modelos teóricos. A presença do íon

em P1 causa um deslocamento pequeno ou no sentido contrário, e o PCM falha em

descrever as mudanças no espectro. Já os resultados com os métodos derivados

do S-QM/MM descrevem corretamente o efeito do íon nos complexos. Um ponto

interessante ao comparar ambos os modelos é que o resultado é independente do

tratamento o íon explicitamente ou como carga pontual, indicando que o ambiente
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e em especial o efeito eletrostático têm grande influência nas mudanças do espectro.

Tal efeito foi evidenciado pela geometria da TC, mantida rígida durante todos

os cálculos de espectro. Sem a alteração da geometria do soluto, o íon altera o

posicionamento das moléculas de solvente em torno da TC que por sua vez causam

o deslocamentos do máximo da banda. Como transições da primeira banda envolve

a região cromófora dos anéis DCB, mudanças do posicionamento do solvente nessa

região modificam a energia de transição. Da mesma forma, transições abaixo de

250 nm envolve outra região cromófora, em torno do anel A. Com o íon em P1,

essas transições aumentam de intensidade, conforme o modelo ASEC demonstrou.

Quanto ao efeito de transferência de carga para o complexo MgTC, observamos

uma leve transferência na direção do posicionamento do íon, para as transições mais

intensas na primeira banda. E transferências envolvendo as duas regiões cromóforas

apresentaram baixa ocorrência, associadas a transições de baixa intensidade.



Capítulo 5

Espectro de Absorção do Complexo
EuTC em Água

Neste capítulo, vamos finalizar o estudo da TC com a adição do íon Eu. Para

isso, vamos comparar os espectros de absorção teóricos com o espectro experimental

do complexo EuTC, usando vários modelos para tratar o solvente, seguindo o

procedimento adotado no capítulo anterior. Conforme informado na introdução,

o EuTC funciona como uma sonda biológica e uma de suas aplicações recentes

consistem em estimar a concentração de colesterol ruim no sangue humano. O

complexo possui carga nula e, como o íon Eu apresenta emissão na região de 600

nm deve estar configurado com carga +3e, forçando a molécula TC a atuar na

forma ânion trivalente. Além disso, a forma (Eu3+TC3−)0 = EuTC é mais fácil de ser

encontrado para pH acima de 7,5. Para esse mesmo valor de pH, a forma de maior

incidência da TC em água é a ânion monovalente, TC−. De modo que, analisaremos,

dentro de um mesmo modelo, as mudanças pela presença do íon comparando os

espectros dos sistemas EuTC e TC− em solução aquosa. Cabe ressaltar, conforme

apresentado no capítulo de introdução, a presença do íon Eu gera um deslocamento

de 25 nm na primeira banda de absorção da TC [21, 25].
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De acordo como o diagrama acima, o átomo de Eu possui o orbital 4 f com

sete elétrons onde cada um ocupa um número quântico magnético ou número

quântico terciário. Entretanto, para a formação do íon estudado, o Eu perde três

elétrons, acabando com o orbital 6s2 e deixando o orbital 4 f com um número quântico

magnético não ocupado: este orbital permite até 14 elétrons, mas o íon permanece

ocupado com apenas 6 elétrons. Além disso, os orbitais 5s2 e 5p6 blindam o orbital 4 f ,

de onde ocorre as emissões na região de 600 nm (5d→ 4 f ), conforme o diagrama de

Jablonski na figura 1.3: a blindagem mantém a banda de emissão do Eu estreita com

longo tempo de vida, pois o ambiente pouco interfere em tais transições, gerando

desdobramentos dos níveis energéticos e nas intensidades [107, 108].

Ainda não está claro a posição de hospedagem do íon na TC. Evidências

experimentais indicam que seu posicionamento muda de acordo com o pH [20]:

localizado entre os átomos1 Oam e O3 para pH igual a 2,0 e entre os átomos O12

e O11 para pH igual a 8,6, mas este resultado foi aplicado para o íon Gd3+ [109].

Ao realizar simulação clássica contendo apenas íon Eu3+ e a molécula de TC3−,

três posições de acoplamento foram encontradas conforme a figura 5.1: as posições

P1 e P2, que já foram discutidas no capítulo do complexo MgTC, e a posição P3,

próximo aos oxigênios O10 e O11. Esta última posição só é acessível porque ao sair

da forma TC− para a forma TC3− ocorre duas desprotonações: a primeira pelo Hdm e
1Consultar a figura 3.1 para a nomenclatura dos átomos da TC.
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a segunda pelo H10. No primeiro momento, realizaremos a comparação da energia

relacionada a cada complexo para estimar qual possui maior incidência, ou seja,

cálculo de concentração de cada espécie. Depois vamos analisar a diferenças no

espectro de absorção eletrônica com TDDFT para os diferentes posicionamentos do

íon com os modelos já usados PCM, ASEC e solvente explícito.

Figura 5.1: Estrutura da molécula TC3− com as posições P1, P2 e P3 onde o consideramos que o íon
Eu3+ pode se hospedar.

5.1 Resultados com PCM

A primeira etapa foi realizada usando o PCM para representar a água. O EuTC

teve a geometria optimizada usando o funcional híbrido B3LYP e a base 6-31G(d)

para descrever os átomos da TC e a base ECP52MWB com potencial substituindo

os elétrons do caroço para descrever o Eu3+ [78, 79]. A variação da energia entre os

complexos é dada na tabela 5.1, e a menor energia é sempre para o complexo EuTC

com o íon em P3.

Para facilitar a leitura da tabela 5.1, colocamos a energia total apenas no caso

com o íon em P3 por ser a menor (em Eh ). Nas outras duas posições apresentamos

apenas a diferença de energia subtraíndo do valor em P3 (em kcal/mol). A menor

diferença é igual 5,3 kcal/mol considerando as correções vibracionais e ocorre com

o íon na posição P2, bem maior do que o valor encontrado para o complexo MgTC.
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Tabela 5.1: Comparativo energético entre as diferentes posições ocupadas do íon no complexo
EuTC, obtidas com o funcional B3LYP e usando o PCM. Como o complexo com o íon em P3 possui
sempre a menor energia, sua coluna mostra o valor da energia total em hartree (Eh), enquanto que
nos casos P1 e P2 apresentamos apenas a diferença para P3 em kcal/mol (1 Eh = 627,509 kcal/mol).

Energia do EuTC com o íon em :

Método P1 (kcal/mol) P2 (kcal/mol) P3 (Eh )

TC Rígida 29,8 11,1 -1597,773267

TC Flexível 25,0 7,1 -1597,784328

TC Flexível + Correções Vibracionais 23,4 5,3 -1597,431459

Relembrando da análise populacional2 , qualquer diferença acima de 2 kcal/mol já

é suficiente para que apenas a espécie de menor energia esteja presente na solução.

Seguindo esse resultado, apresentaremos os espectros de absorção apenas para o

caso com o íon em P3, sempre comentando os resultados em outros posicionamentos

do Eu3+ proporcionando um texto mais fluido.

Com o íon em P3, figura 5.2 e tabela 5.6, o espectro de absorção teórico mostra

um comportamento bastante diferente do experimental, com a primeira banda

deslocada para a direita do valor experimental, apresentando baixos valores de

energia de transição. Em 459,5 nm, temos a transição mais intensa com transferên-

cia de carga dos anéis da TC para o íon. Essa banda é larga pela presença de várias

transições na região e em 377,2 nm há a formação de um ombro. O deslocamento do

máximo dessa banda está acima de 110 nm, superestimando o valor experimental de

25 nm. Relembrando que esse valor é diferença da posição da banda do complexo e

do TC− usando o mesmo modelo teórico. Novamente o PCM falha em descrever o

deslocamento pela presença do íon, fato que também ocorreu no complexo MgTC.

Considerando outros posicionamentos do íon, observamos a mesma dificuldade em

descrever o espectro, gerando um deslocamento de 29,2 nm com o íon em P1 e 103,5

2Considerando as mesmas condições termodinâmicas, em especial a temperatura. Para mais, ver
seção 4.
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o posicionamento do íon nas posições P1, P2 e P3. Os valores das energias dos

complexos não alteram significantemente conforme a tabela 5.1, mesmo adotando

tal procedimento.

Tratando a TC rígida, figura 5.3 e tabela 5.3, observamos que o espectro de

absorção apresenta o formato de duas bandas, qualitativamente próximo ao experi-

mento. Nesta banda, várias transições intensas são observadas com transferência de

carga do anel A para os anéis DCB e o Eu3+. O máximo está localizado em 374,7 nm,

e comparando com a TC− em água com o mesmo modelo teórico podemos calcular o

deslocamento pela presença do íon, que é igual a 30,9 nm, valor levemente acima do

resultado experimental que é igual a 25,0 nm, mas ainda em boa concordância. Esta

banda possui grande e apresenta um ombro em 325,0 nm, formado por transições de

baixa intensidade onde a mais intensa apresenta a mesma dinâmica de transporte

de carga do máximo da banda. Devemos observar que o resultado experimental

também apresenta a banda larga, com largura maior do que 50 nm a meia altura.

Novamente, a segunda banda, abaixo de 300 nm, apresentou várias transições

contribuindo para o alto valor da intensidade. Nessa região, a transferência de carga

é direcionada para o íon Eu3+ e os anéis DCB, com origem no anel A. O máximo

desta banda está localizado em 246,9 nm, bem distante da banda experimental com

máximo em 276,9 nm.

Mesmo adotando as restrições geométricas, encontramos dificuldades em

obter o espectro para o íon em P2, com transições acima de 500 nm. Devemos

lembrar que a mesma falha ocorreu para o complexo MgTC com o Mg2+ também

em P2. Para a posição P1, obtivemos um espectro semelhante ao TC3−, com o

deslocamento igual a 28,0 nm na primeira banda. Ainda assim, transições de baixa

intensidade foram encontradas acima de 450 nm. Constatamos até agora a partic-

ipação efetiva do íon em praticamente todas as transições intensas do complexo

EuTC, diferente do complexo MgTC. O efeito de transferência de carga da primeira
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banda não segue a mesma direção ao comparar as duas possibilidades da rigidez da

TC, além da forma TC3− em água. O próximo passo é aplicar a simulação clássica

e obter o espectro com os dois outros modelos, ASEC e explícito, analisando as

características de cada espectro.

5.2 Simulação Clássica: Modelo ASEC e Explícito

Usando os parâmetros do potencial do Eu3+ de acordo com van Veggel e

colaboradores [110] e a carga do íon igual a +3e, realizamos uma simulação clás-

sica do Eu3+ em água nas mesmas condições termodinâmicas citadas nos capítulos

anteriores. Novamente foi observado a formação de estruturas de coordenação

do solvente em função do íon. A função de distribuição radial desta simulação

mostrou que a primeira camada de solvatação é formada por nove moléculas de

água, onde a distância média do Eu3+-Oágua é igual a 2,45 Å enquanto a distância

média Eu3+-Hágua é igual 3,15 Å. Estes resultados estão em boa concordância com

os dados experimentais [111], e, comparado com o íon Mg, o grau de coordenação

aumenta de 6 para 9.

Em seguida, realizamos a simulação clássica do complexo EuTC em água,

trabalhando com o ligante na forma TC3− rígida, a mesma usada na seção 3.3.

Três simulações foram efetuadas, com o íon inicialmente próximo a cada uma das

posições P1, P2 e P3, conforme a figura 5.1. As distâncias entre o íon e os átomos de

oxigênio da TC se mantiveram constantes durante a simulação clássica na fase de

equilíbrio, como podemos observar na tabela 5.4. Na mesma tabela, comparamos

as distâncias obtidas pela média da simulação clássica e pelo PCM, sempre do Eu3+

para os pares de oxigênios da TC: (O3 - Oam) próximo da posição P1, (O11 - O12)

próximo da posição P2 e (O10 - O11) próximo da posição P3. É neste parâmetro que

encontramos também o maior desvio padrão, 0,141 Å. Observando os valores da
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tabela 5.4, o PCM permite que o íon fique mais próximo dos átomos de oxigênio da

TC do que a simulação chegando a apresentar diferença de até 0,35 Å para o oxigênio

O11 da posição P3. Este comportamento já havia sido observada no complexo MgTC,

e o fato de deixar TC rígida na otimização do complexo acaba afastando o íon em

quase todos os casos, menos no O10.

Tabela 5.4: Comparativo entre as distâncias médias em Å do íon Eu3+ com específicos átomos de
oxigênio da molécula TC, comparando os valores da simulação clássica e da estrutura otimizada
com PCM.

P1 P2 P3

Método/Átomos Oam O3 O11 O12 O10 O11

Simulação 2,535 2,513 2,424 2,486 2,358 2,563

clássica ±0,105 ±0,085 ±0,061 ±0,084 ±0,050 ±0,141

PCM - TC flexível 2,236 2,241 2,179 2,217 2,270 2,215

PCM - TC rígida 2,311 2,313 2,238 2,269 2,218 2,253

Realizamos o cálculo do espectro de absorção eletrônica com TDDFT para o

íon em P3 usando o modelo ASEC, conforme a figuras 5.4 e tabela 5.5. Neste modelo,

o íon e as moléculas do solvente foram tratados como cargas pontuais criando um

envoltório eletrostático. O espectro assume uma forma muito próxima ao caso TC3−,

tratada na seção 3.3, com pequenos deslocamentos proporcionados pela presença

do íon e seu efeito afastando algumas moléculas do solvente. A primeira banda

possui o máximo em 345,7 nm e o efeito de transferência de carga não está claro: a

transição H→ L possui uma leve transferência de carga dos anéis DCB para o anel

A, enquanto que a transição H-3→ L ocorre transferência do anel A para os anéis

DCB. O deslocamento desta banda pela presença do íon é igual a 11,9 nm, metade

do valor experimental ao comparar com a forma TC− com o mesmo modelo teórico.

No PCM, transições na região de 325 nm eram intensas ao ponto de deformar a

primeira banda. Tal efeito é muito sutil no modelo ASEC apesar, da presença das
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experimental. Os efeitos de transferência de carga nas transições desta banda são

desprezíveis nas transições mais intensas. Comparando com a forma TC3− e usando

o mesmo modelo teórico, a segunda banda desloca-se -3,5 nm. Comparando com a

forma TC−, o deslocamento nesta banda é grande: -13,3 nm.

Com o íon nas outras posições, P1 e P2, o espectro mostra uma primeira banda

de grande largura, pois transições na região de 300 nm modificam a forma do

espectro. Nestes casos, podemos considerar o surgimento de outra banda, porém

o resultado experimental não prevê tal efeito. O deslocamento do máximo da

primeira banda foi superestimado com o íon na posição P2, com valor igual a 48,8

nm, enquanto que o íon na posição P1 apresenta deslocamento 13,8 nm. O próximo

passo é analisar os resultados com o modelo de solvente parcialmente explícito, na

tentativa de melhorar a descrição eletrônica em torno da TC.

Vamos considerar os átomos da TC, das 16 moléculas mais próximas de sol-

vente e do Eu na forma explícita e 734 moléculas de água como cargas pontuais.

Como o íon sempre está hospedado próximo de um par de átomos de oxigênio da

TC e sendo nove o grau de coordenação do íon, sete moléculas de água sempre vão

se posicionar próximas ao Eu para fechar a coordenação. As outras moléculas de

águas são as mais próximas do soluto formando, na maioria dos casos, a ligação de

hidrogênio. O espectro, que é a convolução de 100 configurações estatisticamente

descorrelacionadas submetidas ao cálculo TDDFT, está exposto na figura e 5.5 e na

tabela 5.6.

O espectro de absorção apresenta um formato bastante diferente ao adicionar

átomos explícitos. A primeira banda acaba se dividindo em duas bandas de baixa

intensidade, novamente devido ao aumento da força de oscilador das transições na

região de 300 nm. No primeiro pico é formado por transições do tipo H → L e H

→ L+1 , acarretando na transferência de carga dos anéis DC para os anéis BA. O

máximo deste pico está em 366.3 nm, indicando que a presença do íon causa um
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A primeira banda com baixa intensidade e larga também é vista nos casos com

o íon em P2 e P1. Em ambos os casos o deslocamento desta banda é igual a 21

nm, em boa concordância com o experimento. Mas devemos lembrar que a energia

associadas aos complexos EuTC com o íon em P1 ou P2 é muito maior do que

com o íon em P3. Abaixo de 300 nm, a banda apresenta o mesmo comportamento

independente da posição do íon: muito intensa e com máximo entre 241 e 247 nm.

A princípio o complexo EuTC não apresenta um resultado animador quando

comparado aos casos MgTC e Mg2TC, pois a presença do íon não gerou apenas um

deslocamento na banda. O espectro deixou de ser qualitativamente bem descrito

pelos modelos teóricos e, em alguns casos, houve transições com energias bem

abaixo do experimento, principalmente no PCM. Devemos lembrar que os resulta-

dos experimentais foram obtidos por grupos de pesquisa diferentes, mas o efeito

reportado é o mesmo, deslocamento de 25 nm na primeira banda de absorção, o

qual poucos modelos teóricos descreveram corretamente.

Tabela 5.7: Comparativo dos deslocamentos em nm do máximo da primeira banda do espectro de
absorção eletrônica teórica e experimental partindo da forma TC− para a TC3− ou a presença do íon
Eu nas três diferentes posições.

TC− → TC3− TC− → EuTC:P1 TC− → EuTC:P2 TC− → EuTC:P3

Experimento [21, 25] n/d 25 25 25

PCM - TC Flexível 30,5 29,2 103,5 112,7

PCM - TC Rígida 30,5 28,0 176,5 30,9

Modelo ASEC 23,2 13,8 48,8 11,9

Modelo Explícito 21,4 21,1 22,6 31,7

Podemos considerar que o deslocamento é composto por duas contribuições.

A primeira é devido à mudança de geometria e desprotonação ao sair da forma

TC− e se estabilizar na forma TC3−. A segunda contribuição provém da presença

do íon Eu3+ próximo a TC3−. Os valores do deslocamentos da primeira banda estão
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expostos na tabela 5.7, comparando dados experimentais e modelo teóricos. Nessa

tabela, observamos que todos os modelos teóricos apresentaram deslocamento de-

vido à desprotonação compatível com o deslocamento experimental pela presença

do íon. Devemos lembrar que a cada desprotonação, ocorre um deslocamento para

o vermelho na primeira banda. Entretanto, não há o valor experimental deste deslo-

camento para a forma TC3−. Mas ao adicionar o íon teoricamente na forma TC3−,

o resultado é distinto. Com o íon em P1, o valor do deslocamento diminuiu inde-

pendente do modelo. Aplicando o PCM para o modelo da TC flexível obtivemos

deslocamento exagerados para as posições P2 e P3. Com o modelo TC rgida, o

deslocamento se torna melhor apenas com a posição P3. Para o modelo explícito

com íon em P3, o deslocamento de 31,7 nm é formado por 21,4 nm somente da

desprotonação e mudanças geométricas enquanto que a presença do íon contribui

com 10,3 nm. Com o Eu3+ em P2, a presença do íon contribui em 1,2 nm. Já o modelo

ASEC indica que a presença do íon desloca a primeira banda em 25,6 nm com o íon

em P2 e -11,3 nm com o íon em P3.

Da mesma forma para os complexos MgTC e Mg2TC, o orbital H está presente

nos anéis DCB e está presente nas transições mais intensas da primeira banda do

espectro de absorção. Então a presença o íon próximo a estes orbitais deve causar

maior interferênia na primeira banda, como as posições P2 e P3, sendo esperando

um deslocamento para o vermelho. Para a posição P1, afastada do orbtial H,

o efeito na primeira banda deve ser mínimo. Pelos resultados na tabela 5.7, o

tratamento explícito do íon e solvente se torna fundamental para a descrição correta

do deslocamento, enquanto que considerar apenas a contribuição eletrostática pode,

em certos casos, fornecer uma descrição equivocada do espectro.

Observamos o afastamento entre as transições da primeira banda em muito

casos, ocasionando também mudanças de intensidade. Entretanto, tal efeito já foi

observado para a forma TC3−, sendo agravado com a presença do íon. Não foi pos-
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sível estimar corretamente a origem destas transições, nem relacionar com alguma

banda experimental. Com a TC3− em água, a primeira banda posuia a transfer-

ência parcial de carga dos anéis DC para o restante da TC. Tal comportamento foi

novamente obtido com a presença do íon nos modelos ASEC e explícito. Não é

possível descrever corretamente o posicionamento do íon Eu na TC pela mudança

no espectro, diferente do que foi obtido do complexo MgTC. Entretanto, a diferença

de energia entre os complexos é muito alta, indicando a preferência pela posição P3.
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Capítulo 6

Conclusões

Nesta tese estudamos os espectros de absorção da TC e dos complexos MgTC

e EuTC. Entretanto, desprotonações/protonações ocorrem na TC em função do pH

do solvente. Com as diferentes formas da TC, diversas posições de acoplamento

dos íons poderiam ser analisadas, incluindo ainda diferentes razões entre o íon

e o ligante, tornando a análise inviável. Após a obtenção da correta posição de

desprotonação das diferentes formas da TC, calculamos o espectro de absorção

eletrônica para cada uma destas moléculas, sempre comparando com os dados

experimentais. Com o discernimento adquirido para os sistemas de TC em água,

estudamos o efeito da presença do íon na formação de específicos complexos. Estas

estruturas foram comparadas considerando as formas da TC e complexos mais

intensos em função da condição do ambiente.

Para a obtenção do espectro de absorção usamos a TDDFT com o funcional

híbrido B3LYP e a base 6-31G(d), com diferentes aproximações para descrever o sol-

vente. O modelo mais simples foi o PCM, que considera o meio como um dielétrico

contínuo. Outros modelos, como o puramente eletrostático ASEC ou incluindo

explícitamente algumas moléculas de solvente, são baseados no S-QM/MM, neces-

sitando de uma simulação clássica para gerar as configurações contendo soluto e

solvente. Outros funcionais foram empregados além da mudança do tamanho da
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base, sem relevantes mudanças na posição das bandas do espectro.

De maneira geral, obtivemos uma boa descrição qualitativa do espectro de

absorção dos vários sistemas estudados. Para as cinco formas da TC em água, todos

os modelos de solvente representaram bem o espectro de absorção, com méritos

para o PCM que forneceu os valores dos máximos das bandas próximo dos dados

experimentais, principalmente para os sistemas TC− e TC2−. Porém cada forma da

TC tem sua incidência máxima numa respectiva faixa de pH, e os deslocamentos das

bandas provocados pela mudança da acidez do solvente foram melhores descritos

pelos modelos ASEC e solvente parcialmente explícito, em especial para o caso

TC± → TC− que apresenta boa concordância com o resultado experimental.

Os espectros das formas da TC em água apresentaram um comportamento

bastante comum: duas bandas bem definidas localizadas nas regiões de 350 nm e

260 nm, sendo que cada espectro apresentou ombros e picos em locais específicos,

com as bandas teóricas sempre se posicionando com energia maior do que as mesmas

bandas experimentais. O aumento da quantidade de solvente explícito não implicou

numa melhora na descrição do espectro como um todo. Ao colocar toda a primeira

camada de solvatação, a mudança do espectro foi 4 nm. Quanto à base, a adição de

funções difusas ou o uso de outras famílias de bases melhorou o espectro de forma

sutil, 7 nm, apresentando um elevado custo computacional que dificulta o cálculo

com um número grande de configurações para o S-QM/MM.

Observando as transições, verificamos a existência de duas regiões cromóforas

onde os orbitais se associam: uma nos anéis DCB e outra no anel A com seus grupos

atômicos. Transições envolvendo a total transferência de carga de uma região para

outra possuem baixa frequência e estão associadas à força de oscilador fracas. Nas

transições intensas da primeira banda, constatamos a sutil transferência de carga

dos anéis DBC para o anel A nas formas TC+, TC− e TC3−, enquanto que na TC± a

direção é invertida e na TC2− não apresenta transferência. Para as bandas de maior
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energia, há grande quantidade de transições intensas, dificultando uma análise mais

apurada.

O bom resultado obtido pelo PCM para representar o espectro de absorção

das formas da TC em água não se repetiu nos complexos MgTC e EuTC. Bandas

muito deslocadas ou em regiões não previstas experimentalmente contribuíram para

descrever a falha, além dos valores discrepantes dos deslocamentos pela presença

do íon. Devemos lembrar que no PCM estamos trabalhando com apenas uma

configuração onde o complexo possui geometria otimizada em solvente. Usando

este modelo, observamos que a distância entre o íon e os átomos de oxigênio foi

menor do que os valores da simulação clássica, que por sua vez são coerentes com

experimentos de cristalografia.

Para os complexos com o íon Mg2+, tanto o modelo ASEC quanto o explíc-

ito mostraram o espectro de absorção coerente com o experimento, diferentes do

PCM. Porém a posição das bandas no espectro teórico se tornou mais afastada das

posições das bandas experimentais quando comparado ao modelo contínuo. Os

deslocamentos pela presença do íon mostraram excelentes valores comparados aos

dados experimentais nos casos MgTC com boa representação das intensidades. Para

o íon em P1, o deslocamento é muito pequeno no explícito e na direção contrária no

ASEC. Para o íon em P2, o valor do deslocamento se torna muito próximo ao exper-

imento em ambos os modelos. No complexo Mg2TC, o deslocamento da primeira

banda se mantém, em excelente concordância com o experimento. Interessante

notar que os modelos diferentes de tratar parte do solvente mostraram o mesmo

resultado, indicando que a interação específica e eletrostática foram fundamentais

para o cálculo do espectro.

Estes resultados corroboram alguns dados experimentais sobre a posição pref-

erencial do acoplamento do íon na TC. Pelo deslocamento da primeira banda, acred-

itamos que o primeiro local a ser ocupado pelo Mg é a posição P2 para formar o
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MgTC e o segundo íon ocupa a posição P1 formando o Mg2TC. Tal resultado mostra

como o espectro de absorção funciona como caracterização do posicionamento do

íon. Vale ressaltar que os orbitais envolvidos na transições mais intensas da primeira

banda estão sob os anéis DCB, região próxima ao íon em P2.

Outra propriedade de caracterização é relacionada a uma terceira banda em

246,1 nm, observada experimentalmente no complexo Mg2TC e de intensidade

similar a segunda banda. Novamente, o modelo ASEC é capaz de descrever tal

efeito do acoplamento dos dois íons. No caso do PCM, este pico estava presente

em todas as análises, inclusive do sistema TC−. Para o modelo explicito, transições

no solvente dificultam a análise na região abaixo de 250 nm. Quanto aos orbitais,

constatamos que no complexo MgTC há uma tendência a deslocar parte da carga na

direção do íon. Este efeito é bem claro no modelo ASEC. No restante não observamos

grandes mudanças nos orbitais envolvidos nos complexos com Mg2+, sendo que os

orbitais deste íon não participam das transições mais intensas.

Com o íon Eu, a analise do complexo se tornou mais complicada. Pelo valor

energético, apenas a posição P3 é adotada pelo sistema líquido, sendo que nova-

mente o PCM aproximou o íon dos átomos da TC. O espectro perdeu a boa descrição

qualitativa, obtida na TC e no complexo com o Mg2+. Transições na região de 300

nm, que já estavam presentes na forma TC3−, aumentaram a intensidade gerando

uma banda intermediária em vários casos analisados. Da mesma forma que o com-

plexo MgTC, o espectro de absorção apresentou transições com energia menor que

os valores experimentais usando o modelo PCM.

Experimentalmente, é observado um deslocamento 25 nm na primeira banda.

Esse deslocamento é proveniente de dois efeitos: a desprotonação da TC− para TC3−

e a presença do íon. O primeiro efeito já causa um deslocamento entre 20 e 30 nm,

valor equiparável com o total efeito da presença do íon. Com o íon em P1, obtivemos

a diminuição deste deslocamento, em concordância com o resultado para o Mg2+
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também na posição P1. Energeticamente, a posição P3 é a mais favorável, mas a

presença do íon em P2 gera um deslocamento superestimado pelo ASEC e muito

próximo do dado experimental. Para a posição P3, o deslocamento obtido com ASEC

é baixo, enquanto que o valor do explícito é um pouco acima do experimental. Estes

resultados indicam que para descrever o espectro de absorção neste complexo é

necessário considerar o íon e parte do solvente explicitamente.
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