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RESUMO 

 

A Curcumin há muito tempo é utilizada como condimento, colorífico e na medicina 

tradicional asiática. Conhecida como açafrão-da-índia, recentemente tem chamado a atenção 

devido ao grande potencial medicinal. Surgiram trabalhos principalmente sobre seus supostos 

efeitos benignos no tratamento de câncer e Alzheimer porém não limitados a estas enfermida-

des. Na tentativa de otimizar as propriedades medicinais surgiu a Dimethoxy Curcumin, um 

composto sintético que apresenta maior citotoxicidade e estabilidade biológica que a Curcumin. 

A maioria das reações químicas e biológicas ocorrem em soluções e os efeitos dos solventes 

são de extrema importância e complexidade. Neste trabalho nós estudamos os efeitos dos sol-

ventes ciclohexano e acetonitrila nos espectros de absorção e emissão da Dimethoxy Curcumin. 

Consideramos a contribuição de diferentes isômeros e estados excitados usando a Teoria do 

Funcional Densidade Dependente do Tempo (TD-DFT) utilizando a aproximação Modelo Con-

tínuo Polarizável para o solvente. Nós observamos que as energias de emissão dos estados sin-

gletos sofrem um deslocamento para o vermelho enquanto que os estados tripletos sofrem um 

deslocamento para o azul. Respondemos estas questões analisando a variação do momento de 

dipolo durante a transição. Neste trabalho encontramos boa concordância com os valores expe-

rimentais dos espectros de absorção, emissão, deslocamento espectral e deslocamento Stokes. 

 

Palavras-chave: Dimethoxy Curcumin, deslocamento Stokes, energia de emissão, efeitos de 

solventes, TD-DFT. 
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ABSTRACT 

 

The Curcumin has long been used as a condiment, pigment and in the traditional Asian 

medicine. Known as turmeric, recently has attracted attention because of the large medical po-

tential. Several studies were made mainly about the supposed benign effects in the treatment of 

cancer and Alzheimer but not limited to these diseases. Attempt to optimize their medicinal 

properties there appeared the Dimethoxy Curcumin, a synthetic compound that has a higher 

cytotoxicity and biological stability than Curcumin. Most of the chemical and biological reac-

tions occur in solutions and the solvent effects are of great importance and complexity. In the 

present work, we study the effects of the solvents cyclohexane and acetonitrile in the absorption 

and emission spectra of Dimethoxy Curcumin. We consider the contribution of various isomers 

and excited states using the Time Dependent Density Functional Theory (TD-DFT) with the 

Polarizable Continuum Model (PCM) approximation for the solvent. We observe that the emis-

sion energy of the singlet states are red shifted while the triplet states are blue shifted. We 

address this by analyzing the dipole moment variation after the transition. We find good agree-

ment with the experimental values for the absorption, emission, spectral shift and Stokes shift. 

 

Keywords: Dimethoxy Curcumin, Stokes shift, emission energy, solvent effects, TD-DFT. 
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Capítulo 1.  

Introdução 

Originária da Índia e Indonésia a Curcuma longa, popularmente conhecida como aça-

frão-da-índia, é utilizada na cultura indiana a cerca de 4000 anos como especiaria culinária, 

colorífico e para fins religiosos. Por volta do ano 250 A.C. na medicina asiática se obteve a 

primeira utilização em fins medicinais e foi recomendada como uma pomada para aliviar os 

efeitos de intoxicação alimentar. Desde então, dentro da medicina tradicional1 asiática muitas 

aplicações terapêuticas surgiram, como auxiliar digestivo, anti-inflamatório, antibactericida, 

tratamentos de doenças respiratórias entre outros distúrbios biológicos [1]. A Curcumin 

(CURC) é um derivado da Curcuma longa, a pouco mais de 40 anos a medicina convencional 

reconheceu seus efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios [2–6]. Dentro da ótica da medicina 

convencional estão sendo estudados os efeitos benignos da CURC em tratamentos de diversos 

tipos de câncer [7, 8] e na prevenção de Alzheimer [9]. Recentemente foi feito um artigo de 

revisão sobre a CURC e suas propriedades [10]. Aparentemente suas propriedades biológicas 

estão vinculadas com a absorção da radiação eletromagnética no espectro Ultra Violeta – Visí-

vel (UV-VIS) [11]. 

Apesar de apresentar diversos efeitos benignos em tratamentos medicinais, a CURC tem 

como ponto negativo uma baixa estabilidade química e biológica. Na tentativa de aproveitar de 

forma mais eficiente seus benefícios medicinais, surgiram novas espécies sintéticas com o ob-

jetivo de otimizar a estabilidade e a citotoxicidade. As espécies derivadas da Curcuma Longa 

são chamadas de curcuminoids. Dentre as novas espécies sintetizadas, a Dimethoxy Curcumin 

(DMC) obteve destaque apresentando maior citotoxicidade e potencial de fotossensibilização 

quando comparada com a CURC nas mesmas condições [5, 12–14]. Acredita-se que a citoto-

xicidade esteja relacionada com a produção de oxigênios reativos através de interações dos 

estados excitados das curcuminoids com oxigênio. A diferença entre a CURC e a DMC ocorre 

através da substituição de dois grupos hidroxila da CURC por grupos metóxi na DMC. A forma 

                                                 
1 O termo “medicina tradicional” é sinônimo de medicina complementar ou alternativa e remonta o co-

nhecimento adquirido antes do que chamamos de medicina moderna ou convencional. 
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estrutural dessas curcuminoids apresentam dois tautômeros: o keto-enol (KE) e diketo (KK) que 

estão mostrados na Figura 1.1.  

Para tentar compreender os efeitos químicos e biológicos da DMC é necessário conhecer 

os mecanismos envolvidos na excitação e desexcitação eletrônica. A estrutura eletrônica da 

DMC apresenta como maior característica experimental um deslocamento Stokes da ordem de 

3500 cm-1 (diferença entre as energias de absorção e emissão) para solventes de baixa polari-

dade e mesmo apolar como o ciclohexano. 

 

Figura 1.1 – Estrutura química dos tautômeros da Curcumin e da Dimethoxy Curcumin. 

Os efeitos dos solventes em propriedades moleculares são tópicos de interesse desde a 

década de 1930 com os trabalhos pioneiros de Kirkwood [15] e Onsager [16] que deram origem 

ao que conhecemos atualmente como modelos contínuos. Estes modelos consideram o solvente 

como um material dielétrico onde o soluto é inserido dentro de uma cavidade. Em 1975 surgiu 

o Campo de Reação Auto Consistente (SCRF) em trabalho desenvolvido por Tapia e Goscinski 

[17] e deu início a uma área que vem crescendo até os dias atuais. Os modelos contínuos trazem 

consigo um bom desempenho computacional, pois os efeitos dos solventes são computados sem 

a inclusão adicional de elétrons. Evidentemente, uma série de limitações são atribuídas a esta 

metodologia como a forma e tamanho da cavidade e a dificuldade na descrição de propriedades 

que dependam de interações específicas como ligações de hidrogênio.  

Na tentativa de melhorar as descrições dos efeitos de solventes surgiram os métodos 

chamados de modelos discretos onde as moléculas do solvente são consideradas explicitamente. 

Destacamos a microsolvatação onde algumas moléculas do solvente são consideradas nos cál-

culos quânticos. Dentre estes ressalta-se o Mecânica Quântica / Mecânica Molecular (QM/MM 

– Quantum Mechanics / Molecular Mechanics), um método híbrido onde parte do sistema é 

considerado classicamente e parte quanticamente [18, 19] que culminou no prêmio Nobel de 

Química em 2013 para A. Warshell, M. Levitt e M. Karplus; e mais recentemente o método 

Sequencial - Mecânica Quântica / Mecânica Molecular (S-QM/MM – Sequential - Quantum 
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Mechanics / Molecular Mechanics) que realiza simulações clássicas e cálculos quânticos em 

configurações relevantes e estatisticamente descorrelacionadas [20, 21].  

Para moléculas cujas interações soluto-solvente sejam predominantemente eletrostáti-

cas, quanto maior o momento de dipolo do soluto, maior será sua interação com o solvente [22]. 

Evidentemente os efeitos de solventes também crescem com o aumento da polaridade do sol-

vente. Seus efeitos podem ser observados nos espectros de absorção e emissão e são conhecidos 

como solvatocromismo. Na Figura 1.2 ilustramos pictoricamente os efeitos de solvente na ener-

gia de excitação e de emissão através de transições verticais.  

O deslocamento espectral na absorção, devido a inclusão do solvente, é observado pela 

diferença 𝜈1 − 𝜈0 enquanto que o deslocamento espectral para a emissão é representado pela 

diferença 𝜈3 − 𝜈2. O deslocamento Stokes (Δ𝜈) é a variação entre a energia de absorção e emis-

são, em vácuo é obtido por Δ𝜈 = 𝜈0 − 𝜈2 e em solução por Δ𝜈 = 𝜈1 − 𝜈3. O deslocamento 

Stokes está relacionado com o tempo de vida do estado excitado e com a variação no momento 

de dipolo durante a absorção e emissão. Uma vez que a interação dipolar soluto-solvente seja 

dominante, quando o momento de dipolo do estado excitado for maior que o do estado funda-

mental esperamos observar uma redução na energia de transição (deslocamento para o verme-

lho). Caso contrário, se o momento de dipolo do estado fundamental for maior que do estado 

excitado devemos observar um aumento na energia de transição (deslocamento para o azul). 

 

Figura 1.2 – Diagrama pictórico do efeito do solvente na relaxação de diferentes estados eletrônicos em 

vácuo e em solução. Adaptado de [21]. 

No presente trabalho iremos nos dedicar à compreensão dos efeitos de solventes nos 

mecanismos de absorção e emissão da DMC, através de estudos teóricos da estrutura eletrônica 

utilizando métodos que serão discutidos no Capítulo 2. Para tentar compreender tais efeitos, 
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nosso objetivo final será obter o deslocamento Stokes. A DMC apresenta um total de 210 elé-

trons o que torna os estudos com métodos ab initio baseados em função de onda custosos com-

putacionalmente. Como alternativa utilizamos o método Teoria do Funcional Densidade 

(DFT).  No Capítulo 3 expomos os resultados obtidos organizados em quatro seções: 

1. Estrutura do Estado Fundamental, onde investigamos as estruturas de mínima energia 

em vácuo e em solvente e a estabilidade relativa entre diferentes isômeros; 

2. Na segunda seção nós apresentamos os espectros de absorção obtidos para os diferentes 

isômeros; 

3. Em seguida analisamos a geometria de mínima energia para diferentes estados excita-

dos; 

4. Para finalizar obtivemos os espectros de emissão e o deslocamento Stokes para a Di-

methoxy Curcumin em vácuo e em solventes. 

No Capítulo 4, apresentamos as conclusões obtidas e as considerações finais deste tra-

balho. 
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Capítulo 2.  

Métodos 

Para estudar a estrutura eletrônica e diversas propriedades de átomos e moléculas é ne-

cessária a formulação da Mecânica Quântica e bastaria resolver a equação de Schrödinger para 

atingir tais objetivos. Porém a matemática envolvida na solução desta equação é complexa e 

poucos são os problemas solúveis exatamente, tornando-se necessário uma série de aproxima-

ções que vem sido desenvolvidas e testadas desde os primórdios da teoria. Neste capítulo iremos 

apresentar de forma introdutória métodos utilizados para a resolução de problemas envolvendo 

cálculos de estrutura eletrônica necessários em nossos estudos. De forma alguma temos a pre-

tensão de substituir livros textos renomados e recomendamos as seguintes leituras para estudos 

mais profundos [23–27]. 

2.1 Aproximação Born-Oppenheimer 

A equação de Schrödinger independente do tempo (2-1) é a base para a solução de pro-

blemas moleculares. Para um sistema compostos por 𝑁 elétrons e 𝑀 núcleos, o hamiltoniano 

em unidades atômicas2 (a.u.) é dado pela equação (2-2), onde os sub índices minúsculos indi-

cam a soma sobre os elétrons enquanto que os maiúsculos a soma sobre os núcleos. 

𝐻 Ψ = EΨ, (2-1) 

𝐻 = −∑
1

2𝑀𝐴
∇A
2

𝑀

𝐴=1⏟        
𝑇𝑁

−∑
1

2
∇𝑖
2

𝑁

𝑖=1⏟      
𝑇𝑒

−∑∑
𝑍𝐴

|𝒓𝑖 − 𝑹𝐴|

𝑀

𝐴=1

𝑁

𝑖=1⏟            
𝑉𝑒𝑁

+∑∑
1

|𝒓𝑖 − 𝒓𝑗|

𝑁

𝑗<𝑖

𝑁

𝑖=1⏟          
𝑉𝑒

+∑∑
𝑍𝐴𝑍𝐵

|𝑹𝐴 − 𝑹𝐵|

𝑀

𝐵<𝐴

𝑀

𝐴=1⏟            
𝑉𝑁

 , (2-2) 

onde 𝑀𝑘 , 𝑍𝑘 e 𝑹𝑘 são respectivamente a massa, a carga e as coordenadas do 𝑘-ésimo núcleo,  

𝒓𝑖 é o conjunto de coordenadas do 𝑖-ésimo elétron e os operadores  ∇A
2  e ∇𝑖

2 atuam respectiva-

mente sobre as coordenadas nucleares e eletrônicas. Os termos 𝑇𝑁 , 𝑇𝑒 , 𝑉𝑒𝑁, 𝑉𝑒 e 𝑉𝑁 representam 

fisicamente a energia cinética dos núcleos, a energia cinética dos elétrons, o potencial de inte-

ração elétron-núcleo, o potencial de interação elétron-elétron e o potencial de interação núcleo-

núcleo respectivamente.  

                                                 
2 As unidades atômicas (a.u.) são definidas por 𝑒 = 𝑚 = ℏ = 1. A unidade de energia é medida em har-

tree e 1 hartree ≈ 27,2 eV. 



 

6 

Resolver esta equação não é trivial e tornam-se necessárias uma série de aproximações. 

Como primeira aproximação, é interessante desacoplar a parte eletrônica da parte nuclear. Este 

procedimento é conhecido como Aproximação de Born-Oppenheimer (BO) e é baseada e vali-

dada através de duas condições: 

1. Os movimentos nuclear e eletrônico ocorrerem em diferentes escalas de tempo; 

2. A não existência de um acoplamento entre diferentes estados eletrônicos ou vibra-

cionais molecular. 

A primeira condição é sempre satisfeita pois a massa do núcleo é muito maior que a 

massa do elétron. A segunda condição é importante para evitar uma possível contaminação de 

estados. Quando essas duas condições são satisfeitas e sabendo que o operador 𝑇𝑁 não atua 

sobre os elétrons, podemos escrever a função de onda como o produto da parte nuclear ϕ(𝐑) 

com a parte eletrônica Χ(𝐫;𝐑) dependendo parametricamente das coordenadas 𝐑 nucleares.  

Ψ = ϕ(𝐑)Χ(𝐫;𝐑). (2-3) 

Isso significa que os elétrons irão sentir o potencial gerado pelas cargas dos núcleos para 

cada conjunto fixo de coordenadas 𝐑 nucleares, além do potencial 𝑉𝑒 e da energia cinética 𝑇𝑒. 

Como consequência o auto valor da energia eletrônica ϵ(𝐑) também dependerá parametrica-

mente das posições nucleares. A equação (2-4) é a equação de auto valores para a parte eletrô-

nica. 

𝐻𝑒Χ(𝐫;𝐑) = (𝑇𝑒 + 𝑉𝑒 + 𝑉𝑒𝑁)Χ(𝐫;𝐑) = ϵ(𝐑)Χ(𝐫;𝐑). (2-4) 

Para construir a equação de auto valores para a parte nuclear, primeiramente temos que 

obter o potencial efetivo (2-5) que considera a energia eletrônica 𝜖(𝐑) somada ao potencial de 

interação núcleo-núcleo 𝑉𝑁. A equação (2-6) determina o movimento de rotação, vibração e 

translação molecular. 

E(𝐑) = 𝜖(𝐑) + 𝑉𝑁 , (2-5) 

(𝑇𝑁 + 𝐸(𝐑))𝜙(𝐑) = ε𝜙(𝐑). (2-6) 

A aproximação BO é uma boa alternativa desde que não haja fortes acoplamentos ele-

trônicos e que é capaz de separar a equação de Schrödinger em uma parte eletrônica e outra 

nuclear. Embora o problema esteja amenizado, ainda assim não é possível obter soluções exatas 

e são necessárias mais aproximações, que serão discutidas nas próximas seções deste capítulo. 

Utilizaremos a seguinte notação 𝐻 = 𝐻𝑒 e 𝐸 = 𝜖 deste ponto em diante.  
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2.2 O Método de Hartree-Fock 

O método de Hartree-Fock (HF) foi um dos primeiros métodos propostos para resolver 

a equação de Schrödinger eletrônica (2-4). No caso de moléculas pode ser usado a aproximação 

BO. O princípio de exclusão de Pauli exige que a função de onda para um sistema formado por 

férmions seja antissimétrica numa permutação das coordenadas de duas partículas e que dois 

férmions não podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente.  

Os determinantes satisfazem o critério de antissimetria (uma permutação entre duas li-

nhas inverte o sinal do determinante) e de ocupação (duas colunas iguais anulam o determi-

nante) exigidos e, dessa forma, é conveniente expandir a função de onda em determinantes de 

Slater [28]. O método HF utiliza a primeira aproximação através de um único determinante e a 

função de onda eletrônica monodeterminantal é escrita em termos de funções spin-orbitais 𝛷 

linearmente independentes 

 Χ =
1

√𝑁!
 |

𝛷1(1) 𝛷2(1) ⋯ 𝛷𝑁(1)

𝛷1(2) 𝛷2(2) ⋯ 𝛷𝑁(2)
⋮ ⋮ ⋱ ⋮

𝛷1(𝑁) 𝛷2(𝑁) ⋯ 𝛷𝑁(𝑁)

|, (2-7) 

onde os 𝛷𝑖(𝑛) contemplam tanto a parte espacial quanto a de spin de cada elétron. O sub índice 

𝑖 representa o estado eletrônico e 𝑛 a partícula. Levando esta equação em (2-4), a dificuldade 

passa a ser a obtenção das funções spin-orbitais.   

Para calcular a energia total eletrônica separamos o hamiltoniano em duas partes, uma 

parte que depende de um operador de uma partícula (energia cinética e potencial de interação 

elétron-núcleo) e a outra que depende de um operador de duas partículas (interação elétron-

elétron). Quando os orbitais estão duplamente ocupados (sistema de camadas fechadas) e os 

orbitais 𝛷𝑖 são ortonormais, e a energia é representada por 

E = 2∑⟨𝛷𝑖| 𝑇𝑒 + 𝑉𝑒𝑁⏟    
ℎ𝑖 

|𝛷𝑖⟩

𝑖

+∑(⟨𝛷𝑖|2𝐽𝑖𝑗 − 𝐾𝑖𝑗|𝛷𝑖⟩)

𝑖,𝑗

, (2-8) 

J1𝑗𝛷𝑖(1) =  ⟨𝛷𝑗(2)|
1
𝑟12
|𝛷𝑗(2)⟩ 𝛷𝑖(1), (2-9) 

𝐾1𝑗𝛷𝑖(1) =  ⟨𝛷𝑗(2)|
1
𝑟12
|𝛷𝑖(2)⟩𝛷𝑗(1), (2-10) 

com a soma sobre os 𝑁/2 orbitais ocupados, ℎ𝑖 é a hamiltoniano de uma partícula, J𝑖𝑗 é o 

operador de Coulomb devido a repulsão eletrônica e K𝑖𝑗 é o operador de Troca devido a antis-

simetria da função de onda. 
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Manipulando a equação (2-8) e fazendo uso da teoria do cálculo de variações para mi-

nimizar a energia [24], definimos o operador de Fock 𝐹 na equação (2-11) cuja operação sobre 

o estado 𝛷𝑖 é dado pela equação (2-12). 

𝐹 =∑{ℎ𝑖 +∑(2𝐽𝑖𝑗 − 𝐾𝑖𝑗)

𝑗

}

𝑖

 . (2-11) 

𝐹𝛷𝑖 =∑𝜖𝑖𝑗𝛷𝑗
𝑗

 . (2-12) 

Destacamos neste ponto que o operador de Fock apresenta um potencial efetivo (∑2𝐽𝑗 −

𝐾𝑗), ou seja, o elétron sente os outros elétrons através de um campo médio e não de forma 

individual.  

É possível mostrar que os valores 𝜖𝑖𝑗 formam uma matriz hermiteana e, assim pode ser 

diagonalizada por uma transformação unitária. Isso leva a equação (2-12) à equação canônica 

de Hartree-Fock 

𝐹𝛷𝑖 = 𝜖𝑖𝛷𝑖. (2-13) 

Para resolver a equação de Fock (2-13) utilizamos o seguinte procedimento iterativo: (i) 

Damos uma condição inicial para a função de onda 𝛷𝑖
0; (ii) Calculamos o operador de Fock 𝐹𝑖; 

(iii) Resolvemos a equação (2-13) para todos os elétrons e encontramos uma nova função de 

onda 𝛷𝑖
1; (iv) Construímos um novo operador de Fock com a nova função de onda. Repetimos 

estes passos até que critérios de convergência sejam satisfeitos para a densidade eletrônica. Este 

procedimento é conhecido como Campo Auto Consistente (SCF – Self-Consistent Field).  

Sistemas atômicos são mais simples de serem resolvidos devido a simetria esférica. Sis-

temas moleculares apresentam em sua maioria das vezes assimetria da função de onda total. O 

processo SCF da função de onda é feito através de uma expansão num conjunto de orbitais 

atômicos. Dessa forma, expandimos nossa função 𝛷𝑖 num conjunto linearmente independente 

de funções de orbitais atômicos 𝜑, assim 

𝛷𝑖 =∑𝐶𝑎𝑖𝜑𝑎
𝑎

. (2-14) 

A função 𝛷𝑖 representa o 𝑖-ésimo orbital molecular enquanto que 𝜑𝑎 representa o 𝑎-

ésimo orbital atômico. Esta expansão é chamada de Combinação Linear de Orbitais Atômicos 

(LCAO –Linear Combination of Atomic Orbital) e a solução desta equação nos leva ao método 



 

9 

de Hartree-Fock-Roothaan [29] que através de um procedimento matricial encontra os coefici-

entes 𝐶𝑎𝑖. A teoria nos diz que sempre podemos expandir uma função em um conjunto com-

pleto. Porém isto não é possível computacionalmente, de forma que devemos interromper essa 

soma em algum ponto. Ao truncar a série geramos erros numéricos e nossos resultados serão 

tão bons quanto a nossa expansão for boa para representar o sistema.  

Se utilizarmos funções que facilitam o cálculo das integrais podemos utilizar uma maior 

quantidade de termos na expansão. Esperamos que quanto maior for o conjunto de funções base 

utilizado, melhor serão nossos resultados. Normalmente utilizamos funções gaussianas para re-

presentar os orbitais atômicos pois essas funções geram um bom custo-benefício computacional 

no cálculo das integrais e dessa forma podemos utilizar funções bases maiores e obter resultados 

mais precisos. As funções bases serão tratadas mais detalhadamente na seção 2.6. 

A diferença entre a energia exata não relativística (𝐸𝑒𝑥𝑎𝑡𝑎) e a energia de HF (𝐸𝐻𝐹) é 

chamada de energia de correlação eletrônica (𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟), ou somente energia de correlação (2-15). 

A energia de HF é normalmente em torno de 95% da energia exata [30]. 

𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝐸𝑒𝑥𝑎𝑡𝑎 − 𝐸𝐻𝐹 . (2-15) 

O método HF é um método importante pois os métodos conhecidos como Pós Hatree-

Fock (pHF) são melhorias que buscam recuperar parte da energia de correlação perdida. Na 

seção 2.3 discutiremos brevemente a teoria de perturbações e o método de interação de confi-

gurações. Outros métodos estão disponíveis atualmente como por exemplo os métodos Multi-

configuracionais [31, 32] e o método Coupled-Cluster [33] que apresentam técnicas diferentes 

para melhorar os resultados de HF.  

2.3 Métodos Pós Hartree-Fock 

Na busca de obter melhores resultados surgiram os chamados métodos Pós Hartree-

Fock que se dedicam em encontrar uma forma de incorporar toda ou parte da energia de corre-

lação perdida em HF. Apresentaremos a seguir os métodos de Interação de Configurações (CI 

– Configuration Interaction) e Teoria de Perturbação de Møller-Plesset (MP).  

2.3.1 Interação de Configurações 

O método de HF considera uma aproximação monodeterminantal e uma forma de recu-

perar toda a energia de correlação é através de uma expansão da função de onda em configura-

ções formadas por determinantes linearmente independentes. Enquanto o primeiro determi-
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nante |X⟩ considera somente os orbitais ocupados (estado de referência do HF) os demais con-

sideram as possíveis excitações. O determinante de excitação simples |S⟩ considera a promoção 

de um elétron em um orbital ocupado para um orbital virtual, o de excitação dupla |D⟩ considera 

a promoção de dois elétrons e assim sucessivamente. Os determinantes das excitações são cons-

truídos utilizando o conjunto de spin-orbitais obtido com HF e podemos escrever o estado total 

como  

|Ψ⟩ = 𝐶0|X⟩ + 𝐶𝑆|S⟩ + 𝐶𝐷|D⟩ + 𝐶𝑇|T⟩ + ⋯ (2-16) 

Este método é chamado de Interação de Configuração (CI) e utiliza os orbitais ocupados 

e virtuais para calcular os coeficientes 𝐶𝑖 através de um procedimento variacional. Para obter a 

energia de correlação exata bastaria considerar todos os termos desta expansão o que é compu-

tacionalmente custoso mas possível para conjuntos de bases pequenas em sistemas pequenos. 

Quando este tipo de cálculo é realizado chamamos de CI completo ou no inglês Full-CI (FCI) 

que é exato para o conjunto de funções base escolhido. Uma forma de tornar os cálculos mais 

ágeis e aumentar a precisão do HF seria truncar a série (2-16). Se truncarmos a série nas exci-

tações simples, temos a Interação de Configurações Simples (CIS), para as excitações simples 

e duplas CISD; para as excitações simples, duplas e triplas CISDT e assim sucessivamente.  

É importante destacar que o hamiltoniano eletrônico (2-4) é um operador de no máximo 

duas partículas e que o princípio variacional mostra que o CIS não altera a energia do estado 

fundamental. Para obter a energia de correlação exata bastaria o termo das duplas, porém para 

encontrar o coeficiente exato 𝐶𝐷 é necessário realizar o cálculo FCI e voltamos ao problema 

inicial. Enfatizamos também que ao truncar a série gera-se sérios inconvenientes como a perda 

da extensividade3 da energia para as excitações duplas e superiores pois o cancelamento de 

termos não extensivos ocorrem em ordens diferentes. Uma forma de recuperar a extensividade 

para as excitações duplas consiste em considerá-las como uma perturbação das excitações sim-

ples e é denominada como CIS(D). 

  

                                                 
3 A energia de um sistema formado por um dímero separados por uma distância infinita é dita extensiva 

quando o cálculo realizado no dímero é igual à soma dos cálculos realizados individualmente, caso contrário é 

chamado não extensiva. 
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2.3.2 Teoria de Perturbação 

Outra forma de aproximar as soluções da equação de Schrödinger é através da Teoria 

de Perturbação. O formalismo de Rayleigh-Schrödinger supõe que o hamiltoniano do sistema 

seja dividido em duas partes: em um hamiltoniano (H0) cujos auto vetores e auto valores são 

conhecidos e uma perturbação (𝜆V) 

H = H0 + 𝜆𝑉. (2-17) 

Seja 𝜆 um parâmetro pequeno, podemos expandir a função de onda e a energia total em 

série de potências, em nossa notação o superíndice indica a ordem da expansão, 

| ψ0⟩ = |ψ0
(0)⟩ + 𝜆|ψ0

(1)⟩ + 𝜆2| ψ0
(2)⟩ + ⋯ (2-18) 

E0 = 𝐸0
(0)
+ 𝜆𝐸0

(1)
+ 𝜆2𝐸0

(2)
+⋯ (2-19) 

Onde a função de onda | ψ0
(0)⟩ satisfaz a seguinte equação 

H0| ψ0
(0)⟩ = 𝐸0

(0)
| ψ0

(0)⟩. (2-20) 

Para os cálculos de estrutura eletrônica é muito utilizado a Teoria de Perturbação de 

Møller-Plesset (MP) que consiste em fazer H0 a soma de operadores de Fock de cada partícula. 

Levando (2-18) e (2-19) em (2-17), igualando os termos com mesmas potencias de 𝜆 obtemos 

através da normalização intermediária ⟨ψ0
(0)|ψ0⟩ = 1 as relações das correções perturbativas 

de MP em função dos elementos de matriz de 𝑉.  

𝐸0
(1) = ⟨ψ0

(0)|𝑉|ψ0
(0)⟩ 

𝐸0
(2) = ⟨ψ0

(0)|𝑉|ψ0
(1)⟩ 

⋮ 

𝐸0
(𝑛) = ⟨ψ0

(0)|𝑉|ψ0
(n−1)⟩. 

(2-21) 

Utilizando o formalismo de MP vemos que a energia de HF é correta até primeira ordem 

e que somente o termo das excitações duplas contribuem na correção de segunda ordem da 

energia [24]. Assim, a correção de segunda ordem (MP2) é a primeira correção da energia de 

HF. Correções de maior ordem exigem o cálculo de excitações triplas e superiores tornando o 

método lento computacionalmente. Além do empecilho computacional, não existe uma garantia 

de que a série irá convergir [34]. Porém a MP garante a extensividade da energia tornando-se 

vantajoso ao método de CI que não o mantém. 
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2.4 Teoria do Funcional Densidade 

Os métodos ab initio convencionais se tornam computacionalmente custosos com o au-

mento da quantidade de elétrons do sistema. Com o interesse em estudar moléculas cada vez 

maiores tornou-se necessário o desenvolvimento de uma metodologia que fosse capaz de reali-

zar tais cálculos com baixa demanda computacional. Na década de 1960 surgiram os trabalhos 

de Hohemberg e Kohn (HK) [35] e de Kohn e Sham (KS) [36] para o cálculo das propriedades 

eletrônicas de sistemas moleculares utilizando a Teoria do Funcional Densidade (DFT – Den-

sity Functional Theory). A ideia por trás da DFT é buscar uma densidade eletrônica (𝜌) repre-

sentada por 3 variáveis que reproduza uma função de onda de 3n variáveis. Em 1964 HK de-

monstraram os dois principais teoremas que sustentam o DFT até os dias atuais. No ano seguinte 

KS apresentaram de maneira sistemática um método SCF para a solução da equação de 

Schrödinger. Como consequência deste desenvolvimento surgiram os chamados Funcionais 

DFT.  

Iremos apresentar a seguir uma introdução ao DFT, o desenvolvimento do cálculo das 

energias de excitações e a formulação de alguns funcionais DFT. Para estudos mais profundos 

indicamos as referências [23, 24, 37, 38]. 

Primeiro teorema de HK: O potencial externo 𝑣(𝒓) sentido pelos elétrons é um funci-

onal único da densidade eletrônica 𝜌(𝒓). 

Segundo teorema de HK: A energia do estado fundamental 𝐸0[𝜌] é mínima para a 

densidade 𝜌(𝒓) exata. 

A DFT considera que os elétrons interagem com um potencial 𝑉(𝒓) = ∑ 𝑣(𝒓𝑖)𝑖 , que é 

o potencial resultante da soma do potencial externo 𝑣(𝒓𝑖) sentido pelos elétrons devido essen-

cialmente a presença dos núcleos, onde 𝒓𝑖 é o conjunto das coordenadas do i-ésimo elétron. O 

hamiltoniano desse sistema é dado por  

𝐻 = 𝑇 + 𝑈 + 𝑉, (2-22) 

onde 𝑇 é o operador de energia cinética, 𝑈 é o operador de interação elétron-elétron que inclui 

a contribuição clássica de Coulomb e os termos de troca e correlação. 

A energia total do sistema deixa de ser obtida através do cálculo direto da função de 

onda e passa a ser obtido em função da densidade eletrônica  
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𝐸[𝜌] = ⟨𝜓|𝑇 + 𝑈|𝜓⟩ + ⟨𝜓|𝑉|𝜓⟩ 

       = 𝐹[𝜌] + ∫𝑣(𝒓)𝜌(𝒓)𝑑𝒓, 
(2-23) 

onde 𝐹[𝜌] é um funcional que atua do mesmo modo em todo sistema que apresenta a mesma 

interação elétron-elétron e é conhecido como funcional universal. 

O primeiro teorema de HK afirma que o potencial 𝑉 estabelece, exceto de uma cons-

tante, um único funcional 𝜌(𝒓) e por consequência um único 𝐻 e 𝜓. Sua demonstração é sim-

ples: supõem a existência de dois potenciais externos diferentes 𝑉 e 𝑉′ resultando na mesma 

distribuição 𝜌(𝒓), assim teremos também dois hamiltonianos diferentes (𝐻 e 𝐻′) e dois estados 

eletrônicos distintos (𝜓 e 𝜓′). Utilizando a equação (2-23) é possível mostrar que  

𝐸 − 𝐸′ < 𝐸′ − 𝐸, (2-24) 

ou seja, um absurdo. Assim além de cada potencial 𝑉 gerar uma única densidade 𝜌(𝒓) gera 

também um único estado 𝜓. 

O segundo teorema de HK parte da premissa do princípio variacional e estabelece que 

a menor energia 𝐸0 é encontrada se, e somente se, for através da densidade do estado de mínima 

energia 𝜌0. Seja 𝜌′uma aproximação qualquer realizada na densidade 𝜌 de modo que satisfaça 

o vínculo do número de elétrons ∫ 𝜌′𝑑𝒓 = 𝑁, a energia total 𝐸′ será sempre maior que 𝐸0. Como 

cada densidade gera univocamente um estado, então 𝜌′ → 𝜓′ enquanto que 𝜌0 → 𝜓0 e a de-

monstração se dá por 

⟨𝜓′|𝐻|𝜓′⟩ = 𝐸′ ≥ 𝐸0 = ⟨𝜓0|𝐻|𝜓0⟩. (2-25) 

Os teoremas de HK garantem uma relação unívoca entre a densidade eletrônica, a fun-

ção de estado e a energia do estado fundamental através de um princípio variacional. Porém 

não apresentou uma forma de se utilizar a densidade eletrônica para encontrar propriedades 

moleculares. A ideia era promissora e surgiu logo em seguida um procedimento proposto por 

KS em 1965 e ficou conhecido como Equações de KS. 

A proposta de KS utiliza uma aproximação de um sistema de partículas independentes 

como referência para encontrar o estado fundamental. Explicitando a interação Coulombiana 

na equação (2-23) e definindo um novo funcional universal 𝐺[𝜌], a expressão do funcional da 

energia eletrônica fica dada por 

𝐸[𝜌] = 𝐺[𝜌] +
1

2
∫∫

𝜌(𝒓)𝜌(𝒓′)

|𝒓 − 𝒓′|
𝑑𝒓𝑑𝒓′ +∫𝑣(𝒓)𝜌(𝒓)𝑑𝒓, (2-26) 
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𝐺[𝜌] = 𝑇0[𝜌] + 𝐸𝑥𝑐[𝜌]. (2-27) 

Este novo funcional universal 𝐺[𝜌] (2-27) é construído pela contribuição da energia 

cinética (𝑇0[𝜌]) de N elétrons não interagentes com densidade 𝜌 somada ao termo da energia 

de troca e correlação (𝐸𝑥𝑐[𝜌]) que é responsável também pela parte residual da energia cinética 

𝑇[𝜌] − 𝑇0[𝜌]. Levando a equação (2-27) em (2-26), utilizando o princípio variacional com o 

vínculo ∫𝜌(𝒓)𝑑𝒓 = 𝑁 e que a densidade eletrônica é representada por 

𝜌(𝒓) =  ∑|𝜓𝑖(𝒓)|
2

𝑁

𝑖=1

,  (2-28) 

a solução pode ser obtida através da resolução da equação de Schrödinger de uma partícula 

(−
1

2
∇2 + 𝑣𝐾𝑆[𝜌]

⏟          
ℎ𝐾𝑆

)𝜓𝑖(𝒓) = 𝜖𝑖𝜓𝑖(𝒓), (2-29) 

𝑣𝐾𝑆[𝜌] = 𝑣(𝒓) + ∫
𝜌(𝒓′)

|𝒓 − 𝒓′|
𝑑𝒓′ +

𝛿𝐸𝑥𝑐
𝛿𝜌⏟

𝑣𝑥𝑐(𝜌)

 (2-30) 

onde 𝑣𝐾𝑆 é o potencial efetivo de KS formado pelo potencial externo 𝑣(𝒓), o segundo termo é 

conhecido como potencial de Hartree e a dificuldade fica no potencial de troca-correlação no 

terceiro termo. A equação (2-29) é conhecida como equação de Kohn-Sham e o ℎ𝐾𝑆 como o 

hamiltoniano de KS. 

A solução da equação de KS é a priori exata através de um cálculo auto consistente 

SCF: dada uma densidade 𝜌 inicial, construímos o potencial efetivo 𝑣𝐾𝑆 e podemos encontrar 

um estado 𝜓 que fornecerá outra densidade de acordo com a equação (2-28). O ciclo se repete 

até que se atinja um critério de convergência pré-estabelecido. Porém não devemos esquecer 

que o estado 𝜓 é construído dentro de uma expansão LCAO o que gera um erro devido ao 

truncamento das funções base e a solução de KS passa a ser exata somente para o conjunto 

escolhido. 

Na prática a descrição exata da energia de troca-correlação não é simples, nem mesmo 

é conhecida. Este termo é responsável pelas aproximações no método DFT e não existe uma 

forma sistêmica para se obter melhorias no termo 𝐸𝑥𝑐[𝜌]. Existem muitas propostas para 𝐸𝑥𝑐[𝜌] 

e são conhecidas como Funcionais de Troca e Correlação que consideram diferentes tipos de 

aproximações e serão discutidos na próxima seção. 
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2.4.1 Funcionais de Troca e Correlação 

Vimos que a parte residual da energia cinética e os desconhecidos termos de troca e 

correlação estão incorporados no termo 𝐸𝑥𝑐[𝜌], que representa termos clássicos e não clássicos 

de energia. Também chamamos a atenção para a descrição explicita da dispersão de Van der 

Waals, que é ausente na maioria dos funcionais. A qualidade do DFT está fortemente ligada à 

qualidade do termo de 𝐸𝑥𝑐[𝜌] que passa a ser o ponto crítico da teoria. Obviamente não pode-

mos desprezar tais contribuições e nesta seção iremos apresentar ao leitor as aproximações mais 

conhecidas e os fundamentos por trás dos funcionais por nós utilizados neste trabalho. 

A primeira aproximação proposta para o termo 𝐸𝑥𝑐[𝜌] é chamada de Aproximação Local 

da Densidade (LDA – Local Density Approximation) e como o próprio nome sugere, é uma 

aproximação local onde a energia no ponto 𝒓 só dependerá da densidade no mesmo ponto 𝜌(𝒓). 

A LDA se baseia na teoria do gás de elétrons homogêneo para derivar os funcionais de troca e 

correlação, mesmo neste modelo não é possível obter exatamente o funcional de correlação. 

Dividido nos termos de troca 𝜖𝑥(𝜌(𝒓)) e correlação 𝜖𝑐(𝜌(𝒓)), temos 

𝐸𝑥𝑐
𝐿𝐷𝐴[𝜌] = ∫[𝜖𝑥(𝜌(𝒓)) + 𝜖𝑐(𝜌(𝒓))]𝜌(𝒓)𝑑𝒓 . (2-31) 

Esta aproximação local, apesar de não representar a não homogeneidade da densidade 

eletrônica de átomos e moléculas, apresentou bons resultados e serviu como motivação para 

impulsionar o desenvolvimento de novos funcionais de troca-correlação como o LSDA (Local 

Spin-Density Approximation) que considera a contribuição da densidade de spin polarizada. 

Na busca de melhorar a descrição surgiu a Aproximação do Gradiente Generalizado 

(GGA – Generalized Gradient Approximation) que propõe a expansão em série da densidade e 

considera a dependência do segundo termo como uma alternativa de refinamento da solução e 

tem a forma funcional 

𝐸𝑥𝑐
𝐺𝐺𝐴[𝜌] = ∫𝑓(𝜌(𝒓), ∇𝜌(𝒓))𝑑𝒓 . (2-32) 

O estudo dos funcionais é uma área de grande interesse e muito ativa na atualidade, 

desde então outras propostas foram realizadas como o Meta-GGA que vai além do GGA inclu-

indo uma dependência da densidade de energia cinética. Alguns funcionais são chamados hí-

bridos pois misturam parte da energia de troca de HF no funcional DFT, os funcionais que não 

o incluem são ditos puros. Também desenvolveu-se os funcionais com Correções de Longo 

Alcance (LRC – Long Range Corrections). Para o estudo aprofundado sobre o LSDA, GGA e 
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Meta-GGA recomendamos a leitura do livro texto [27]. A seguir iremos apresentar a formula-

ção de diversos funcionais, para estudos mais detalhados recomendamos os trabalhos que os 

originaram citados no decorrer do texto. 

O funcional LDA falhava em não reproduzir o limite assintótico de 𝑟−1, e Becke [39] 

propôs o seguinte funcional B88 de troca 

𝐸𝑥
𝐵88 = 𝐸𝑥

𝐿𝐷𝐴 −∫
β𝑠2

1 + 6𝛽 sinh−1(𝑠) 𝑠
𝜌
4
3(𝒓)𝑑𝒓  (2-33) 

dependente de um único parâmetro β ajustado através da energia de troca de HF (2-10) e 𝑠 =

|∇𝜌(𝒓)|/𝜌4/3(𝒓) é um parâmetro de inomogeneidade local. Outros dois funcionais de correla-

ção ganharam destaque e foram desenvolvidos por Lee, Yang e Parr (LYP) [40] que depende 

de quatro parâmetros ajustados e por Perdew, Burke e Ernzerhof (PBE) [41] que utiliza dois 

parâmetros. Esses são alguns exemplos de funcionais puros. Os funcionais híbridos utilizam 

combinações deles e do termo de troca de HF e a seguir apresentaremos os funcionais híbridos 

utilizados em nossos cálculos.  

 B3LYP [40, 42]: Um dos funcionais mais utilizado atualmente, é um funcional 

hibrido que mistura alguns funcionais através de três parâmetros, e é dado por 

𝐸𝑥𝑐
𝐵3𝐿𝑌𝑃 = 𝑎𝐸𝑥

𝐿𝑆𝐷𝐴 + (1 − 𝑎)𝐸𝑥
𝐻𝐹 + 𝑏Δ𝐸𝑥

𝐵88 + 𝑐𝐸𝑐
𝐿𝑌𝑃 + (1 − 𝑐)𝐸𝑐

𝑉𝑊𝑁, (2-34) 

onde 𝑎 = 0.2, 𝑏 = 0.72 e 𝑐 = 0.81 são os três parâmetros determinados empiri-

camente. 

 O3LYP [43]: Similar ao B3LYP, Cohen propôs outros valores para os parâme-

tros e diferentes funcionais, utilizando o OPTX [44] para a correção do termo de 

troca e VWN5 [45] para a correlação. 

𝐸𝑥𝑐
𝑂3𝐿𝑌𝑃 = 0,9269𝐸𝑥

𝐿𝑆𝐷𝐴 + 0,1161𝐸𝑥
𝐻𝐹 + 0,8133Δ𝐸𝑥

𝑂𝑃𝑇𝑋 + 0,81𝐸𝑐
𝐿𝑌𝑃 + 0,19𝐸𝑐

𝑉𝑊𝑁5. (2-35) 

 PBE0 [46]: Proposto por Adamo, este funcional utiliza o funcional PBE acres-

cido de uma contribuição de HF e também é um funcional hibrido. 

𝐸𝑥𝑐
𝑃𝐵𝐸0 = 𝐸𝑥𝑐

𝑃𝐵𝐸 + 0,25𝐸𝑥
𝐻𝐹 − 0,25𝐸𝑥

𝑃𝐵𝐸 . (2-36) 

 BHandHLYP [47]: Nessa nova proposta o funcional apresenta uma contribuição 

de 50% dos termos de HF, LSDA e B88 (HandH – Half and Half) para a troca 

e LYP para a correlação 



 

17 

𝐸𝑥𝑐
𝐵𝐻&𝐻𝐿𝑌𝑃 = 0,5𝐸𝑥𝑐

𝐿𝑆𝐷𝐴 + 0,5𝐸𝑥
𝐻𝐹 + 0,5Δ𝐸𝑥

𝐵88 + 𝐸𝑐
𝐿𝑌𝑃. (2-37) 

 LC-wPBE [48]: Uma outra forma de corrigir o limite assintótico é através de 

uma separação de distância do termo de troca, essa separação é dada por  

1

𝑟
=
1 − erf(𝜔𝑟)

𝑟⏟        
𝑆𝑅

+
erf(𝜔𝑟)

𝑟⏟    
𝐿𝑅

, (2-38) 

onde o primeiro termo representa curto alcance (SR – Short Range), o segundo 

termo (LR – Long Range) representa o longo alcance e 𝜔 = 0,4 é um parâmetro 

que define a distância de separação entre SR e LR. A interação de SR é calculada 

através do funcional DFT enquanto que para LR utiliza-se o termo de HF. O 

funcional LC-wPBE é dado por 

𝐸𝑥𝑐
𝐿𝐶−𝑤𝑃𝐵𝐸 = 𝐸𝑥

𝑆𝑅−𝑃𝐵𝐸(𝜔) + 𝐸𝑥
𝐿𝑅−𝐻𝐹(𝜔) + 𝐸𝑐

𝑃𝐵𝐸 . (2-39) 

 CAM-B3LYP [49]: Este funcional ao invés de utilizar a separação dada por 

(2-38) utiliza o denominado pelos autores Coulomb Attenuating Method (CAM) 

para separar os termos de SR e LR através de dois parâmetros 𝛼 e 𝛽 

1

𝑟
=
1 − [α + β erf(𝜔𝑟)]

𝑟⏟            
𝑆𝑅

+
α + β erf(𝜔𝑟)

𝑟⏟        
𝐿𝑅

. (2-40) 

Para 𝛼 = 0 e 𝛽 = 1 recuperamos a equação (2-38). Esses dois parâmetros mis-

turam as contribuições de HF e do B3LYP tanto para SR quanto para LR. Os 

parâmetros são: 𝛼 = 0.19, 𝛽 = 0.65 e 𝜔 = 0.33. 

 WB97XD [50, 51]: A proposta de Chai é ir além da inclusão dos termos de se-

paração de SR/LR (2-38), re-otimizando o funcional de Becke B97 [52] e adici-

onando um termo devido a dispersão 

𝐸𝑥𝑐
𝑤𝐵97𝑋𝐷 = 𝐸𝑥

𝐿𝑅−𝐻𝐹 + 0,222036𝐸𝑥
𝑆𝑅−𝐻𝐹 + 𝐸𝑥

𝑆𝑅−𝐵97 + 𝐸𝑐
𝐵97 + 𝐸𝑑𝑖𝑠𝑝, (2-41) 

𝐸𝑑𝑖𝑠𝑝 = −∑ ∑
𝐶6
𝑖𝑗

𝑅𝑖𝑗
6

𝑁

𝑗=𝑖+1

1

1 + 𝑎 (
𝑅𝑖𝑗
𝑅𝑟
)
−12

𝑁−1

𝑖=1

, (2-42) 

onde 𝐶6
𝑖𝑗

 é o coeficiente de dispersão para o par de átomos 𝑖𝑗 e 𝑅𝑖𝑗 a distância 

entre o mesmo par. 𝑅𝑟 é a soma do raio de Van der Waals do par atômico e 𝑎 é 

um parâmetro não linear que controla a dispersão. 
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Vimos que muitas melhorias, embora não sistêmicas, têm sido realizadas na DFT e seus 

resultados vem obtendo relativo sucesso quando comparados com os valores obtidos em expe-

rimentos e em outros métodos ab initio. Porém os próprios desenvolvedores da área afirmam 

que os funcionais devem ser adequados para calcular tipos diferentes de propriedades e que 

dificilmente haverá um funcional universal num futuro próximo. É importante salientar que a 

DFT pode ser considerada um método ab initio dependendo da escolha dos funcionais para os 

cálculos.  

2.4.2 DFT Dependente do Tempo 

Devido ao grande sucesso da DFT para os cálculos de estrutura eletrônica do estado 

fundamental e diante da necessidade de compreender as propriedades dos estados excitados 

surgiu a ideia de obter informações sobre os estados excitados utilizando a DFT. Porém os 

teoremas de HK são válidos somente para o estado fundamental criando uma dificuldade extra 

de utilização.  

Foi em 1984 que Runge e Gross (RG) [53] estenderam o primeiro teorema de HK para 

um sistema dependente do tempo, mostrando uma dependência unívoca entre a densidade de-

pendente do tempo 𝜌(𝒓, 𝑡) e o potencial externo dependente do tempo 𝑣(𝒓, 𝑡) através da equa-

ção de Schrödinger dependente do tempo 

𝑖
𝜕

𝜕𝑡
𝜓𝑖(𝒓, 𝑡) = ℎ

𝐾𝐻𝜓𝑖(𝒓, 𝑡). (2-43) 

Em um sistema dependente do tempo, o princípio variacional não é válido e para provar 

tal equivalência RG mostraram que a ação de Dirac é um funcional de 𝜌(𝒓, 𝑡) cuja solução torna 

a equação (2-43) estacionária permitindo o cálculo do potencial 𝑣𝐾𝑆. Como a solução envolve 

a equação de Schrödinger dependente do tempo este método foi batizado como Teoria do Fun-

cional Densidade Dependente do Tempo (TD-DFT – Time Dependent Density Functional The-

ory). 

A forma mais utilizada de implementar o TD-DFT é através da Teoria de Resposta Li-

near (LRT – Linear Response Theory) e tem sido utilizado para calcular a energia de absorção, 

geometria de estados excitados e energia de emissão. A função resposta da densidade 𝜒 forne-

cida pela LRT é dada por [54] 

𝜒(𝑟, 𝑟′, 𝜔) = lim
𝜂→0+

∑{
⟨0|𝜌(𝑟)|𝑚⟩⟨𝑚|𝜌(𝑟′)|0⟩

𝜔 − (𝐸𝑚 − 𝐸0) + 𝑖𝜂
−
⟨0|𝜌(𝑟′)|𝑚⟩⟨𝑚|𝜌(𝑟)|0⟩

𝜔 + (𝐸𝑚 − 𝐸0) + 𝑖𝜂
} ,

𝑚

 (2-44) 
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onde os polos da função (2-44) fornecem as energias dos estados excitados. 

Os estados excitados obtidos pela TD-DFT seguem o princípio de Frank-Condon (FC) 

que fornece as transições verticais entre níveis eletrônicos. O cálculo da energia de absorção 

ocorre com a geometria de mínima energia do estado fundamental. Já para o cálculo da energia 

de emissão, para estados com vida média longa é permitido ao estado excitado relaxar para a 

sua geometria mais estável e só então ocorre a emissão vertical. As transições de FC utilizam 

da premissa de que a acomodação eletrônica ocorre em uma escala de tempo muito menor que 

a acomodação estrutural assim no momento da absorção ou emissão não deve existir modifica-

ções estruturais significativas. Na Figura 2.1 apresentamos um esquema representativo do prin-

cípio de FC. 

 

Figura 2.1 – Princípio de Frank-Condon: absorção e emissão verticais, extraído de [55]. 

Com a TD-DFT, podemos obter o gradiente analítico do estado excitado de interesse 

que pode ser utilizada na otimização de geometria deste estado [56]. Para o cálculo da energia 

de emissão a geometria utilizada é a obtida na relaxação do estado excitado e obtemos a dife-

rença de energia Δ𝐸𝑒𝑚𝑖𝑠 da mesma forma que Δ𝐸𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟.  

Esta metodologia também permite computar os efeitos de solventes através dos modelos 

contínuos de solventes (apresentados na seção 2.5) porém alguns detalhes devem ser conside-

rados para o cálculo da geometria do estado excitado e da energia de emissão. As equações da 

TD-DFT estão implementadas no Gaussian09 [47] com dois termos de resposta:  
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 Não Equilíbrio:  Tem como objetivo representar o movimento eletrônico que 

ocorre em curtos intervalos de tempo e é utilizado para o cálculo da energia de 

absorção. 

 Equilíbrio: Representa a relaxação estrutural do solvente, este termo fornece às 

equações do TD-DFT uma forma de polarização do solvente devido à densidade 

eletrônica do estado excitado. Sendo utilizado para os cálculos de propriedades do 

estado excitado e energia de emissão. 

O grande ponto positivo da metodologia TD-DFT é o desempenho computacional, in-

clusive quando considerado o solvente, sendo ágil mesmo para a solvatação explicita. Seus 

erros sistemáticos estão relacionados com a escolha do funcional DFT.  

2.5 Modelos Contínuos de Solventes 

Efeitos de solventes nas propriedades espectroscópicas, estruturais e eletrônicas são te-

mas de grande interesse na físico-química atual e nesta seção exporemos as principais ideias 

por trás dos modelos contínuos, suas vantagens e limitações. 

O estudo da estrutura eletrônica dos líquidos moleculares é uma área recente e ainda em 

desenvolvimento na ciência. Ao contrário da fase sólida que existe um grande ordenamento e 

da fase gasosa que podemos desprezar as interações intermoleculares, não existe um modelo 

para um líquido ideal pois o mesmo é denso e desordenado. Podemos representar um líquido 

considerando a solvatação explícita, ou seja, incluir muitas moléculas do solvente nos cálculos. 

Porém este tratamento pode ser inviável computacionalmente e surgiram várias propostas de 

aproximações para representar o líquido visando um balanço entre uma boa descrição e custo 

computacional. Dentro dessa perspectiva surgiram os métodos chamados Modelos Contínuos 

com Kirkwood [15], Onsager [16], Tapia e Goscinski [17] e Rivail e Rinaldi [57] que baseiam-

se em inserir o soluto dentro de uma cavidade esférica (ver Figura 2.2) em um meio contínuo 

representado por sua constante dielétrica.  

A distribuição das cargas moleculares gera um momento de dipolo (𝝁), esse dipolo po-

lariza o meio dielétrico que gera um campo de reação (2-45) que vai alterar a distribuição de 

cargas na molécula e depende do inverso do cubo do raio da cavidade (r) e assim cria-se um 

ciclo auto consistente SCRF que polariza o soluto. Outras implementações consideram a con-

tribuição dos demais momentos de polarização como quadrupolos, octopolos, etc [58].  
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R =
2(ε − 1)

2ε + 1

𝝁

𝑟3
. (2-45) 

 

Figura 2.2 – Nos modelos contínuos, a molécula é posta dentro de uma cavidade e o solvente é repre-

sentado por um contínuo descrito por sua constante dielétrica. Extraído de [55]. 

Surgiram muitos modelos baseados nessa teoria e hoje o que mais se destaca é o Modelo 

Contínuo Polarizável (PCM – Polarizable Continuum Model) [59]. No PCM a cavidade deixa 

de ser esférica e passa a ser uma sobreposição de esferas centradas nos átomos da molécula, 

onde o raio dessas esféricas é tipicamente 20% maior que o raio de Van der Waals do respectivo 

átomo resultando em uma cavidade com o mesmo formato da molécula. Além desta melhoria 

o PCM trata a interação eletrostática através de uma densidade superficial de carga na superfície 

da cavidade (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3 – O modelo PCM. Extraído de [55]. 

Este modelo tem sido largamente utilizado e vem obtendo relativo sucesso. Uma vanta-

gem é que não são incluídos elétrons adicionais nos cálculos quânticos. Em geral essa aproxi-

mação é boa para sistemas moleculares polares e que não apresentam interações específicas 

como ligações de hidrogênio [59].  
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2.6 Funções Bases 

Considerando a importância das funções base no custo computacional e na qualidade 

dos resultados, o objetivo desta seção será descrever de forma introdutória a utilização dos 

conjuntos de funções base. 

Várias propostas foram realizadas visando a expansão dos orbitais moleculares em or-

bitais atômicos, as que mais se destacaram foram as do tipo Slater [60] (STO – Slater-type 

Orbital) e Gaussianas (GTO – Gaussian-type Orbital) [61]. Enquanto que as STOs se baseiam 

em funções hidrogenóides (2-46) as GTOs utilizam funções gaussianas (2-47). 

𝜙𝑛𝑙𝑚𝜁(𝑟, 𝜃, 𝜑) = 𝑁Y𝑙𝑚(𝜃, 𝜑)𝑟
𝑛−1𝑒−𝜁𝑟. (2-46) 

𝜙𝑙𝑥𝑙𝑦𝑙𝑧𝜁(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑁𝑥
𝑙𝑥𝑦𝑙𝑦𝑧𝑙𝑧𝑒−𝜁𝑟

2
 . (2-47) 

Nas equações (2-46) e (2-47) 𝑁 é uma constante de normalização, Y𝑙𝑚(𝜃, 𝜑) os harmô-

nicos esféricos, 𝜁 é um parâmetro que controla o alcance da função e 𝑙𝑖 são os momentos angu-

lares nas direções 𝑥, 𝑦 e 𝑧 . 

As STOs apresentam uma boa descrição dos orbitais atômicos porém os cálculos das 

integrais são dispendiosos. Por outro lado, as GTOs apresentam um melhor desempenho com-

putacional porém perdem na descrição do orbital. Para melhorar a descrição dos orbitais atô-

micos utilizando gaussianas, surgiram as GTOs contraídas (CGTO) onde um conjunto de gau-

ssianas é utilizada para representar um orbital atômico (as funções que constituem esse conjunto 

são chamadas de gaussianas primitivas) e as chamadas split-valence (SV) [26] que descrevem 

de forma diferente os orbitais de caroço e de valência através de CGTOs. A classificação dos 

orbitais nas GTOs é dada por: 𝑙𝑥 + 𝑙𝑦 + 𝑙𝑧 = 0 – orbital tipo s; 𝑙𝑥 + 𝑙𝑦 + 𝑙𝑧 = 1 – orbital tipo 

p; 𝑙𝑥 + 𝑙𝑦 + 𝑙𝑧 = 2 – orbital tipo d; e assim sucessivamente. 

Uma vez definido o tipo de funções base que será utilizado nos cálculos, resta saber 

quantas funções serão consideradas para cada orbital atômico. O menor conjunto de funções 

base gaussiana para se obter os aspectos mais básicos é a STO-3G e é conhecida como base 

mínima e possui uma única função para cada tipo de orbital atômico. Bases com duas funções 

para cada tipo de orbital atômico são chamadas de double-zeta (DZ), apresentam uma melhor 

descrição mas também aumentam o tempo de computação. Para três funções em cada orbital 

temos as triple-zeta e assim por diante. As bases da categoria SV fazem uma mistura no tipo de 

funções: para os orbitais de caroço utiliza-se a base mínima enquanto que para os orbitais de 
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valência as funções DZ. Dessa forma é possível manter um bom custo benefício para as funções 

base.  

As SV seguem a seguinte notação: a-bcG onde: a indica o número de funções primitivas 

dos orbitais de caroço; os números b e c indicam que os orbitais de valência estão subdivididos 

em duas regiões contendo b funções primitivas na região interna e c funções primitivas na re-

gião externa e a letra G indica que são funções gaussianas.  

Ainda é possível realizar algumas melhorias como a inclusão de funções difusas e de 

polarização. As funções de polarização descrevem melhor os orbitais de ligação que sofrem 

deformações devido a presença de orbitais vizinhos e agregam a notação ao final de a-bcG 

“(nT)” para a inclusão de n funções do tipo T nas funções base. As funções difusas são respon-

sáveis pela melhor descrição dos elétrons mais afastados e incluem a notação de soma “+” antes 

de G para incluir mais funções nos átomos pesados e dois “++” para incluir também nos átomos 

H e He. Por exemplo o conjunto de funções base 6-31+G(d,p) utilizado em nossos cálculo de 

otimização de geometria inclui 6 primitivas nos orbitais de caroço, 3 primitivas nos orbitais 

internos da camada de valência e 1 primitiva nos orbitais externos e foram adicionadas funções 

difusas nos átomos pesados (“+”) e funções de polarização do tipo p nos hidrogênios e do tipo 

d nos demais átomos. 

  



 

24 

 

  



 

25 

Capítulo 3.  

Resultados 

Uma vez introduzidos os métodos teóricos que serão utilizados neste trabalho, apresen-

taremos e discutiremos neste capítulo os resultados obtidos para a molécula Dimethoxy Curcu-

min (DMC). O objetivo deste trabalho é entender a origem do deslocamento Stokes em solven-

tes de diferentes polaridades aproximados pelo método PCM. Estruturamos os estudos em qua-

tro etapas: (i) obtenção da estrutura de mínima energia do estado fundamental; (ii) cálculo da 

energia de absorção; (iii) relaxamento estrutural do estado excitado; e (iv) cálculo da energia 

de emissão e deslocamento Stokes. No próximo capítulo apresentaremos as conclusões e as 

discussões referentes aos resultados apresentados a seguir. 

3.1 Estrutura do Estado Fundamental 

Curcuminoids existem em pelo menos duas formas tautoméricas keto-enol (KE) e di-

keto (KK) e diversos isômeros rotacionais (ver Figura 3.1). Dentro de tantas possibilidades, 

vários estudos teóricos [6, 62, 63] e experimentais [9, 64–67] indicam que a estrutura KE é 

planar e mais estável em meio solvente.  Estes resultados foram obtidos de cálculos teóricos, 

análise da estrutura de raio X e medidas NMR.  

Para uma melhor descrição das propriedades eletrônicas da DMC teríamos que consi-

derar todas as espécies coexistentes, dessa forma, uma análise mais precisa sobre a estabilidade 

dos diferentes isômeros se torna necessária. Os valores médios das propriedades levariam em 

conta a contribuição populacional de cada espécie.  

Partindo dos resultados prévios encontrados, realizamos cálculos para quatro isômeros 

KE e para um isômero KK. A diferença entre os isômeros KE está em rotações nos anéis e 

podem ser observados na Figura 3.1. O uso do conjunto de funções base 6-31+G(d) apresenta 

resultados satisfatórios para sistemas orgânicos [68]. As geometrias foram otimizadas utili-

zando o método DFT com o funcional híbrido B3LYP e conjunto de funções base 6-31+G(d,p) 

implementados no software Gaussian09 [47]. Primeiramente realizamos a otimização de geo-

metria em vácuo (VAC) e em seguida incluímos os efeitos de solvente pelo método PCM [17]. 
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O conjunto de funções base foi escolhido com termos difusos pois estes são termos de impor-

tância para o estado excitado. Dessa forma poderemos discutir as mudanças de geometria entre 

os estados fundamental e excitado sem nos preocuparmos com possíveis efeitos espúrios rela-

cionados a diferentes funções base.  

 

 

Figura 3.1 – Isômeros da DMC: A, B, C e D são isômeros da forma KE e E é um tautômero da 

forma KK. 

Após otimizar as geometrias em vácuo com o método B3LYP/6-31+G(d,p), realizamos 

cálculos dos espectros vibracionais dentro de aproximações harmônicas. Esses cálculos forne-

cem as frequências vibracionais (onde é possível verificar se realmente encontramos uma geo-

metria que representa um ponto de mínimo da energia potencial) e as correções termodinâmi-

cas. Todas as frequências encontradas foram positivas e esse resultado garante que encontramos 

uma condição de mínimo. Na Tabela 3.1 apresentamos os valores numéricos obtidos das ener-

gias eletrônicas (𝐸), das correções térmicas (𝐶𝑇), das energias totais (𝐸𝑇 = 𝐸 + 𝐶𝑇), das dife-

renças de energias totais relativas à espécie de menor energia (𝛥𝐸𝑇), dos momentos de dipolo 

(𝜇) e das frações da população das espécies (𝜂). A fração da população foi calculada utilizando 

o peso de Boltzmann, que além da diferença de energia Δ𝐸𝑇 considera a temperatura 𝑇 e a 

constante de Boltzmann 𝑘 e é obtida utilizando a relação (3-1). 
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𝜂𝑖 =
𝑒−

Δ𝐸𝑇𝑖
𝑘𝑇

∑ 𝑒−
Δ𝐸𝑇𝑖
𝑘𝑇𝑖

 (3-1) 

As correções térmicas são a soma das contribuições da energia de ponto zero, entalpia 

e entropia. Essas correções são necessárias para uma melhor descrição da energia entre diferen-

tes isômeros e assim obter com melhor precisão as frações populacionais. 

Tabela 3.1 – Estabilidade relativa em vácuo: energia eletrônica (𝐸), correções térmicas (𝐶𝑇), energias 

totais (ET), diferenças relativas das energias totais (𝛥𝐸𝑇), momentos de dipolo (𝜇) e frações da população 

das espécies (𝜂). a em Hartree, b em kcal/mol e c em Debye. 

 𝐸a 𝐶𝑇
a 𝐸𝑇

 a Δ𝐸𝑇
b 𝜇 c 𝜂 

A -1342,260763 1,003418 -1341,257345 0,94 3,92 0,10 

B -1342,261391 1,003207 -1341,258184 0,42 3,75 0,23 

C -1342,261394 1,003348 -1341,258046 0,50 3,65 0,20 

D -1342,262000 1,003153 -1341,258847 0,00 3,45 0,47 

E -1342,249352 1,007344 -1341,242008 10,57 2,80 0,00 

 

 O isômero D apresentou menor energia total, menor correções térmicas e consequente-

mente a menor energia livre. A diferença de 10,57 kcal/mol para isômero E corrobora com os 

resultados prévios de que o tautômero KE é predominante. Quando analisamos as frações de 

população das espécies, vemos que o isômero D corresponde a 47% da população total, en-

quanto as espécies A, B e C contribuem em 10%, 23% e 20% respectivamente dando indícios 

de que deve haver uma coexistência entre eles. O momento de dipolo é maior no isômero A 

(3,92D), decresce no isômero B (3,75D), C (3,65D), D (3,45D) e atinge o menor valor para o 

isômero E (2,80D). A diferença de energia e do dipolo entre os isômeros B e C é de 0,08 

kcal/mol e 0,10D respectivamente. Acreditamos que essa diferença pode estar relacionada com 

a assimetria imposta pelo hidrogênio do grupo enol presente no centro da molécula.  

Para verificar a possível dependência dos resultados com o nível de cálculo utilizado, 

realizamos testes com a geometria obtida em B3LYP/6-31+G(d,p) com mais dois níveis de 

cálculo: B3LYP/6-311++G(2d,2p);  e MP2/6-31+G(d,p). Apresentamos na Tabela 3.2 os 

valores de 𝐸𝑇 e Δ𝐸𝑇 referentes aos cinco isômeros estudados. As correções térmicas utilizadas 

foram obtidos com B3LYP/6-31+G(d,p). O isômero D continua sendo mais estável e o E o 

menos estável.  

A utilização do mesmo funcional e diferentes funções bases não resultou em variações 

significativas nas diferenças de energias (Δ𝐸𝑇) enquanto que com o uso de MP2/6-31+G(d,p) 
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essa diferença de energia entre os isômeros aumentou. Exceto para o isômero E, que diminuiu, 

e mesmo assim manteve a população nula em temperatura ambiente (𝜂 = 0 para Δ𝐸𝑇 > 3). 

Dessa forma inferimos que o resultado com B3LYP/6-31+G(d,p) é robusto o suficiente para 

comparar as estruturas estudadas e seguiremos o trabalho utilizando-o. 

Tabela 3.2 – Energias totais (𝐸𝑇) e diferenças de energias totais (Δ𝐸𝑇) para diferentes níveis de cálculo. 
a em Hartree e b em kcal/mol. 

 B3LYP B3LYP MP2 

 6-31+G(d,p) 6-311++G(2d,2p) 6-31+G(d,p) 

 ET
a ΔET

b ET
a ΔET

b ET
a ΔET

b 

A -1341,257345 0,94 -1341,591541 0,94 -1337,2837766 1,20 

B -1341,258184 0,42 -1341,592453 0,37 -1337,2848306 0,54 

C -1341,258046 0,50 -1341,592282 0,48 -1337,2846849 0,63 

D -1341,258847 0,00 -1341,593041 0,00 -1337,2856868 0,00 

E -1341,242008 10,57 -1341,575657 10,91 -1337,2769452 5,49 

 

As geometrias para os quatro isômeros da forma KE apresentam características planares, 

enquanto a forma KK está fora do plano. Isso é esperado devido ao carbono central apresentar 

estrutura tetraédrica na forma KK. Os resultados podem ser observados na Figura 3.2. 

Os resultados encontrados para as geometrias são compatíveis com a estrutura obtida 

através da técnica de cristalografia de raio-X, onde foram encontrados dois polimorfos equiva-

lentes aos isômeros B e D. O espectro do 13C NMR sugere uma pequena diferença entre a fase 

líquida e a fase sólida [64].  

Partindo dos resultados obtidos em vácuo, iniciamos o estudo das geometrias de mínima 

energia considerando o meio solvente, em aproximação PCM, para o caso do ciclohexano 

(CHX) e acetonitrila (ACN). Estes solventes foram escolhidos pela existência de resultados 

experimentais. A DMC diluída em água não apresenta fluorescência. Isto se deve a possível 

formação de um complexo não fluorescente entre a DMC e a água [67, 69, 70]. A não fluores-

cência indica que devem existir fortes interações soluto-solvente, o que não deve ser bem re-

presentado na aproximação PCM e por este motivo não realizamos o estudo em água. 

As geometrias de mínima energia em meio solventes foram obtidas em CHX e em ACN 

com o mesmo nível de cálculo utilizado em vácuo. Os resultados apresentaram pequenas vari-

ações nas distâncias das ligações e nos ângulos quando comparadas com as geometrias obtidas 

em VAC. Os cálculos das frequências confirmaram a condição de energia mínima e forneceram 

também as correções térmicas. 
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Figura 3.2 – Geometrias otimizadas com B3LYP/6-31+G(d,p) em vácuo. 

Uma vez observado que a diferença de energia entre os isômeros da forma KE conti-

nuam pequenas em meio solvente, realizamos uma análise da estabilidade relativa dos isômeros 

solvatados. Para encontrar a diferença de energia de forma mais adequada, devemos, além das 

correções térmicas, considerar a variação da energia livre de solvatação (𝛥𝐺𝑠𝑜𝑙𝑣). Essa variação 

da energia livre de solvatação é obtida através da resolução do ciclo termodinâmico apresentado 

na Figura 3.3 onde a estabilidade é considerada utilizando a variação da energia total. A energia 

total (𝐸𝑇) é a soma da energia eletrônica (𝐸), das correções térmicas (𝐶𝑇) e da energia livre de 

solvatação (𝛥𝐺𝑠𝑜𝑙𝑣). Para isso submetemos as geometrias otimizadas em PCM em cálculos sin-

gle points4 em VAC e computamos a diferença Δ𝐸.  

Em seguida realizamos cálculos para obter a energia livre de solvatação em PCM através 

do modelo de cavidade UAHF (do inglês United Atom for Hartree Fock) com nível de cálculo 

HF/6-31(d) [71]. Iremos denotar esse cálculo como HF/6-31(d)/PCM/UAHF. Este método 

                                                 
4 O cálculo single point significa que o cálculo foi realizado somente num único ponto. 
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apresenta bons resultados quando comparados com procedimentos utilizando o método de si-

mulação com Monte Carlo [72]. Realizando este procedimento para todos os isômeros obtive-

mos as variações das energias totais e consecutivamente a fração de população isomérica da 

DMC em solventes. 

Na Tabela 3.3 apresentamos as energias eletrônicas das geometrias obtidas com PCM 

calculadas em vácuo (𝐸), as correções térmicas obtidas dos cálculos dos espectros vibracionais 

com PCM (𝐶𝑇), as variações de energia de solvatação (𝛥𝐺𝑠𝑜𝑙𝑣), energias totais (𝐸𝑇), as varia-

ções de energias totais (𝛥𝐸𝑇), os momentos de dipolo (𝜇) e as frações de população (𝜂) obtidos 

para a DMC em solventes ciclohexano e acetonitrila. 

 

Figura 3.3 – Ciclo termodinâmico para o cálculo da energia livre de solvatação (𝛥𝐺𝑠𝑜𝑙𝑣). 

Os efeitos de solventes nos diferentes isômeros do estado fundamental faz com que a 

diferença de energia 𝛥𝐸𝑇 seja menor do que em vácuo, favorecendo a coexistência dos isômeros 

KE. O resultado da variação da energia de solvatação indica que a DMC é solúvel em CHX e 

a priori não seria solúvel em ACN. Como existem resultados experimentais da DMC em ACN, 

podemos argumentar que a energia de agregação deve ser alta de tal forma que ela passa a ser 

solúvel em ACN mesmo com 𝛥𝐺𝑠𝑜𝑙𝑣 positivo. Para os dois solventes encontramos a mesma 

tendência dos resultados observados na 𝛥𝐺𝑠𝑜𝑙𝑣: o isômero que mais estabilizou foi o A enquanto 

que o isômero E apresentou a menor estabilização. Quanto maior o momento de dipolo da mo-

lécula, espera-se também uma maior estabilização devido aos efeitos de solventes. Para ambos 

os solventes o isômero mais estável continua sendo o D, de forma que não houve mudanças 

significativas comparativamente aos resultados de vácuo.  
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Outro resultado esperado é o aumento do momento de dipolo com a polaridade do sol-

vente, o resultado manteve a mesma tendência do cálculo de vácuo: o maior momento de dipolo 

ocorre para o isômero A e decresce até o menor valor para o isômero E. Para fins de compara-

ção, a Curcumin (CURC) apresenta um momento de dipolo de 3,32 D em dioxano e 3,12 D em 

benzeno [73]. 

Em consequência da aproximação das energias totais, o resultado para a fração de po-

pulação das espécies sofreu algumas variações. Enquanto que em vácuo havia a predominância 

do isômero D, quando solvatamos a DMC em CHX a população relativa passa de 47% em 

vácuo para 35% em ciclohexano, enquanto que as outras espécies aumentam a fração de popu-

lação. Dessa forma, todos os isômeros estudados do tautômero KE devem ser considerados para 

o cálculo de propriedades físicas, como por exemplo o cálculo do espectro de absorção. 

Tabela 3.3 – Estabilidade relativa em vácuo: energia eletrônica calculada em vácuo (𝐸), correções tér-

micas calculadas com PCM (𝐶𝑇), energia livre de solvatação (𝛥𝐺𝑠𝑜𝑙𝑣), energias totais (𝐸𝑇), diferenças 

relativas entre energias totais (𝛥𝐸𝑇), momentos de dipolo (𝜇) e frações da população das espécies (𝜂). a 

em Hartree, b em kcal/mol, c cálculo realizado com HF/6-31G(d)/PCM/UAHF e d em Debye. 

 𝐸a 𝐶𝑇
a 𝛥𝐺𝑠𝑜𝑙𝑣

b,c 𝐸𝑇
a Δ𝐸𝑇

b 𝜇d 𝜂 

Ciclohexano 

A -1342,260669 1,002825 -5,99 -1341,267390 0,42 4,60 0,17 

B -1342,261332 1,002745 -5,82 -1341,267862 0,12 4,34 0,28 

C -1342,261325 1,003004 -5,80 -1341,267564 0,31 4,21 0,20 

D -1342,261894 1,002758 -5,60 -1341,268060 0,00 3,91 0,35 

E -1342,249221 1,001150 -4,46 -1341,255179 8,08 3,33 0,00 

Acetonitrila 

A -1342,260317 1,002352 1,78 -1341,255128 0,45 5,91 0,16 

B -1342,260970 1,002142 2,01 -1341,255625 0,14 5,38 0,26 

C -1342,260959 1,002286 1,99 -1341,255502 0,21 5,23 0,24 

D -1342,261520 1,002140 2,22 -1341,255842 0,00 4,65 0,34 

E -1342,248841 1,001012 2,98 -1341,243080 8,01 3,38 0,00 

 

Os isômeros da forma KE estudados diferem pela rotação dos anéis, vimos que eles 

apresentam energias próximas e devem coexistir. Dentro desta possibilidade, investigamos a 

barreira de potencial a ser vencida para a rotação do anel de um isômero para outro. Para cal-

cular está barreira realizamos uma varredura sobre a rotação da ligação do anel com a cadeia. 

Utilizamos um scan onde a cada valor da varredura do ângulo diedral, toda a estrutura é re-

otimizada e a geometria relaxa para uma condição de menor energia eletrônica. Na Figura 3.4 

apresentamos os resultados obtidos em VAC e em ACN. Quando o diedro é igual a zero temos 

o isômero D, esta rotação encontra uma barreira de 6,4 kcal/mol em vácuo (7,3 kcal/mol em 
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ACN) em 90º, cai a um mínimo relativo onde recupera-se a estrutura do isômero B. O solvente 

acetonitrila aumenta em 0,9 kcal/mol a barreira de energia eletrônica, sugerindo que a rotação 

ocorra com menor frequência em acetonitrila do que em vácuo. É importante ressaltar que neste 

procedimento a energia calculada é a energia eletrônica, ou seja, ela não leva em consideração 

as correções térmicas tampouco as variações de energia livre de solvatação.  

A diferença entre a energia eletrônica dos isômeros B e D em ACN é de aproximada-

mente 0,4 kcal/mol (Tabela 3.3, (E)) equivalente aquela obtida no scan. A barreira de energia 

a ser vencida pela DMC durante a rotação e da ordem de 7 kcal/mol, isso indica que deve existir 

um equilíbrio dinâmico entre os isômeros [74]. 

 

Figura 3.4 – Scan obtido em VAC e em ACN entorno da ligação do anel com a cadeia. Cálculo realizado 

com B3LYP/6-31+G(d,p). 

A nossa intenção neste trabalho não é se aprofundar nas peculiaridades estruturais, como 

por exemplo um estudo sistemático sobre os comprimentos das ligações, e sim buscar uma 

melhor compreensão dos efeitos dos solventes nas propriedades eletrônicas. Observamos que 

diferentes isômeros podem coexistir e que deve existir um equilíbrio dinâmico entre os isôme-

ros da forma KE. Nossos resultados são compatíveis com dados experimentais e teóricos [62–
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64]. Dessa forma prosseguiremos nossos estudos sobre a DMC analisando o espectro de absor-

ção eletrônico. 

3.2 Energias de Absorção 

Uma vez determinadas as estruturas de mínimas energias dos isômeros considerados 

(Figura 3.2), verificadas a possibilidade de coexistência e equilíbrio dinâmico entre as espécies, 

iniciamos o estudo dos efeitos de solvente no espectro de absorção da DMC. As energias de 

absorção em nossos cálculos foram obtidas através das transições de Frank-Condon utilizando 

o método TD-DFT em vácuo e nos solventes acetonitrila e ciclohexano, aproximados por PCM. 

A intensidade teórica é obtida pela grandeza adimensional chamada força do oscilador [54]. 

O espectro de absorção da DMC tem sido estudado experimentalmente em diferentes 

solventes, considerando solventes apolares como o ciclohexano, solventes de alta polaridade 

como a acetonitrila e álcoois como isopropanol. Estes estudos analisaram os efeitos de solvente 

nas propriedades eletrônicas da DMC [63, 65, 66, 75].  

Como apresentado na seção 2.4.1, os funcionais DFT apresentam dificuldades para des-

crever a energia de troca, correlação e interações de Van der Waals. Por este motivo, decidimos 

calcular as energias de absorção analisando o comportamento de diversos funcionais DFT que 

foram descritos na seção 2.4.1, sendo eles: funcionais híbridos que não incluem correções de 

longo alcance (LRC) - B3LYP, O3LYP, BHandHLYP e PBE0; funcionais híbridos que incluem 

LRC - CAM-B3LYP e LC-wPBE; e um funcional que inclui LRC e dispersão - WB97XD. A 

intenção desta etapa não é a de produzir um benchmark sobre o TD-DFT e sim buscar, dentro 

dos vários funcionais utilizados, uma concordância com os valores experimentais obtidos para 

o espectro de absorção da DMC. A escolha dos funcionais para este estudo foi baseada em 

benchmarks previamente realizados [68, 76–78].  

Também realizamos cálculos utilizando o método CIS(D), que é um método pHF que 

inclui energia de correlação através de perturbações de segunda ordem. Com este método não 

podemos estudar os efeitos dos solventes utilizando a aproximação PCM pois o mesmo não 

está implementado nos programas que temos acesso mas nos permite estimar a importância da 

energia de correlação em vácuo. 

Outro ponto a se considerar é a escolha do conjunto de funções base. A metodologia 

TD-DFT apresenta um custo computacional relativamente baixo e por este motivo é possível 
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trabalhar com conjuntos de funções base maiores para calcular energias de absorção sem com-

prometer muito o custo computacional. Deste modo, escolhemos calcular as energias de absor-

ção utilizando o conjunto de funções base 6-311++G(2d,2p) nas geometrias obtidas com 

B3LYP/6-31+G(d,p). A notação TD-DFT/6-311++G(2d,2p)//B3LYP/6-31+G(d,p) será ado-

tada para referenciar esse procedimento. O método CIS(D) é um método custoso computacio-

nalmente necessitando de muita memória e espaço em disco, por este motivo utilizamos o con-

junto de funções base 6-31+G(d,p). 

As transições mais intensas ocorrem para o primeiro estado excitado (S1) em todos os 

isômeros e em todos os funcionais e também com CIS(D). Estas transições são do tipo 𝜋 → 𝜋∗ 

sendo transições dadas pelos orbitais HOMO-LUMO. Para os isômeros da forma KE, dentre os 

seis primeiros estados excitados estudados, nossos resultados mostraram somente uma transi-

ção do tipo 𝑛 → 𝜋∗. Este estado é diferente para funcionais que incluem ou não os termos de 

longo alcance. Para os funcionais sem LRC a transição do tipo 𝑛 → 𝜋∗ ocorre para o terceiro 

estado excitado (S3) enquanto que para os funcionais que incluem LRC vemos que o segundo 

estado excitado (S2) é dominado por uma transição 𝑛 → 𝜋∗. As transições obtidas com CIS(D) 

mostraram somente uma transição do tipo 𝑛 → 𝜋∗ no isômero A no terceiro estado excitado, 

enquanto que nos outros isômeros todas as transições são do tipo 𝜋 → 𝜋∗. 

Para o tautômero KK observamos que os orbitais envolvidos nas transições são predo-

minantemente do tipo 𝜋, mas alguns estados eletrônicos apresentam contribuições de orbitais 

do tipo 𝑛. Não observamos transições que fossem essencialmente do tipo 𝑛 → 𝜋∗. No ANEXO 

A, Tabela A. 1, apresentamos os resultados obtidos em vácuo, que incluem: os métodos utili-

zados; os isômeros; os estados excitados; as energias de transições; e, as forças do oscilador.  

O funcional BHandHLYP apresentou valores similares aos funcionais com LRC. Acre-

ditamos que este resultado deve-se ao termo de energia de troca de HF ser maior para este 

funcional (50%) em comparação com os outros funcionais sem correções de longo alcance. Os 

resultados do CIS(D) superestimaram a energia de transição, uma vantagem deste método é 

poder estimar a energia de correlação pois previamente ao cálculo das perturbações ele computa 

as energias CIS. A energia de correlação do estado excitado chegou a quase 2 eV dependendo 

do estado excitado e do isômero. 

Uma vez obtido o valor da energia de absorção em vácuo iniciamos os estudos sobre os 

efeitos de solventes. Antes de discutirmos nossos resultados, apresentamos na Figura 3.5 dois 

espectros UV-VIS experimentais para diferentes solventes. Observamos essencialmente um 
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máximo na absorção e mais duas estruturas no painel a). Uma dessas estruturas está localizada 

em comprimentos de onda da ordem de 300 nm e é pouco intensa, o máximo está na região de 

410 nm e um ombro está presente nas proximidades de 440 nm, mais evidente em ciclohexano 

do que em outros solventes (Note que o painel a) apresenta o espectro de absorção e emissão 

da DMC em diferentes solventes). No painel b) observamos um máximo e um ombro localiza-

dos em 410 nm e em 432 nm respectivamente para o solvente ciclohexano. 

 

Figura 3.5 – Espectros UV-VIS experimentais da DMC. a) Espectros de absorção e fluorescência nor-

malizadas da DMC em tetrahidrofurano (THF), dimetilsulfóxido (DMSO), acetonitrila (ACN) e ciclo-

hexano (CHX), extraído de [65]. b) Espectros de absorção da DMC em ciclohexano, acetona, DMSO e 

metanol, extraído de [66]. 

Como vimos na seção anterior (3.1), os quatro isômeros KE estudados coexistem em 

proporções significativas nos solventes estudados neste trabalho (ver Tabela 3.3). Para uma 

melhor descrição das propriedades eletrônicas devemos, além de obter as transições de cada 

isômero, considerar a contribuição de cada um dos quatro isômeros no espectro de absorção. 

Para considerar esta contribuição, realizamos uma convolução do espectro de absorção através 

de uma Lorentziana (Equação (3-2)) onde o termo de força do oscilador foi ponderado pela 

fração de população de cada isômero. Para realizar a convolução é necessário atribuir uma lar-

gura de linha 𝛾 que é uma forma de considerar os efeitos vibracionais e o alargamento devido 

a temperatura. Adotamos o valor de 0,25 eV para a largura de linha pois esse é um valor que 

representa a meia altura do espectro experimental (Figura 3.5). 

𝐿 =
1

𝜋
(

𝛾

(𝑥 − 𝑥0)2 + 𝛾2
) (3-2) 

Na Figura 3.6 apresentamos os espectros teóricos convoluídos para ciclohexano e ace-

tonitrila juntamente com as forças do oscilador ponderados pela população relativa de cada 

espécie. No último painel apresentamos os espectros experimentais adaptados de [65]. Nenhum 

dos funcionais utilizados reproduziu o ombro observado em 440 nm no experimento em CHX. 
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Os funcionais sem LRC apresentaram a banda principal mais larga e maior evidência na estru-

tura em baixos comprimentos de onda, a exceção foi o BHandHLYP que obteve resultados 

similares aos dos funcionais com LRC.  

 

Figura 3.6 – Espectros teóricos calculados com PCM-TD-DFT/6-311++G(2d,2p) em solventes aproxi-

mados com PCM, no ultimo painel o resultado experimental adaptado de [65]. A convolução teórica 

considera a superposição dos diferentes isômeros. 

Os máximos obtidos nas convoluções dos espectros teóricos, os erros em relação aos 

valores experimentais e o deslocamento espectral entre os solventes ciclohexano e acetonitrila 

estão apresentados na Tabela 3.4. O funcional que apresentou valores mais próximos aos expe-

rimentais foi o CAM-B3LYP com desvios de 0,10 eV tanto para ciclohexano quanto para ace-

tonitrila. O funciona LC-wPBE foi o que mais superestimou e o O3LYP o que mais subestimou 

as energias de absorção. É esperado que os funcionais sem LRC subestimem e que os funcionais 
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com LRC superestimem as energias de transição [77]. Também observamos que o desloca-

mento espectral entre os solventes ciclohexano e acetonitrila são equivalentes aos observado 

experimentalmente, onde nossos resultados teóricos encontraram diferenças de 0,07 eV e os 

experimentais de 0,06 eV. Estes valores nos incentivam a continuar a investigação pois mos-

traram que apesar de diferenças nos valores absolutos, os efeitos dos solventes nos cálculos 

reproduziram o deslocamento espectral experimental. 

Embora os valores obtidos considerando os isômeros coexistentes através da convolu-

ção de uma Lorentziana seja mais adequado, os resultados das energias de absorção do isômero 

D reproduzem satisfatoriamente o obtido pela convolução. Dessa forma, assumimos que o isô-

mero D também deve representar bem outras propriedades da DMC como por exemplo a ener-

gia de emissão. Deste ponto em diante do trabalho iremos concentrar nossa atenção neste isô-

mero.  

Tabela 3.4 – Valores máximos dos espectros teóricos e experimentais, o erro relativo aos valores expe-

rimentais e o deslocamento espectral entre os solventes ciclohexano e acetonitrila. Todos os valores 

estão em eV. 

Método 
Máximo Δ(TEO-EXP) 

Δ(CHX-ACN) 
CHX ACN CHX ACN 

B3LYP 2,67 2,60 -0,35 -0,36 0,07 

O3LYP 2,52 2,45 -0,50 -0,51 0,07 

PBE0 2,78 2,71 -0,24 -0,25 0,07 

BHandHYP 3,17 3,10 0,15 0,14 0,07 

CAM-B3LYP 3,12 3,06 0,10 0,10 0,06 

LC-wPBE 3,42 3,36 0,40 0,40 0,06 

WB97XD 3,19 3,13 0,17 0,17 0,06 

Exp 3,02 2,96 - - 0,06 

 

Ao incluir os efeitos de solventes, geralmente é esperado que as transições do tipo  𝜋 →

𝜋∗ apresentem uma redução da energia de transição (deslocamento para o vermelho) e um au-

mento de energia para transições do tipo 𝑛 → 𝜋∗ (deslocamento para o azul) quando aumentado 

a polaridade do solvente [79]. Devido a essa característica e com o aumento da polaridade do 

solvente eventualmente o estado  𝑛 → 𝜋∗ pode se inverter com o estado 𝜋 → 𝜋∗ logo acima. 

Como observado nos resultados em vácuo, os estados solvatados são calculados em posições 

diferentes dependendo do funcional utilizado. O único funcional que não apresentou uma in-

versão entre os estados 𝑛 e 𝜋 foi o PBE0 pois a separação entre os estados S3 e S4 era grande 

tal que não ocorresse a inversão, porém a aproximação dos estados é evidente. Apresentamos 



 

38 

todos os resultados numéricos obtidos considerando os efeitos de solventes nas tabelas (Tabela 

A. 2 e Tabela A. 3) disponíveis para consulta no ANEXO A.  

Para ilustrar os efeitos de solventes na energia de absorção apresentamos na Figura 3.7 

um diagrama de níveis de energia do isômero D calculado em vácuo, ciclohexano e acetonitrila. 

Identificamos os estados 𝑛 → 𝜋∗ na cor azul e os estados 𝜋 → 𝜋∗ na cor vermelha para facilitar 

a visualização. O funcional PBE0 não apresentou a inversão entre os estados e o CAM-B3LYP 

apresentou uma inversão entre os estados S2 e S3 em ciclohexano.  

A análise dos orbitais envolvidos nas transições mostrou que as transições são majori-

tariamente para o orbital LUMO independentemente do funcional e do solvente. Exceto o fun-

cional PBE0, todos os demais funcionais apresentaram uma inversão entre o estado 𝑛 → 𝜋∗ e o 

estado 𝜋 → 𝜋∗ logo acima dele. Na Figura 3.8 apresentamos os orbitais obtidos em vácuo e em 

acetonitrila para o funcional CAM-B3LYP e podemos ver que a diferença entre eles é sutil 

enquanto que na Tabela 3.5 mostramos os orbitais envolvidos nas transições em vácuo e em 

acetonitrila do isômero D da DMC. Este resultado se repete para os demais funcionais.  

 

Figura 3.7 – Diagrama de energia de absorção do isômero D para os funcionais PBE0 e CAM-B3LYP 

calculados em VAC, CHX e ACN. As linhas vermelhas representam transições do tipo 𝜋 → 𝜋∗ e as 

azuis as transições do tipo 𝑛 → 𝜋∗. 

Considerando que os estados 𝑛 → 𝜋∗ devem sofrer um deslocamento para o azul com o 

aumento da polaridade do solvente, os funcionais CAM-B3LYP e BHandHLYP foram os 

únicos que não mantiveram esta tendência para os estados tripletos, inclusive o funcional 

BHandHLYP não apresentou nenhum estado 𝑛 → 𝜋∗ dentre os seis primeiros estados 

calculados. O funcional PBE0 é reportado como aquele que apresenta o melhor desempenho 

para os cálculos envolvendo estados tripletos enquanto que o funcional que apresenta maiores 

erros é o CAM-B3LYP [78]. Mesmo não sendo recomendado para o cálculo dos tripletos, o 
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funcional CAM-B3LYP apresentou resultados comparáveis com os outros funcionais. Dessa 

forma, em nosso sistema em particular ele apresenta um desempenho tão eficiente quanto os 

outros funcionais testados.  

 

Figura 3.8 – Principais orbitais moleculares envolvidos nas transições dos seis primeiros estados exci-

tados do isômero D para o funcional CAM-B3LYP em vácuo e em acetonitrila. Os orbitais são similares 

em ciclohexano e nos outros funcionais. Os orbitais foram plotados com isodensidade igual a 0,02. 
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Os estados tripletos são de interesse em processos de fosforescência e decaimento não 

radioativo em complexos que geram oxigênios reativos. Buscando compreender os efeitos de 

solventes nesses estados, um estudos teórico com TD-DFT indicou que o estado tripleto da 

CURC é pouco sensível aos efeitos de solvente [75]. Sabe-se que a taxa de decaimento não 

radioativo é influenciada pela separação entre os estados singletos e tripletos. Essa separação 

também é dependente dos efeitos de solventes que podem ser diferentes em cada estado. Dentro 

desta perspectiva apresentamos na Tabela 3.6 as energias dos estados tripletos calculados em 

vácuo, ciclohexano e acetonitrila para o isômero D.  

Tabela 3.5 – Principais orbitais moleculares envolvidos nas transições dos seis primeiros estados exci-

tados do isômero D em vácuo e em acetonitrila para CAM-B3LYP. 

Estado VAC ACN 

S1 HOMO(𝜋) – LUMO(𝜋 ∗)  HOMO(𝜋) – LUMO(𝜋 ∗) 
S2 HOMO-5(𝑛) – LUMO(𝜋 ∗) HOMO-1(𝜋) – LUMO(𝜋 ∗) 
S3 HOMO-1(𝜋) – LUMO(𝜋 ∗) HOMO-5(𝑛) – LUMO(𝜋 ∗) 
S4 HOMO-2(𝜋) – LUMO(𝜋 ∗) HOMO-2(𝜋) – LUMO(𝜋 ∗) 
S5 HOMO-3(𝜋) – LUMO(𝜋 ∗) HOMO-3(𝜋) – LUMO(𝜋 ∗) 
S6 HOMO-4(𝜋) – LUMO(𝜋 ∗) HOMO-4(𝜋) – LUMO(𝜋 ∗) 

 

Tabela 3.6 – Energias dos tripletos do isômero D. * indica o estado 𝑛 → 𝜋∗. Os valores estão em eV. 

Método 
T1 (eV) T2 (eV) T3 (eV) 

VAC CHX ACN VAC CHX ACN VAC CHX ACN 

B3LYP 1,92 1,90 1,84 2,24 2,22 2,18 2,84 2,84 2,82 

O3LYP 1,91 1,88 1,82 2,22 2,19 2,14 2,75 2,74 2,70 

PBE0 1,87 1,85 1,80 2,18 2,17 2,14 2,83 2,83 2,82 

BHandHYP 1,66 1,66 1,63 1,96 1,96 1,96 2,84 2,86 2,88 

CAM-B3LYP 1,89 1,87 1,83 2,21 2,20 2,18 2,92 2,93 2,94 

LC-wPBE 1,60 1,59 1,55 1,90 1,90 1,89 2,75 2,76 2,76 

WB97XD 1,99 1,97 1,92 2,32 2,31 2,29 3,00 3,00 3,00 

CIS 2,24 - - 2,45 - - 3,33 - - 

CIS(D) 2,82 - - 3,10 - - 3,75 - - 

 T4 (eV) T5 (eV) T6 (eV) 

 VAC CHX ACN VAC CHX ACN VAC CHX ACN 

B3LYP 3,15* 3,14 3,08 3,18 3,21* 3,20 3,32 3,27 3,29* 

O3LYP 2,94* 2,95 2,90 2,98 2,99* 3,03 3,15 3,10 3,08* 

PBE0 3,20* 3,24 3,16 3,29 3,26* 3,27 3,39 3,34 3,34* 

BHandHYP 3,50 3,51 3,52 3,70 3,68 3,63 3,73 3,69 3,65 

CAM-B3LYP 3,52* 3,57* 3,60 3,66 3,64 3,66* 3,75 3,72 3,68 

LC-wPBE 3,45 3,46 3,46 3,61* 3,65* 3,67 3,66 3,66 3,71* 

WB97XD 3,51* 3,56* 3,62* 3,74 3,71 3,68 3,84 3,81 3,78 

CIS 3,73 - - 4,02 - - 4,21 - - 

CIS(D) 4,53 - - 4,51 - - 4,44 - - 
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Nossos resultados mostraram que a DMC deve sofrer um deslocamento espectral dos 

estados tripletos menor que os dos estados singletos. Para tentarmos relacionar um possível 

acoplamento entre os estados singletos e tripletos e observar efeitos de decaimentos não 

radioativos sugeridos para a CURC teriamos que analisar o acoplamento spin-órbita e para isso 

teriamos que utilizar métodos multiconfiguracionais como o CASSCF (Complete Active Space 

Self Consistent Field). Para o CASSCF a DMC apresenta um número relativamente grande de 

elétrons, isso tornou esta analise inviável computacionalmente (tanto em tempo de CPU quanto 

de armazenamento em disco) e não foi possível realizar tais cálculos. Por este motivo iremos 

analisar neste trabalho somente a influência dos solventes nos estados de forma separada. 

Atualmente existe um desenvolvimento para se computar o acoplamento spin-órbita utilizando 

o TD-DFT [80–82] que não será tratado nestre trabalho. 

3.3 Estrutura do Estado Excitado 

Dando continuidade aos nossos estudos, nesta etapa iremos buscar a relaxação estrutural 

da geometria nos estados excitados através da metodologia TD-DFT quem vem obtendo rela-

tivo sucesso na literatura [83–87]. Este procedimento também permite a inclusão dos efeitos de 

solventes através da aproximação PCM pois acrescenta às equações da LRT os termos relativos 

ao solvente de forma que represente uma relaxação eletrônica e estrutural. Durante a otimiza-

ção, as geometrias destes estados seguem o gradiente analítico da energia do estado excitado 

[56, 88]. Desta forma o solvente encontra-se em um estado mais próximo do equilíbrio com o 

estado excitado de interesse. 

 Como observado na seção anterior o isômero D reproduz satisfatoriamente o espectro 

de absorção da DMC, desta forma iremos tentar compreender os efeitos de solvente através dos 

resultados obtidos para este isômero. 

As otimizações dos estados excitados foram realizadas com o mesmo nível de cálculo 

que a otimização do estado fundamental (B3LYP/6-31+G(d,p)) para comparações diretas entre 

as estruturas encontradas. Os funcionais híbridos com baixa porcentagem do termo de troca de 

HF apresentam melhores resultados para os comprimentos de ligações quando comparados com 

resultados obtidos com CASPT2 (método multiconfiguracional com perturbações de segunda 

ordem, do inglês Complete Active Space Perturbation Theory) [68].  

Neste preâmbulo, iniciamos os estudos com a DMC em vácuo e em seguida incluímos 

os efeitos de solventes para os dois primeiros estados excitados singletos (S1 e S2) e para o 



 

42 

primeiro estado excitado tripleto (T1). Para verificar se encontramos uma condição de mínima 

energia realizamos o cálculo das frequências vibracionais, que foram todas positivas confir-

mando o ponto de mínimo.  

A geometria final do estado S1 no vácuo apresentou uma torção de 12º no ângulo diedral 

que liga um anel à cadeia molecular, formado pelos átomos 12-13-14-15 (ver Figura 3.9). Os 

comprimentos das ligações e ângulos sofreram desvios de até 0,05 Å (entre os átomos 9-10) e 

3,9º (entre os átomos 10-11-28) respectivamente. O estado S2 não apresentou a torção do anel 

observada no S1 e seus desvios máximos foram encontrados ser de até 0,03 Å (7-8), 1,2º (3-7-

8) e 0,1º (16-20-21-34) respectivamente para os comprimentos de ligações, ângulos e diedros. 

Já para o estado tripleto observamos uma mudança maior que o estado S2, para T1 os valores 

das maiores diferenças nos comprimentos de ligação, ângulos e diedros são de 0,10 Å (7-8), 

2,5º (3-7-47) e 1,3º (3-7-8-46) respectivamente. Todas as diferenças foram calculadas em rela-

ção a geometria do estado fundamental. Resumidamente, em vácuo os resultados mostraram 

uma diferença significativa na geometria somente para o primeiro estado excitado. 

 

Figura 3.9 – Estrutura do isômero KE com numeração dos átomos para auxiliar a identificação de liga-

ções, ângulos e torções. 

Os solventes ciclohexano e acetonitrila pouco influenciaram as geometrias dos estados 

S1 e T1. Para o estado S2 os efeitos foram maiores, onde apresentaram torções de 4,5º e 6,4º nos 

dois anéis em ciclohexano e uma pequena torção de 2,6º em um anel em acetonitrila. Apresen-

tamos as maiores alterações estruturais dos desvios máximos dos comprimentos de ligação, 

ângulos e diedros em relação a geometria do estado fundamental na Tabela 3.7. Na Figura 3.10 

sobrepomos as geometrias dos estados S1, S2 e S2 sobre as respectivas geometrias do estado 

fundamental obtidas em vácuo, ciclohexano e acetonitrila. 
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Tabela 3.7 – Máximos desvios em relação a geometria do estado fundamental: do comprimento de liga-

ção (R), ângulo (A) e diedro (D). a (9-10), b (10-11-28), c (12-13-14-15), d (7-8), e (3-7-8), f (16-20-21-

34), g (3-7-47), h (3-7-8-46), i (8-9), j (8-9-29), k (2-3-7-47), l (2-3-7-8), m (2-3-7-8), n (7-8-9-29), o (11-

28), p (7-8-9), q (2-3-7-8) e r (10-11-12-13) – ver Figura 3.9. 

 
S1 S2 T1 

R(Å) A(º) D(º) R(Å) A(º) D(º) R(Å) A(º) D(º) 

VAC 0,05a 3,9b  12c  0,03d  1,2e  0,1f  0,10d  2,5g  1,3h  

CHX 0,03i  1,9j  0,5k  0,02d 1,4e 
4,5l 

6,4c 
0,09d 2,5g 0,3m  

ACN 0,03i 1,7j 0,3n  0,02o 1,4p  2,6q  0,08d 2,2g 0,1r  

 

 

Figura 3.10 – Sobreposição das geometrias do estado fundamental (translúcido) com as do estado exci-

tado (opaco). Apresentamos o primeiro estado excitado em vácuo e o segundo estado excitado em 

ciclohexano e acetonitrila. 

 

Na Tabela 3.8 apresentamos os valores numéricos das energias dos estados excitados 

obtidas nos cálculos de otimização de geometria. Diferentemente do estado fundamental onde 

é possível considerar a energia de solvatação (Δ𝐺𝑠𝑜𝑙𝑣), a comparação numérica direta entre os 

resultados de vácuo, ciclohexano e acetonitrila não é possível para os estados excitados devido 

ao fato de que a energia calculada inclui a energia dos solventes. 
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Tabela 3.8 – Energias das geometrias de mínimos dos estados excitados da DMC obtidas com PCM-

TD-B3LYP/6-31+G(d,p). Os valores estão em Hartree. 

 S1 (eV) S2 (eV) T1 (eV) 

VAC -1342,160385 -1342,146354 -1342,201654 

CHX -1342,174058 -1342,158590 -1342,209608 

ACN -1342,197042 -1342,179332 -1342,223935 

 

Os resultados experimentais do espectro de emissão da DMC indicam que ocorre um 

deslocamento para o vermelho quando aumenta-se a polaridade do solvente, isso significa que 

o solvente estabiliza mais o estado excitado do que o estado fundamental. 

Para tentar compreender este resultado é importante analisar o momento de dipolo em 

diversos estados eletrônicos da DMC. Desde que a interação soluto-solvente seja dominada por 

interações eletrostáticas e que não haja grandes transferências de cargas durante a transição, 

quanto maior o momento de dipolo do estado, maior será a interação soluto-solvente [22]. Ge-

ralmente quando ocorre um deslocamento para o vermelho o momento de dipolo do estado 

excitado é maior que o do estado fundamental e dessa forma esperamos observar este compor-

tamento para a DMC. 

Estima-se que o momento de dipolo do estado excitado da DMC seja 4,9 D maior que 

o do estado fundamental [65], porém muito é discutido sobre a melhor forma de obter o valor 

do momento de dipolo do estado excitado. A maioria das técnicas é baseada em análise do 

solvatocromismo [79, 89]. Por outro lado, é possível obter estes valores através de cálculos 

utilizando o método teóricos.  

Embora a DFT seja uma teoria originalmente desenvolvida para a densidade do estado 

fundamental, têm havido recentes desenvolvimentos preocupados com estados excitados. Um 

destes foi realizado por Scalmani et al [56] onde através da variação da matriz densidade asso-

ciada com o operador de um elétron é possível obter o momento de dipolo de estados excitados. 

Vários trabalhos têm sido realizados com o objetivo de apontar os funcionais e funções 

bases mais promissores nesta propriedade. Não é aconselhado utilizar funcionais puros para o 

cálculo do momento de dipolo de estados excitados e que o tamanho do conjunto de funções 

base tem grande influência nesta propriedade mesmo para o estado fundamental [68, 77, 90, 

91]. Por este motivo, utilizamos em nossos cálculos o conjunto de funções base 6-

311++G(2d,2p) em combinação com diferentes funcionais DFT.  
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Os funcionais sem correções de longo alcance apresentaram sérias dificuldades no cál-

culo do momento de dipolo dos estados excitados apresentando valores extremamente elevados 

e nos fizeram desconsiderá-los para este estudo. O funcional LC-wPBE não está implementado 

para este tipo de cálculo nos programas utilizados. 

Destacamos o desempenho dos funcionais CAM-B3LYP e WB97XD e apresentamos 

na Tabela 3.9 os momentos de dipolo calculados em vários estados eletrônicos e em diferentes 

geometrias. A notação adotada 𝜇𝛼
𝛽

 representa o momento de dipolo do estado eletrônico 𝛼 cal-

culado na geometria de mínimo do estado eletrônico 𝛽. O estado 0 representa o estado funda-

mental. Para ambos os funcionais, os resultados obtidos para o estado eletrônico fundamental 

nas diferentes geometrias apresentaram a mesma tendência em vácuo, ciclohexano e acetoni-

trila. Os valores dos momentos de dipolo de diferentes estados eletrônicos calculados no estado 

fundamental seguem a seguinte ordem crescente: 𝜇0
0, 𝜇0

𝑆2, 𝜇0
𝑆1 e 𝜇0

𝑇1 enquanto que os valores 

obtidos para estados excitados seguem 𝜇𝑆2
𝑆2, 𝜇𝑆1

𝑆1 e 𝜇𝑇1
𝑇1 também em valores crescentes.  

Considerando que a emissão é obtida por transições do estado S1 e que o tempo de vida 

deste estado é suficientemente longo para a relaxação estrutural do solvente, podemos dizer que 

a variação do momento de dipolo obtido em experimentos é a diferença 𝜇𝑆1
𝑆1 − 𝜇0

0. Os resultados 

mostraram que o dipolo do estado excitado é maior que o do estado fundamental entre 3,28 

(4,51) e 3,37 (4,64) D para ciclohexano (acetonitrila) dependendo do funcional adotado, em 

boa concordância com a estimativa experimental de 4,9 D [65]. 

Tabela 3.9 – Momento de dipolo da DMC em diferentes estados eletrônicos e geometrias. A notação 𝜇𝛼
𝛽

 

representa o momento de dipolo do estado 𝛼 calculado na geometria do estado 𝛽. Todos os valores estão 

em Debye. 

 

Os resultados obtidos dos momentos de dipolo estão próximos dos valores experimen-

tais e corroboram com o deslocamento para o vermelho no espectro de fluorescência [64–66]. 

A seguinte análise deve ser realizada: se a variação do momento de dipolo devido aos efeitos 

Método 𝜇0
0 𝜇0

𝑆1 𝜇0
𝑆2 𝜇0

𝑇1 𝜇𝑆1
𝑆1 𝜇𝑆2

𝑆2 𝜇𝑇1
𝑇1 Δ(𝜇𝑆1

𝑆1 − 𝜇0
0) 

C
A

M
-

B
3

L
Y

P
 VAC 3,27 4,42 3,86 4,47 5,03 1,88 6,48 1,76 

CHX 3,69 4,85 4,53 5,11 7,06 8,45 6,38 3,37 

ACN 4,34 5,56 5,42 6,01 8,98 9,74 6,57 4,64 

W
B

9
7

X
D

 

VAC 3,28 4,44 3,86 4,47 5,02 1,91 5,41 1,74 

CHX 3,70 4,84 4,53 5,10 6,98 3,27 5,56 3,28 

ACN 4,34 5,54 5,41 5,97 8,85 9,17 6,13 4,51 
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de solventes no estado fundamental for maior que a variação no estado excitado, espera-se que 

o estado fundamental estabilize mais que o estado excitado e ocorra um aumento da energia de 

transição. Por outro lado, se a variação do dipolo do estado excitado for maior que a do estado 

fundamental, espera-se uma redução da energia de transição.  

Através da análise destes resultados, podemos sugerir que o espectro de fosforescência 

da DMC, se existir, deve sofrer um deslocamento para o azul. Este deslocamento deverá ser 

pequeno pois a diferença entre os dipolos dos estados fundamental e excitado é pequena para 

os tripletos. Na próxima seção iremos abordar especificadamente as energias de emissão envol-

vidas nas geometrias estudadas neste trabalho. 

3.4 Energias de Emissão 

Como última etapa deste trabalho, o cálculo da energia de emissão da DMC é necessário 

para obter o deslocamento Stokes. As energias de emissão foram obtidas utilizando a metodo-

logia TD-DFT juntamente com o PCM, quando considerado os efeitos dos solventes, para os 

três estados excitados (S1, S2 e T1). A metodologia TD-DFT para o cálculo da energia de emis-

são tem crescido nos últimos anos e está sendo utilizada e testada para diversos sistemas e vem 

apresentando resultados satisfatórios [92–95]. 

Para obter os espectros de emissão da DMC, calculamos as energias de transição como 

verticais. Estes cálculos são realizados considerando a diferença de energia entre os estados 

eletrônicos fundamental e excitado computadas através da TD-DFT. Para incluir os efeitos de 

solventes, a aproximação PCM adiciona um ou dois termos de resposta a polarização do soluto: 

o primeiro termo representa uma polarização eletrônica do solvente que é um processo rápido 

e é chamado de não equilíbrio. Por outro lado, existe um termo de polarização lenta que repre-

senta o movimento das moléculas do solvente e quando utilizado diz-se que realizamos um 

cálculo com o PCM em equilíbrio. O termo de não equilíbrio é necessário para o cálculo em 

equilíbrio. Dessa forma, obtivemos essas energias de emissão em vácuo e em solvente utili-

zando a geometria resultante do cálculo de otimização do estado excitado e quando aplicável o 

PCM em equilíbrio [96]. Para evitar efeitos espúrios nos resultados, utilizamos o mesmo con-

junto de funções base que no cálculo do espectro de absorção (6-311++G(2d,2p)) e os mesmos 

funcionais já mencionados nas sessões anteriores. 

Atualmente outras propostas têm sido realizadas para o cálculo da energia de emissão 

como o TD-DFT corrigido [97] e a solvatação através de um procedimento cíclico chamado 
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pelos autores de Estado Específico (State Specific) [98]. Ambas propostas buscam uma forma 

de melhor representar a interação do contínuo PCM com o estado eletrônico excitado.  

Antes de iniciar a apresentação dos resultados obtidos neste trabalho, apresentamos al-

guns dados experimentais. Na Figura 3.11 mostramos dois espectros extraídos de Barik e Pri-

yadarsini [65] (painel a)) e de Nardo et al [66] (painel b)). Com o aumento da polaridade do 

solvente observa-se que o espectro de emissão é deslocado para o vermelho, correspondendo a 

transições envolvendo orbitais do tipo 𝜋. Interessante notar que para o solvente ciclohexano 

existe dois picos de emissão, onde a intensidade do primeiro pico (450 nm) é menor que o do 

segundo (479 nm) no painel a) enquanto que no painel b) ocorre o contrário, o segundo pico 

(473 nm) é menos intenso que o primeiro (445 nm). Esta estrutura de duplos picos se mantém 

em misturas de ciclohexano com tetrahidrofurano indicando que a DMC apresenta peculiarida-

des para o solvente ciclohexano. Para outros solventes essas estruturas de duplo pico não apa-

receram. 

Embora haja essa divergência na intensidade relativa da emissão entre os trabalhos, eles 

apresentaram boa concordância na localização dos máximos. Em acetonitrila o valor máximo 

da emissão está localizado em 517 nm segundo Barik e Priyadarsini [65] e em 521 nm segundo 

Nardo et al [66]. Observamos através dos resultados de outros solventes que o pico na região 

de 450 nm presente em ciclohexano deixa de existir, isso significa que o pico mais intenso 

observado no painel b) será suprimido. O deslocamento espectral experimental devido aos efei-

tos dos solventes entre ciclohexano (considerando o segundo pico) e acetonitrila é de 0,19 eV 

em a) e de 0,24 eV em b). Mais adiante na presente seção apresentamos na Tabela 3.13 uma 

adaptação dos valores experimentais dos máximos obtidos em diversos solventes. 

Apresentamos na Tabela 3.10 os valores teóricos obtidos das energias de emissão dos 

estados S1, S2 e T1 em vácuo, ciclohexano e acetonitrila. O funcional LC-wPBE apresenta sérias 

dificuldades no cálculo das energias dos tripletos, resultando em estados excitados abaixo do 

estado fundamental que foram desconsiderados das análises. Para a energia dos singletos o fun-

cional LC-wPBE apresentou resultados comparáveis com os outros funcionais. Outro funcional 

que apresentou dificuldades no cálculo dos tripletos foi o BHandHLYP e seus resultados tam-

bém foram desconsiderados. A correlação encontrada com CIS(D) reduziu a energia de transi-

ção para os estados singletos em aproximadamente 0,5 eV enquanto que para os estados triple-

tos a energia de transição foi aumentada em aproximadamente 0,6 eV. 
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Figura 3.11 – Espectros UV-VIS experimentais da DMC. a) Espectros de absorção e fluorescência nor-

malizadas da DMC em tetrahidrofurano (THF), dimetilsulfóxido (DMSO), acetonitrila (ACN) e ciclo-

hexano (CHX), extraído de [65]. b) Espectros de emissão da DMC em ciclohexano, acetona, DMSO e 

metanol, extraído de [66]. 

A análise das transições mostrou que os orbitais envolvidos na emissão da DMC são do 

tipo 𝜋 para todos os estados estudados. Este resultado geralmente indica que devemos esperar 

um desvio para o vermelho quando aumentado a polaridade do solvente. Lembramos aqui que 

a característica dos orbitais não é a única contribuição no deslocamento espectral, se voltarmos 

aos resultados dos momentos de dipolo do estado tripleto (ver Tabela 3.9) veremos que os va-

lores calculados no estados eletrônico fundamental são maiores que os obtidos para o estado 

eletrônico excitado na geometria do estado excitado e dessa forma esperamos que ocorra um 

deslocamento para o azul dos estados tripletos mesmo sendo os orbitais do tipo 𝜋.  

Tabela 3.10 – Energias de emissão dos dois primeiros estados excitados singletos (S1 e S2) e do primeiro 

estado excitado tripleto (T1). Os valores estão em eV. 

Método 
S1 S2 T1 

VAC CHX ACN VAC CHX ACN VAC CHX ACN 

B3LYP 2,50 2,46 2,24 3,05 2,94 2,75 1,23 1,30 1,37 

O3LYP 2,28 2,34 2,13 2,82 2,71 2,54 1,31 1,36 1,41 

PBE0 2,63 2,55 2,32 3,21 3,08 2,88 1,09 1,18 1,28 

BHandHYP 3,07 2,85 2,62 3,84 3,68 3,42 - - - 

CAM-B3LYP 3,04 2,81 2,58 3,71 3,64 3,37 0,86 0,98 1,12 

LC-wPBE 3,28 3,05 2,82 3,88 3,92 3,69 - - - 

WB97XD 3,10 2,87 2,64 3,68 3,72 3,46 0,97 1,08 1,21 

CIS 3,75 - - 4,71 - - 1,41 - - 

CIS(D) 3,21 - - 4,15 - - 2,02 - - 

 

Como esperado, o estado tripleto apresenta menor energia de transição e o estado S2 o 

maior valor independentemente do funcional utilizado. Também notamos que os estados sin-

gletos sofreram um deslocamento para o vermelho quando aumentado a polaridade do solvente, 
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enquanto que os estados tripletos foram deslocados para o azul. Esses resultados confirmam a 

expectativa obtida durante a análise dos momentos de dipolo na seção anterior. O estado tripleto 

sofreu pouca variação quando aumentada a polaridade do solvente, corroborando com os valo-

res obtidos para a CURC [75]. 

Essencialmente os orbitais são similares aos obtidos na absorção, exceto para os casos 

onde ocorrem as torções nos anéis. Apresentamos na Figura 3.12 os orbitais envolvidos nas 

transições do S1 em vácuo e S2 em ciclohexano e em acetonitrila calculados com CAM-B3LYP, 

para uma comparação direta com os orbitais das absorções (Figura 3.8). Os outros funcionais 

apresentaram resultados similares e dispensamos a apresentação das figuras. Para a transição 

do S1 em vácuo vemos uma grande transferência de carga no anel que sofreu a torção enquanto 

que em ciclohexano essa transferência é menor e quase não ocorre em acetonitrila. Os orbitais 

encontrados são similares aos obtidos no espectro de absorção. 

 

Figura 3.12 – Orbitais envolvidos nas emissões dos estados S1 em vácuo e S2 em ciclohexano e em 

acetonitrila. Cálculo realizados com CAM-B3LYP/6-311++G(2d,2p). Os orbitais foram plotados com 

isodensidade igual a 0,02. 
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O espectro de fluorescência foi obtido através da convolução de uma Lorentziana (ver 

Equação (3-2)) considerando as energias de emissão dos estados S1 e S2 de forma semelhante 

ao procedimento realizado para o espectro de absorção. O máximo obtido na convolução do 

espectro corresponde ao valor da energia de emissão do estado S1, o que era esperado já que 

somente dois valores foram considerados e que a força do oscilador do estado S2 é pequena 

comparada com a do estado S1. Podemos ver os espectros de emissão para os diferentes funci-

onais na Figura 3.13, também apresentamos uma adaptação dos gráficos experimentais no úl-

timo painel da mesma figura. 

 

Figura 3.13 – Espectros de emissão teóricos calculados com PCM-TD-DFT/6-311++G(2d,2p), no ul-

timo painel o resultado experimental adaptado de [65] (CHX1) e de [66] (CHX2). 
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Na Tabela 3.11 apresentamos os valores máximos obtidos dos espectros de fluorescên-

cia teóricos, os erros em relação aos valores experimentais e o deslocamento espectral entre os 

solventes ciclohexano e acetonitrila. Vemos uma ótima concordância dos valores teóricos com 

os experimentais, o melhor resultado foi com o funcional PBE0 que apresentou um desvio ne-

gativo de apenas 0,04 eV enquanto que o pior resultado foi para o funcional LC-wPBE com um 

desvio positivo de 0,46 eV. Excluindo estas duas exceções, os funcionais apresentaram desvios 

absolutos entre 0,13 eV e 0,28 eV quando comparados com os dois valores experimentais dis-

poníveis. Analisando o funcional CAM-B3LYP vemos que ele apresentou desvios dos valores 

experimentais entre 0,19 eV e 0,22 eV que representa um erro menor que 9% indicando que 

nossos resultados mimetizam as observações experimentais das energias de emissão. 

O deslocamento espectral, que nesta discussão representa a diferença entre os valores 

obtidos em ciclohexano e acetonitrila, foi calculado entre 0,21 eV e 0,23 eV dependendo do 

funcional. Mostrando uma excelente concordância com os valores experimentais (0,19 eV e 

0,24 eV). Apesar desta boa concordância com os máximos e com os deslocamentos experimen-

tais, claramente não conseguimos representar a estrutura de duplo pico para o ciclohexano em 

nossos estudos.  

Tabela 3.11 – Valores máximos dos espectros teóricos e experimentais, erro relativo aos valores expe-

rimentais e o deslocamento espectral entre os solventes ciclohexano e acetonitrila. a obtido de [65] e b 

de [66]. Os valores estão em eV. 

Método 
Máximo Δ(TEO-EXP) Δ(CHX-

ACN) CHX ACN CHX ACN 

B3LYP 2,46 2,24 -0,13 (-0,16) -0,16 (-0,14) 0,22 

O3LYP 2,34 2,13 -0,25 (-0,28) -0,27 (-0,25) 0,21 

PBE0 2,55 2,32 -0,04 (-0,07) -0,08 (-0,06) 0,23 

BHandHYP 2,85 2,62 0,26 (0,23) 0,22 (0,24) 0,23 

CAM-B3LYP 2,81 2,58 0,22 (0,19) 0,18 (0,20) 0,23 

LC-wPBE 3,05 2,82 0,46 (0,43) 0,42 (0,44) 0,23 

WB97XD 2,87 2,64 0,28 (0,25) 0,24 (0,26) 0,23 

Exp 2,59a (2,62)b 2,40a (2,38)b - - 0,19a (0,24)b 

 

Na Figura 3.14 apresentamos um diagrama dos níveis de energia dos diferentes estados 

excitados estudados em função dos solventes. Este diagrama reproduz os dados da Tabela 3.10 

para os funcionais PBE0, que apresentou o melhor desempenho na emissão e CAM-B3LYP 

cujo desempenho obteve destaque no cálculo do espectro de absorção. Estes resultados ilustram 

os efeitos dos solventes, mostrando o deslocamento para o azul dos estados tripletos (linhas 

tracejadas) e o deslocamento para o vermelho dos estados singletos (linhas contínuas). 
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Figura 3.14 – Diagrama dos níveis de energia de emissão da DMC em vácuo, ciclohexano e acetonitrila 

para os dois primeiros estados excitados singletos e para o primeiro estado excitado tripleto calculados 

com os funcionais PBE0 e CAM-B3LYP. 

O principal objetivo deste trabalho é calcular o deslocamento Stokes, que nada mais é 

do que a diferença entre a energia de absorção e emissão. Assumimos que o tempo de vida é 

suficientemente longo para que o soluto relaxe no estado excitado e emita nessa nova configu-

ração. Um deslocamento Stokes pequeno significa que houve pouca variação estrutural e/ou 

eletrônica neste estado. Há também variação na interação com o solvente. Caso contrário, po-

demos dizer que houve variação significativa na estrutura do soluto.  

Tabela 3.12 – Deslocamento Stokes obtidos para os diversos funcionais. Os valores estão em eV. 

Método 
Deslocamento Stokes Δ(TEO-EXP) 

CHX ACN CHX ACN 

B3LYP 0,21 0,36 -0,22 (-0,19) -0,20 (-0,22) 

O3LYP 0,18 0,32 -0,25 (-0,22) -0,24 (-0,26) 

PBE0 0,23 0,39 -0,20 (-0,17) -0,17 (-0,19) 

BHandHYP 0,32 0,48 -0,11 (-0,08) -0,08 (-0,10) 

CAM-B3LYP 0,31 0,48 -0,12 (-0,09) -0,08 (-0,10) 

LC-wPBE 0,37 0,54 -0,06 (-0,03) -0,02 (-0,04) 

WB97XD 0,32 0,49 -0,11 (-0,08) -0,07 (-0,09) 

Exp 0,43 (0,40) 0,56 (0,58) - - 

 

Apresentamos na Tabela 3.12 os valores do deslocamento Stokes obtidos em ciclohe-

xano e em acetonitrila para os diferentes funcionais utilizados em nosso trabalho. O funcional 

que obteve valores mais próximos foi o LC-wPBE com um erro de 0,02 a 0,06 eV dependendo 
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do solvente em questão. Porém, lembramos que este funcional apresentou valores insatisfató-

rios tanto para absorção quanto para a emissão com erros da ordem de 0,4 eV. Dentro dos 

funcionais utilizados, destacamos o funcional CAM-B3LYP que apresentou melhor coerência 

entre os valores de absorção e emissão e apresentou um erro de no máximo 0,12 eV para o 

deslocamento Stokes. 

Apresentamos na Tabela 3.13 uma adaptação dos resultados experimentais para diver-

sos solventes. Incluímos os valores dos máximos de absorção, dos máximos de emissão e dos 

deslocamento Stokes obtidos de [65, 66].  

Tabela 3.13 – Valores máximos experimentais na absorção e emissão e deslocamento Stokes em dife-

rentes solventes adaptados de: a) – Barik [65] e b) – Nardo [66]. CHXxTHFy = x% de CHX e y% de 

THF em porcentagem v/v. + Para o cálculo do deslocamento Stokes foi utilizado o pico mais intenso.  

Solvente 𝜆𝑎𝑏𝑠
𝑚𝑎𝑥 (nm) 𝜆𝑓𝑙𝑢

𝑚𝑎𝑥 (nm) Δ𝜈 (eV) 

a)    

CHX 410 479, 450 0,43+ 

CHX90THF10 413 482, 454 0,43+ 

CHX80THF20 413 487, 458 0,46+ 

CHX60THF40 416 491, 466 0,46+ 

CHX40THF60 416 494, 471 0,47+ 

CHX20THF80 418 497, 471 0,47+ 

THF 420 505 0,50 

DMSO 427 527 0,55 

NNDMFa 425 520 0,53 

ACN 419 517 0,56 

b)    

Ciclohexano 410, 432 505, 473, 445 0,40 

Clorofórmio 421 492 0,42 

Acetato de Etila 418 492 0,45 

Acetona 419 510 0,53 

Acetonitrila 419 521 0,58 

Dimetilformamida 423 522 0,56 

DMSO 429 530 0,55 

Isopropanol 421 534 0,62 

Etanol 421 542 0,66 

Metanol 417 554 0,74 

Etileno glicol 428 562 0,69 
a Abreviação de N, N´ dimetilformamida. 

 

Para finalizarmos as discussões sobre os resultados obtidos podemos resumir o trabalho 

através da Figura 3.15 onde apresentamos em um diagrama as energias de absorção e emissão 

dos estados estudados em vácuo e em solventes ciclohexano e acetonitrila. As setas indicam o 
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sentido da transição (absorção quando subindo e emissão quando descendo). As absorções ocor-

rem a partir do estado fundamental de mínima energia. As energias de absorção sofrem um 

desvio para o vermelho como é esperado para transições do tipo 𝜋 → 𝜋∗ , pela análise dos 

momentos de dipolo e observado experimentalmente. Note que as geometrias dos estados ex-

citados são diferentes para cada estado. Quando observamos os efeitos dos solventes nas emis-

sões vemos que os estados singletos sofrem um desvio para o vermelho e o estado tripleto um 

desvio para o azul como foi predito ao analisar os cálculos dos momentos de dipolo dos estados 

excitados. Os cálculos apresentados na Figura 3.15 foram obtidos com o funcional B3LYP pois 

este foi o funcional utilizado para o cálculo das geometrias de mínima energia. 

 

Figura 3.15 – Diagrama dos níveis de energia de absorção e emissão calculados com B3LYP/6-

311++G(2d,2p) em vácuo, ciclohexano e acetonitrila. As energias de absorção têm em comum o estado 

fundamental de mínimo enquanto que a emissão ocorre em geometrias diferentes para cada estado e por 

consequência atingem diferentes valores no estado fundamental.  
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Capítulo 4.  

Sumário e Conclusões 

O objetivo principal deste trabalho era o estudo teórico da absorção e emissão da molé-

cula Dimethoxy Curcumin em dois solventes, ciclohexano e acetonitrila, e o cálculo do respec-

tivo deslocamento Stokes (diferença entre energia de absorção e emissão).  Para atingir tal ob-

jetivo foram necessários alguns passos intermediários e fizemos uso de diferentes métodos para 

verificar a consistência dos resultados. 

Iniciamos nossos estudos buscando a estrutura de mínima energia do estado fundamen-

tal em vácuo utilizando o método DFT com o funcional híbrido B3LYP e conjunto de funções 

base 6-31+G(d,p). Também realizamos cálculos com o método perturbativo MP2 e testamos o 

conjunto de funções base 6-311++G(2d,2p). Verificamos que os resultados obtidos com 

B3LYP/6-31+G(d,p) apresentam as mesmas tendências do método MP2 e as funções base uti-

lizadas foram suficientes para representar resultados obtidos com conjuntos maiores. Conside-

ramos a existência de diversos isômeros e calculamos a energia relativa, a barreira rotacional e 

a fração de população. Re-otimizamos as geometrias considerando os efeitos de solventes com 

o Modelo Contínuo Polarizável e refizemos os cálculos de estabilidade relativas utilizando tam-

bém a energia livre de solvatação.  

Em concordância com resultados experimentais observamos a existência dominante do 

tautômero keto-enol. Os efeitos de solventes ocasionaram uma menor separação entre as ener-

gias dos isômeros quando comparados em vácuo, porém não foram suficientes para alterar o 

isômero mais estável. Nossos resultados mostraram que a diferença de energia livre entre os 

tautômeros keto-enol e diketo é da ordem de 8 kcal/mol enquanto que os diferentes isômeros 

da forma keto-enol apresentam diferenças de energia livre menores que 0,5 kcal/mol em solu-

ção. Estes resultados sugerem que a superposição destes isômeros deve contribuir em proprie-

dades eletrônicas. As geometrias obtidas mostraram que o tautômero keto-enol tem estrutura 

essencialmente planar enquanto que o tautômero diketo apresentou uma estrutura fora do plano.   

Para o cálculo do espectro de absorção da Dimethoxy Curcumin utilizamos a metodolo-

gia TD-DFT com diversos funcionais e também com o método pós Hartree-Fock, CIS(D). Em 
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todos os resultados preservou-se a tendência de reduzir a energia de transição (deslocamento 

para o vermelho) quando aumentado a polaridade do solvente, de tal forma que o deslocamento 

espectral calculado entre ciclohexano e acetonitrila encontrado (0,06 eV) foi equivalente ao 

experimental (0,06 eV). Quando comparamos os valores dos máximos teóricos com os experi-

mentais o funcional CAM-B3LYP destacou-se dos demais com um erro de apenas 0,1 eV em 

relação ao valor do máximo experimental.  

Obtivemos as estruturas de mínima energia de três estados excitados, sendo dois single-

tos e um tripleto. Nossos resultados mostraram pouca variação geométrica quando comparadas 

com as geometrias obtidas no estado fundamental. O primeiro estado singleto em vácuo apre-

sentou uma torção de 12º em de um anel em relação a estrutura planar do restante da molécula. 

Com as geometrias obtidas calculamos o momento de dipolo em diferentes estados e buscamos 

além dos valores numéricos uma forma de compreender os efeitos de solventes nos diferentes 

estados da Dimethoxy Curcumin. Mostramos que para os estados singletos a interação soluto-

solvente é maior no estado excitado enquanto que nos estados tripletos essa interação é maior 

para o estado fundamental. 

Com as geometrias dos estados excitados realizamos os cálculos para a obtenção das 

energias de emissão utilizando o método TD-DFT tanto em vácuo quanto em solução através 

da aproximação PCM. Dentre os diversos funcionais utilizados o que apresentou melhor de-

sempenho foi o PBE0 com um erro entre 0,04 a 0,08 eV em relação aos valores experimentais, 

enquanto que o funcional CAM-B3LYP apresentou erros de até 0,22 eV. Porém quando anali-

sado o deslocamento espectral devido aos efeitos de solventes vimos que todos os funcionais 

apresentaram boa concordância com o deslocamento experimental, onde os deslocamentos teó-

ricos foram encontrados em 0,23 eV e os experimentais em 0,19 e 0,24 eV. Já para o desloca-

mento Stokes, se considerarmos somente os valores obtidos das diferenças de energias teremos 

o funcional LC-wPBE melhor descrevendo o experimento, porém este funcional apresentou 

erros da ordem de 0,4 eV tanto na absorção quanto na emissão e isso nos deixa desconfortáveis 

sobre sua eficiência para a descrição do espectro da Dimethoxy Curcumin. Nossos resultados 

indicam o funcional CAM-B3LYP como o melhor funcional para descrever as propriedades 

espectroscópicas da Dimethoxy Curcumin, representando com melhor precisão os deslocamen-

tos espectrais e os máximos experimentais. A diferença teórico-experimental para o desloca-

mento Stokes do funcional CAM-B3LYP é de apenas 0,12 eV. 

Nossos resultados também mostraram que o estado tripleto sofreu um aumento na ener-

gia de transição com o aumento da polaridade do solvente. Esta análise é importante pois a 
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citotoxicidade pode estar relacionada com a geração de oxigênios reativos que podem ser for-

mados através de decaimentos do estado tripleto da Dimethoxy Curcumin. 

Nosso trabalho apresentou bons resultados quando comparados com dados experimen-

tais. Porém esses estudos iniciais abrem a possibilidade de melhorias e de novas pesquisas. A 

metodologia TD-DFT para o cálculo das energias de emissão apresentou bons resultados porém 

não foi capaz de reproduzir a estrutura de duplo pico observado no espectro de emissão em 

ciclohexano. Novas questões surgiram como: i) qual o mecanismo envolvido na emissão de 

duplo pico observada em ciclohexano e ausente em outros solventes? ii) será que a solvatação 

PCM com uso de TD-DFT é suficiente para descrever a energia de emissão? Outras tantas 

questões deverão surgir ainda. Para responder essas e outras perguntas serão necessários mais 

estudos como por exemplo a utilização de métodos explícitos de solventes, uma análise mais 

profunda sobre a dinâmica dos estados excitados, calcular o acoplamento spin-órbita para com-

preender a formação de oxigênios reativos. Estas são algumas possibilidades para um melhor 

entendimento sobre a natureza da interação soluto-solvente da Dimethoxy Curcumin tanto no 

estado fundamental quanto nos estados excitados.  
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ANEXO A. Tabelas do Cálculo do espectro de  

Absorção 

Energias de absorção para os seis primeiros estados singletos excitados da DMC em 

vácuo. Todos os cálculos foram realizados com TD-DFT/6-311++G(2d,2p)//B3LYP/6-

31+G(d,p). 

 

Tabela A. 1 – Energias de absorção obtidos em vácuo. + as transições do isômero E são predominante-

mente do tipo 𝜋 → 𝜋∗. 

B3LYP 
S1 

𝜋 → 𝜋∗ 
S2 

𝜋 → 𝜋∗ 
S3 

𝑛 → 𝜋∗ 
S4 

𝜋 → 𝜋∗ 
S5 

𝜋 → 𝜋∗ 
S6 

𝜋 → 𝜋∗ 
A E (eV) 2,80 3,12 3,40 3,62 3,81 4,00 

 λ (nm) 443 398 364 342 325 310 

 f 1,46 0,05 0,00 0,27 0,03 0,05 

B E (eV) 2,82 3,16 3,41 3,66 3,81 3,99 

 λ (nm) 440 393 364 339 325 311 

 f 1,52 0,07 0,00 0,16 0,04 0,03 

C E (eV) 2,82 3,17 3,41 3,64 3,79 3,99 

 λ (nm) 439 391 364 341 327 310 

 f 1,54 0,04 0,00 0,21 0,00 0,07 

D E (eV) 2,85 3,21 3,41 3,67 3,80 3,99 

 λ (nm) 436 387 364 338 326 311 

 f 1,63 0,02 0,00 0,12 0,01 0,05 

E+ E (eV) 3,08 3,19 3,22 3,46 3,54 3,61 

 λ (nm) 403 389 386 358 350 344 

 f 0,38 0,04 0,05 0,00 0,38 0,09 

        

O3LYP 
S1 

𝜋 → 𝜋∗ 
S2 

𝜋 → 𝜋∗ 
S3 

𝑛 → 𝜋∗ 
S4 

𝜋 → 𝜋∗ 
S5 

𝜋 → 𝜋∗ 
S6 

𝜋 → 𝜋∗ 
A E (eV) 2,63 2,86 3,17 3,38 3,54 3,74 

 λ (nm) 472 434 392 367 350 332 

 f 1,22 0,05 0,00 0,40 0,02 0,08 

B E (eV) 2,65 2,90 3,17 3,40 3,54 3,73 

 λ (nm) 468 428 391 365 350 332 

 f 1,25 0,11 0,00 0,27 0,03 0,09 

C E (eV) 2,66 2,91 3,17 3,39 3,53 3,74 

 λ (nm) 467 427 391 366 352 332 

 f 1,30 0,03 0,00 0,33 0,00 0,11 

D E (eV) 2,68 2,94 3,17 3,41 3,53 3,73 

 λ (nm) 462 421 391 363 351 332 

 f 1,39 0,02 0,00 0,22 0,01 0,10 
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E+ E (eV) 2,81 2,88 2,96 3,25 3,32 3,39 

 λ (nm) 441 430 418 381 374 366 

 f 0,23 0,04 0,01 0,00 0,42 0,08 

        

PBE0 
S1 

𝜋 → 𝜋∗ 
S2 

𝜋 → 𝜋∗ 
S3 

𝑛 → 𝜋∗ 
S4 

𝜋 → 𝜋∗ 
S5 

𝜋 → 𝜋∗ 
S6 

𝜋 → 𝜋∗ 
A E (eV) 2,91 3,28 3,50 3,78 3,99 4,16 

 λ (nm) 426 378 355 328 311 298 

 f 1,57 0,06 0,00 0,21 0,04 0,04 

B E (eV) 2,93 3,32 3,50 3,82 3,99 4,15 

 λ (nm) 423 374 354 325 311 298 

 f 1,64 0,07 0,00 0,11 0,05 0,02 

C E (eV) 2,93 3,34 3,50 3,80 3,97 4,16 

 λ (nm) 423 372 354 326 312 298 

 f 1,65 0,05 0,00 0,16 0,00 0,05 

D E (eV) 2,95 3,37 3,50 3,83 3,97 4,15 

 λ (nm) 420 368 354 324 312 299 

 f 1,74 0,02 0,00 0,07 0,02 0,03 

E+ E (eV) 3,22 3,33 3,38 3,55 3,72 3,77 

 λ (nm) 385 372 367 350 334 329 

 f 0,35 0,19 0,09 0,00 0,31 0,09 

        

BHandHLYP 
S1 

𝜋 → 𝜋∗ 
S2 

𝜋 → 𝜋∗ 
S3 

𝑛 → 𝜋∗ 
S4 

𝜋 → 𝜋∗ 
S5 

𝜋 → 𝜋∗ 
S6 

𝜋 → 𝜋∗ 
A E (eV) 3,32 3,94 4,17 4,47 4,65 4,73 

 λ (nm) 374 315 297 277 267 262 

 f 1,96 0,12 0,00 0,03 0,01 0,03 

B E (eV) 3,33 3,96 4,17 4,49 4,65 4,81 

 λ (nm) 372 313 297 276 267 258 

 f 2,04 0,08 0,00 0,00 0,02 0,05 

C E (eV) 3,33 3,99 4,18 4,48 4,64 4,73 

 λ (nm) 372 311 297 277 267 262 

 f 2,02 0,11 0,00 0,03 0,01 0,02 

D E (eV) 3,35 4,02 4,18 4,50 4,64 4,82 

 λ (nm) 370 309 297 275 267 257 

 f 2,11 0,05 0,00 0,00 0,01 0,03 

E+ E (eV) 3,77 3,87 3,98 4,08 4,67 4,68 

 λ (nm) 329 320 311 304 266 265 

 f 0,91 0,17 0,23 0,03 0,06 0,01 

        

CAM-B3LYP 
S1 

𝜋 → 𝜋∗ 
S2 

𝑛 → 𝜋∗ 
S3 

𝜋 → 𝜋∗ 
S4 

𝜋 → 𝜋∗ 
S5 

𝜋 → 𝜋∗ 
S6 

𝜋 → 𝜋∗ 
A E (eV) 3,27 3,84 3,89 4,36 4,53 4,62 

 λ (nm) 379 323 319 285 274 268 

 f 1,91 0,00 0,13 0,02 0,01 0,01 

B E (eV) 3,29 3,84 3,92 4,36 4,53 4,69 
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 λ (nm) 377 323 317 284 274 264 

 f 1,98 0,00 0,09 0,00 0,01 0,02 

C E (eV) 3,29 3,84 3,94 4,37 4,53 4,63 

 λ (nm) 377 323 315 284 274 268 

 f 1,97 0,00 0,11 0,02 0,01 0,02 

D E (eV) 3,30 3,85 3,96 4,37 4,53 4,70 

 λ (nm) 376 322 313 284 274 264 

 f 2,04 0,00 0,05 0,00 0,01 0,04 

E+ E (eV) 3,58 3,73 3,79 3,93 4,52 4,54 

 λ (nm) 347 332 327 316 274 273 

 f 0,11 0,96 0,02 0,24 0,07 0,03 

        

LC-wPBE 
S1 

𝜋 → 𝜋∗ 
S2 

𝑛 → 𝜋∗ 
S3 

𝜋 → 𝜋∗ 
S4 

𝜋 → 𝜋∗ 
S5 

𝜋 → 𝜋∗ 
S6 

𝜋 → 𝜋∗ 
A E (eV) 3,57 3,99 4,26 4,69 4,79 4,85 

 λ (nm) 348 311 291 264 259 256 

 f 2,00 0,00 0,16 0,01 0,00 0,01 

B E (eV) 3,58 3,99 4,27 4,66 4,79 4,97 

 λ (nm) 347 311 291 266 259 250 

 f 2,07 0,00 0,11 0,01 0,00 0,04 

C E (eV) 3,58 4,00 4,28 4,69 4,81 4,88 

 λ (nm) 347 310 290 264 258 254 

 f 2,05 0,00 0,13 0,02 0,01 0,03 

D E (eV) 3,59 4,00 4,29 4,66 4,83 4,97 

 λ (nm) 346 310 289 266 257 249 

 f 2,12 0,00 0,07 0,02 0,01 0,07 

E+ E (eV) 3,72 3,89 4,02 4,23 4,78 4,78 

 λ (nm) 333 319 308 293 260 259 

 f 0,02 0,00 1,15 0,31 0,01 0,01 

        

WB97XD 
S1 

𝜋 → 𝜋∗ 
S2 

𝑛 → 𝜋∗ 
S3 

𝜋 → 𝜋∗ 
S4 

𝜋 → 𝜋∗ 
S5 

𝜋 → 𝜋∗ 
S6 

𝜋 → 𝜋∗ 
A E (eV) 3,34 3,80 4,00 4,42 4,58 4,67 

 λ (nm) 372 326 310 280 271 266 

 f 1,95 0,00 0,14 0,01 0,01 0,01 

B E (eV) 3,35 3,81 4,02 4,42 4,58 4,74 

 λ (nm) 370 326 309 281 271 262 

 f 2,02 0,00 0,09 0,00 0,01 0,04 

C E (eV) 3,35 3,81 4,04 4,43 4,58 4,67 

 λ (nm) 370 325 307 280 271 265 

 f 2,01 0,00 0,11 0,02 0,01 0,02 

D E (eV) 3,36 3,81 4,05 4,42 4,58 4,75 

 λ (nm) 369 325 306 280 270 261 

 f 2,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 

E+ E (eV) 3,56 3,77 3,79 3,99 4,55 4,57 

 λ (nm) 348 329 327 311 272 271 
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CIS 
S1 

𝜋 → 𝜋∗ 
S2 

𝜋 → 𝜋∗ 
S3 

𝜋 → 𝜋∗ 
S4 

𝜋 → 𝜋∗ 
S5 

𝜋 → 𝜋∗ 
S6 

𝜋 → 𝜋∗ 
A E (eV) 4,05 4,79 5,41 5,52 5,55 5,60 

 λ (nm) 306 259 229 225 224 221 

 f 2,30 0,16 0,00 0,01 0,00 0,09 

B E (eV) 4,07 4,82 5,50 5,55 5,71 5,92 

 λ (nm) 304 257 226 223 217 210 

 f 2,43 0,10 0,00 0,00 0,02 0,00 

C E (eV) 4,07 4,84 5,52 5,56 5,63 5,86 

 λ (nm) 305 256 225 223 220 211 

 f 2,39 0,14 0,01 0,01 0,06 0,00 

D E (eV) 4,09 4,87 5,50 5,58 5,72 5,92 

 λ (nm) 303 255 226 222 217 209 

 f 2,54 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

E+ E (eV) 4,49 4,73 4,77 4,96 5,54 5,55 

 λ (nm) 276 262 260 250 224 224 

 f 1,27 0,39 0,01 0,00 0,00 0,00 

        

CIS(D) 
S1 

𝜋 → 𝜋∗ 
S2 

𝜋 → 𝜋∗ 
S3 

𝜋 → 𝜋∗ 
S4 

𝜋 → 𝜋∗ 
S5 

𝜋 → 𝜋∗ 
S6 

𝜋 → 𝜋∗ 
A E (eV) 3,55 4,30 3,52 4,46 4,54 4,68 

 λ (nm) 348 288 352 278 273 265 

 f 2,30 0,16 0,00 0,01 0,00 0,09 

B E (eV) 3,57 4,30 4,39 4,54 4,93 5,36 

 λ (nm) 347 288 282 273 2,52 231 

 f 2,43 0,10 0,00 0,00 0,02 0,00 

C E (eV) 3.57 4,33 4,46 4,59 4,70 5,31 

 λ (nm) 347 286 278 270 264 233 

 f 2,39 0,14 0,01 0,01 0,06 0,00 

D E (eV) 3,58 4,33 4,39 4,62 4,93 5,35 

 λ (nm) 347 289 282 268 252 231 

 f 2,54 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

E+ E (eV) 4,11 4,30 3,58 3,79 4,53 4,54 

 λ (nm) 301 288 346 327 274 273 

 f 1,27 0,39 0,01 0,00 0,00 0,00 

 

Tabela A. 2 – Energias de absorção obtidas em ciclohexano. + as transições do isômero E são predomi-

nantemente do tipo 𝜋 → 𝜋∗. 

B3LYP 
S1 

𝜋 → 𝜋∗ 
S2 

𝜋 → 𝜋∗ 
S3 

𝑛 → 𝜋∗ 
S4 

𝜋 → 𝜋∗ 
S5 

𝜋 → 𝜋∗ 
S6 

𝜋 → 𝜋∗ 
A E (eV) 2,64 3,01 3,45 3,54 3,75 3,92 

 λ (nm) 469 411 359 350 331 316 

 f 1,62 0,07 0,00 0,28 0,02 0,08 

B E (eV) 2,66 3,05 3,46 3,57 3,75 3,94 
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 λ (nm) 465 407 359 347 331 315 

 f 1,71 0,07 0,00 0,16 0,04 0,05 

C E (eV) 2,67 3,06 3,46 3,56 3,73 3,93 

 λ (nm) 465 405 359 348 333 316 

 f 1,71 0,06 0,00 0,21 0,00 0,08 

D E (eV) 2,69 3,10 3,46 3,59 3,73 3,94 

 λ (nm) 461 400 358 346 333 315 

 f 1,81 0,03 0,00 0,11 0,02 0,06 

E+ E (eV) 2,97 3,08 3,24 3,46 3,49 3,52 

 λ (nm) 417 402 383 359 355 353 

 f 0,54 0,09 0,01 0,37 0,12 0,01 

        

O3LYP 
S1 

𝜋 → 𝜋∗ 
S2 

𝜋 → 𝜋∗ 
S3 

𝑛 → 𝜋∗ 
S4 

𝜋 → 𝜋∗ 
S5 

𝜋 → 𝜋∗ 
S6 

𝜋 → 𝜋∗ 
A E (eV) 2,48 2,76 3,22 3,30 3,48 3,69 

 λ (nm) 499 449 386 376 356 336 

 f 1,40 0,05 0,00 0,40 0,02 0,09 

B E (eV) 2,51 2,80 3,22 3,32 3,48 3,70 

 λ (nm) 495 443 385 374 356 335 

 f 1,47 0,08 0,00 0,27 0,03 0,10 

C E (eV) 2,51 2,81 3,22 3,31 3,46 3,69 

 λ (nm) 494 441 385 375 358 336 

 f 1,49 0,04 0,00 0,32 0,00 0,11 

D E (eV) 2,54 2,85 3,22 3,33 3,46 3,70 

 λ (nm) 489 435 385 372 358 335 

 f 1,60 0,02 0,00 0,21 0,01 0,12 

E+ E (eV) 2,72 2,79 2,99 3,22 3,27 3,31 

 λ (nm) 456 444 414 385 380 375 

 f 0,33 0,04 0,02 0,43 0,12 0,00 

        

PBE0 
S1 

𝜋 → 𝜋∗ 
S2 

𝜋 → 𝜋∗ 
S3 

𝑛 → 𝜋∗ 
S4 

𝜋 → 𝜋∗ 
S5 

𝜋 → 𝜋∗ 
S6 

𝜋 → 𝜋∗ 
A E (eV) 2,75 3,17 3,54 3,70 3,92 4,07 

 λ (nm) 451 391 350 335 316 304 

 f 1,73 0,08 0,00 0,22 0,03 0,07 

B E (eV) 2,77 3,20 3,55 3,73 3,92 4,09 

 λ (nm) 448 387 350 332 316 303 

 f 1,81 0,07 0,00 0,11 0,05 0,04 

C E (eV) 2,77 3,22 3,55 3,72 3,90 4,08 

 λ (nm) 447 385 349 333 318 304 

 f 1,81 0,07 0,00 0,16 0,00 0,07 

D E (eV) 2,79 3,25 3,55 3,75 3,90 4,09 

 λ (nm) 444 381 349 331 318 303 

 f 1,91 0,03 0,00 0,07 0,02 0,04 

E+ E (eV) 3,12 3,26 3,33 3,59 3,64 3,66 

 λ (nm) 397 380 372 346 341 338 
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 f 0,66 0,13 0,04 0,00 0,28 0,11 

        

BHandHLYP 
S1 

𝜋 → 𝜋∗ 
S2 

𝜋 → 𝜋∗ 
S3 

𝑛 → 𝜋∗ 
S4 

𝜋 → 𝜋∗ 
S5 

𝜋 → 𝜋∗ 
S6 

𝜋 → 𝜋∗ 
A E (eV) 3,15 3,78 4,22 4,39 4,59 4,69 

 λ (nm) 394 328 294 282 270 265 

 f 2,09 0,15 0,00 0,04 0,01 0,03 

B E (eV) 3,16 3,81 4,22 4,41 4,59 4,74 

 λ (nm) 392 326 293 281 270 261 

 f 2,18 0,10 0,00 0,00 0,02 0,05 

C E (eV) 3,16 3,83 4,23 4,41 4,58 4,69 

 λ (nm) 392 324 293 281 271 265 

 f 2,16 0,13 0,00 0,03 0,01 0,02 

D E (eV) 3,18 3,85 4,23 4,42 4,58 4,75 

 λ (nm) 390 322 293 280 271 261 

 f 2,26 0,07 0,00 0,00 0,02 0,03 

E+ E (eV) 3,63 3,81 3,90 4,12 4,60 4,62 

 λ (nm) 341 325 318 301 269 268 

 f 1,16 0,35 0,02 0,00 0,09 0,03 

        

CAM-B3LYP 
S1 

𝜋 → 𝜋∗ 
S2 

𝜋 → 𝜋∗ 
S3 

𝑛 → 𝜋∗ 
S4 

𝜋 → 𝜋∗ 
S5 

𝜋 → 𝜋∗ 
S6 

𝜋 → 𝜋∗ 
A E (eV) 3,11 3,73 3,88 4,28 4,48 4,59 

 λ (nm) 399 332 320 290 277 270 

 f 2,03 0,16 0,00 0,02 0,01 0,02 

B E (eV) 3,12 3,75 3,88 4,29 4,48 4,64 

 λ (nm) 397 330 319 289 277 267 

 f 2,12 0,11 0,00 0,00 0,02 0,03 

C E (eV) 3,12 3,77 3,88 4,29 4,47 4,59 

 λ (nm) 397 329 319 289 277 270 

 f 2,10 0,13 0,00 0,02 0,01 0,02 

D E (eV) 3,13 3,79 3,89 4,30 4,47 4,64 

 λ (nm) 396 327 319 288 277 267 

 f 2,20 0,07 0,00 0,01 0,02 0,04 

E+ E (eV) 3,55 3,65 3,73 3,85 4,47 4,48 

 λ (nm) 350 340 332 322 278 276 

 f 0,92 0,25 0,32 0,03 0,09 0,05 

        

LC-wPBE 
S1 

𝜋 → 𝜋∗ 
S2 

𝑛 → 𝜋∗ 
S3 

𝜋 → 𝜋∗ 
S4 

𝜋 → 𝜋∗ 
S5 

𝜋 → 𝜋∗ 
S6 

𝜋 → 𝜋∗ 
A E (eV) 3,40 4,02 4,09 4,62 4,76 4,82 

 λ (nm) 364 308 303 268 260 257 

 f 2,11 0,00 0,19 0,02 0,00 0,01 

B E (eV) 3,41 4,02 4,10 4,60 4,77 4,91 

 λ (nm) 363 308 303 270 260 253 

 f 2,19 0,00 0,13 0,02 0,00 0,04 
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C E (eV) 3,41 4,03 4,11 4,62 4,78 4,83 

 λ (nm) 363 308 302 268 259 256 

 f 2,18 0,00 0,15 0,04 0,01 0,02 

D E (eV) 3,42 4,03 4,12 4,60 4,79 4,92 

 λ (nm) 362 308 301 270 259 252 

 f 2,26 0,00 0,09 0,04 0,01 0,06 

E+ E (eV) 3,74 3,88 3,92 4,05 4,75 4,76 

 λ (nm) 331 320 317 306 261 261 

 f 0,09 1,18 0,03 0,37 0,01 0,01 

        

WB97XD 
S1 

𝜋 → 𝜋∗ 
S2 

𝑛 → 𝜋∗ 
S3 

𝜋 → 𝜋∗ 
S4 

𝜋 → 𝜋∗ 
S5 

𝜋 → 𝜋∗ 
S6 

𝜋 → 𝜋∗ 
A E (eV) 3,17 3,83 3,84 4,35 4,53 4,63 

 λ (nm) 391 323 323 285 273 268 

 f 2,07 0,16 0,01 0,01 0,01 0,02 

B E (eV) 3,18 3,85 3,85 4,35 4,54 4,68 

 λ (nm) 389 322 322 285 273 265 

 f 2,15 0,02 0,09 0,01 0,01 0,04 

C E (eV) 3,18 3,85 3,87 4,36 4,53 4,63 

 λ (nm) 389 322 321 285 274 268 

 f 2,14 0,00 0,14 0,02 0,01 0,02 

D E (eV) 3,19 3,85 3,88 4,35 4,53 4,69 

 λ (nm) 388 322 319 285 274 264 

 f 2,23 0,00 0,07 0,01 0,02 0,05 

E+ E (eV) 3,57 3,66 3,78 3,84 4,50 4,52 

 λ (nm) 347 338 328 323 275 274 

 f 0,46 0,75 0,21 0,15 0,08 0,04 

 

Tabela A. 3 – Energias de absorção obtidas em acetonitrila. + as transições do isômero E são predomi-

nantemente do tipo 𝜋 → 𝜋∗. 

B3LYP 
S1 

𝜋 → 𝜋∗ 
S2 

𝜋 → 𝜋∗ 
S3 

𝜋 → 𝜋∗ 
S4 

𝑛 → 𝜋∗ 
S5 

𝜋 → 𝜋∗ 
S6 

𝜋 → 𝜋∗ 
A E (eV) 2,58 2,94 3,47 3,53 3,66 3,91 

 λ (nm) 481 422 357 351 338 317 

 f 1,61 0,07 0,33 0,00 0,02 0,09 

B E (eV) 2,60 2,97 3,48 3,53 3,66 3,92 

 λ (nm) 477 417 356 351 339 316 

 f 1,70 0,06 0,20 0,00 0,05 0,07 

C E (eV) 2,60 2,99 3,48 3,53 3,63 3,91 

 λ (nm) 477 415 356 351 341 317 

 f 1,69 0,07 0,25 0,00 0,01 0,09 

D E (eV) 2,62 3,02 3,49 3,54 3,63 3,92 

 λ (nm) 473 410 355 350 342 316 

 f 1,80 0,03 0,14 0,00 0,02 0,09 
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E+ E (eV) 2,90 3,01 3,31 3,38 3,41 3,58 

 λ (nm) 427 412 375 367 364 346 

 f 0,53 0,07 0,02 0,35 0,10 0,00 

        

O3LYP 
S1 

𝜋 → 𝜋∗ 
S2 

𝜋 → 𝜋∗ 
S3 

𝜋 → 𝜋∗ 
S4 

𝑛 → 𝜋∗ 
S5 

𝜋 → 𝜋∗ 
S6 

𝜋 → 𝜋∗ 
A E (eV) 2,42 2,69 3,23 3,29 3,40 3,67 

 λ (nm) 513 461 384 377 365 338 

 f 1,39 0,05 0,45 0,00 0,01 0,12 

B E (eV) 2,44 2,72 3,23 3,29 3,39 3,67 

 λ (nm) 508 455 384 376 366 338 

 f 1,46 0,07 0,30 0,00 0,05 0,15 

C E (eV) 2,44 2,73 3,23 3,29 3,37 3,67 

 λ (nm) 508 454 384 376 368 338 

 f 1,46 0,05 0,36 0,00 0,01 0,15 

D E (eV) 2,47 2,77 3,23 3,30 3,36 3,67 

 λ (nm) 503 448 383 376 369 337 

 f 1,57 0,02 0,24 0,00 0,02 0,18 

E+ E (eV) 2,64 2,71 3,05 3,15 3,18 3,38 

 λ (nm) 469 458 406 394 390 367 

 f 0,32 0,03 0,14 0,31 0,10 0,00 

        

PBE0 
S1 

𝜋 → 𝜋∗ 
S2 

𝜋 → 𝜋∗ 
S3 

𝑛 → 𝜋∗ 
S4 

𝜋 → 𝜋∗ 
S5 

𝜋 → 𝜋∗ 
S6 

𝜋 → 𝜋∗ 
A E (eV) 2,68 3,10 3,61 3,63 3,84 4,06 

 λ (nm) 462 400 343 341 323 305 

 f 1,72 0,08 0,00 0,27 0,02 0,08 

B E (eV) 2,70 3,13 3,61 3,65 3,84 4,07 

 λ (nm) 459 397 343 340 323 304 

 f 1,81 0,07 0,00 0,15 0,05 0,06 

C E (eV) 2,70 3,14 3,62 3,65 3,81 4,07 

 λ (nm) 459 395 343 340 326 305 

 f 1,79 0,07 0,00 0,20 0,01 0,07 

D E (eV) 2,72 3,17 3,62 3,66 3,80 4,08 

 λ (nm) 455 391 342 339 326 304 

 f 1,90 0,03 0,00 0,10 0,03 0,05 

E+ E (eV) 3,06 3,19 3,40 3,55 3,57 3,65 

 λ (nm) 405 389 365 349 347 340 

 f 0,67 0,11 0,01 0,30 0,09 0,01 

        

BHandHLYP 
S1 

𝜋 → 𝜋∗ 
S2 

𝜋 → 𝜋∗ 
S3 

𝑛 → 𝜋∗ 
S4 

𝜋 → 𝜋∗ 
S5 

𝜋 → 𝜋∗ 
S6 

𝜋 → 𝜋∗ 
A E (eV) 3,09 3,74 4,30 4,35 4,53 4,67 

 λ (nm) 401 332 289 285 274 265 

 f 2,10 0,15 0,00 0,06 0,01 0,03 

B E (eV) 3,10 3,76 4,30 4,37 4,53 4,72 
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 λ (nm) 400 330 288 284 274 263 

 f 2,18 0,10 0,00 0,01 0,03 0,04 

C E (eV) 3,10 3,78 4,30 4,36 4,51 4,68 

 λ (nm) 400 328 288 284 275 265 

 f 2,17 0,13 0,00 0,04 0,01 0,02 

D E (eV) 3,11 3,80 4,31 4,37 4,51 4,72 

 λ (nm) 398 326 288 283 275 263 

 f 2,26 0,07 0,00 0,00 0,02 0,03 

E E (eV) 3,58 3,77 3,97 4,17 4,54 4,56 

 λ (nm) 346 329 312 297 273 272 

 f 1,19 0,32 0,02 0,00 0,11 0,03 

        

CAM-B3LYP 
S1 

𝜋 → 𝜋∗ 
S2 

𝜋 → 𝜋∗ 
S3 

𝑛 → 𝜋∗ 
S4 

𝜋 → 𝜋∗ 
S5 

𝜋 → 𝜋∗ 
S6 

𝜋 → 𝜋∗ 
A E (eV) 3,05 3,69 3,94 4,25 4,43 4,58 

 λ (nm) 407 336 315 292 280 271 

 f 2,04 0,15 0,00 0,04 0,01 0,02 

B E (eV) 3,06 3,71 3,94 4,25 4,43 4,61 

 λ (nm) 405 334 314 291 280 269 

 f 2,12 0,11 0,00 0,01 0,02 0,02 

C E (eV) 3,06 3,72 3,95 4,26 4,41 4,58 

 λ (nm) 405 333 314 291 281 271 

 f 2,11 0,13 0,00 0,03 0,01 0,02 

D E (eV) 3,07 3,75 3,95 4,26 4,41 4,62 

 λ (nm) 404 331 314 291 281 268 

 f 2,19 0,07 0,00 0,00 0,02 0,03 

E+ E (eV) 3,50 3,69 3,70 3,89 4,41 4,43 

 λ (nm) 354 336 335 319 281 280 

 f 1,10 0,29 0,10 0,00 0,11 0,06 

        

LC-wPBE 
S1 

𝜋 → 𝜋∗ 
S2 

𝜋 → 𝜋∗ 
S3 

𝑛 → 𝜋∗ 
S4 

𝜋 → 𝜋∗ 
S5 

𝜋 → 𝜋∗ 
S6 

𝜋 → 𝜋∗ 
A E (eV) 3,35 4,06 4,07 4,61 4,75 4,82 

 λ (nm) 370 306 305 269 261 257 

 f 2,12 0,19 0,00 0,01 0,00 0,01 

B E (eV) 3,35 4,07 4,07 4,59 4,75 4,90 

 λ (nm) 370 305 305 270 261 253 

 f 2,20 0,10 0,03 0,02 0,00 0,03 

C E (eV) 3,36 4,07 4,08 4,61 4,76 4,83 

 λ (nm) 369 305 304 269 260 257 

 f 2,19 0,00 0,15 0,03 0,00 0,02 

D E (eV) 3,36 4,07 4,09 4,59 4,77 4,91 

 λ (nm) 369 304 303 270 260 253 

 f 2,27 0,00 0,09 0,03 0,01 0,05 

E++ E (eV) 3,76 3,85 3,95 4,01 4,73 4,74 

 λ (nm) 330 322 314 309 262 262 
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 f 0,42 0,88 0,06 0,31 0,02 0,01 

        

WB97XD 
S1 

𝜋 → 𝜋∗ 
S2 

𝜋 → 𝜋∗ 
S3 

𝑛 → 𝜋∗ 
S4 

𝜋 → 𝜋∗ 
S5 

𝜋 → 𝜋∗ 
S6 

𝜋 → 𝜋∗ 
A E (eV) 3,12 3,80 3,90 4,32 4,50 4,62 

 λ (nm) 398 327 318 287 276 268 

 f 2,08 0,17 0,00 0,02 0,01 0,02 

B E (eV) 3,13 3,81 3,90 4,32 4,50 4,66 

 λ (nm) 397 325 318 287 276 266 

 f 2,16 0,12 0,00 0,01 0,02 0,04 

C E (eV) 3,13 3,83 3,90 4,33 4,48 4,63 

 λ (nm) 396 324 318 286 277 268 

 f 2,15 0,13 0,00 0,02 0,01 0,02 

D E (eV) 3,14 3,84 3,91 4,32 4,48 4,67 

 λ (nm) 395 322 317 287 277 266 

 f 2,23 0,07 0,00 0,01 0,02 0,05 

E+ E (eV) 3,55 3,69 3,76 3,87 4,45 4,47 

 λ (nm) 349 336 330 321 279 277 

 f 0,99 0,24 0,32 0,01 0,10 0,06 
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