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Resumo
A fotodinâmica de sistemas moleculares representa um dos principais tópicos atuais da
físico-química molecular. O conhecimento das propriedades dos estados eletrônicos
excitados tem permitido desenvolver áreas de vital importância como das energias
renováveis, da fotomedicina, dos sensores fluorescentes, entre outras. O objetivo desta
tese está orientado a estudar teoricamente a influência do meio (ou efeito de solvente)
na fotofísica e nas propriedades dos estados eletrônicos excitados de sistemas
moleculares.
Nesta tese, primeiramente foi feito um estudo em fase gasosa da superfície de
energia potencial do sistema molecular HSO2 e do efeito da energia rotacional na reação
OH+SO. Na superfície de energia potencial foram caracterizadas um grande número de
estruturas estacionárias e foi encontrado um estado de transição que liga a região mais
energética da superfície com a menos energética. Em relação ao papel da energia
rotacional na reação mencionada, foi realizado um estudo de trajetórias quase-clássicas,
onde foi observado um decréscimo da reatividade com o aumento da energia rotacional
total depositada nos reagentes.
Posteriormente, foi estudado o efeito do solvente nas propriedades dos estados
eletrônicos excitados e nos mecanismos de decaimento de três sistemas moleculares,
acetona, 1-nitronaftaleno e daidzein. Na acetona, foi estudada a influência da
polarização eletrônica do estado excitado n→π* provocada pelo solvente no
deslocamento espectral da banda de fluorescência. A banda de emissão obtida em água
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Resumo
mostra um deslocamento espectral muito pequeno em relação à fase gasosa, em
concordância com as evidencias experimentais. Também foi observada pouca
dependência do deslocamento espectral com o grau de polarização eletrônica desse
estado excitado. O sistema molecular 1-nitronaftaleno foi estudado a fim de esclarecer a
ultrarápida desativação eletrônica não fluorescente observada experimentalmente após a
transição de absorção, assim como, caracterizar os espectros de absorção transitória
também observados nos experimentos. Foi encontrado um intersystem crossing muito
eficiente entre o primeiro estado excitado singleto e o segundo estado tripleto, que
explica o decaimento não fluorescente deste sistema molecular. O modelo de
decaimento proposto permite descrever corretamente os espectros de absorção
transitória nos solventes metanol e etanol, através de transições de absorção dos estados
eletrônicos tripletos. Finalmente, o sistema molecular daidzein foi estudado a fim de
entender porque em solvente polar prótico, como a água, o sistema é fluorescente,
mostrando um valor de Stokes shift consideravelmente grande e na presença de solvente
polar aprótico, como a acetonitrila, não é observada fluorescência. Nesse sentido, foi
estudada a evolução dos estados eletrônicos excitados, na presença dos solventes água e
acetonitrila, após as transição de absorção. A topologia dos estados eletrônicos
excitados é diferente para cada um dos solventes, em acetonitrila o sistema tem acesso a
um intersystem crossing muito eficiente que permite o decaimento não fluorescente. Em
água o panorama é diferente, neste caso, não é possível a ocorrência do intersystem
crossing e o sistema decai por fluorescência para o estado fundamental. No estado
eletrônico fluorescente é observada uma polarização eletrônica significativa que
provoca o grande valor de Stokes shift observado experimentalmente.

Abstract
The photodynamics of molecular systems represents one of the most important topics of
the molecular physical chemistry today. The knowledge of the excited electronic states
properties has allowed the development of several important areas, such as the
renewable energies, the photomedicine, fluorescent sensors, etc. The aim of this thesis
is oriented to the theoretical study of the solvent effect on the photophysics and on the
excited electronic states properties of molecular systems.
In this thesis, it was initially studied the potential energy surface of the HSO2
molecular system in gas phase and the rotational energy effect on the reactivity of the
OH+SO reaction. In the potential energy surface a large number of stationary structures
were characterized and it was found a transition state which connects the highest
energetic region to the lowest one. Regarding the role of rotational energy on the
mentioned reaction, a quasi-classical trajectories study was performed, indicating a
decrease in the reactivity when the total rotational energy deposited in the reactants is
increased.
Subsequently, it was studied the solvent effect on the excited electronic states and
on the deactivation mechanisms of three molecular systems, acetone, 1-nitronaphthalene
and daidzein. In the acetone molecular system, it was studied the influence of the
electronic polarization, caused by the solvent, in the fluorescence spectral shift of the
n→π* excited state. The emission band obtained in water shows a small spectral shift
compared to the gas phase, in agreement with the experimental evidences. It was also
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Abstract
observed a little dependence of the spectral shift with the degree of the excited state
polarization. The 1-nitronaphthalene molecular system was studied to clarify the
ultrafast non-fluorescent deactivation mechanism experimentally observed after the
absorption transitions, as well as to characterize the transient absorption spectra also
observed in the experiments. A very efficient intersystem crossing was found between
the first singlet excited state and the second triplet state, which explains the nonfluorescent decay of this molecular system. The proposed deactivation model allows
properly describing the transient absorption spectra in methanol and ethanol solvents by
absorption transitions from the triplet electronic states. Finally, the daidzein molecular
system was studied to understand why in polar protic solvent, such as water, the system
is fluorescent, showing a very large Stokes shift value and in polar aprotic solvent, such
as acetonitrila, the fluorescence is not observed. In that sense, it was studied the
evolution of the excited electronic states in water and in acetonitrile after the absorption
transition. The topology of the excited electronic states is different for each solvent, in
acetonitrile the system is accessible to a very efficient intersystem crossing that enables
the non-fluorescent decay. In water the picture is different, the intersystem crossing is
not possible to occur and the system decays by fluorescence to the ground electronic
state. In the fluorescent state is observed a considerable electronic polarization that
causes the so large Stokes shift value experimentally observed.
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Introdução
A evolução dos sistemas moleculares após a absorção de luz é um tópico atual da físicoquímica molecular. O estudo das propriedades dos estados eletrônicos excitados tem
permitido o desenvolvimento de sistemas moleculares funcionais, capazes de
desencadear diferentes tipos de processos após a absorção de energia. Vários exemplos
de grande relevância podem ser mencionados. No caso das células solares sensibilizadas
(light harvest) [1] é possível a conversão de energia luminosa em energia elétrica de uma
forma muito eficiente e barata. A terapia fotodinâmica

[2]

é outro exemplo, onde o

tratamento contra varias doenças e tipos de câncer, é baseada na evolução de sistemas
moleculares excitados. Por outra parte, o desenvolvimento dos sensores fluorescentes [3,
4]

, em conjunto com a evolução da single-molecule spectroscopy

[5]

, tem permitido

desenvolver métodos de processamento de imagens muito precisas, métodos de
rastreamento de estruturas moleculares, de detecção de reações químicas e outros
muitos processos [4, 6].
Toda essa aplicabilidade, decorrente das propriedades dos estados eletrônicos
excitados de sistemas moleculares, carrega grandes desafios para os métodos teóricos,
principalmente sabendo que todos esses processos geralmente ocorrem interagindo com
um ambiente líquido. A influência do meio nas propriedades moleculares é um
elemento muito importante que deve ser levado em consideração nos estudos teóricos,
pois inevitavelmente tem uma influência relevante na atividade dos sistemas
moleculares. Essa não é uma tarefa fácil, pois o grande número de átomos envolvidos,
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mesmo nos sistemas mais simples, faz com que as equações da mecânica quântica não
possam ser aplicadas com toda a formalidade.
A presente tese está orientada a estudar como são modificadas as propriedades dos
estados eletrônicos excitados de sistemas moleculares ao interagir com o meio, desde
que a grande maioria de processos químicos e biológicos acontecem em meio líquido.
Os métodos tradicionais que consideram os efeitos do solvente através das teorias
clássicas de Onsager e Kirkwood [7, 8], da Teoria de Campo de Reação Auto-consistente
(SCRF)

[9, 10]

ou do modelo continuo polarizável (PCM)

[11]

, são métodos que têm

mostrado muitas debilidades. Estas debilidades devem-se, entre outros fatores, a que
não são consideradas explicitamente as moléculas do meio e não é possível considerar
interações importantes entre sítios moleculares como, por exemplo, as ligações de
hidrogênio. Tudo isso, carrega a necessidade de criar outros modelos teóricos onde as
moléculas dos líquidos (solventes) possam ser consideradas explicitamente. A teoria do
funcional da densidade (DFT) tem ajudado muito neste sentido, permitindo tratar
quanticamente a dinâmica de sistemas moleculares, no estado eletrônico fundamental,
que podem ser formados por até várias centenas de átomos. Dessa forma, vários
métodos têm sido desenvolvidos, como a dinâmica de Carr-Parrinello (CPMD)

[12]

ea

dinâmica de Born-Oppenheimer [13], entre outras.
O problema no estudo dos estados eletrônicos excitados é um pouco mais
complicado, por varias razões. Primeiramente, as funções de onda de estados eletrônicos
excitados são principalmente determinadas usando métodos multiconfiguracionais ou
interação de configurações, limitando assim as dimensões do sistema a ser tratado
quanticamente. Em segundo lugar, existe uma grande variedade de processos físicoquímicos desencadeados pela excitação dos sistemas moleculares, como transferências
de carga, transferência de energia, fotodissociação, isomerização, fluorescência,
fosforescência, decaimento não radiativo, etc., que representam tópicos atuais da físicoquímica teórica e representam um desafio ainda maior quando é preciso considerar a
interação com o meio.
As metodologias mais usadas no estudo destes sistemas moleculares em meio
líquido combinam cálculos de mecânica quântica com cálculos de mecânica molecular
(QM/MM). Nestes casos, a região molecular de maior interesse é tratada com o
hamiltoniano quântico, enquanto o resto do sistema é considerado classicamente. Na
forma tradicional desta metodologia, a cada passo da simulação clássica é feito um
cálculo de mecânica quântica no subsistema descrito pelo hamiltoniano quântico,
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tirando informações dos gradientes, energias, probabilidade de transição, etc. Enquanto,
outra variante da metodologia QM/MM, foi proposta por Coutinho e Canuto

[14]

,

chamada de QM/MM-sequencial. Neste caso, é realizada a simulação clássica do
líquido a fim de gerar configurações representativas do ensemble estudado e que
posteriormente são usadas nos cálculos de mecânica quântica. Esta metodologia
QM/MM-sequencial, é muito viável do ponto de vista computacional, mas, não oferece
informação temporal do sistema, desde que é baseada no método de Monte Carlo. Daí
aparecem algumas dificuldades para trabalhar nos estados eletrônicos excitados, onde o
equilíbrio eletrostático com o solvente depende dos tempos de vida dos estados
excitados. No entanto, algumas aproximações podem ser feitas a fim de ter um relativo
controle do equilíbrio eletrostático com o solvente e da polarização eletrônica dos
estados eletrônicos excitados e que serão aplicadas em alguns dos trabalhos
apresentados nesta tese.
Na presente tese são apresentados dois trabalhos teóricos relacionados ao sistema
molecular HSO2 em fase gasosa. A idéia inicial do estudo deste sistema molecular era
considerar diferentes fatores, como efeito do meio e excitações ro-vibracionais, que
influenciam na reatividade de reações químicas contempladas na superfície de energia
potencial deste sistema e que apresentam interesse atmosférico. A influência das
excitações vibracionais dos reagentes em algumas destas reações já foram estudadas em
trabalhos anteriores. Portanto, no primeiro trabalho apresentado nesta tese é estudado o
efeito da energia rotacional dos reagentes na reatividade da reação OH+SO. A
solvatação, ou microsolvatação de caminhos de reação, seria também estudada para
analisar a influência da água da troposfera nas reações químicas. Mas, este estudo não
foi realizado, pois ficou em dúvida o mecanismo de conexão entre as regiões mais
energética e menos energética da superfície de energia potencial do HSO2 em fase
gasosa, devido à publicação de um trabalho teórico

[15]

que discordava com o

mecanismo já proposto. Assim, o estudo do sistema molecular HSO2 foi reorientado à
reavaliação de algumas regiões da superfície de energia potencial em fase gasosa. Este é
o segundo trabalho apresentado nesta tese, onde trata-se de caracterizar as estruturas
estacionárias deste sistema molecular, incluindo um estado de transição que ligue as
regiões de maiores e menores energias da superfície de energia potencial.
Na tese são apresentados também três trabalhos teóricos relacionados com o efeito
de solvente em estados excitados. Estes trabalhos foram realizados a fim de estender as
experiências acumuladas por nosso grupo de trabalho na solvatação de sistemas
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moleculares ao estudo de estados eletrônicos excitados. Um dos trabalhos está
relacionado com os deslocamentos espectrais da emissão da acetona em água, tentando
esclarecer a influência da polarização eletrônica do estado excitado no espectro de
emissão. Posteriormente é apresentado um estudo teórico relacionado à fotofísica do
sistema molecular 1-nitronaftaleno. Neste sistema trata-se de explicar a ultrarápida troca
de multiplicidade observada experimentalmente neste sistema molecular após a
transição de absorção. Os espectros de absorção transitória observados neste sistema
molecular também são estudados incluindo o efeito do solvente. Finalmente é estudada
a fotofísica do sistema molecular daidzein, da família dos flavonóides, a fim de
esclarecer as causas que provocam o grande valor de Stokes shift observado
experimentalmente em água e a não fluorescência em acetonitrila.
A tese está dividida principalmente em duas partes, a primeira onde são
apresentados os métodos teóricos que fundamentam os estudos realizados e a segunda
parte onde se discutem os sistemas estudados.
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Capítulo 1
1. Teoria dos cálculos de mecânica
quântica
Neste capítulo são apresentados alguns dos métodos teóricos da mecânica quântica
usados para determinar propriedades da estrutura eletrônica de sistemas moleculares.
Estes métodos, em essência, tratam de resolver aproximadamente a equação de
Schrödinger em sistemas moleculares.
Primeiramente será discutida a aproximação de Born-Oppenheimer

[16, 17]

, pois

representa um conceito fundamental no qual é baseado a grande maioria dos métodos de
cálculos de mecânica quântica para sistemas moleculares. Em seguida será analisada a
aproximação de Hartree-Fock, que é de grande importância na resolução do problema
eletrônico [18]. Mais adiante será feita uma revisão dos métodos de cálculo de mecânica
quântica

além de

Hartree-Fock, como interação

multiconfiguracionais e métodos perturbativos.
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Teoria dos cálculos de mecânica quântica

1.1. A aproximação de Born-Oppenheimer
As funções de onda e as energias dos sistemas atômicos e moleculares são obtidas a
partir da equação de Schrödinger, que na forma não relativista independente do tempo
tem a seguinte forma:

Hˆ ψ (r, R) = Eψ (r, R) ,

(1.1)

onde r e R representam as coordenadas eletrônicas e nucleares respectivamente.
Supondo os núcleos e elétrons como partículas pontuais e não considerando a interação
spin-órbita e outras interações relativísticas, pode-se escrever o hamiltoniano molecular
na seguinte forma:

Zα Z β e 2
Zα e 2
1 2 h2
e2
h2
2
ˆ
H =− ∑
∇α −
− ∑∑
+ ∑∑ ,
∑ ∇i + ∑∑
Rαβ
2 α mα
2me i
i i > j rij
α β >α
α i Rα − ri
144244
3 142
4 43
4 1442443 1442443 14
243
TˆN

Tˆe

VˆNN

VˆeN

(1.2)

Vˆee

onde os núcleos são representados por α e β e os elétrons por i e j. Rαβ=|Rα-Rβ| e
rij=|ri-rj| representam as distâncias entre cada par núcleo-núcleo e elétron-elétron
respectivamente. As magnitudes mα e me são, na ordem, as massas do α-ésimo núcleo
atômico e a massa do elétron. Daqui para frente, neste capítulo serão utilizadas as
unidades atômicas (e=ћ=me=1). O primeiro termo ( T̂N ) da equação (1.2) é o operador de
energia cinética dos núcleos atômicos e o segundo termo ( Tˆe ) é o operador da energia
cinética dos elétrons. O terceiro termo (VˆNN ) representa a energia potencial repulsiva
entre os núcleos com números atômicos Zα e Zβ, enquanto o quarto termo (VˆeN ) é a
energia potencial atrativa entre elétrons e núcleos. O último termo (Vˆee ) indica a
energia potencial das interações repulsivas entre os elétrons.
O hamiltoniano (1.2) torna extremamente complicada a resolução da equação de
Schrödinger, mas fazendo algumas aproximações a resolução do problema pode-se
simplificar muito. O fato de que as massas dos núcleos sejam muito maiores que as
massas dos elétrons, indica que os elétrons vão se mover muito mais rápido que os
núcleos atômicos, podendo-se considerar que os núcleos atômicos ficam fixos enquanto
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os elétrons se movimentam. Nessa aproximação, a magnitude Rαβ, na equação (1.2), não
é mais uma variável e o termo VˆNN vira uma constante na configuração nuclear dada.
Portanto, o movimento dos elétrons estará governado pela equação

Hˆ e Φ n (r; R) = ε n (R)Φ n (r; R) ,

(1.3)

onde Ĥ e representa o hamiltoniano puramente eletrônico, definido pela expressão

Hˆ e = Tˆe + Vˆee + VˆeN + VˆNN .

(1.4)

Φ n (r; R ) e ε n (R ) são as autofunções e autovalores do hamiltoniano eletrônico (1.4) e
dependem parametricamente de R. Essas autofunções adiabáticas formam uma base
completa, portanto, a função de onda molecular pode-se representar como uma
combinação linear desse conjunto completo de bases:

ψ ( r , R ) = ∑ χ n ( R )Φ n ( r ; R ) .

(1.5)

n

Nesta expressão χ n (R ) é a função de onda nuclear na representação adiabática.
Substituindo (1.5) em (1.1) e integrando por todo o espaço sobre as coordenadas
eletrônicas, obtém-se um sistema de equações acopladas de seguinte forma:

ˆ (R) χ (R) = Eχ (R) ,
[Tˆ (R) + VˆNN (R) + ε m (R)]χ m (R) + ∑ Λ
mn
n
m

(1.6)

n

sendo Λ̂ mn os elementos matriciais do operador de acoplamento Λ̂ , expressados como:

ˆ = −∑ 1 ⎛⎜ A(α ) ∂ + 1 B (α ) ⎞⎟ ,
Λ
mn
⎜ mn ∂R 2 mn ⎟
α mα ⎝
i
⎠

(1.7)

ˆ (α ) e Bˆ (α ) são os seguintes:
os elementos das matrizes A
(α )
Amn
= ∫ Φ *m

∂
Φ nd 3r,
∂Rα

(α )
Bmn
= ∫ Φ *m

∂2
Φ nd 3r
∂Rα2

(1.8)

O sistema de equações acopladas (1.6) é muito complicado de resolver, mas o
problema se simplifica desprezando os elementos não diagonais Λ̂ mn (m≠n) da matriz
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de acoplamento Λ̂ . Essa aproximação é chamada de aproximação adiabática e está
pressupondo que não vai haver interação entre os estados eletrônicos do sistema
molecular estudado. Portanto, dentro dessa aproximação, a equação (1.5) adota a forma:

ψ (r, R ) = χ n (R )Φ n (r; R ) ,

(1.9)

sendo possível desacoplar as equações (1.6), e a aproximação adiabática para a função
de onda nuclear obtém-se como:

Hˆ nad χ n (R) = Eχ n (R) ,

(1.10)

onde o hamiltoniano adiabático nuclear é:

ˆ (R) .
Hˆ nad = TˆN + ε n (R) + Λ
nn

(1.11)

Em algumas circunstâncias, entretanto, a aproximação (1.9) não é válida e não é
possível separar os movimentos eletrônico e nuclear. Geralmente, isso acontece em
regiões onde os estados eletrônicos ficam muito próximos. Nestas regiões de
degenerescência (ou intersecções cônicas

[19-21]

), o acoplamento eletrônico-vibracional

torna-se importante e não é possível desacoplar o sistema de equações (1.6).
Geralmente, nos sistemas moleculares, os elementos Λ̂ nn (R) são muito menores
que o potencial adiabático ε n (R ) . Portanto, obtém-se a aproximação de BornOppenheimer (ABO) da seguinte forma:

[Tˆ (R) + ε n (R)]χ m (R) = Eχ n (R) .

(1.12)

Nesta expressão, fica claro que a energia eletrônica ε n (R ) será a energia potencial de
interação no problema nuclear, ou seja, a superfície de energia potencial (SEP) que
controla o movimento dos núcleos.
Assim, a aproximação de Born-Oppenheimer para sistemas moleculares, permite
resolver o problema dos movimentos nucleares na molécula seguindo uma metodologia
relativamente mais fácil. A completa separação entre o movimento dos núcleos e dos
elétrons permite, em primeiro lugar, resolver o problema eletrônico em configurações
com os núcleos fixos, obtendo-se os valores ε n (R ) em função das coordenadas
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nucleares que definem a SEP do sistema. Uma vez resolvido o problema eletrônico, se
resolveria o problema nuclear considerando ε n (R ) como potencial de interação que
controla o movimento dos núcleos.

1.2. Cálculos ab initio
Num sistema molecular formado por ne elétrons e N núcleos, o hamiltoniano eletrônico
numa configuração nuclear fixa pode ser escrito da seguinte forma:
ne

Hˆ e = ∑ hˆ(i ) + Vee + VNN .

(1.13)

i

O segundo e terceiro termo dessa expressão são mostrados na equação (1.2), indicando
respectivamente as interações elétron-elétron e núcleo-núcleo, enquanto o primeiro
termo indica o hamiltoniano de um elétron (ou do caroço):
N
Z
1
hˆ(i ) = − ∇ i2 + ∑ k .
2
k Rik

(1.14)

Rik = |ri-Rk | e rij têm o mesmo significado que na seção anterior. Portanto, a equação
(1.3) fica da seguinte maneira:
⎛ n ˆ
⎞
⎜ ∑ h(i ) + Vee + VNN ⎟Φ n (r ) = ε n Φ n (r ) ,
⎝ i
⎠

(1.15)

as dependências de hˆ(i) , ε n e Φ n das coordenadas R foram omitidas por comodidade.
A resolução da equação (1.15) é normalmente chamada de cálculo ab initio. A sua
resolução para sistemas moleculares necessita de métodos aproximados, alguns dos
quais serão discutidos neste capítulo.
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1.3. A aproximação de Hartree-Fock
A resolução do problema eletrônico, em sistemas de muitos elétrons, pode ser abordada
partindo da aproximação de partículas independentes. Assim, a função de onda é
representada pelo produto de funções monoeletrônicas, chamadas de orbitais
moleculares. Só que esse produto tem que cumprir o princípio de antissimetria da
função de onda

[22]

, ou seja, a função de onda eletrônica deve ser antissimétrica ante a

troca das coordenadas espaciais e de spin de dois elétrons quaisquer. Essa propriedade é
satisfeita expressando a função de onda na forma do determinante de Slater:

Φ=

ψ 1 (1) ψ 1 (2) L ψ 1 (n)
1 ψ 2 (1) ψ 2 (2) L ψ 2 (n)
n!

M
M
O
M
ψ N (1) ψ N (2) L ψ N (n)

,

(1.16)

onde as funções monoeletrônica ψ i representam os spin-orbitais moleculares, que são o
produto da função espacial e da função de spin:

ψ i ( j ) = φi (r j )α (ω j ) ou ψ i ( j ) = φi (r j ) β (ω j ) .

(1.17)

As variáveis rj e ω j são as coordenadas espaciais e de spin do elétron j.
A aproximação de Hartree-Fock (HF) [23] usa a função de onda (1.16) como função
de tentativa no método variacional

[22]

para descrever o estado fundamental de um

sistema molecular qualquer. Dessa forma, os orbitais ψ i são otimizados para obter o
melhor determinante de Slater que possa descrever esse estado eletrônico.
A função de onda, no cálculo variacional, é determinada encontrando o extremo do
funcional energia:

ε = ∫ Φ* Hˆ Φdτ ,

(1.18)

e o sucesso do método depende da função de tentativa escolhida. A função de onda
(1.16) pode ser escrita da seguinte forma:

Φ = Aˆ [ψ 1 (1)ψ 2 (2)Lψ n (n)] ,

(1.19)
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onde o operador Â é o operador de antissimetria seguinte:

1 n!
(−1) k Pˆ ,
Aˆ =
∑
n k =1

(1.20)

sendo P̂ o operador de permutações de duas partículas. O operador Â satisfaz as
seguintes relações:

Aˆ 2 = n!Aˆ ,

Aˆ + = Aˆ ,

⎛1
Aˆ ⎜
⎜r
⎝ ij

⎞ ⎛1
⎟=⎜
⎟ ⎜r
⎠ ⎝ ij

⎞
⎟ Aˆ ,
⎟
⎠

Aˆ hˆ(i ) = hˆ(i) Aˆ .

(1.21)

Usando a função de tentativa (1.19) e o hamiltoniano eletrônico (1.13) no cálculo
variacional, a equação (1.18) fica da seguinte forma:

1
*
Aˆ * [ψ 1 (1)ψ 2 (2) Lψ n (n)] hˆ(i) Aˆ [ψ 1 (1)ψ 2 (2) Lψ n (n)]dτ +
∑
∫
! 4
i
1n4
444444444
42444444444444
3

ε=

I1

(1.22)

⎛ ⎞
1 1
* 1
Aˆ * [ψ 1 (1)ψ 2 (2) Lψ n (n)] ⎜ ⎟ Aˆ [ψ 1 (1)ψ 2 (2) Lψ n (n)]dτ .
+
∑
∫
⎜r ⎟
2 n! i ≠ j
ij ⎠
144444444444424⎝44
4444444443
I2

Agora, se os spin-orbitais moleculares ψ k não formassem um conjunto de funções
ortonormais, eles poderiam ser transformados através de uma transformação unitária a
um novo conjunto de spin-orbitais ortonormais {ψ k′ } , onde as funções de onda antes e
depois da transformação somente vão ser diferentes por um fator de fase

[24]

. Assim,

sem perda de generalidade podemos considerar que os spin-orbitais ψ k formam um
conjunto ortonormal. Portanto, aplicando as propriedades (1.21) e sabendo que

∫ψ (i)ψ
i

j

(i)d 3 ri = δ i j , I1 e I2 ficam:

ne

I1 = ∑ ∫ψ i (i)hˆ(i)ψ i (i)d 3 ri
i =1

I2 =

⎤
1 ne ⎡ *
1
1
*
3
3
*
*
3
3
⎢∫ψ i (i)ψ j ( j ) ψ i (i)ψ j ( j )d ri d r j − ∫ψ i (i)ψ j ( j ) ψ j (i)ψ i ( j )d ri d r j ⎥
∑
2 i , j ⎢⎣
rij
rij
⎥⎦

.
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Escrevendo de forma mais simplificada, o funcional energia do sistema fica:
ne

ε = ∑ i hˆ i +
i =1

1 ne
∑ ij ij ,
2 i, j

(1.23)

onde i indica o spin-orbital ψ i (i ) e o segundo termo engloba as integrais de dois
elétrons

ij ij = ij ij − ij ji

(1.24)

com

ij kl = ∫ψ i* (1)ψ *j (2)

1
ψ k (1)ψ l (2)dr1dr2 .
r12

(1.25)

O primeiro termo da direita na equação (1.24) é a repulsão coulombiana entre dois
elétrons nos orbitais i e j. O segundo termo é a interação de troca entre os elétrons
nesses orbitais. Essa é uma interação que não tem análogo clássico e se origina da
indistinguibilidade das partículas, que impõe a antissimetria da função de onda.
O passo seguinte é encontrar os spin-orbitais moleculares ψ i que minimizam o
funcional

ε

mantendo a ortogonalidade entre eles. Para isso são usados os

multiplicadores de Lagrange, onde agora o funcional a minimizar é o seguinte:
ne

ζ = ∑ i hˆ i +
i =1

ne
1 ne
ij
ij
+
λij ( i j − δ ij )
∑
∑
2 i, j
i, j

(1.26)

sendo λij são os multiplicadores de Lagrange. Minimizando este funcional, (ver detalhes
na Ref. [24]) se obtém:
1 ne
fˆ (1)ψ i (1) = ∑ λijψ j (1) ,
2 j =i

(1.27)

onde f é o operador de Fock:
ne

[

]

fˆ (1) = hˆ(1) + ∑ Ĵ i (1) − K̂ i (1) ,
i =1

(1.28)

com Ĵ i e K̂ i definidos da seguinte forma

⎡
⎤
1
Ĵ j (1)ψ i (1) = ⎢∫ψ *j (2) ψ j (2)dr2 ⎥ψ i (1)
r12
⎣
⎦

(1.29)
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⎡
⎤
1
K̂ j (1)ψ i (1) = ⎢∫ψ *j (2) ψ i (2)dr2 ⎥ψ j (1) .
r12
⎣
⎦

(1.30)

Diagonalizando a matriz hermitiana λ da equação (1.27) através de uma transformação
unitária, obtém-se um novo conjunto de spin-orbitais que diferem dos anteriores
somente por um fator de fase

[24]

. Dessa forma, obtém-se a equação de Hartree-Fock

para a determinação dos spin-orbitais ψ i , da seguinte forma:

fˆ (1)ψ i (1) = ε iψ i (1)

(1.31)

Esse novo conjunto ψ i são os autovetores do operador de Fock, e também são os
orbitais que minimizam o funcional energia do sistema (1.23). Os autovalores ε i são
interpretados como sendo as energias associadas aos orbitais moleculares, pois o
operador fˆ representa todas as interações que sente cada elétron.
O operador Ĵ j , ou operador de Coulomb, representa o potencial médio gerado por
um elétron no orbital j e o operador de troca K̂ j faz a troca entre os elétrons do orbital j
e do orbital em que o operador atua. Somando sobre todos os orbitais ocupados, temos
que cada elétron sentirá um campo médio gerado pelos outros elétrons. Se deve notar
que o campo médio depende dos spin-orbitais ocupados, portanto, a equação de HartreeFock tem que ser resolvida iterativamente. No começo um conjunto de orbitais iniciais é
usado para construir o campo inicial que possibilita a obtenção de um novo conjunto de
spin-orbitais e um novo valor do funcional energia do sistema. Esse processo é repetido
iterativamente até a convergência da energia do sistema, quando é atingido um campo
autoconsistente.
A aproximação de Hartree-Fock, sendo uma aproximação de campo médio, não
considera a energia de correlação eletrônica. Portanto, melhoras na energia do sistema
têm que ser obtidas com métodos além de Hartree-Fock.

1.4. Cálculos além de Hartree-Fock
Os resultados dos cálculos HF têm indicado em muitos casos bons resultados em vários
tipos de problemas, como otimizações de geometrias de equilíbrio de moléculas. Além
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disso, é sabido que a energia de HF representa a maior parte da energia total do sistema,
usualmente entre o 95 e 99 %

[18]

. Porém, na grande maioria dos problemas da físico-

química a energia de correlação eletrônica é extremadamente importante, pois é da
ordem das magnitudes de interesse, sendo necessário obter energias do sistema além da
energia de HF. A energia de correlação é definida através da diferença entre a energia
exata do sistema e a energia de HF:
Ecorr = Eexata − EHF .

(1.32)

A seguir serão discutidos alguns dos métodos usados para obter parte da energia de
correlação dos sistemas moleculares.

1.4.1. Métodos de interação de configurações e campo
autoconsistente multiconfiguracional
Uma forma sistemática de incluir energia de correlação é expandir a função de onda
eletrônica em mais de um determinante de Slater
Φ = ∑ c k Dk ,

(1.33)

k

neste caso, D0 seria o determinante de Slater da função de onda para o estado de
referência, composto pelos orbitais moleculares mais baixos, enquanto Dk (K>0) são
determinantes de Slater com um ou mais elétrons em orbitais virtuais. Desta forma, a
função de onda (1.33), tem contribuição de varias configurações possíveis do sistema
quântico. Essa metodologia é chamada de interação de configurações [24, 25]. Os orbitais
moleculares, ocupados e virtuais, usados nestes cálculos, geralmente são os orbitais
moleculares obtidos de cálculos HF (orbitais SCF) e os coeficientes ck do cálculo de
interação de configurações são otimizados no cálculo variacional. Os cálculos de
interação de configurações são classificados pelo número de excitações eletrônicas
feitas para orbitais virtuais. Se somente um elétron é excitado de cada vez para formar
um novo determinante de Slater, é chamado de interação de configurações de excitações
simples (CIS)

[26]

. Os cálculos CIS podem dar energias aproximadas dos estados

eletrônico excitados, mas não modificam a energia do estado fundamental, pois,
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segundo o teorema de Brillouin

[24]

os determinantes formados por excitações simples

não interagem com o estado de referência D0. Excitações simples e duplas (CISD)

[26]

sim permitem calcular parte da energia de correlação eletrônica, mas, ao truncar as
excitações só a simples e duplas o método vira não consistente com o tamanho do
sistema

[24]

. Uma variante de considerar as excitações duplas é usando elas de forma

perturbativa no espaço das excitações simples. Este método é conhecido como CIS(D)
[27]

, é consistente com o tamanho do sistema molecular e é muito usado no estudo de

estados excitados como uma correção aos cálculos CIS. Este método, CIS(D), é
amplamente usado nos trabalhos apresentados nesta tese nos cálculos de energias de
transição. Excitações triplas (CISDT)

[26]

ou quádruplas (CISDTQ)

[26]

são usadas

somente quando for desejado resultados muito precisos da energia do sistema. Cálculos
de interação de configurações incluindo todas as excitações possíveis são chamados de
full-configuration interaction (FCI). Cálculos FCI usando uma base infinita dariam
resultados exatos do sistema quântico estudado, mas cálculos desse tipo, mesmo para
base finita, são raramente feitos pelo grande esforço computacional.
A convergência dos métodos interação de configurações é relativamente lenta,
portanto, têm que ser incluídos muitos orbitais SCF para obter bons resultados. Outra
forma de obter bons resultados nos cálculos de interação de configurações é usando o
método de campo autoconsistente multiconfiguracional (MCSCF)

[24, 25]

. Nesses

cálculos a função de onda é representada da mesma forma que no cálculo de interação
de configurações (equação (1.33)), mas no cálculo variacional são otimizados tanto os
coeficientes ck, da interação de configurações, quanto os orbitais SCF. Os orbitais SCF
são modificados no cálculo variacional mudando os coeficientes que definem o orbital
molecular em função das funções-base. Desta forma, pode-se obter melhores resultados
incluindo relativamente poucos orbitais SCF. Nos cálculos MCSFC, os orbitais
moleculares são divididos em três grupos, inativos, ativos e virtuais

[28]

. Os orbitais

inativos são mantidos duplamente ocupados e os virtuais são orbitais desocupados. Nos
orbitais ativos são distribuídos os elétrons ativos para gerar as diferentes configurações.
Se os elétrons ativos são distribuídos de todas as formas possíveis nos orbitais ativos, o
cálculo é conhecido como CASSCF (Complete Active Space Self Consistent Field). Se o
número de excitações dentro do espaço ativo é restringido, então é um cálculo RASSCF
(Restricted Active Space Self Consistent Field). Comumente os orbitais ativos são os
orbitais moleculares de valência que derivam dos orbitais atômicos dos átomos que
formam a molécula. O método CASSCF é amplamente usado nos trabalhos
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apresentados nesta tese no estudo de propriedades e otimização de geometrias de
estados excitados.

1.4.2. Métodos perturbativos (Rayleigh-Schrödinger)
Os métodos perturbativos, em geral, permitem descrever um sistema quântico
determinado a partir de outros sistemas quânticos menos complexos. Nesta seção será
discutida a teoria de perturbação de Rayleigh-Schrödinger [22], que é amplamente usada
na físico-química computacional. Posteriormente faremos uma pequena discussão de
como ela é aplicada nos métodos perturbativos mais difundidos, a teoria de perturbação
de Møller Plesset (MP) [29] e o método perturbativos de segunda ordem de espaço ativo
completo (CASPT2) [26, 30].
O problema de autovalores a ser resolvido é o seguinte:

Hˆ ψ n = Enψ n ,

(1.34)

mas, na teoria de Rayleigh-Schrödinger o hamiltoniano é dividido em duas partes, o
hamiltoniano não perturbado mais a perturbação,

Hˆ = Hˆ 0 + Hˆ ' ,

(1.35)

sendo H0 o hamiltoniano não perturbado com autovalores e autofunções conhecidos:

Hˆ 0ψ n(0) = E0(0)ψ n(0) .

(1.36)

Supondo que a perturbação se aplica gradualmente desde o sistema não perturbado até o
sistema perturbado, o hamiltoniano poderia ser representado da seguinte forma:

Hˆ = Hˆ 0 + λHˆ '

(1.37)

onde λ vai desde zero até um. Assim, tanto as autofunções quanto os autovalores de Ĥ
vão depender do parâmetro λ. Ou seja, ψ n = ψ n (λ , q ) e E n = E n (λ ) , sendo q as
coordenadas do sistema. Fazendo uma expansão em series de Taylor dos autovalores e
autofunções, fica:
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ψ n = ψ n(0) + λψ n(1) + λ2ψ n( 2) + L + λkψ nk + L

(1.38)

En = En( 0) + λEn(1) + λ2 En( 2) + L + λk Enk + L,

(1.39)

onde ψ n(k ) e En(k ) são as correções de ordem k da função de onda e da energia
respectivamente.
Substituindo (1.38) e (1.39) em (1.34), fazendo uma diagonalização intermediaria
[24]

entre as autofunções ψ n( 0 ) e ψ n(k ) , e igualando os termos da mesma potencia em λ,

vamos ter:

Hˆ 0ψ n(0) = En(0)ψ n(0)

(1.40)

Hˆ 0ψ n(1) + Hˆ 'ψ n(0) = En(0)ψ n(1) + En(1)ψ n(0)

(1.41)

Hˆ 0ψ n( 2) + Hˆ 'ψ n(1) = En(0)ψ n( 2) + En(1)ψ n(1) + En( 2)ψ n(0)

(1.42)

' ( 2)
( 0 ) ( 3)
(1) ( 2 )
( 2 ) (1)
( 3) ( 0 )
Hˆ 0ψ n(3) + Hˆ ψ
n = En ψ n + En ψ n + En ψ n + En ψ n

(1.43)

M

M

Multiplicando cada uma das equações anteriores por ψ n*(0 ) , integrando por todo o
espaço e usando a condição de ortogonalidade entre as autofunções ψ n( 0 ) e ψ n(k ) , fica:

En( 0) = ψ n( 0) Hˆ 0 ψ n( 0)

(1.44)

En(1) = ψ n( 0) Hˆ ' ψ n( 0)

(1.45)

En( 2) = ψ n( 0) Hˆ ' ψ n(1)

(1.46)

M

M

Dos resultados anteriores pode-se ver que as correções de ordem k da energia vão
depender somente das funções de onda de ordem inferior. Como indica a equação
(1.45), a correção de primeira ordem da energia é o valor médio da perturbação. Para
determinar a correção de primeira ordem da função de onda, expandimos a função de
onda no conjunto completo de autofunções não perturbadas:

ψ n(1) = ∑ a mψ m( 0 )
m

onde

am = ψ m( 0) ψ n(1) .

(1.47)
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Agora, multiplicando (1.41) por ψ m*(0 ) , integrando e usando a expansão (1.47) obtém-se
a correção de primeira ordem da função de onda:

ψ

(1)
n

=∑

m≠n

ψ m( 0 ) Hˆ ' ψ n( 0)
E

(0)
n

−E

( 0)
m

ψ m( 0) .

(1.48)

Usando esta correção de primeira ordem da função de onda na equação (1.46), pode-se
determinar a correção de segunda ordem da energia, ficando:

E n( 2 ) = ∑

m≠ n

ψ m( 0 ) Hˆ ' ψ n( 0 )
E n( 0 ) − E m( 0 )

2

.

(1.49)

As correções de ordens superiores podem ser obtidas seguindo a metodologia descrita,
detalhes podem ser encontradas em textos mais avançados como o Szabo e Ostlund [24].
Como foi comentado anteriormente, a teoria de perturbação de RayleihgSchrödinger

[22]

é aplicada nos métodos perturbativos de Møller Plesset

[29]

e CASPT2

[26, 30]

. No método perturbativo de Møller Plesset o hamiltoniano não perturbado é a

soma por todos os elétrons do operador de Fock (equação 1.28), obtendo-se:
n
n ⎛
n
⎞
Hˆ 0 = ∑ fˆi = ∑ ⎜⎜ hˆi + ∑ ( Jˆij − Kˆ ij ) ⎟⎟ .
i =1
i =1 ⎝
j =1
⎠

(1.50)

A perturbação é determinada subtraindo o hamiltoniano não perturbado do hamiltoniano
total:
n
n ⎛
n
⎞
Hˆ ' = Hˆ − Hˆ 0 = ∑ hˆi + Vee − ∑ ⎜⎜ hˆi + ∑ ( Jˆij − Kˆ ij ) ⎟⎟ = Vee − 2 Vee .
i =1
i =1 ⎝
j =1
⎠

(1.51)

Dessa expressão pode-se ver que a correção de primeira ordem da energia, que seria
o valor médio da perturbação é a energia de Hartree-Fock. Portanto, a correção para a
energia de correlação começa com a correção de segunda ordem, MP2 (MP, de Møller
Plesset). O método MP2 é muito usado nesta tese na otimização de geometrias
correspondentes ao estado fundamental. As correções de ordem superior também podem
ser obtidas, como MP3, MP4 e assim por diante. Infelizmente, as perturbações de ordem
superior, geralmente não seguem um comportamento monotônico convergente a um
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valor limite, onde cada correção deveria manter o mesmo sinal e diminuir em
magnitude.
Outra forma de usar o método perturbativo é usando a função de onda obtida de
cálculos CASSCF como a função de onda de ordem zero. Este é o caso do método
CASPT2 (ou CASPTn)

[26, 30]

. Uma dificuldade deste método é o fato de a função de

onda CASSCF não ser autofunção do hamiltoniano não perturbado (1.50), portanto, Ĥ 0
tem que ser redefinido. A solução proposta para resolver esse problema [30] foi projetar o
hamiltoniano Ĥ 0 no espaço das funções de interação de configurações. Esse
procedimento é feito com a ajuda dos seguintes operadores de projeção. P̂0 projeta no
espaço da função de onda de referência inicial (V0), enquanto P̂K projeta no espaço
definido pelo complemento ortogonal do espaço V0, pertencentes ao espaço ativo usado
para gerar a função de onda CAS. P̂SD projeta no espaço VSD, formado por todos os
estados obtidos das substituições simples e duplas partindo de V0. E P̂TQ vai projetar no
espaço VTQ que contem todas as excitações de maior ordem não incluídas nos espaços
anteriores. Usando esses operadores de projeção sobre o operador de Fock CASSCF, F̂
[30]

, obtém-se o hamiltoniano não perturbado do método CASPTn:
Hˆ 0CASPT = Pˆ0 FˆPˆ0 + PˆK FˆPˆK + PˆSD FˆPˆSD + PˆTQ FˆPˆTQ .

(1.52)

De forma geral, essa é a metodologia usada na obtenção do hamiltoniano não
perturbado nos cálculos CASPTn. Aplicando a teoria de perturbação antes descrita até
segunda ordem nesse hamiltoniano e usando a função de onda CASSCF como função
de ordem zero, obtêm-se energias CASPT2 que contém uma parte significativa da
energia de correlação eletrônica. Este método é usado em vários dos trabalhos
apresentados para calcular as energias de estados eletrônicos e energias de transição.

1.5. Decaimento não radiativo
Nesta seção serão discutidos alguns elementos do decaimento não radiativo em sistemas
moleculares, dada a importância que têm em dois dos trabalhos apresentados nesta tese.

35

36

Teoria dos cálculos de mecânica quântica
Após a transição de absorção para os estados eletrônicos excitados, geralmente o
sistema fica excitado vibracionalmente. Antes que o sistema possa se mover pela
superfície de energia potencial do estado excitado, a energia vibracional é distribuída
nos modos normais de vibração. Logo depois, podem ocorrer vários processos,
começando pelo esfriamento vibracional e relaxação da geometria para a configuração
de equilíbrio. Neste processo, desconsiderando fotoprodutos de reação, o sistema pode
decair por fluorescência para o estado fundamental ou podem acontecer processos de
decaimento não radiativo, como conversão interna (CI), intersystem crossing (ISC) ou
cruzamentos entre superfícies de energia potencial (interseções cônicas).

1.5.1. Conversão interna
A conversão interna é uma transição não radiativa que pode acontecer após a absorção
eletrônica para estados excitados. Essa transição não radiativa está associada a
transições entre estados vibracionais isoenergéticos ( υ e υ ' ), correspondentes a estados
eletrônicos diferentes (n e m) de igual multiplicidade de spin, podendo-se representar da
seguinte forma: Sυn → Sυm' ou Tnυ → Tmυ ' . Ou seja, o sistema muda entre estados
eletrônicos de igual multiplicidade através de estados vibracionais ressonantes

[19]

. A

energia de excitação nestes casos é transformada em calor.
Geralmente, segundo a regra de Kasha [31], a CI entre estados eletrônicos excitados,
como Sυn → S1υ ' ou Tnυ → T1υ ' , é muito mais eficientes do que a CI entre o primeiro
estado excitado e o estado fundamental. Por causa disso na maioria dos sistemas
moleculares a luminescência é observada somente de transições desde o estado
eletrônico excitado mais baixo.
De forma geral, nos sistemas moleculares se observa que a eficiência da CI entre os
estados Sυ1 → Sυ0 ' depende da diferença energética entre os estados S1 e S0 ( ΔE ),
obtendo-se a seguinte lei empírica (energy-gap law)

[32]

para a constante de velocidade

da CI:

kCI = 1013 e -αΔE ,
Sendo α uma constante de proporcionalidade aproximadamente igual a 4.85 eV-1.

(1.53)
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Outra forma de conversão interna muito eficiente são as intersecções cônicas, que
são regiões de degenerescência entre estados eletrônicos que possuem igual
multiplicidade eletrônica. As intersecções cônicas não serão discutidas, pois, não têm
relevância nos trabalhos apresentados.

1.5.2. Intersystem crossing
A transição não radiativa entre estados eletrônicos de diferente multiplicidade é possível
através da inversão do spin, dada pela interação spin-órbita. Transições deste tipo,

S1υ → Tnυ ' , podem ocorrer entre estados vibracionais ressonantes correspondentes a
estados eletrônicos diferentes e são favorecidas segundo a magnitude do acoplamento
spin-órbita. Após a transição para o estado eletrônico Tn pode ocorrer conversão interna
entre os estados tripletos até o estado eletrônico mais baixo T1.
Segundo a regra de ouro de Fermi, a probabilidade de transição entre um estado
eletrônico inicial I e um estado final F cumpre a seguinte proporcionalidade [19]:

TI →F ~

3

ΨF Hˆ SO 1 ΨI

2

,

(1.54)

onde ΨI e ΨF são as funções de onda de cada um dos estados eletrônicos e Ĥ SO
representa o hamiltoniano da interação spin-órbita. Na aproximação adiabática, já
comentada na seção (1.1), o movimento dos núcleos pode ser separado do movimento
dos elétrons, ficando

Ψ = ψ (R; r) χ (R) ,

(1.55)

onde, novamente, ψ (R; r) e χ (R) são as funções de onda eletrônica e nuclear
respectivamente. As coordenadas R representam as coordenadas dos núcleos enquanto r
representa as coordenadas eletrônicas. Substituindo esta expressão em (1.54), se obtém:

TI → F ~

3

ΨF Hˆ SO 1 ΨI

2

≈ 3ψ F Hˆ SO 1ψ I

2

χF χI

2

.

(1.56)
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Aqui foram omitidas as dependências com R e r das funções de onda. A expressão

χ F χ I é a integral de overlap do movimento dos núcleos em cada um dos estados
eletrônicos.
O hamiltoniano da interação spin-órbita pode ser representado para átomos leves
através do hamiltoniano de Breit-Pauli [33]:
) BP
1 ⎡
H SO
= 2 ⎢∑∑ Zα sˆi
2c ⎢⎣ i α

⎤
⎛ rij
⎞
⎛r
⎞
⋅ ⎜⎜ iα3 × pˆ i ⎟⎟ − ∑ ⎜ 3 × pˆ i ⎟ ⋅ ( sˆi + 2 sˆ j )⎥ .
⎜
⎟
⎥⎦
⎝ riα
⎠ i ≠ j ⎝ rij
⎠

(1.57)

Nessa expressão, Zα indica o número atômico do núcleo α, p̂ i e ŝ i são os operadores
do momentum e momentum angular de spin do elétron i e r representa o vetor distância
entre pares de elétrons ( rij ) ou elétron-núcleo ( riα ). O primeiro termo deste
hamiltoniano representa a interação entre os momentos magnéticos associados ao spin
de cada elétron e ao movimento orbital dele em relação aos núcleos atômicos. O
segundo termo considera a interação entre pares de elétron de um mesmo orbital e de
orbitais diferentes.
Para fazer viável o cálculo da interação spin-órbita em sistemas moleculares, dada
pela integral

ψ F Ĥ SO 1ψ I , é muito usada a aproximação de campo médio proposta

3

por Hess et al.

[34]

. Nessa aproximação o hamiltoniano (1.57) é aproximado por um

hamiltoniano efetivo de um elétron, onde as contribuições dos termos de dois elétrons
são aproximadamente calculadas sobre os elétrons de valência no campo gerado pelos
outros elétrons. Alem disso, somente são consideradas as integrais de um elétron com
dois centros e dois elétrons com um centro. Mais detalhes podem ser encontrados na
Ref. [34].
Existem umas regras de seleção para as transições de intersystem crossing,
conhecidas como regras de El-Sayed

[35]

. Segundo estas regras de seleção, são

permitidas transições entre estados eletrônicos de diferente simetria espacial. Por
exemplo, são permitidas transições do tipo:
1

(n,π *) →3 (π , π *)

e

3

(n,π *) →1 (π , π *) ,

e proibidas transições de tipo:
1

(n, π *) → 3 ( n , π *) ,

e

1

(π , π *) → 3 (π , π *) .
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O valor da constante de velocidade do ISC, kISC, varia entre 107 e 1011 s-1, dependendo
da magnitude do acoplamento spin-órbita, e do overlap do movimento vibracional dos
núcleos em cada um dos estado eletrônicos.
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Capítulo 2
2. Superfícies de energia potencial e
método de trajetórias quase-clássicas
Neste capítulo descreveremos a metodologia usada no estudo de reações usando o
método de trajetórias quase-clássicas. Será discutida brevemente a relevância da
superfície de energia potencial nestes casos, assim como a metodologia DMBE,
amplamente usada na construção da SEP. O modelo utilizado para descrever colisões
bi-moleculares, assim como a função de excitação para reações de tipo captura serão
também apresentados. Finalmente, será discutida a forma de gerar as condições iniciais
da colisão no método de trajetórias quase-clássicas.

3.1. Superfície de energia potencial DMBE
A aproximação de Born-Oppenheimer (seção 1.1), em princípio, oferece uma
metodologia para resolver o problema do movimento dos núcleos atômicos em sistemas
moleculares. Segundo a equação (1.12), ε n (R ) é a energia potencial de interação no
problema nuclear, que normalmente é calculada por métodos ab initio para
configurações fixas dos núcleos atômicos. Mesmo quando esses cálculos possam
oferecer informação sobre a primeira e segunda derivada de ε n (R ) , uma representação
41

42

Superfícies de energia potencial e método de trajetórias quase-clássicas
analítica ou numérica da SEP global pode ser bastante conveniente em muitos casos [36,
37]

.
No estudo de propriedades espectroscópicas é suficiente estudar algumas regiões

próximas a certas configurações de interesse. Porém, em estudos de dinâmica, é preciso
explorar grandes áreas da SEP
muitos corpos

[39]

[38]

. Funções como a função de Morse e a expansão de

são exemplos de funções que simulam a topologia da SEP e que são

usadas em interpolações locais e globais [37, 40].
Um método muito usado para representar a SEP global de sistemas moleculares é a
expansão de muitos corpos

[39]

(MBE). A idéia principal deste método é descrever a

energia de interação de um sistema molecular somando as contribuições de cada
fragmento poliatômico que compõe o sistema molecular. A SEP de um sistema
molecular de n átomos se representaria neste esquema da seguinte forma:
(2)
(3)
( n)
VABCKN (R) = ∑VAB
( RAB ) + ∑VABC
( RAB , RAC , RBC ) + L + VABC
KN (R) .

(2.1)

Cada somatória indica a soma de todos os fragmentos de n-corpos correspondentes a
(2)
cada termo dessa expressão. O termo VAB
( RAB ) representa a energia de cada fragmento

diatômico, que depende da distância entre os dois átomos e tende a zero quando a
(3)
( RAB , RAC , RBC ) é o termo energético de cada
distância RAB vai para o infinito. VABC

fragmento triatômico que vai depender das distâncias interatômicas RAB, RAC e RBC,
cada um destes termos tende a zero quando um dos átomos é afastado infinitamente dos
outros dois. O último termo representa a energia de n-corpos, esse termo é zero se um
dos átomos é afastado para o infinito e depende das 3N-6 coordenadas internas do
sistema molecular.
O método MBE oferece uma estratégia para representar a SEP global de sistemas
moleculares poliatômicos relativamente grandes. Nesta metodologia todos os limites
assintóticos são satisfeitos por definição e normalmente são reusadas funções MBE já
construídas na construção da SEP de um sistema maior. Desta forma, se obtém uma
função analítica que representa a SEP em todas as configurações possíveis do sistema
molecular, tanto nas regiões onde se manifestam as interações de curto alcance como as
de longo alcance. Um passo adiante em relação ao método MBE foi proposto por
Varandas [40-43], onde cada um dos termos da expansão (2.1) é dividido em duas partes,
uma que descreve as interações de curto alcance, chamadas de extended Hartree-Fock e
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outra que descreve as de longo alcance, ou correlações dinâmicas. Este método,
conhecido como expansão dupla de muitos corpos (DMBE), permite descrever as
regiões de curto alcance através de funções polinômicas muito precisas, enquanto que as
interações de longo alcance são descrita fenomenologicamente através das expansões
multipolares [44, 45].

2.1 Trajetórias clássicas
Uma vez que o problema eletrônico é resolvido e é corretamente representado através
de uma SEP, as reações químicas podem ser entendidas como o movimento dos núcleos
sob a ação dessa energia potencial. Assim, podem ser usados métodos clássicos ou
quânticos no estudo da dinâmica de reações químicas. Uma alternativa no estudo da
dinâmica de sistemas moleculares é calcular a energia potencial, gradientes e
eventualmente constantes de força on the fly. Desta forma, poucas vezes podem ser
usados novamente os cálculos de mecânica quântica já feitos num outro estudo de
dinâmica de reação. Além disso, geralmente o custo computacional é consideravelmente
maior nos estudos de dinâmica on the fly, pois na construção de uma SEP grandes
regiões são descritas fenomenologicamente através das expansões multipolares.
As trajetórias clássicas representam o limite de processos de dispersão de altas
energias e partículas pesadas

[37, 46]

. Nestas condições, as trajetórias clássicas são uma

boa aproximação das reações químicas, onde algumas correção quânticas

[47]

são

requeridas em certas condições. Um conjunto de trabalhos realizados por Karplus et al.
[48-50]

têm indicado que o tratamento quântico e clássico de um mesmo sistema

molecular não mostra diferenças significativas sempre que as energias translacionais
não sejam muito baixas. Quando estas energias são muito baixas, os efeitos quânticos
são mais significativos e têm sido obtidas algumas discrepâncias entre o tratamento
clássico e o quântico [37].
No estudo de trajetórias clássicas o movimento dos núcleos atômicos é simulado
resolvendo numericamente as equações clássicas de Hamilton [51]:

dp
∂H dqi
∂H
=− i ,
=
.
∂qi
∂pi
dt
dt

(2.2)
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A função hamiltoniana H é a soma da energia cinética T(p,q) e a energia potencial V(q),
ou seja
H=T(p,q)+V(q),

(2.3)

onde a função V(q) é a superfície de energia potencial do sistema estudado. As
trajetórias calculadas contêm informação detalhada da reação estudada e calculando um
conjunto delas pode-se tirar informações estatísticas que permitem determinar
magnitudes como as constantes de velocidade de reação.

3.2. Modelo quase-clássico para reações bimoleculares
O método de trajetórias quase-clássicas [49] é baseado na resolução clássica das equações
de movimento, mas ao mesmo tempo, as condições iniciais das colisões levam em
consideração os estados quânticos ro-vibracionais dos reagentes. Igualmente, os estados
quânticos ro-vibracionais dos produtos podem ser determinados identificando os
números quânticos que melhor descrevem os movimentos ro-vibracionais.
Consideraremos, a seguir, alguns conceitos básicos das colisões bi-moleculares.
Sejam A e B dois reagentes que se aproximam com uma velocidade relativa inicial vrel e
um parâmetro de impacto b. Esse parâmetro é definido como a menor distância à qual se
aproximariam os regentes supondo que não existisse interação entre eles. O maior valor
do parâmetro de impacto que conduz à ocorrência de reação é chamado de parâmetro de
impacto máximo, bmax. Colisões com parâmetro de impacto maior que bmax têm uma
probabilidade desprezível de produzir reação.
A medida da área efetiva de colisão é a seção de choque. A seção de choque dos
reagentes A+B para formar produtos de reação deve ser função da energia translacional
relativa inicial Etr e dos estados energéticos ro-vibracionais das espécies que interagem
. Assim, a seção de choque pode ser representada como σ R = σ R ( E tr ,υ , J ) , onde

[46]

υe

J são os números quânticos vibracionais e rotacionais respectivamente. A seção de
choque produto de uma combinação fixa de estados ro-vibracionais dos reagentes é
referida como seção de choque específica [52, 53]. Se os estados quânticos ro-vibracionais
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dos reagentes são distribuídos seguindo alguma distribuição estatística em função da
temperatura, a seção de choque fica da seguinte forma:

σ r ( E tr , T ) = ∑∑ σ R ( E tr ,υ , J ) Pυ (T ) PJ (T ) ,
υ

(2.4)

J

onde Pυ e PJ são, respectivamente, a distribuição de probabilidades dos estados
quânticos vibracional e rotacional dos reagentes em função da temperatura T. Neste
caso, as trajetórias quase-clássicas são calculadas combinando os estados quânticos rovibracionais dos reagentes.
Sendo NT o número de trajetórias calculadas e Nr o número delas que forma reação,
a seção de choque específica de reação pode ser calculada da forma [48]:

σR =

Nr 2
πbmax ,
NT

(2.5)

onde bmax é o parâmetro de impacto máximo.
A constante de velocidade de reação pode ser determinada multiplicando a seção de
choque pela velocidade relativa vrel e integrando por todo o espaço das velocidades
seguindo a distribuição de Boltzmann, isto é:
∞

k (T ) = ∫ σ ( Etr ;T )ν rel PB (ν rel ;T )dν rel .

(2.6)

0

Reescrevendo esta expressão em termos da energia translacional se obtém:

⎛ 2 ⎞
⎟⎟
k (T ) = ⎜⎜
⎝ k BT ⎠
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12∞

⎛ 1 ⎞
⎜⎜ ⎟⎟
⎝ πμ ⎠

∫E σ
tr

0

R

⎛ E ⎞
( Etr ; T ) exp⎜⎜ − tr ⎟⎟dEtr ,
⎝ k BT ⎠

(2.7)

onde μ é a massa reduzida e kB é a constante de Boltzmann.
A seção de choque em função da energia translacional inicial é conhecida como
função de excitação e contém informação importante sobre as propriedades da reação.
Da forma da função de excitação pode-se determinar o tipo de colisão que se está
estudando, podendo ser uma colisão sem barreira, com barreira, de tipo esfera rígida,
etc. Nesta seção discutiremos um modelo de colisão que considera as reações que
ocorrem sem barreira de energia potencial, devido a sua importância num dos trabalhos

45

46

Superfícies de energia potencial e método de trajetórias quase-clássicas
apresentado na tese. Outros modelos propostos para os outros tipos de colisões podem
ser encontrados na Ref. [54].
A colisão entre duas partículas de massas m1 e m2 que interagem através de forças
centrais pode ser simplificado a um problema de um corpo de massa reduzida

μ = m1m2 /(m1 + m2 ) sob a influência de um potencial efetivo Veff, dado pela soma do
potencial de interação entre as partículas mais um potencial centrífugo. Neste modelo
simples, se assume que os reagentes não têm estrutura interna e desde que a reação
ocorre sem barreira, a energia de interação de longo alcance pode ser representada
como:

V (r ) = −

Cn
,
rn

(2.8)

onde Cn e n são parâmetros dependentes do tipo de interação e r é a distância entre os
reagentes. A interação dipolo-dipolo corresponde a valores de n=3, enquanto n=4
representaria a interação dipolo-quadrupolo e assim por diante [55, 56]. Em colisões reais,
as interações podem ser diferentes das interações multipolares específicas e podem até
mudar ao longo da reação. Porém, neste modelo simples, esses efeitos podem ser
incorporados nos valores n e Cn, onde estes podem tomar valores intermediários entre
os correspondentes às interações multipolares específicas.
O potencial efetivo então tem a forma:
Veff (r ) = E tr

b 2 Cn
−
r2 rn

(2.9)

onde primeiro termo da direita é o potencial centrífugo, sendo b o parâmetro de
impacto. Este potencial efetivo tem um máximo para n>2 em r=R0, onde:
1 ( n−2)

⎛ nC n ⎞
⎟
R0 = ⎜⎜
2 ⎟
⎝ 2 E tr b ⎠

.

(2.10)

Substituindo a equação (2.10) em (2.9) obtém-se o potencial efetivo máximo da
seguinte forma:
1 n −2

max
eff

V

⎛ 4b 2 n Etr n ⎞
= (n − 2)⎜⎜ n 2 ⎟⎟
⎝ n Cn ⎠

.

(2.11)
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Para cada energia translacional, o máximo do potencial efetivo é definido pelo
parâmetro de impacto b, segundo a equação (2.11). Agora, o parâmetro de impacto
máximo (bmax) obtém-se quando o máximo do potencial efetivo é igual à energia
eff
= Etr se obtém:
translacional inicial Etr. Assim, da equação (2.11), fazendo Vmax

σ ( E tr ) = πb

2
max

= nπ (n − 2)

( 2− n ) n

⎛ Cn
⎜⎜
⎝ 2 E tr

⎞
⎟⎟
⎠

2n

.

(2.12)

Esta função é a forma funcional da seção de choque de reações de tipo captura, que
deve ser ajustada aos valores de seção de choque obtidos das trajetórias quase-clássicas
segundo a expressão (2.5). Substituindo (2.12) na equação da constante de velocidade
de reação (2.7) e integrando, se obtém:
12

k (T ) = 2nπ (n − 2)

( 2− n ) n

⎛ 2 ⎞ ⎛ Cn ⎞
⎜⎜ ⎟⎟ ⎜ ⎟
⎝ πμ ⎠ ⎝ 2 ⎠

2n

⎛ 2n − 2 ⎞
( n−4 ) 2 n
.
Γ⎜
⎟( k B T )
⎝ n ⎠

(2.13)

Mesmo quando estes resultados são obtidos do modelo simplificado apresentado,
eles se ajustam muito bem a reações de tipo radical-radical [57] e descreve muito bem as
colisões de tipo captura OH+SO [58] e S+HO2 [59], já estudadas.

3.3. Condições iniciais
Como foi comentado anteriormente no início da seção (2.2), nos cálculos de trajetórias
quase-clássicas as condições iniciais consideram os respectivos estados quânticos rovibracionais dos reagentes. A seguir, será discutido brevemente como são geradas estas
condições iniciais para reações bi-moleculares através de amostragens geradas pelo
método de Monte Carlo. Este procedimento está implementado no programa de cálculo
de trajetórias quase-clássicas VENUS 96 [60], que foi usado na presente tese.
A escolha de coordenadas cartesianas e momentos para cada reagente poliatômico
segue o procedimento de amostragem dos modos normais

[61]

. Para estados quânticos

rotacionais específicos de cada reagente são conhecidos o módulo do vetor momento
angular e uma de suas componentes, isto é:
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j = J ( J + 1)h

jz = Kh ,

(2.14)

onde J e K são os números quânticos rotacionais e ħ a constante de Planck. No
equivalente clássico, as outras duas componentes do momento angular podem ser
determinadas aleatoriamente da seguinte forma:

j x = ( j 2 − j z2 )1 2 sin 2πR

j y = ( j 2 − j z2 )1 2 cos 2πR

(2.15)

sendo R um número aleatório entre 0 e 1.
O estado quântico vibracional de cada reagente é definido pelo número quântico ν
em cálculos de seção de choque específicos. A energia associada a cada modo normal i
é Ei=(ν+1/2)ħωi. No modelo clássico, cada modo normal de vibração tem associada uma
coordenada do modo normal Qi, obtida da relação
3N

Q=L´q

ou

Qi = ∑ l ki qk

(2.16)

k =1

onde L é a matriz formada pelos autovetores do Hessiano da energia potencial

⎛ ∂ 2U
⎜
⎜ ∂q ∂q
⎝ j k

⎞
⎟ . O vetor coluna q é formado pelos deslocamentos com relação às posições de
⎟
⎠

equilíbrio das 3N coordenadas do sistema, ponderadas palas massas ( q j = m1j 2 x j ) e num
sistema de referência fixo na molécula, com origem no centro de massas. Usando as
coordenadas dos modos normais, as energias, cinética e potencial do sistema, ficam da
forma:

T=

1 3 N −6 & 2
∑ Qi
2 i =1

e

U=

1 3 N −6 2
∑ λi Qi ,
2 i =1

(2.17)

sendo N o número de átomos e λi os autovalores do Hessiano (λi= ωi2 ). Com as energias
cinética e potencial representadas desta forma, obtêm-se um conjunto de equações
separáveis do tipo
d 2Qi
+ λi Qi = 0 ,
dt 2
com soluções:

(2.18)
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Qi = Bi cos(λ1i 2t + bi )

Qi = Bi cos(ωi t + bi ) ,

ou

(2.19)

sendo Bi e bi constantes. Os detalhes destes procedimentos podem ser encontrados nas
Refs. [62, 63].
Fazendo a equivalência entre a energia do estado quântico vibracional e o resultado
clássico obtém-se a seguinte relação para cada modo normal:
Pi 2 + ωi2 Qi2
Ei =
.
2

(2.20)

Assim, as coordenadas e momentos iniciais dos modos normais são geradas
aleatoriamente da seguinte forma:

Qi = [(2Ei )1 2 / ωi ] cos(2πRi )

e

Pi = -(2Ei )1 2 sen(2πRi ) ,

(2.21)

onde Ri são números aleatórios.
As coordenadas normais e momentos Q e P, assim como o momento angular
rotacional são transformados às coordenadas cartesianas e momentos no sistema de
referência do centro de massa através do seguinte procedimento.
•

As coordenadas dos modos normais e momentos Q e P são transformadas para as
coordenadas cartesianas da seguinte forma [62]:
x = x0 + M-1/2 LQ
p = M1/2 LP

(2.22)

sendo x0 o vetor das coordenadas de equilíbrio e M uma matriz diagonal cujo os
elementos são as massas atômicas, lembre-se que as coordenadas q são ponderadas
pelas massas.
•

Desde que os modos normais são calculados aproximadamente através de
deslocamentos finitos
transformações

[62]

, pode surgir algum momento angular espúrio após estas

[64, 65]

. Esse momento angular é encontrado da seguinte forma.

Até agora o sistema de referência está fixado na molécula, girando e se transladando
junto com ela. Qualquer momento angular que apareça nesse sistema de referência
vai ser espúrio e é determinado da seguinte forma:
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N

js = ∑ ri × m i r&i .

(2.23)

i =1

Assim, o momento angular adicionado à molécula vai ser o momento angular
determinado anteriormente (2.15) tirando o momento angular espúrio:
j = j 0 - j s.

(2,24)

A velocidade colocada em cada átomo proveniente da rotação vai ser então ω× ri ,
onde:
ω = I −1 j ,

(2.25)

e I-1 o inverso do tensor momento de inércia [51].
•

A energia interna E colocada na molécula através das coordenadas cartesianas e
momentos iniciais deve ser igual à energia interna desejada E0. Se esta igualdade
não é cumprida dentro de determinado erro, as coordenadas cartesianas e momentos
são escalados segundo as relações:

xi′ = xi0 + ( xi − xi0 )(E 0 E )1 2
pi′ = pi ( E 0 / E )1 2

(2.26)

Qualquer energia translacional espúria que apareça do centro de massa é subtraída
da energia da molécula. Repete-se então o ciclo a partir do segundo passo.
Uma vez concluído este procedimento, as coordenadas cartesianas selecionadas
para uma das moléculas (A) são rotacionadas aleatoriamente em relação ao sistema de
coordenadas fixo externo ao sistema, a fim de definir uma orientação aleatória. Isso é
feito através dos ângulos de Euler [66], ou seja:
x = R(θ ,φ , χ )x 0

e

x& = R(θ ,φ , χ )x& 0

(2.27)

onde x 0 e x& 0 são vetores formados pelas coordenadas cartesianas e velocidades
selecionadas no procedimento mostrado anteriormente e R(θ ,φ , χ ) é a matrix de
rotação de Euler. Os ângulos θ ,φ , χ são selecionados aleatoriamente segundo as
relações:
cosθ = 2 R1 − 1, φ = 2πR2 , χ = 2πR3 ,

(2.28)
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sendo R1, R2 e R3 três números aleatórios diferentes.
Desde que o reagente poliatômico A tem uma orientação aleatória no sistema de
referência fixo, o centro de massa do reagente B pode ser colocado no plano yz sem
perder generalidade. Dessa forma, as coordenadas de B são:
x = 0,

y = b,

z = (s2 - b2)1/2

(2.29)

onde b é o parâmetro de impacto definido aleatoriamente para cada trajetória, tal que
b<bmax, e s é a separação inicial entre os centros de massa dos reagentes.
A velocidade relativa νrel entre A e B é adicionada ao longo do eixo z, com a
restrição de que o centro de massa entre os reagentes fique fixo. Assim, as componentes
da νrel são zero nos eixos x e y, igual a [mA/(mA+mB)]νrel na componente z de cada átomo
do reagente B e igual a -[mB/(mA+mB)]νrel na componente z de cada átomo do reagente
A.
Desta forma, as condições iniciais dos reagentes são determinadas, sendo
reproduzidos os estados quânticos ro-vibracionais dos reagentes e a velocidade de
translação estudada.
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Capítulo 3
3. Simulação clássica de Monte Carlo
Neste capítulo vamos considerar os elementos teóricos da metodologia sequencial
QM/MM, usada nesta tese para estudar o efeito de solvente em propriedades
espectroscópicas de sistemas moléculas. Nesta metodologia são usados conceitos de
mecânica molecular e física estatística, combinados de forma sequencial com cálculos
de mecânica quântica.
De forma geral, fazendo simulações clássicas baseadas no método Monte Carlo
(MC)

[67, 68]

, vão ser geradas configurações soluto-solvente que possuem informação

estatística relevante do sistema e reproduzam as propriedades macroscópicas do líquido.
Essas configurações serão usadas nos cálculos de mecânica quântica para determinar os
valores médios das propriedades quânticas de interesse no sistema molecular.
Iniciaremos o presente capítulo descrevendo o processo Markoviano

[68]

, usado na

seleção de configurações representativas do espaço configuracional do líquido.
Posteriormente, discutiremos como é mapeado o espaço configuracional usando a
amostragem de Metropolis

[67]

, de forma que uma amostragem relevante do sistema

possa oferecer toda a informação estatística do sistema em equilíbrio termodinâmico.
Posteriormente serão discutidos conceitos como o potencial interatômico usado nos
cálculos clássicos, polarização eletrônica do soluto, função de autocorrelação da energia
e função de distribuição radial.

53

54

Simulação clássica de Monte Carlo

3.1. Processo Markoviano e amostragem de
Metropolis
O método de Monte Carlo [67] é conhecido por ser um método de resolução de integrais
usando uma amostragem aleatória do sistema quando o espaço de integração é muito
grande. Por exemplo, em nosso caso estaríamos interessados em calcular integrais do
tipo:

f =

∫{ } f (Γ) P(Γ)dΓ ,
∫{ } P(Γ)dΓ
Γ

(3.1)

Γ

que representa a média de uma magnitude macroscópica dos líquidos ( f ). Essa média
seria determinada explorando todo o espaço de configurações do líquido (um espaço
infinito) onde P(Γ) é a probabilidade de encontrar o valor f (Γ) nesse espaço. O
processo para obter configurações aleatórias representativas do sistema é conhecido
como processo Markoviano

[68]

. Nesses processos as configurações obtêm-se de forma

sequencial seguindo as seguintes relações:

π ij = 1,
π ij = e

[

− β ΔU + pΔV + Nln(V j /Vi )

π ij = 1 − ∑ π ij ,

]

,

se U j ≤ U i para i ≠ j

(3.2)

se U j > U i para i ≠ j

(3.3)

se i = j ,

(3.4)

i≠ j

onde π ij é a probabilidade de transição entre as configurações Γi e Γj . A exponencial
da equação (3.3) é o peso de Boltzmann no ensemble NPT e U k indica a energia da
configuração Γk .
O processo Markoviano funciona da seguinte maneira. Partindo de uma
configuração inicial Γi , é gerada aleatoriamente uma nova configuração Γj . Se a
diferença ΔU = U j − U i , é menor que zero, a nova configuração é aceita. No caso
contrário, quando ΔU é maior que zero, se calcula o peso de Boltzmann (3.3) e é
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gerado um número aleatório entre 0 e 1, se o número aleatório é menor que o peso de
Boltzmann se aceita a nova configuração Γj , caso contrário, ela é descartada e Γi é
mantida. Gera-se então uma outra configuração aleatória Γj para realizar novamente o
processo.
Um conjunto de configurações {Γ}, obtido do processo descrito anteriormente,
contém suficiente informação estatística para descrever as propriedades de equilíbrio
termodinâmico do sistema estudado. Portanto, a proposta de Metropolis

[67]

foi resolver

as integrais do tipo (3.1) reduzindo o espaço de integração ao conjunto {Γ}. Levando
em consideração que a quantidade de configurações agora é um número finito l,
podemos trocar a integral de (3.1) por uma somatória. Além disso, sabendo que cada
configuração obteve-se considerando o peso de Boltzmann, não é preciso multiplicar
novamente pelo peso P(Γ) e a expressão para determinar os valores médios será:

f =

1
∑ fl ,
l l

(3.5)

com o correspondente erro estatístico:

σ=

A2 − A

2

(3.6)

l −1

Em outras palavras, os valores médios de magnitudes macroscópicas dos líquidos em
equilíbrio termodinâmico vão ser a média aritmética dos valores medidos em cada
configuração aceita ( f l = f (Γl ) ), uma vez que o peso de Boltzmann já foi considerado
no processo Markoviano para a seleção do conjunto de configurações {Γ}.
Essa metodologia está implementada no código DICE

[69]

, que foi usado no

presente trabalho nas simulações clássicas dos líquidos estudados. Só resta comentar
alguns detalhes importantes como, por exemplo, que a energia U k da configuração Γk é
determinada classicamente, considerando interações coulombianas e o potencial de
Lennard-Jones, como será explicado na próxima seção. Também vale notar que a forma
para gerar uma nova configuração, partindo da configuração atual, é feita transladando o
centro de massa de uma molécula uma distância δr e rotacionando ela num ângulo que
varia entre +15 e -15° em torno de um de seus eixos. Tanto a direção de translação
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como a seleção do eixo de rotação são escolhidos aleatoriamente. Um passo de MC é
definido quando esse processo é feito em cada uma das moléculas do líquido.

3.2. Potencial intermolecular
Nas simulações clássicas dos líquidos realizadas neste trabalho, as moléculas, tanto do
líquido quanto do soluto, são consideradas rígidas. Essa consideração faz com que as
interações intramoleculares (stretching, bending, etc.) não sejam consideradas no
hamiltoniano clássico e, unicamente, as interações intermoleculares são levadas em
conta. O potencial de interação clássico intermolecular entre duas moléculas é então:
N a Nb

U = ∑∑U ij ,

(3.7)

i =1 j =1

onde Na e Nb são a quantidade de sítios ativos das moléculas a e b respectivamente. Uij é
o potencial de Lennard-Jones (LJ) acrescido do potencial coulombiano:
⎡⎛ σ
ij
U ij = 4ε ij ⎢⎜
⎢⎜⎝ rij
⎣

12

⎞
⎛σ
⎟ − ⎜ ij
⎟
⎜r
⎠
⎝ ij

⎞
⎟
⎟
⎠

6

⎤ qq
⎥+ i j
rij
⎥
⎦

(3.8)

Os parâmetros do potencial de LJ dependem dos tipos de átomos que estão interagindo
e são determinados da seguinte forma: σ ij = σ iσ j e ε ij = ε i ε j , onde os valores σ k
e ε k vão depender somente das características de um dos átomos e do entorno químico
onde ele se encontra. As cargas qk são as cargas de cada sítio de interação das
moléculas. Os parâmetros de LJ e os valores das cargas usados nas moléculas dos
líquidos considerados nesta tese, vão ser obtidos de campos de força reportados na
literatura que são otimizados para simulações de líquidos.
No soluto, esses parâmetros de LJ são obtidos dos campos de força OPLS
(Optimized Parameters for Liquid Simulations), mas os valores das cargas são obtidos
num procedimento iterativo de polarização eletrônica, que garante o equilíbrio
eletrostático entre o soluto e o solvente. Esse procedimento iterativo é discutido na
seção (3.4).

Simulação clássica de Monte Carlo

3.3. Função de autocorrelação da energia
Na seção (3.1) foi mostrado como nas simulações de MC, um número determinado de
configurações pode conter toda a informação estatística relevante do sistema. Para
complementar toda a análise realizada nessa seção é importante incluir o conceito de
função de autocorrelação. Numa simulação de MC obtém-se uma grande quantidade de
configurações, da ordem de 109 e muitas delas carregam informações estatísticas muito
parecidas. A fim de eliminar configurações que não oferecem informação nova do
sistema é usada a função de autocorrelação da energia, definida da seguinte forma:

C (i ) =

δEnδEn+i
δE 2

=

∑ ( E − E )( E −
∑ (E − E )
n

n +i

n

E)

2

n

.

(3.9)

n

Nesta expressão, En é a energia da configuração n e En+i a energia da configuração
gerada i passos de MC depois. Assim, pode-se notar que configurações separadas por
um número pequeno de passos de MC (i pequeno) possuem uma correlação da ordem
da unidade e não teríamos informação estatística nova ao incluir as duas na amostragem
representativa do sistema. Obviamente, só teríamos configurações completamente
descorrelacionadas no caso i = ∞ .
Em processos Markovianos de sistemas líquidos, é sabido que a função de
autocorrelação da energia segue um decaimento exponencial da forma [70, 71]:
C (i ) = ∑ C n e − i / τ n .

(3.10)

n

Porém, nos estudos realizados no nosso grupo de trabalho

[72]

tem sido observado que

um decaimento exponencial de segunda ordem descreve muito bem a função de
autocorrelação da energia:
C (i ) = c1e − i / τ1 + c2 e − i / τ 2 ,

(3.11)

onde ci e τ i são constantes de ajuste. Na prática, duas configurações são consideradas
descorrelacionadas se estiverem separadas por um intervalo i = 2τ , onde
seguinte integral:

τ

obtém-se da
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∞

τ = ∫ C (i)di = c1τ 1 + c2τ 2 .

(3.12)

0

Em geral, configurações separadas por intervalos maiores que 2τ têm uma correlação
menor do que 15%.
Podemos concluir que de todo o conjunto de configurações geradas numa
simulação de MC, uma convergência rápida pode ser obtida se são selecionadas
somente aquelas separadas por 2τ.

3.4. Polarização eletrônica
Quando uma molécula é envolvida por um solvente, a sua nuvem eletrônica é
modificada, sendo influenciada pelas interações eletrostática com as moléculas do meio.
Acarretando assim, mudanças nos momentos eletrostáticos do soluto. Esse efeito de
polarização eletrônica do soluto é muito importante

[73-77]

e é levado em consideração

nos trabalhos apresentados nesta tese através de um procedimento iterativo de
simulações clássicas de MC [78].
Para alcançar o equilíbrio eletrostático soluto-solvente, é feito um cálculo inicial
das cargas do soluto (por exemplo, em fase gasosa) no estado eletrônico de interesse,
usando o mapeamento eletrostático CHELPG [79] (Charges from Electrostatic Potentials
using a Grid based method). Essas cargas são inicialmente usadas no potencial clássico
da simulação de MC. Após a primeira simulação de MC, as configurações solutosolvente estatisticamente descorrelacionadas

[70]

são usadas para determinar novamente

as cargas e momento de dipolo médios do soluto. Isso é feito num cálculo que considera
o soluto envolvido no campo eletrostático produzido pelas cargas do solvente (ASEC,
Average Solvent Eletrostatic Configuration) [80], onde somente uma configuração média
é gerada de tal forma que reproduz o mesmo valor médio que se obteria ao utilizar todas
as configurações. As cargas calculadas são usadas numa nova simulação de MC e o
processo é continuado iterativamente até alcançar a convergência do momento de
dipolo, que indica que foi alcançado o equilíbrio eletrostático soluto-solvente. Nesse
ponto, obtêm-se as configurações soluto-solvente descorrelacionadas a serem usadas
nos cálculos de mecânica quântica.
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3.5. Função de distribuição radial
A função de distribuição radial (RDF) é muito usada para descrever camadas de
solvatação ao redor dos solutos. Ela determina a quantidade de moléculas separadas por
uma distância entre r e r+dr do soluto, tomando como referência a quantidade que
existiriam num gás ideal de igual densidade que o líquido. Nas simulações é usada a
seguinte expressão para determinar a RDF:
Gij ( r ) =

nij ( r , r + dr )
nideal (r , r + dr )

=

nij ( r , r + dr )
(4 / 3)πρ[(r + dr ) 3 − r 3 ]

,

(3.13)

onde nij é o número de moléculas do líquido separadas por uma distância entre r e r+dr,
enquanto nideal é o número de moléculas correspondentes no gás ideal, calculado
segundo indica o segundo denominador.
Quando o soluto é uma molécula com simetria aproximadamente esférica, pode-se
analisar a RDF das moléculas de solvente com relação ao soluto levando em
consideração as distâncias entre centros de massa. Nesse caso, as moléculas de
solventes possuem uma distribuição em forma de camadas numa simetria quase esférica
ao redor do soluto. No caso de moléculas de soluto alongadas a análise entre centros de
massa carece de sentido. Portanto, é preciso usar a função de distribuição de mínima
distância (MDDF)

[81, 82]

, onde a distância entre duas moléculas é a menor distância

entre os átomos de uma molécula e os átomos da outra molécula. Ao considerar a
função de distribuição dessa forma, as camadas de solvatação possuem uma distribuição
similar à simetria do soluto.
Para determinar o número de moléculas de solvente, nas camadas de solvatação,
deve-se integrar a função RDF, ficando:
r2

N mol = 4πρ ∫ G (r )r 2 dr .
r1

(3.14)

O número de moléculas que forma as diferentes camadas é importante para selecionar a
quantidade de moléculas explícitas a serem colocadas nos cálculos de mecânica
quântica.
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Capítulo 4
4. Estudo de trajetórias quase-clássicas
da reação OH+SO: Influência da
energia rotacional
O enxofre é considerado um dos maiores poluentes atmosféricos, com grandes
implicações nas condições ambientais. Este elemento participa do ciclo de formação da
chuva ácida, contribui na poluição do ar e nas mudanças climatológicas globais

[83-85]

.

Embora uma parte significativa das moléculas que contêm enxofre reagem com a água
na troposfera e eventualmente precipitam-se como aerossóis, alguns destes compostos
(como o COS) podem alcançar a estratosfera, onde acabam influenciando no ciclo do
ozônio

[83]

. Particularmente, o sistema molecular HSO2 tem um papel relevante nestes

processos climatológicos, além de formar parte de processos de combustão

[86-97]

.

Portanto, na busca de um melhor entendimento desses processos, muitos trabalhos
teóricos e experimentais têm sido realizados para estudar este sistema molecular e as
reações químicas associadas, como as mostradas na Tabela 4.1 (tomada da Ref. [98]).
Entre as reações de interesse no sistema molecular HSO2 (tabela 4.1) encontra-se a
oxidação do enxofre. Acredita-se que esta reação seja controlada pelos radicais
hydroperoxyl e hydroxyl [83], que são radicais livres abundantes na atmosfera [99, 100]. Por
esta razão, a reação
OH+SO→H+SO2
63

(4.1)
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tem sido amplamente estudada tanto teórica
106]

. Já foi publicado um trabalho

[58]

[93, 101-103]

quanto experimentalmente

[104-

onde se realizou um estudo teórico de dinâmica

quase-clássica da reação (4.1), proporcionando detalhes dos mecanismos de colisão e da
constante de reação. Nesse trabalho os estados iniciais ro-vibracionais dos reagentes
foram mantidos nos correspondentes estados fundamentais.
Por outra parte, vários trabalhos têm reportado a influência da energia rotacional do
OH em reações com átomos. No trabalho de Jorfi et al.

[107]

obteve-se um aumento da

constante de reação em OH+O→H+O2 quando se deposita energia rotacional no radical
OH. Também têm sido observados efeitos significativos na seção de choque e constante
de reação na colisão N+OH

[108]

quando o número quântico rotacional de OH (jOH) é

aumentado. Porém, poucas mudanças têm sido observadas na reação C+OH quando se
incrementa a energia rotacional de OH [109].
O principal objetivo do presente trabalho é fazer um estudo teórico detalhado da
reação
OH(υ ′ = jOH ) + SO(υ ′′ = jSO ) → H + SO 2 ,

(4.2)

a fim de investigar o efeito da energia rotacional dos reagentes ( υ ′ e υ ′′ ) sobre a
reatividade. Como foi discutido no capítulo (2), uma forma viável de estudar as reações
químicas teoricamente consiste em representar analiticamente a superfície de energia
potencial global do sistema molecular de interesse e estudar a dinâmica das reações
usando a SEP. A SEP global do sistema molecular HSO2 no estado eletrônico
fundamental já foi construída
químicas

[98]

e utilizada no estudo teórico de várias reações

[58, 59, 110, 111]

. Portanto, para o estudo da reação (4.2), no presente trabalho, é

usada esta SEP e o método de trajetórias quase-clássicas [38].
Este trabalho é organizado da seguinte forma: na próxima seção é apresentada a
descrição da SEP. Na seção (4.2) é mostrada a metodologia usada nos cálculos de
trajetórias quase-clássicas e na seção (4.3) são discutidos os resultados obtidos.
Finalmente são feitas as conclusões do trabalho.
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Tabela 4.1 Processos exotérmicos que ocorrem na superfície de energia potencial do HSO2 no
estado fundamental. Os valores energéticos são reproduzidos na SEP DMBE.
Processo
HS+O2→H+SO2
HS+O2→OH+SO
OH+SO→H+SO2
H+SOO→S+HO2
H+SOO→HS+O2
H+SOO→OH+SO
H+SOO→H+SO2
O+HSO→HS+O2
O+HSO→OH+SO
O+HSO→H+SO2
S+HO2→O+HSO
S+HO2→HS+O2
S+HO2→OH+SO
S+HO2→H+SO2

Exotermicidade
clássica (kcal/mol)
24.1
51.7
27.6
30.6
63.3
87.5
115.0
21.7
45.8
73.4
11.0
32.8
56.9
84.4

Ref.
[112-114]
[113-115]
[112, 114, 115]
[115, 116]
[112, 113, 115]
[112, 114, 115]
[115]
[112, 113]
[112, 114]
[112, 115]
[112, 116]
[112, 116]
[112, 114, 116]
[115, 116]

4.1. Superfície de energia potencial
A SEP hexa-dimensional do sistema HSO2 no estado fundamental

[98]

foi representada

usando a metodologia de expansão dupla de muitos corpos comentada na seção (2.1).
Essa metodologia usa funções DMBE anteriormente reportadas para os fragmentos
diatômicos e triatômicos deste sistema molecular, acrescido de um termo energético de
quatro corpos para ajustar a SEP a cálculos ab initio do sistema tetratômico, nesse caso,
a cálculos no nível CASPT2/aug-cc-pVXZ (X=D,T).
Na figura 4.1 é mostrado um gráfico de contorno da reação (4.1) de acordo com a
SEP DMBE

[98]

. O isômero HOSO é o mínimo global deste sistema, com o átomo de

hidrogênio ligado ao oxigênio e com energia de -71.8 kcal mol-1 em relação ao limite de
dissociação OH+SO. Deve-se notar a ausência de barreira para a formação desse
isômero. Na figura 4.2 (tomada da Ref. [98]) é mostrado o diagrama energético global da
SEP DMBE do HSO2.
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Figura 4.1. Gráfico de contorno da reação estudada segundo a SEP DMBE. Os valores
energéticos têm como referência o limite de dissociação OH+SO. Os contornos começam em 70 kcal mol-1, sendo igualmente espaçados por 10 kcal mol-1. O eixo “x” representa a distância
Oa-H, o eixo “y” representa a distância S-Oa, enquanto que as quatro variáveis restantes são
parcialmente relaxadas ao redor da configuração de equilíbrio do mínimo global HOSO.

Figura 4.2. Diagrama energético da superfície de energia potencial global do HSO2. Tomado da
Ref. [98]
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4.2. Procedimentos computacionais
Os cálculos de trajetórias quase-clássicas, no estudo da reação (4.2) foram realizados
usando uma versão adaptada do código VENUS 96 [60], onde a SEP DMBE do HSO2 foi
inserida como potencial de interação. Essa metodologia já foi usada para estudar o
efeito das excitações vibracionais dos reagentes, em reações como HS+O2 [117, 118], e no
estudo do efeito da energia rotacional do OH nas reações (C, O, N)+OH [107-109].
Cada trajetória calculada pode conduzir a 14 canais de reação diferentes, como é
indicado na tabela 4.2, isto desconsiderando os vários isômeros triatômicos possíveis. O
primeiro canal corresponde aos reagentes.
Tabela 4.2 Canais de reação. A nomenclatura das distâncias interatômicas é a seguinte:
R1→SOa, R2→SOb, R3→SH, R4→OaOb, R5→OaH, R6→ObH.
Canal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Produtos
OaH + SOb
ObH + SOa
HS + O2
H + SO2
Oa + HSOb
Ob + HSOa
S + HO2
Oa + H + SOb
S + Ob + HOa
Ob + H + SOa
S + Oa + HOb
S + H + O2
Oa + Ob + HS
S + Oa + Ob + H

R1/Å
∞
1.481
∞
1.431
∞
1.512
∞
∞
∞
1.481
∞
∞
∞
∞

R2/Å
1.481
∞
∞
1.431
1.512
∞
∞
1.481
∞
∞
∞
∞
∞
∞

R3/Å
∞
∞
1.340
∞
1.386
1.386
∞
∞
∞
∞
∞
∞
1.340
∞

R4/Å
∞
∞
1.208
2.470
∞
∞
1.331
∞
∞
∞
∞
1.208
∞
∞

R5/Å
0.971
∞
∞
∞
∞
2.374
0.971
∞
0.971
∞
∞
∞
∞
∞

R6/Å
∞
0.971
∞
∞
2.374
∞
1.831
∞
∞
∞
0.971
∞
∞
∞

O efeito da energia rotacional sobre a reatividade da reação (4.2) foi considerado
usando vários níveis quânticos rotacionais como condições iniciais dos reagentes nos
cálculos das trajetórias. Para o radical OH foram usadas as energias rotacionais
correspondentes aos números quânticos 1 ≤ jOH ≤ 12, enquanto para o diátomo SO
foram selecionados números quânticos múltiplos de 5 no intervalo 1 ≤ jSO ≤ 60. O
estado rotacional fundamental do OH é representado por j=1, pois o estado eletrônico
fundamental é da forma OH(2П), que tem momento angular intrínseco.

Foram

realizados cálculos de trajetórias onde os dois reagentes são excitados rotacionalmente,
para comparação com os resultados experimentais. As energias vibracionais dos
reagentes foram mantidas nos correspondentes estados quânticos fundamentais υ ′ = 0 e
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υ ′′ = 0 em todos os cálculos. A energia rotacional é considerada usando o modelo do
rotor rígido quântico, já que são levados em conta relativamente poucos estados
quânticos rotacionais e as moléculas estão no estado vibracional fundamental.
O intervalo considerado para a integração numérica no cálculo das trajetórias foi
selecionado de forma que a energia total fosse conservada. Assim, o passo de 2.5×10-16
s garante uma conservação da energia total com uma precisão melhor que uma parte em
103.
As moléculas reagentes são inicialmente separadas por 10 Å, valor considerado
suficientemente grande para que a energia de interação seja desprezível. Para selecionar
o parâmetro de impacto máximo (bmax), que conduz a reação, foi seguido o
procedimento usual de calcular conjuntos de 100 trajetórias para cada energia
translacional com parâmetro de impacto fixo. Em cada um destes conjuntos o parâmetro
de impacto é acrescentado em 0.1 Å de cada vez até atingir um valor onde em nenhuma
das 100 trajetórias ocorre reação. Determinando assim o bmax com precisão de 0.1 Å.
Após ser determinado o bmax, são calculados conjuntos de 2000 trajetórias para cada
combinação de energias translacional e rotacional. Esse número de trajetórias é
suficiente para se obter uma seção de choque com um erro estatístico suficientemente
baixo.
Para uma combinação de energia translacional (Etr) e rotacional (definida pelos
números quânticos jOH e jSO) a seção de choque específica é dada por:
2
σ R ( Etr ; jOH ; jSO ) = πbmax
Pr ( Etr ; jOH ; jSO ) ,

(4.3)

com o erro estatístico:

⎛ N − Nr
Δσ R = ⎜⎜ T
⎝ NT N r

1/ 2

⎞
⎟⎟ σ R .
⎠

(4.4)

Nr é o número de trajetórias reativas do total de trajetórias calculadas, NT, e Pr=Nr/NT é a
probabilidade de reação. Como foi mostrado na seção (2.2), multiplicando a seção de
choque σR(Etr;jOH;jSO) pela energia translacional e integrando por uma distribuição de
Boltzmann para a energia translacional, a constante de velocidade de reação específica
obtém-se como:

⎛ 2 ⎞
⎟⎟
k (T ; jOH ; jSO ) = g e (T )⎜⎜
⎝ k BT ⎠

32

12

∞
⎛ E ⎞
⎛ 1 ⎞
⎜⎜ ⎟⎟ × ∫ E trσ R ( E tr ; jOH ; jSO ) × exp⎜⎜ − tr ⎟⎟dE tr , (4.5)
⎝ πμ ⎠
⎝ k BT ⎠
0

Estudo de trajetórias quase-clássicas da reação OH+SO

onde T é a temperatura, μ é a massa reduzida, kB é a constante de Boltzmann e ge(T) é o
fator de degenerescência eletrônica, que tem a forma [58, 119, 120]:
g e (T ) =

1
.
3[1 + exp(−205 / T )]

(4.6)

Este fator é muito importante, pois na SEP não é levado em consideração o
desdobramento dos estados eletrônicos (dos reagentes e do sistema HSO2) dado pela
interação spin-órbita. Mas, nos resultados experimentais a reação ocorre numa ou várias
dessas SEP desdobradas, dependendo da temperatura do sistema no experimento.
Portanto, na ausência de uma descrição detalhada do acoplamento não adiabático dos
estados eletrônicos, é necessário multiplicar e dividir a velocidade de reação obtida
pelas multiplicidades da SEP e dos reagentes respectivamente, pois, somente uma parte
das colisões calculadas descreve os resultados experimentais. Neste caso, o OH(2П) se
desdobra em dois estados quase-degenerados, OH(2П1/2) e OH(2П3/2), enquanto o
SO(3Σ) é simplesmente o tripleto SO(3Σ1). Para baixas temperaturas só um dos dois
estados do OH vai existir, sendo seis a multiplicidade de spin dos reagentes e sabendo
que a SEP tem multiplicidade dois, fica ge=1/3. Para altas temperaturas os dois estados
do OH podem coexistir e a multiplicidade dos reagentes vai ser 12, ficando ge=1/6. A
diferença energética entre os dois estados do OH é de 205 K

[121]

, daqui que a

exponencial da equação (4.6) é uma medida da população do estado eletrônico mais alto
do OH.
Para monitorar a formação de estruturas moleculares formadas durante a colisão
foram estudados conjuntos de 100 trajetórias para algumas combinações de números
quânticos rotacionais e energias translacionais. Analisando as distâncias de ligação e os
gráficos de energia potencial em função do tempo, foi encontrado que quando os átomos
ficam próximos um dos outros (por distâncias menores de 3.5 Å) a energia potencial é
menor que o limite de dissociação H+SO2. Portanto, segundo o diagrama da SEP
DMBE mostrado na figura 4.2, somente podem ser formados os compostos HOSO e
HSO2, desde que o intervalo de energias translacionais estudado aqui vai
aproximadamente desde 0.2 até 20 kcal/mol. Mas, também foi verificado que a distância
HS sempre fica maior que as distâncias OH. Isso indica que a estrutura intermediária
formada nas colisões é o composto HOSO. Dessa forma, foi implementado no código
que a formação desta estrutura seja detectada quando as distâncias HS e SOa (Oa é o
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oxigênio do diátomo inicial OH) sejam menores que 1.3 vezes seus correspondentes
valores na geometria otimizada do HOSO. Essa definição conduz a tempos de vida da
estrutura que concordam muito bem com os gráficos de energia potencial em função do
tempo obtidos nos cálculos das trajetorias. A formação da estrutura HSO2 não foi
observada.
Um problema bem conhecido no estudo de trajetórias quase-clássicas é a falta de
descrição da energia de ponto zero (ZPE). Vários métodos têm sido propostos para
resolver esse problema de forma aproximada

[38, 98]

. Neste trabalho foi usado o método

VEQMT [122] (Vibrational Energy Quantum Mechanical Threshold). Esse é um método
simples, onde somente são incluídas na análise estatística aquelas trajetórias onde a
energia vibracional total dos produtos de reação excede a soma das correspondentes
ZPEs.

4.3. Resultados e discussão
A tabela 4.3 mostra os resultados dos cálculos de trajetórias onde foram excitados
rotacionalmente tanto um quanto ambos os reagentes. Nessa tabela, Ncom é o número de
trajetórias que formam compostos intermediários, enquanto que, Nrec é o número de
trajetórias com recrossing, ou seja, são trajetórias que depois de formar composto
retorna aos reagentes iniciais. Os resultados das trajetórias quase-clássicas calculadas
(QCT na tabela 4.3) não consideram a correção do ZPE, enquanto no VEQMT sim é
considerada. Para todas as energias translacionais e internas consideradas neste trabalho,
se verifica que Ncom=Nrec+Nr (ver tabela 4.3). Portanto, todas as trajetórias reativas
calculadas conduzem inicialmente a formação do composto HOSO. O tempo de vida
médio deste composto depende tanto da energia translacional quanto da energia
rotacional dos reagentes. Foram observados tempos de vida maiores para as
combinações de estados quânticos rotacionais mais baixos e menores energias de
colisão, onde é favorecida a reorganização da energia e, portanto, a formação de
produtos de reação. Para combinações de maiores energias interna e translacional foram
observados tempos de vida menores, produzindo menor reatividade.
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Tabela 4.3 Resumo dos cálculos de trajetórias para diferentes combinações de estados quânticos
rotacionais dos reagentes.
jOH,jSO
3, 0

6,0

9, 0

12, 0

1, 10

1, 20

1, 30

Etr
(kcal mol-1)
0.199
0.396
0.596
0.993
1.987
5.962
9.936
19.872
0.199
0.396
0.596
0.993
1.987
5.962
9.936
19.872
0.199
0.396
0.596
0.993
1.987
5.962
9.936
19.872
0.199
0.396
0.596
0.993
1.987
5.962
9.936
19.872
0.199
0.396
0.596
0.993
1.987
5.962
9.936
0.199
0.396
0.596
0.993
1.987
5.962
9.936
19.872
0.199
0.396
0.596

bmax
Å
8.7
7.7
7.1
6.4
5.4
4.0
3.7
2.8
8.7
7.6
7.1
6.4
5.4
4.2
3.7
2.9
8.7
7.6
7.1
6.3
5.4
4.1
3.7
3.0
8.7
7.8
7.0
6.3
5.4
4.3
3.8
3.2
8.8
7.6
7.0
6.1
5.3
3.7
3.4
8.8
7.6
7.0
6.1
5.3
3.7
3.4
2.6
8.8
7.6
7.0

QCT a
NT
2000
2000
1999
1996
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1999
2000
1992
1998
2000
2000
1999
1998
2000
1992
2000
2000
2000
1998
1998
1998

Ncom
1616
1523
1460
1320
1300
1274
1213
1256
1398
1369
1288
1178
1112
1087
1123
1195
1311
1261
1167
1139
988
1043
1064
1174
1259
1121
1113
1002
893
861
956
1076
1664
1650
1556
1490
1319
1248
1217
1558
1513
1524
1479
1334
1253
1230
1236
1378
1390
1312

Nrec
685
616
603
557
705
941
1015
1169
655
610
623
594
630
792
919
1078
701
692
643
643
580
749
877
1067
737
687
694
620
581
619
779
951
596
622
610
684
685
899
988
634
694
625
701
727
909
1036
1139
639
633
628

Nr
931
907
857
763
595
333
198
87
743
759
665
584
482
295
204
117
610
569
524
496
408
294
187
107
522
434
419
382
312
242
177
125
1068
1028
946
806
634
349
229
924
819
899
778
607
344
194
97
739
757
684

NT
1290
1341
1352
1405
1340
1282
1372
1493
1394
1424
1427
1477
1438
1427
1434
1565
1483
1467
1526
1501
1526
1491
1479
1589
1585
1610
1574
1588
1630
1621
1602
1630
1391
1336
1318
1257
1222
1265
1332
1272
1237
1333
1239
1248
1326
1394
1517
1261
1281
1270

VEQMT b
Ncom Nrec
1015 115
980
115
938
98
863
128
757
185
700
383
727
532
956
869
918
204
924
179
830
180
752
188
681
218
636
351
725
527
976
860
929
335
878
319
817
299
769
282
663
259
719
429
725
547
938
832
968
447
852
423
818
406
718
343
650
343
651
415
745
573
901
777
1160 121
1113 121
1010
97
912
128
732
130
705
367
745
522
1010 118
929
145
1001 133
879
131
762
182
743
418
795
610
982
886
878
166
867
140
812
158

Nr
900
865
840
735
572
317
195
87
714
745
650
564
463
285
198
116
594
559
518
487
404
290
178
106
521
429
412
375
307
236
172
124
1039
992
913
784
602
338
223
892
784
868
748
580
325
185
96
712
727
654
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0.993
6.1
1999
1294 694
600 1259
762
180
582
1.987
5.3
1998
1231 718
513 1326
708
213
495
5.962
3.7
2000
1243 933
310 1302
725
431
294
9.936
3.4
2000
1209 1010 199 1381
772
583
189
19.872
2.6
2000
1288 1186 102 1534 1030 929
101
1, 40
0.199
8.8
1998
1281 660
621 1320
821
214
607
0.396
7.6
2000
1214 660
554 1298
747
208
539
0.596
7.0
1998
1192 619
573 1349
758
209
549
0.993
6.1
2000
1185 646
539 1350
719
206
513
1.987
5.3
1998
1138 765
373 1290
618
259
359
5.962
3.7
2000
1208 967
241 1377
744
509
235
9.936
3.4
2000
1227 1047 180 1454
840
664
176
19.872
2.6
2000
1247 1148
99
1523
982
884
98
3, 10
0.199
8.8
2000
1579 603
976 1358 1047 115
932
0.396
7.8
2000
1470 609
861 1368
961
115
846
0.596
7.1
2000
1441 599
842 1381
938
127
811
0.993
6.4
2000
1321 617
704 1338
806
125
681
1.987
5.4
1998
1194 664
530 1302
676
162
514
5.962
4.2
2000
1125 818
307 1351
648
353
295
9.936
3.8
2000
1133 982
151 1369
649
508
141
19.872
3.0
2000
1205 1116
89
1537
939
854
85
5, 20
0.199
8.8
2000
1319 571
748 1406
890
161
729
0.396
7.8
2000
1231 569
662 1380
770
133
637
0.596
7.1
2000
1187 569
618 1418
781
180
601
0.993
6.4
2000
1114 549
565 1394
683
136
547
1.987
5.4
2000
1114 615
499 1397
675
199
476
5.962
4.2
1999
1058 830
228 1335
583
363
220
9.936
3.8
2000
1041 874
167 1438
664
501
163
19.872
3.0
2000
1160 1050 110 1511
883
775
108
7, 30
0.199
8.8
2000
1045 520
525 1471
721
210
511
0.396
7.8
2000
970
509
461 1458
647
194
453
0.596
7.1
2000
954
511
443 1488
643
210
433
0.993
6.4
2000
868
462
406 1508
584
194
390
1.987
5.4
2000
928
590
338 1464
581
255
326
5.962
4.2
2000
929
706
223 1497
606
386
220
9.936
3.8
2000
1019 880
139 1456
668
532
136
19.872
3.0
2000
1200 1099 101 1542
949
850
99
9, 40
0.199
8.8
2000
909
540
369 1496
648
284
364
0.396
7.8
2000
839
521
318 1525
587
275
312
0.596
7.1
2000
833
512
321 1551
586
271
315
0.993
6.4
2000
741
489
252 1559
523
275
248
1.987
5.4
2000
837
558
279 1525
573
305
268
5.962
4.2
2000
871
676
195 1533
589
401
188
9.936
3.8
2000
904
764
140 1593
688
549
139
19.872
3.0
2000
1125 1021 104 1605
919
815
104
a
QCT (Quasi-classical trajectory) indica os resultados das trajetórias calculadas sem considerar
a ZPE.
b

É considerada a ZPE.

A reação OH+SO é controlada pelas forças multipolares de longo alcance. Os
reagentes são capturados por um poço de energia potencial profundo, como indicado
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nas figuras 4.1 e 4.2, para formar o composto HOSO. Algumas trajetórias que formam o
composto HOSO ficam oscilando ao redor desta configuração por muito tempo. Esta
situação aumenta o custo computacional e produz algumas trajetórias não convergentes
(menos do 2%).
Os valores QCT mostrados na Tabela 4.3 são comparáveis com os obtidos no
método VEQMT. Pode-se notar que a maior diferença entre os métodos aparece no
número de trajetórias com recrossing que não satisfazem as condições impostas pelo
método VEQMT. Esse efeito diminui quando aumenta a energia rotacional dos
reagentes. Portanto, uma parte da energia rotacional é convertida em energia vibracional
nas trajetórias não reativas. Como já foi feito em trabalhos anteriores

[58]

, os limites

superiores e inferiores da reatividade são dados pelos resultados de QCT e VEQMT
respectivamente.
Na figura 4.3 são mostrada as curvas de seção de choque em função da energia
translacional (funções de excitação) para energias translacionais baixas. Nesse gráfico
foram incluídas algumas combinações de estados rotacionais. As funções de excitação
mostram um comportamento comum em reações de tipo captura [57, 123].

Figura 4.3. Funções de excitação para algumas combinações de estados rotacionais dos
reagentes. As linhas representam o ajuste dos valores calculados às equações 4.7 e 4.8.

Analisando a figura 4.3 parece evidente que a reatividade diminui na medida em
que aumenta a energia rotacional. Isto é ilustrado também nos gráficos de seção de
choque versus jOH mostrados na figura 4.4. Nesses gráficos as seções de choque foram
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normalizadas aos valores correspondentes do nível rotacional fundamental (jOH=1,
jSO=0) e foram consideradas somente as energias translacionais mais baixas. As energias
translacionais mais altas vão ser discutidas mais adiante nesta seção. Comparando os
gráficos da figura 4.4 com os reportados para a reação D+H2

[124]

, se apreciam

comportamentos semelhantes, observando-se um decréscimo da reatividade relativa na
medida em que j aumenta. Porém, na reação D+H2 é reportada uma mudança na
monotonia das curvas, conduzindo à existência de mínimos ao redor de j=5, enquanto
que, no presente estudo a reatividade sempre diminui quando j aumenta.
Comportamentos similares são observados quando a energia rotacional é depositada
tanto no reagente OH quanto no SO.

Figura 4.4. Seções de choque normalizadas em função dos estados quânticos rotacionais jOH (a)
e jSO (b) para as cinco energias translacionais mais baixas estudas neste trabalho.

Os resultados mostrados são obtidos com somente um reagente rotacionalmente
excitado e com energias translacionais menores que 2.0 kcal mol-1. Os gráficos da figura
4.5 mostram seções de choque QCT normalizadas em função da energia rotacional total
dos reagentes. As linhas continuas indicam a tendência da seção de choque. De igual
forma, não foram observadas diferenças quando a energia rotacional é depositada em
um ou no outro reagente. Outra conclusão significativa é que o aumento da energia
rotacional afeta principalmente a reatividade para energia translacional baixa, enquanto
para energias translacionais altas o aumento da energia rotacional dos regentes tem
pouco efeito na reatividade. Este comportamento é provavelmente provocado pelas
mudanças nas interações de longo alcance devido à rotação, que é mais relevante para
baixas energias translacionais, pois, neste caso, as moléculas têm mais tempo para se
reorientar no transcurso da colisão.
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Figura 4.5. Seções de choque normalizadas em função da energia rotacional total dos reagentes
( E rot + E rot ). Os gráficos superiores representam as energias translacionais mais baixas,
OH

SO

enquanto os inferiores as energias translacionais maiores. As linhas continuas indicam a
tendência de cada conjunto de pontos.

Nas reações que ocorrem sem barreira de energia potencial, a seção de choque de
reação pode ser expressada da forma [57, 123]:

σ ( E tr ; Erot ) = nπ (n − 2)

( 2− n ) / n

⎛ C
× ⎜⎜ n
⎝ 2 Etr

⎞
⎟⎟
⎠

2/ n

× Frec ( E tr ; Erot ) .

(4.7)

O fator Frec(Etr;Erot) considera os efeitos de recrossing, enquanto e o resto da expressão
representa a seção de choque em reações de tipo captura, como foi discutido na seção
(2.2). O fator de recrossing tem que ser levado em consideração, pois o modelo de
reações de tipo captura, mostrado na seção (2.2), não permite voltar às condições
iniciais uma vez que a distância entre os reagentes torna-se menor que a distância R0,
correspondente ao máximo do potencial efetivo. A dependência da seção de choque
com a energia de rotação dos reagentes é representada pelo parâmetro Erot, que denota a
energia rotacional total dos reagentes. O fator de recrossing Frec, reportado em trabalhos
anteriores [58], depende da uma energia limiar E trth da forma:

⎧1
Etr < Etrth
Frec ( Etr ) = ⎨
th
th
⎩exp[−α ( Etr − Etr )] Etr ≥ Etr .

(4.8)
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Nesse trabalho foi observado que quando os reagentes são excitados
rotacionalmente a energia limiar é desprezível. Portanto, em vez do modelo usando
anteriormente [58] foi proposto como fator de recrossing:
Frec ( E tr ) = exp[−α ( Etr + E0 )] .

(4.9)

Esta expressão mostra que a probabilidade para que ocorra a reação, uma vez formado o
composto intermediário, é inversamente proporcional a uma energia efetiva. Essa
energia efetiva é dada pela soma da energia translacional inicial e uma energia que
depende da energia interna dos reagentes Etr+E0. Em outras palavras, a probabilidade de
uma trajetória voltar aos reagentes depois da formação de composto (Prec=Nrec/Ncom)
aumenta quando a energia efetiva aumenta também. Ajustando a equação (4.9) a 1-Prec
obtêm-se os parâmetros α e E0. A Tabela 4.4 recolhe os coeficientes desses ajustes para
QCT e VEQMT. Também são mostrados nessa tabela os valores de n e Cn da equação
(4.7) que são ajustados aos valores de seções de choque obtidos da equação (4.3). Podese notar que para n são obtidos valores entre os correspondentes a interações
controladas por dipolo-dipolo (n=3) e dipolo-quadrupolo (n=4).
Tabela 4.4 Coeficientes obtidos dos ajustes das seções de choque e fatores de recrossing usando
as equações (4.7) e (4.9) respectivamente. As unidades de medida dos coeficientes são aquelas
para as quais σ é expressada em Å2 enquanto Etr está em kcal mol-1. Na segunda coluna é
mostrada a energia rotacional total dos reagentes.
a

jOH,jSO

Erot

1, 0
1, 5
2, 0
1, 10
2, 5
1, 15
3, 0
3, 10
1, 20
4, 0
4, 15
5, 0
1, 30
6, 0
5, 20
7, 0
1, 40
6, 25

0.000
0.061
0.212
0.226
0.273
0.492
0.529
0.754
0.861
0.951
1.443
1.478
1.905
2.109
2.339
2.843
3.355
3.441

n
3.9102
3.9499
3.9573
3.5667
3.9494
3.9499
3.9877
3.7349
3.9991
3.9539
3.9365
3.9986
3.9676
3.9756
3.7646
3.9240
3.8463
3.9734

QCT
Cn
202.73
205.40
204.46
113.85
198.90
186.76
204.24
129.55
190.35
177.39
159.04
173.01
146.97
150.38
100.20
127.74
103.82
110.59

α
0.10
0.08
0.09
0.10
0.09
0.12
0.08
0.13
0.12
0.09
0.07
0.07
0.11
0.08
0.10
0.11
0.11
0.08

E0 a
4.84
6.43
5.81
4.81
6.02
3.77
6.97
3.77
4.34
6.44
8.91
8.64
5.61
8.00
6.04
5.70
6.72
8.81

n
3.9763
3.9143
3.9530
3.9133
3.9481
3.9887
3.9482
3.7683
3.9593
3.9098
3.9653
3.9693
3.8916
3.9950
3.8013
3.8636
3.7207
3.9165

VEQMT
α
Cn
213.79
0.09
186.06
0.08
190.38
0.08
174.08
0.11
167.88
0.10
191.34
0.11
160.81
0.11
119.18
0.12
170.83
0.12
139.31
0.12
129.18
0.12
133.71
0.09
121.49
0.11
122.43
0.10
86.30
0.11
96.30
0.11
76.37
0.11
79.81
0.11

E0 a
0.86
1.28
1.49
0.46
0.92
0.47
0.69
0.61
0.69
0.90
0.98
1.60
1.49
1.98
1.51
2.10
2.62
2.33
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8, 0
3.679
1, 45
4.232
9, 0
4.617
7, 30
4.748
1, 50
5.209
10, 0
5.655
8, 35
6.259
1, 55
6.287
11, 0
6.792
1, 60
7.463
9, 40
7.972
12, 0
8.025
10, 45
9.887
11, 50
12.001
a
Em kcal mol-1

3.9993
3.7524
3.9602
3.8629
3.9458
3.9583
3.7559
3.6460
3.9673
3.6808
3.8670
3.5592
3.9955
3.7634

128.87
82.32
119.64
73.41
104.03
118.65
56.94
72.65
112.76
75.79
56.25
60.47
60.25
41.41

0.05
0.12
0.08
0.10
0.11
0.06
0.09
0.09
0.06
0.10
0.08
0.07
0.07
0.07

14.50
6.41
9.50
7.18
7.86
14.45
9.16
11.34
14.34
10.92
11.77
12.90
15.20
16.08

3.9613
3.6062
3.9998
3.7526
3.8870
3.9543
3.7140
3.7570
3.9665
3.5335
3.7751
3.4698
3.9359
3.6887

107.73
59.09
106.24
53.86
83.63
97.66
44.47
73.02
98.15
53.41
41.84
48.39
48.64
34.22

0.08
0.12
0.09
0.09
0.10
0.10
0.10
0.10
0.06
0.10
0.10
0.07
0.07
0.07

4.28
2.64
4.36
3.98
4.69
4.66
4.66
5.89
9.41
6.74
5.79
8.92
10.84
12.26

Depois de substituir a equação (4.7) em (4.5) e integrar, se obtêm as constantes de
velocidade de reação específicas da forma:

k (T ) = k cap (T )

exp(−αE0 )
⎛ T ⎞
⎜⎜1 + ⎟⎟
⎝ T0 ⎠

(4.10)

2 ( n −1) / n

com
1/ 2

k cap (T ) = 2nπg e (T )(n − 2)

( 2− n ) / n

⎛ 2 ⎞
× ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ πμ ⎠

(k BT )

( n−4 ) / 2 n

⎛C ⎞
×⎜ n ⎟
⎝ 2 ⎠

2/n

⎡ 2(n − 1) ⎤
Γ⎢
, (4.11)
⎣ n ⎥⎦

onde T0=1/(αkB).
Para avaliar o papel da energia rotacional dos reagentes na reatividade de OH+SO,
foi calculada uma constante de velocidade de reação média, usando a distribuição de
população dos estados quânticos rotacionais em função da temperatura:

⎛ Bj( j + 1) ⎞
⎟⎟ .
Pj (T ) = A(2 j + 1) exp⎜⎜ −
k
T
B
⎝
⎠

(4.12)

O fator A é a constante de normalização que garante que
k

∑ P (T ) = 1 .
j =1

j

Portanto, a constante de velocidade de reação média é calculada como

(4.13)
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k =

12

60

∑ ∑P

jOH =1 jSO =0

jOH

(T ) PjSO (T ) k (T ; jOH ; jSO ) .

(4.14)

Agora, em lugar de calcular todas as combinações de estados quânticos rotacionais
na equação anterior, usamos a idéia de que os coeficientes de ajuste mostrados na tabela
4.4 dependem da energia rotacional total Erot, sem importar como ela é distribuída nos
reagentes. Portanto, cada conjunto de coeficientes foi ajustado a uma função linear
dependente de Erot, ficando:
k(T;jOH;jSO)=k(T;Erot(jOH,jSO)).

(4.15)

Ou seja, para cada par de números quânticos jOH e jSO é conhecida a energia rotacional
total (Erot=EJOH+EJSO). Portanto, os valores n e Cn para cada par jOH e jSO podem ser
obtidos dos ajustes feitos em função da Erot.
Em seguida vamos comparar a constante de velocidade de reação média obtida com
os resultados que aprecem na literatura. No estudo de colisões moleculares controladas
por interações de longo alcance, Clary

[125]

mostrou que na reação OH+O→H+O2, a

dependência negativa da constante de velocidade de reação com a temperatura está
relacionada com os efeitos rotacionais. Porém, Blitz et al.

[106]

reportaram um

decréscimo da constante de reação não linear com a aumento da temperatura, baseado
na formação de dois compostos intermediários, HOSO e HSO2. Essa análise foi
corroborada por estudos ab initio na Ref.

[93]

, concluindo que a isomerização

HOSO→HSO2 forma parte do caminho de reação na formação dos produtos H+SO2.
Como foi reportado anteriormente

[58]

, e corroborado aqui, a formação do composto

HSO2 não é observada nos nossos estudos de dinâmica quase-clássica. Em vez disso, é
observada a dissociação direta desde o composto HOSO para os produtos de reação
H+SO2.
Na figura 4.6 é mostrada, na região sombreada, a constante de velocidade de reação
média em função da temperatura. Como foi comentado anteriormente, o limite superior
é dado pelos resultados VEQMT, enquanto o limite inferior é definido pelos QCT.
Também são mostrados dados experimentais disponíveis na literatura. Levando em
consideração a energia rotacional dos reagentes obtém-se uma dependência negativa
com a temperatura mais pronunciada que a obtida anteriormente na Ref. [58] para jOH=1 e
jSO=0. Porém, não é observado o decaimento drástico reportado por Blitz et al. [106] para
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temperaturas maiores que 500 K. Nota-se que para temperaturas menores nossos
resultados concordam razoavelmente bem com os dados experimentais.

Figura 4.6. Constante de reação da colisão OH+O→H+O2. São apresentados dados
experimentais com as correspondentes barras de erro. A região sombreada indica a constante de
reação média obtida neste trabalho; os limites superiores e inferiores são definidos pelos
resultados VEQMT e QCT respectivamente.

Para complementar os resultados, na tabela 4.5 são coletadas as constantes de
reação experimentais e os resultados teóricos dos cálculos quase-clássicos obtidos nesse
trabalho. Os resultados teóricos mostrados correspondem a constantes de velocidade de
reação média e a constantes para jOH=1, jSO=0. Novamente os limites superior e inferior
correspondem aos resultados VEQMT e QCT, respectivamente. Como foi mostrado na
figura 4.5, para energias translacionais grandes não foram observados efeitos
significativos na reatividade quando é aumentada a energia rotacional dos reagentes;
enquanto para energias translacionais menores a reatividade diminui na medida em que
aumenta a energia rotacional dos reagentes.
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Tabela 4.5 Constantes de reação (em 10-11 cm3 s-1) para a reação OH+SO. Os resultados
experimentais são do trabalho de Blitz et al. [106] exceto quando indicado.
T/K

a
b

k(jOH=1,jSO=0)

295
8.9-13.7
298
8.9-13.6
300
8.9-13.6
353
8.4-12.9
403
8.1-12.3
453
7.8-11.9
503
7.5-11.5
553
7.3-11.2
603
7.1-10.9
653
7.0-10.6
703
6.8-10.3
Da Ref. [104].

k ( jOH , jSO )

Experimentais

8.3-12.7
8.3-12.6
8.3-12.6
7.8-11.7
7.4-11.1
7.0-10.5
6.7-10.1
6.4-9.6
6.2-9.2
5.9-8.8
5.8-8.5

7.91±1.58
11.6±5.0a
8.4±1.5b
7.00±1.40
5.53±1.10
5.53±1.10
5.11±1.02
4.45±0.89
3.66±0.73
2.18±0.43
1.44±0.30

Da Ref. [105].

4.4. Conclusões
O método de trajetórias quase-clássicas foi usado para estudar a colisão OH+SO. Nessa
reação foi observado um comportamento de tipo captura junto a efeitos de recrossing.
Foram estudados os efeitos das excitações rotacionais dos reagentes OH e SO na
reatividade. Quando a energia rotacional é depositada tanto no reagente OH quanto no
SO se obtém um decréscimo da reatividade, sendo observado que a seção de choque
depende da energia rotacional total depositada nos reagentes. Os efeitos da rotação são
mais relevantes para energias translacionais relativamente baixas. A constante de reação
média reportada neste trabalho concorda razoavelmente bem com os dados
experimentais obtidos para temperaturas menores que 500 K, indicando que os efeitos
rotacionais têm uma influência significativa na tendência negativa da constante de
velocidade de reação com a temperatura.

Capítulo 5
5. Estudo da superfície de energia
potencial do sistema molecular HSO2
no nível CASPT2
No capítulo anterior foi discutida a importância dos estudos relacionados ao sistema
molecular HSO2. Como foi comentado também, na literatura foi publicada uma
superfície de energia potencial global do estado eletrônico fundamental do sistema
molecular HSO2, construída da teoria da expansão dupla de muitos corpos (DMBE) [98].
Esta superfície tem sido muito usada na determinação de constantes de velocidade de
reações associadas a esta SEP. Mesmo obtendo-se bons resultados nos processos
reativos estudados com essa SEP

[58, 59, 110, 111, 126]

, existe atualmente uma polêmica em

relação a alguns caminhos de reação e estruturas estacionárias dessa superfície.
A superfície de energia potencial do estado fundamental do HSO2 pode ser dividida
em duas regiões energéticas. A primeira, chamada aqui de região de baixas energias,
inclui o mínimo global e os limites assintóticos OH+SO e H+SO2. A segunda, referida
como região de maiores energias, envolve os isômeros vinculados aos limites de
dissociação HSO+O e SH+O2. Nesses termos, podemos classificar em três grupos os
trabalhos teóricos reportados sobre o sistema HSO2. O primeiro grupo é dedicado à
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descrição das estruturas estacionárias da região de baixas energias

[87, 92, 95-97, 127-136]

.O

segundo é composto por poucos trabalhos que estudam a região da SEP de maiores
energias [15, 90, 137]. E finalmente, o terceiro e último grupo é formado por trabalhos que
têm sido voltados à descrição de estruturas estacionárias das duas regiões, incluindo as
possíveis conexões entre elas

[88, 89, 91, 93, 94, 98, 138]

. O presente trabalho faz parte do

terceiro grupo. Uma análise mais detalhada destes trabalhos mencionados será feita
posteriormente neste capítulo. Em relação ao sistema molecular HSO2, a opinião geral
concorda que o mínimo global do estado fundamental é a estrutura chamada neste
trabalho de cis-HOSOs [87-89, 91-96, 98, 130-136] e que em ordem crescente de energia, segue o
mínimo local HSO2. A região de maiores energias, descrita na literatura, é formada
pelos mínimos locais HSOO, cis-HOOS, trans-HOOS e os correspondentes estados de
transição

[15, 89, 90, 93, 94, 98, 137, 138]

. O que não está completamente claro ainda é o

mecanismo de conexão entre as duas regiões mencionadas. Marshall et al. [94], baseados
em cálculos de mecânica quântica no nível MP2, indicaram que todas as tentativas de
conectar os mínimos HSOO e HSO2 conduziam à dissociação HSO+O. Ballester e
Varandas

[98]

, por outro lado, propuseram um estado de transição (TS) que conecta o

mínimo de van der Waals HSO···O (da região de maiores energias) com o isômero
HSO2 na SEP DMBE. Sendt et al.

[15]

descartaram esta possibilidade, pois não

conseguiram encontrar esse estado de transição usando cálculos de mecânica quântica
no nível CASSCF.
Com tudo isso, o objetivo do presente trabalho é fazer uma descrição teórica na fase
gasosa da topologia geral da SEP do HSO2 no estado fundamental com um alto nível de
cálculo. Baseados nos resultados obtidos neste trabalho podem ser feitas correções na
SEP DMBE

[98]

. Posteriormente, sabendo que a presença de água em fase condensada

na troposfera pode influir notavelmente na reatividade desse sistema molecular, pode-se
estudar o efeito do meio na altura das barreiras e na estabilidade das estruturas
estacionárias.

5.1. Métodos computacionais
Os cálculos de mecânica quântica reportados neste trabalho são obtidos da teoria
perturbativa de segunda ordem (CASPT2) [26, 30] usando a função de onda de referência
CASSCF [24, 25]. Todos os cálculos de otimização de geometrias, limites de dissociação,
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energias de ponto zero e frequências harmônicas de vibração foram realizados neste
nível de cálculo usando o pacote de programas MOLPRO 2008.1

[139]

. No espaço ativo

dos cálculos CASSCF foram considerados todos os orbitais moleculares formados pelos
orbitais de valência de cada átomo (FVCAS, Full Valence Complete Active Space). Em
relação ao conjunto de funções-base usado, foram levadas em consideração algumas
dificuldades que apresentam as bases de Dunning, aug-cc-pVXZ, para descrever
sistemas moleculares que contem átomos de enxofre

[140-143]

. Portanto, para o átomo de

enxofre foram usadas as bases de Dunning acrescentadas de uma função d, referida
como aug-cc-pV(X+d)Z [144]. Para os átomos de oxigênio e hidrogênio foram usadas as
bases aug-cc-pVXZ. As otimizações de geometria foram realizadas com X=T nos
conjuntos de bases mencionados. A fim de evitar o problema de erro por superposição
de bases, além de obter resultados mais precisos, as energias das estruturas estacionárias
foram extrapoladas a um conjunto de funções-base infinito. Na literatura aparecem
varias formas de extrapolação da energia

[136-138, 145]

, mas, neste trabalho isso foi feito

segundo a aproximação usada por Dixon et al. [138], onde é assumido que a convergência
da energia é dominada pelo comportamento da energia de correlação. Assim, para cada
estrutura otimizada foi calculada a energia usando três conjuntos de bases diferentes,
aug-cc-pVXZ com X=D, T, Q, a fim de ajustar a seguinte função de extrapolação [146] às
energias obtidas,
E Xtot = E∞ + B exp[−( X − 1)] + C exp[−( X − 1) 2 ] .

(5.1)

E∞, B, C são os parâmetros de ajuste e X é igual a 2, 3 e 4 para DZ, TZ e QZ
respectivamente. O valor estimado da energia no limite do conjunto de bases infinitas é
E∞.
A conexão entre duas estruturas de mínimos através de um estado de transição é
determinada da análise do modo normal vibracional associado à frequência imaginária
do estado de transição e de resultados de caminhos de mínima energia que começam da
estrutura do estado de transição até as estruturas de mínimo. Nos cálculos de otimização
de geometrias, em alguns casos foram usadas geometrias de partida obtidas de outros
trabalhos reportados [15, 98] ou começando de estruturas próximas dos possíveis mínimos.
Os limites de dissociação foram calculados realizando otimizações parciais de
geometria mantendo fixa a coordenada característica da dissociação de interesse.
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5.2. Resultados e discussão
Após uma análise detalhada das estruturas estacionárias (mínimos e estados de
transição) obtidas dos cálculos realizados, foi elaborado o diagrama energético da
superfície de energia potencial do sistema molecular HSO2. Nas figuras 5.1 e 5.2 são
apresentados os diagramas energéticos dos principais caminhos de reação deste sistema
molecular. A figura 5.1 envolve as reações SH+O2 →HSO+O, SH+O2 →OH+SO e
SH+O2 →SO2+H, enquanto na figura 5.2 aparece a reação SH+O2 →OH+SO. Nestes
diagramas são mostradas as conexões entre as estruturas estacionárias e os
correspondentes estados de transição. As energias mostradas nos gráficos (a) não
incluem a correção da energia de ponto zero, enquanto nos gráficos (b) a energia de
cada estrutura leva em consideração o correspondente valor do ZPE.
Nas figuras 5.3 e 5.4 aparecem representadas esquematicamente as estruturas
estacionárias indicadas nos diagramas energéticos. A figura 5.3 corresponde às
estruturas de mínimo, enquanto na figura 5.4 são mostrados os estados de transição. As
setas, nessa figura, indicam o modo normal vibracional correspondente à frequência
imaginária.
A tabela 5.1 resume os valores energéticos das estruturas estacionárias e limites de
dissociação da região de maiores energias da SEP. Na terceira coluna são indicados os
valores das energias de ponto zero. A quarta coluna mostra os valores de energia de
cada estrutura em relação à estrutura anterior, enquanto na quinta coluna os valores de
energias são referidos ao limite de dissociação SH+O2, em ambos os casos é incluída a
correção do ZPE. De forma semelhante, a tabela 5.2 mostra os resultados obtidos para
as estruturas estacionárias da região de baixas energias na SEP. Finalmente, a tabela 5.3
contém todas as frequências calculadas para cada uma das estruturas.
A seguir, serão discutidas as características dos principais caminhos de reação e
propriedades gerais das estruturas estacionárias.
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Figura 5.1. Diagrama energético obtido dos cálculos realizados, onde são mostrados os
caminhos de reação SH+O2→HSO+O, SH+O2→OH +SO e SH+O2→SO2+H. Painel (a), sem
levar em consideração o ZPE e painel (b), incluindo ZPE na energia total.
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Figura 5.2. Diagrama energético obtido dos cálculos realizados onde é mostrado o caminho de
reação SH+O2→OH+SO. Painel (a), sem levar em consideração o ZPE e painel (b), incluindo
ZPE na energia total.

5.2.1. Caminho de reação SH+O2→HSO+O
O caminho de reação correspondente a SH+O2→HSO+O forma parte da região de
maiores energias (figura 5.1). Esse caminho foi sugerido em trabalhos anteriores

[15, 94,

98, 137]

, porém, existem algumas diferenças em comparação com os resultados obtidos no

presente trabalho. Na Ref.

[94]

não foi encontrado o estado de transição que liga o
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mínimo local HSOOs (s, do inglês skewed) ao limite de dissociação HSO+O. Por outro
lado, Sendt et al.

[15]

e Resende e Ornellas

[137]

reportaram um mesmo estado de

transição (TS1) para ligar esse mínimo (HSOOs) ao outro limite de dissociação SH+O2.
Os resultados obtidos neste trabalho descrevem uma situação um pouco diferente.
Segundo nossos cálculos, o estado de transição TS1 é incluído na reação
SH+O2 →HSO+O formando uma pequena barreira no sentido da rotação do ângulo de
torção H-S-O-O. Esta rotação transforma o mínimo planar trans-HSOO no isômero
HSOOs através de uma pequena barreira de energia potencial. Um estado de transição
semelhante aparece reportado na Ref.

[98]

, com um comprimento da ligação SO um

pouco maior do que a nossa (aproximadamente 0.5 Å) e uma altura da barreira também
maior. Os outros estados de transição que conduzem ao mínimo local HSOOs serão
discutidos mais adiante.
As propriedades geométricas e frequências harmônicas calculadas na estrutura
estacionária HSOOs (figura 5.3) concordam muito bem com cálculos recentes de Dixon
et al.

[138]

no nível CCSD(T)/aug-cc-pV(T+D)Z. A energia desse mínimo é 1.73

kcal/mol abaixo do limite de dissociação SH+O2 (tabela 5.1), um pouco acima do
reportado por Dixon

[138]

de 7.1 kcal/mol. Porém, o valor concorda razoavelmente bem

com o resultado de Zhou de 0.31 kcal/mol no nível MRCI/aug-cc-pV(Q+d)Z

[15]

. As

características geométricas desse mínimo também se assemelham muito bem com as
geometrias reportadas nas Refs.

[15, 89, 93, 98, 137]

, com diferenças menores do que 7%.

Toda a análise dos resultados energéticos no texto inclui a correção do ZPE. No
trabalho de Dixon

[138]

é reportada uma estrutura de mínimo chamada HSOOt, que

concorda com nossa estrutura trans-HSOO em um 97%, em relação às propriedades
geométricas e de frequências, com exceção de uma frequência imaginária muito baixa
que aparece em nosso cálculo (tabela 5.3).
Ao longo do caminho de reação de SH+O2 →HSO+O, o mínimo local HSOOs é
seguido do estado de transição TS2 (figura 5.1), que o liga à estrutura HSO··O. Nessa
notação, os pontos indicam um afastamento dos átomos de oxigênio da ordem de 2.55 Å
e não é considerada uma estrutura de van der Waals devido à grande diferença
energética em relação ao limite de dissociação HSO+O. A estrutura TS2 fica acima das
estruturas HSOOs e HSO··O por 21.77 e 11.16 kcal/mol respectivamente, mostrando
uma diferença de 20.04 kcal/mol em relação ao limite SH+O2 e 7.49 kcal/mol em
comparação a HSO+O. Esses resultados confirmam o consenso geral que a formação
dos produtos HSO+O é um processo endoenergético.
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Figura 5.3. Representação esquemática das estruturas de mínimo e características geométricas
obtidas nas otimizações de geometria.

O estado de transição TS2 foi reportado anteriormente

[15, 98]

. A pesar das

características geométricas (ver figura 5.4) desse estado de transição serem muito
similares às reportadas na Ref.

[15]

, os valores de frequências mostrados na tabela 5.3

são um pouco diferentes, principalmente o correspondente à frequência imaginária. A
separação energética em relação ao mínimo HSOOs, antes mencionada de 21.77
kcal/mol, concorda muito bem com os valores 19.34 e 21.53 kcal/mol obtidos de
cálculos CASSCF e MRCI respectivamente na Ref.

[15]

. Porém, no sentido inverso,

nossa barreira HSO··O→TS2, de 11.16 kcal/mol, é bem maior que os valores reportados
na Ref.

[15]

de 3.68 e 0.11 kcal/mol nos níveis de cálculo CASSCF e MRCI

respectivamente.
As características geométricas do estado de transição TS2 concordam muito bem
com a geometria obtida na Ref. [98]. Nesta referência, a altura da barreira em relação ao
mínimo HSO··O é de 7.2 kcal/mol, não muito diferente do nosso resultado (11.16
kcal/mol). No sentido contrário da reação, a altura desse estado de transição em
comparação ao mínimo HSOOs e à dissociação SH+O2, é respectivamente 8.40 e 9.29
kcal/mol, apresentando alguma diferenças em relação a nossos resultados.
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5.2.2. Caminhos de reação SH+O2 →OH+SO (região de baixas
energias), SH+O2 →H+SO2 e OH+SO →H+SO2
Na figura 5.1 é mostrado o caminho de reação de SH+O2→OH+SO que passa pelo
mínimo global cis-HOSOs. Nesse caminho os mínimos HSOOs e HSO2(b) são
conectados pelo estado de transição TS3, seguidos do TS4 que os liga com o mínimo
HSO2. O modo normal vibracional associado à frequência imaginária do estado de
transição TS3 é representado na figura 5.4 pelas direções das setas. Este modo normal
permite a ligação do átomo de oxigênio mais afastado ao átomo de enxofre para formar
a estrutura HSO2(b). Posteriormente, o TS4 conduz à formação de HSO2 acrescentando
a distância entre os oxigênios e ficando cada um deles ligados ao enxofre. Os detalhes
das mudanças de estruturas são mostrados nas figuras 5.3 e 5.4. O estado de transição
TS3 tem uma diferença energética de 16.76 kcal/mol em relação à estrutura HSOOs e
6.40 kcal/mol comparado com HSO2(b), como é mostrado na tabela 5.2, enquanto o TS4
apresenta 1.74 e 92.02 kcal/mol relativo aos mínimos HSO2(b) e HSO2 respectivamente.

Figura 5.4. Representação esquemática dos estados de transição e característica geométricas
obtidas das otimizações de geometria. As setas indicam o modo normal vibracional
correspondente à frequência imaginária.

Na superfície de energia potencial DMBE

[98]

foi indicado um estado de transição

que conecta as estruturas HSO··O e HSO2, mas a existência desse estado de transição
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não foi verificada na Ref.

[15]

no nível de cálculo CASSCF. De forma semelhante, nas

Refs. [94, 137] não foi encontrado um estado de transição que ligue os reagentes SH+O2 à
formação da estrutura HSO2. Portanto, um estado de transição com as características de
TS4 não foi reportado anteriormente.
Tabela 5.1: Propriedades energéticas dos pontos estacionários da região de maiores energias no
diagrama energético.
Pontos
estacionários

Energia total (au).

ZPE (au)

Diferença com a Diferença com o
estrutura anterior limite SH+O2
(kcal/mol).
(kcal/mol).

Caminho de reação HS+O2→OH + SO
HS+O2

-548.38457423

0.00872692

0.0

0.0

TS8

-548.37729620

0.01313236

+7.33

+7.33

cis-HSOO

-548.39078414

0.01382676

-8.03

-0.70

TS9

-548.35732700

0.01337374

+20.71

+20.01

cis-HOOS

-548.42283775

0.01641262

-39.20

-19.19

TS10

-548.42242142

0.01599226

-0.003

-19.19

trans-HOOS

-548.42397423

0.01583925

-1.07

-20.26

TS11

-548.42032895

0.01361613

+0.89

-19.37

3

-548.43485120

0.0109856

-10.76

-30.13

OH + SO

Caminho de reação HS+O2→O+HSO
HSOOs

-548.39242944

0.01382676

-0.67

-1.73

TS2

-548.35589262

0.01198362

+21.77

+20.04

O···HSO

-548.37507429

0.01337365

-11.16

+8.88

O+HSO

-548.36569340

0.00984816

+3.67

+12.55

O mínimo global deste sistema molecular é a estrutura cis-HOSOs. Muitos
trabalhos teóricos e experimentais, já citados, foram dedicados ao estudo desta estrutura.
Em particular, dois trabalhos teóricos recentes

[136, 138]

realizaram uma análise bem

extensa desta estrutura. A geometria e frequências determinadas no presente trabalho
estão em excelente concordância com os resultados reportados nessas referências. A
maior diferença aparece no valor do ângulo diedro H-O-S-O de 54.74°, um pouco
diferente do valor obtido na Ref. [136] de 24.20°.
Segundo os resultados mostrados na tabela 5.2, a energia do mínimo global cisHOSOs fica 41.63, 72.51 e 102.64 kcal/mol abaixo dos respectivos limites de
dissociação H+SO2, OH+SO e SH+O2. Esses valores estão em muito boa concordância
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com os valores 44.24, 71.85 e 96.01 kcal/mol reportados na Ref.

[98]

e também com o

valor 69.10 kcal/mol relativo ao limite OH+SO da Ref. [138].
Tabela 5.2: Propriedades energéticas dos pontos estacionários da região de baixas energias no
diagrama energético.
Pontos
estacionários

Energia total
(au)

ZPE (au)

Diferença com a Diferença com o
estrutura anterior limite SH+O2
(kcal/mol)
(kcal/mol)

Caminho de reação HS+O2→OH+SO
HS+O2

-548.38457423

0.00872692

0.0

0.0

trans-HSOO

-548.39091723

0.01332704

-1.09

-1.09

TS1

-548.39088689

0.01335814

+0.04

-1.06

HSOOs

-548.39242944

0.01382676

-0.67

-1.73

TS3

-548.36518342

0.01328699

+16.76

+15.03

HSO2(b)

-548.38064416

0.01855706

-6.40

+8.64

TS4

-548.37262674

0.01330662

+1.74

+10.37

HSO2

-548.52165409

0.01568766

-92.02

-81.65

TS5

-548.45949288

0.01195595

+36.67

-44.99

cis-HOSOs

-548.55599064

0.01658146

-57.65

-102.64

-548.4348512

0.01098560

+72.51

-30.13

3

OH+ SO

Caminho de reação (1) HS+O2→H+SO2
cis-HOSOs

-548.55599064

0.01658146

-57.65

-102.64

TS6

-548.46125675

0.00814027

+54.15

-48.49

H···SO2

-548.48006774

0.00673368

-12.69

-61.17

H+SO2

-548.47980364

0.00673750

+0.17

-61.01

Caminho de reação (2) HS+O2→H+SO2
HSO2

-548.52165409

0.01568766

-92.02

-81.65

TS7

-548.47928308

0.00777670

+21.62

-60.03

H···SO2

-548.48006774

0.00673368

-1.15

-61.17

H+SO2

-548.47980364

0.00673750

+0.17

-61.01

(1) e (2) indica as duas possíveis formas de chegar ao limite H+SO2

No nível de cálculo adotado neste trabalho, foram encontrados dois caminhos de
reação que permitem a formação de H+SO2 a partir dos reagentes OH+SO (ver figura
5.1). Nos dois casos a dissociação é precedida pelo mínimo de van der Waals H···SO2,
energeticamente separado da dissociação por 0.2 kcal/mol. No primeiro caminho o TS6
aparece para afastar o átomo de hidrogênio do triátomo O-S-O (ver direção da seta na
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figura 5.4) ligando o mínimo global ao complexo de van der Waals. No segundo
caminho o TS7 quebra a ligação H-S da estrutura HSO2 para formar o mínimo de van
der Waals. Esses dois mecanismos são exoenergéticos e garantem a formação de H+SO2
a partir de OH+SO.
Os estados de transição TS5 e TS6 concordam muito bem com os estados de
transição equivalentes da SEP DMBE

[98]

, apresentando muito poucas diferenças

geométricas e energéticas.
Na literatura está reportado um diagrama energético do sistema HSO2 obtido da teoria
DFT (B3LYP/6-31+G(d)) [131] muito similar à região de baixas energias do diagrama da
figura 5.1, com a diferença que não é incluído o mínimo de van der Waals H···SO2.

5.2.3. Caminhos de reação SH+O2 →OH+SO (região de maiores
energias)
O diagrama energético mostrado na figura 5.2 representa o caminho de reação para
SH+O2→OH+SO apresentado anteriormente, mas incluindo outras estruturas de
energias relativamente maiores do que as já apresentadas.
É interessante notar que neste caso a aproximação dos diátomos é em forma planar
com os eixos moleculares quase paralelos e dessa forma, o sistema afronta uma barreira
energética relativamente alta. No caso da seção anterior, a aproximação dos diátomos
acontece com os eixos quase antiparalelos e a formação do complexo inicial é livre de
barreira. Na formação da estrutura estacionária cis-HSOO, o sistema passa pelo estado
de transição TS8, que apresenta uma altura de 7.33 kcal/mol em relação ao limite de
dissociação SH+O2 e 8.03 kcal/mol comparado ao mínimo cis-HSOO. A altura da
barreira no sentido da reação está em excelente concordância com o valor de 9.33
kcal/mol obtido usando teoria perturbação MP4/6-311G(d,p) [89, 94]. No sentido inverso,
a altura da barreira é menor que o valor reportado no nível multi-reference MP2(9,10)
[137]

de 12.94 kcal/mol.
A estrutura cis-HSOO já foi reportada na literatura

[138]

praticamente com as

mesmas propriedades geométricas que as mostradas na figura 5.4. No presente trabalho,
essa estrutura foi encontrada com uma frequência imaginária muito baixa, 80.91 cm-1,
associada à mudança do ângulo diedro H-S-O-O e sua energia é muito próxima à
energia da estrutura HSOOs (da ordem de 1kcal/mol de diferença). Segundo esses
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resultados, consideramos que a isomerização entre HSOOs e sua imagem especular
passando pela estrutura cis-HSOO é um processo praticamente sem barreira. A pequena
diferença energética entre as estruturas cis-HSOO e HSOOs, e portanto, a livre
isomerização entre elas, permite conectar os estados de transição TS8 e TS9 através de
cis-HSOO.
O estado de transição TS9 da figura 5.2, com simetria Cs, conecta as estruturas
estacionárias cis-HSOO e cis-HOOS. A diferença energética de TS9 em relação ao
primeiro mínimo é de 20.71 kcal/mol e 39.20 kcal/mol em relação ao segundo. Goumri
et al.

[94]

não conseguiram localizar um estado de transição que permitisse a

isomerização HOOS→HSOO realizando cálculos no nível MP2/6-31G(d). Na SEP
DMBE de Ballester e Varandas

[98]

, não é reportado um caminho de reação para a

reação SH+O2→OH+SO. Entretanto, Resende e Ornellas

[137]

reportam um estado de

transição (equivalente ao TS9) que liga diretamente a estrutura HSOOs (ou cis-HSOO)
com os produtos de reação OH+SO. A altura da barreira, reportada por eles no nível
CCSD(T)/CBS, é de 37.19 kcal/mol em relação a HSOOs, 16.48 kcal/mol maior do que
no nosso resultado, e fica 54.76 kcal/mol acima da dissociação OH+SO, concordando
muito bem com nosso resultado de 50.15 kcal/mol em relação à dissociação.
A figura 5.2 mostra também o caminho de reação além do TS9, formado pelos
mínimos cis-HOOS e trans-HOOS (ambos de simetria plana) ligados pelo estado de
transição TS10. No final do caminho de reação o TS11 indica o caminho da dissociação
OH+SO. As geometrias dessas estruturas estacionárias concordam muito bem com
outros trabalhos reportados [15, 98, 138]. É interessante notar que a inclusão do ZPE conduz
a localizar o TS10 ligeiramente abaixo do mínimo cis-HOOS. Esse resultado indica a
necessidade de usar um nível de cálculo superior para descrever melhor essas estruturas
estacionárias. As diferenças energéticas, tão pequenas entre essas estruturas (tabela 5.1),
sugerem uma rápida transição entre elas, que resultaria em uma fácil dissociação após
passar a barreira energética do estado de transição TS9. A mesma conclusão obteve-se
nas Refs. [15, 137].
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Tabela 5.3: Frequências vibracionais de todas as estruturas estacionárias obtidas.
Frequências (cm-1)
Pontos
estacionários

f1

f2

f3

f4

TS1

82.84i

327.00

575.45

959.39

1236.43 2765.28

TS2

657.73i

301.70

464.65

768.16

1093.95 2631.74

TS3

341.44i

459.79

712.50

899.74

1050.18 2710.09

TS4

1279.05i

560.81

632.47

947.51

1048.74 2651.40

TS5

2931.46i

438.51

601.10

1046.14 1304.63 1857.67

TS6

1854.70i

256.88

484.20

519.12

1046.78 1266.18

TS7

720.05i

218.06

226.83

496.97

1126.09

TS8

104.97i

82.98

248.75

517.59

2285.84 2712.26

TS9

2434.64i

526.03

702.54

928.94

1738.41 1974.47

TS10

178.44i

409.29

693.0

866.50

1360.65 3690.35

TS11

481.46i

97.75

321.14

936.09

1018.33 3701.23

trans-HOSO

162.80i

396.28

759.26

1058.09 1143.27

cis-HSOO

-80.9i

412.5

586.2

cis-HOSO

197.08

400.02

HSO2

443.78

HSO2(b)

972.0

f5

f6

1345.63

3744.65

1258.8

2748.3

775.65

1059.91 1105.38

3740.38

757.15

956.33

1048.52 1265.84 2414.47

518.14

626.30

806.94

1029.84 2487.95 2676.44

HSOOs

173.96

414.33

650.13

954.61

1130.16

2746.05

H···SO2

15.14

39.33

122.85

498.56

1119.25

1337.94

trans-HSOO

41.28

354.84

636.15

991.00

1244.96 2763.36

O···HSO

61.29

95.39

116.39

1077.63 2286.16 2506.56

cis-HOOS

178.06

411.19

708.43

888.44

1393.45 3624.73

trans-HOOS

95.28

388.51

652.25

862.95

1321.36 3727.56

5.2.4. Características gerais dos caminhos de reação mostrados nos
diagramas
A primeira característica interessante é que, a partir dos reagentes SH+O2, o diagrama
energético da figura 5.1 indica que a formação dos produtos de reação H+SO2 são
energeticamente os mais favoráveis. A segunda observação corresponde às barreiras
energéticas para obter os produtos de reação HSO+O e OH+SO. Segundo os diagramas
das figuras 5.1 e 5.2, as barreiras energéticas para obter estes produtos de reação, dadas
pelos estados de transição TS2 e TS9, são equivalentes. Portanto, esses processos são
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energeticamente competitivos. Da análise dos diagramas energéticos, podemos ver
também que reações que começam com energia total menor que as energias dos estados
de transição TS2 e TS9 e maior que a energia de TS3 vão conduzir principalmente à
formação dos produtos de reação H+SO2. Se a energia total dos reagentes fosse
suficiente para passar as barreiras dos estados de transição TS2 e TS9, então a formação
dos produtos HSO+O e OH+SO é favorecida. Este último produto de reação é mais
favorável seguindo o caminho da figura 5.2, pois o caminho menos energético mostrado
na figura 5.1 requer muito rearranjo geométrico.

5.3. Conclusões
É reportado um conjunto de estruturas estacionárias e o diagrama energético da
superfície de energia potencial do sistema molecular HSO2 no estado eletrônico
fundamental. Todas as estruturas foram otimizadas no nível de cálculo CASPT2/aug-ccpV(T+D)Z e as energias foram extrapoladas a um conjunto de bases infinito. De forma
geral, as estruturas concordam muito bem com resultados anteriormente reportados.
Neste trabalho é reportado um novo caminho de reação que conecta a região de
maiores energias da SEP à região menos energética. Esse caminho de reação liga os
mínimos HSOOs e HSO2 através dos estados de transição TS3 e TS4, passando pela
estrutura intermediária HSO2(b) e torna possível a reação SH+O2→H+SO2. A
caracterização do mínimo global cis-HOSOs está em excelente concordância com
trabalhos anteriores. Segundo os diagramas energéticos elaborados, é possível
determinar os intervalos energéticos favoráveis para obter os produtos de reação H+SO2
e HSO+O a partir dos reagentes HS+O2. Estas características energéticas devem ser
verificada experimentalmente ou em estudos teóricos de dinâmica de reação.
Finalmente, a presença de água em fase condensada na troposfera pode influir na
reatividade de reações associadas a este sistema molecular. Assim, os resultados obtidos
neste trabalho podem ser usados para estudar a solvatação ou microsolvatação dos
diferentes caminhos de reação.
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Capítulo 6
6. Polarização do estado excitado e
reavaliação da emissão n←π* da
acetona em água
O espectro de absorção da acetona em água tem sido objeto de numerosos trabalhos
teóricos

[78, 147-154]

, pois é um dos sistemas favoritos para testar modelos teóricos de

solventes. A maioria dos trabalhos teóricos que estudam o efeito de solventes em
propriedades moleculares descrevem corretamente o deslocamento da banda de
absorção n→π* da acetona em água. Na Ref.

[152]

são apresentados alguns resultados

dos trabalhos teóricos mais recentes sobre o espectro de absorção da acetona em água.
Porém, o espectro de emissão n←π* foi muito menos estudado, e de fato, o
deslocamento da banda de emissão provocado pelo solvente ainda é objeto de incerteza.
Na literatura foram publicados três estudos teóricos do espectro de emissão da
acetona. No primeiro deles [151] foram realizados cálculos semiempíricos INDO/CIS nas
estruturas soluto-solvente, obtendo-se um deslocamento em água de 1850 cm-1
comparado com a fase gasosa. Na mesma época, num outro estudo usando dinâmica
molecular

de

Car-Parrinello

[153]

obteve-se

um

deslocamento

espectral

consideravelmente menor, da ordem de 100 cm-1, que foi comparado com valores
experimentais da ordem dos 2000 cm-1, discordando muito. Recentemente, Öhrn e
Karlström

[154]

usando um método de estatística quântica (QMSTAT), também
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obtiveram que o deslocamento provocado pelo solvente na emissão n←π* é quase
desprezível. Neste trabalho foi feita uma análise detalhada dos resultados experimentais
e concluiu-se que o efeito dos solventes nessa transição deve ser muito pequeno, menor
que 0.05 eV (ou ~ 400 cm-1), o que serve de suporte ao resultado do trabalho anterior
[153]

usando dinâmica de Car-Parrinello. Baseado nesta polemica, e para avaliar a

importância da polarização eletrônica no estado excitado da acetona, que não foi
considerada no trabalho publicado anteriormente

[151]

, é reconsiderado neste capítulo, o

problema da emissão da acetona em água. Usaremos métodos de cálculo além de
INDO/CIS e será considerado o efeito da polarização eletrônica da acetona no estado
eletrônico excitado. A polarização eletrônica, discutida na seção (3.4), tem sido
amplamente estudada no estado fundamental [73-78, 151], porém, o efeito dela nos estados
eletrônicos excitados tem sido pouco estudado. A análise da polarização eletrônica em
estados excitados é particularmente importante no estudo de efeito de solvente na
dinâmica de estados excitados [155-157].
A desativação da energia no estado eletrônico excitado pode ocorrer durante a
relaxação à estrutura de equilíbrio e, portanto, a emissão pode ser a superposição de
diferentes componentes temporais

[158]

. A acetona é um sistema interessante, pois

normalmente é considerado que o tempo de vida do estado excitado dela é
suficientemente grande e a emissão começa após a relaxação completa da geometria e é
possível atingir o equilíbrio eletrostático soluto-solvente. Esse fato é verificado tanto
teórico

[154]

quanto experimentalmente

[159]

. O objetivo do presente trabalho é então

fazer uma análise teórica detalhada do papel da polarização eletrônica do estado
excitado n→π* e a sua influência na emissão da acetona em água.

6.1. Detalhes computacionais
Neste trabalho foi usado o procedimento sequencial QM/MM

[160]

descrito no capítulo

(3), onde na simulação de MC são geradas as configurações soluto-solvente
energeticamente descorrelacionadas a serem usadas nos cálculos de mecânica quântica
dos espectros de emissão e absorção. As simulações de MC foram realizadas usando o
código DICE [69] no ensemble NPT em condições normais de temperatura e pressão (T =
25 ºC, P=1 atm). Foram consideradas 450 moléculas de água numa caixa cúbica com
condições periódicas de contorno

[68]

. O potencial de interação intermolecular é dado
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pela equação (3.8), onde para as moléculas de água foram usados os parâmetros de
Lennard-Jones e cargas do modelo TIP3P (three-site transferrable intermolecular
potential)

[161]

. Para o estado eletrônico fundamental e primeiro estado excitado da

acetona os valores εi e σi foram extraídos de Gao et al.

[150]

. As cargas dos sítios

atômicos da acetona, no estado eletronico fundamental e excitado, foram obtidas da
polarização eletrônica de cada um destes estados seguindo o procedimento iterativo
descrito na seção (3.4).
Tabela 6.1: Parâmetros usados no potencial de Lennard-Jones. Também são mostrados os
momentos de dipolo e cargas convergidos no procedimento iterativo. Os índices atômicos são
mostrados na figura 6.1.

Átomo

εi (kcal/mol)

σi (Å)

qi (e)
Fund.

O
C1
C2
H1
H2
H3

0.210
0.105
0.160
0.000
0.000
0.000

2.960
3.750
3.910
0.000
0.000
0.000

Presente trabalho
Ref. [153]

Exc.

-0.7109
-0.2091
0.8133
-0.1939
-0.4216
0.1032
0.1124
0.0219
0.1352
0.0517
0.1228
0.0247
Momento de dipolo (D)
4.80±0.03
3.00±0.03
4.90±0.05
3.10±0.05

Nas simulações realizadas nos procedimentos iterativos foram calculados 1.5x105
passos de MC no processo de termalização, seguido de 3.0x105 na geração de
configurações

soluto-solvente.

Em

cada

simulação

foram

selecionadas

configurações soluto-solvente com menos de 12% de correlação estatística

[162]

100
para

determinar os momentos de dipolo e cargas do soluto. Estas magnitudes foram
calculadas no nível MP2/aug-cc-pVTZ para o estado fundamental e CIS/aug-cc-pVTZ
para o estado eletrônico excitado. No cálculo das cargas foi usado o mapeamento
eletrostático CHELPG

[79]

obteve-se de Liao et al.

A geometria de equilíbrio da acetona no estado excitado
[163]

, determinada no nível CASSCF(10,11)/6-311++G(d).

Enquanto, a otimização de geometria do estado eletrônico fundamental foi calculada no
nível MP2/aug-cc-pVDZ.
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Figura 6.1: Representação geométrica da acetona no estado eletrônico fundamental (a) e o
primeiro estado eletrônico excitado (b).

Os cálculos dos espectros de absorção e emissão, foram realizados usando as
estruturas soluto-solvente energeticamente descorrelacionadas obtidas das simulações
de Monte Carlo, depois de ser atingido o equilíbrio eletrostático soluto-solvente no
procedimento iterativo. Estes espectros foram calculados das duas formas seguintes;
usando o modelo discreto, onde as moléculas de solvente são consideradas unicamente
como cargas pontuais usando o procedimento ASEC

[80]

, e usando o modelo explícito,

onde algumas moléculas de água são consideradas explicitamente. Os cálculos foram
realizados usando o pacote de programas Gaussian 03 [164] no nível CIS(D)

[27]

, com os

conjuntos de funções-base aug-cc-pVDZ e aug-cc-pVTZ [165] segundo o caso.

6.2. Resultados e discussão
6.2.1. Polarização do soluto no estado eletronico fundamental
e primeiro estado excitado
Antes de descrever a polarização eletrônica da acetona no estado eletrônico fundamental
e no primeiro estado excitado, será feita uma descrição dos momentos de dipolo na fase
gasosa. Para isso foram usadas as geometrias de equilíbrio otimizadas para os estados
eletrônicos fundamental e primeiro excitado, mostradas na figura 6.1. Como é
conhecido, o deslocamento para o azul na transição de absorção pode ser entendido em
termos dos momentos de dipolo. A figura 6.2 mostra os momentos de dipolo calculados
na fase gasosa. Na configuração de equilíbrio do estado eletrônico fundamental o
momento de dipolo calculado é 2.98 D, em muito boa concordância com o resultado
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experimental de 2.93 D [166]. Na transição vertical de absorção acontece um decréscimo
considerável no momento de dipolo, indo para 1.76 D. Esse decréscimo está relacionado
com o deslocamento espectral para o azul, pois indica que o estado eletrônico excitado
solvata menos que o estado fundamental, aumentando assim a separação entre os
estados eletrônicos. Na transição de emissão temos que levar em consideração a
geometria de equilíbrio do estado excitado. O elemento mais relevante na relaxação
desse estado é a saída do plano dos átomos O-C-C-C (figura 6.1). Após a relaxação da
geometria, o momento de dipolo no estado excitado aumenta de 1.76 para 2.08 D. Logo
depois da transição vertical de emissão para o estado fundamental, o momento de dipolo
aumenta para 2.93 D. Portanto, o estado fundamental na geometria de equilíbrio do
estado excitado apresenta um momento de dipolo ligeiramente menor que na sua
geometria de equilíbrio. Esse esquema é similar ao obtido por Öhrn e Karlström [154].

Figura 6.2: Momentos de dipolo calculados nos pontos iniciais e finais das transições verticais
em fase gasosa.

A seguir, será analisada a polarização eletrônica da acetona em água. Na figura 6.3
é mostrado o procedimento iterativo que conduz ao equilíbrio eletrostático solutosolvente em cada um dos estados eletrônicos. O momento de dipolo do estado excitado
aumenta quase 50 %, indo de 2.08 D em fase gasosa para 3.00 D em água. Este valor do
dipolo, em equilíbrio com o solvente, está em excelente concordância com o momento
de dipolo obtido da dinâmica molecular de Car-Parrinello

[153]

de 3.08 D. No estado
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eletrônico fundamental obteve-se uma mudança de 2.98 D em fase gasosa para 4.80 D
em água. O valor obtido da dinâmica molecular de Car-Parrinello [153] foi de 4.90 D, em
excelente concordância com nosso resultado. Estes valores são resumidos na tabela 6.1.

Figura 6.3: Valores médios dos momentos de dipolo nos estados eletrônicos fundamental e
excitado em relação ao número de iterações.

Os valores médios convergidos das cargas dos sítios atômicos do soluto na
presença do solvente são também mostrados na tabela 6.1. Estas cargas são usadas nas
simulações de MC de onde são geradas as configurações soluto-solvente a serem usadas
nos cálculos dos espectros de absorção e emissão. Comparando as cargas do estado
eletrônico fundamental com as cargas do estado excitado, a mudança mais significativa
aparece no átomo de oxigênio, cujo decréscimo conduz à diminuição das pontes de
hidrogênio entre a acetona e a água. De fato, usando a função de distribuição radial
entre o átomo de oxigênio da acetona e um dos átomos de hidrogênio da água, foi
determinado o número de coordenação, igual a 2.5 para o estado eletrônico fundamental
e 1.6 para o estado excitado. Estes valores estão em excelente concordância com os
obtidos da dinâmica molecular de Car-Parrinello [153], iguais a 2.4 e 1.6 respectivamente.
Porém, para obter precisamente o número de ligações de hidrogênio foi utilizado um
critério geométrico e energético já usado anteriormente

[151, 167]

e obteve-se um valor

médio de 2.1 pontes de hidrogênio entre a acetona e a água no estado eletrônico
fundamental e 0.6 no estado excitado.
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6.2.2. Efeito de solvente na emissão n←π*
Depois de ter analisado detalhadamente a polarização eletrônica do soluto, foi estudado
o espectro de emissão da acetona em água. Como complemento, também foi estudada a
transição de absorção. No modelo discreto, como foi comentado, as moléculas de
solvente são consideradas unicamente como cargas pontuais. No modelo explícito, 12
moléculas de água são consideradas explicitamente, embebidas no campo eletrostático
gerado por 263 moléculas de água representadas como cargas pontuais. A primeira
camada de solvatação é formada por aproximadamente 22 moléculas de água. Mas,
foram selecionadas as 12 moléculas mais próximas ao soluto, estabelecendo um
equilíbrio entre custo computacional e número de moléculas explícitas. A figura 6.4
mostra uma imagem representativa da acetona com as 12 moléculas de água mais
próximas e o resto do solvente representado como cargas pontuais.

Figura 6.4: Ilustração das configurações soluto-solvente considerando 12 moléculas de água
explicitamente e 263 como cargas pontuais. A figura da esquerda corresponde ao estado
eletrônico fundamental e da direita ao primeiro estado eletrônico excitado. Os cálculos dos
espectros foram feitos em 55 dessas configurações.

Existem vários trabalhos teóricos sobre o efeito de solvente no espectro de absorção
da acetona, um sumário deles é apresentado na tabela 7 da Ref.

[152]

. Na tabela 6.2 são

apresentados os nossos resultados obtidos neste trabalho e os estudos recentes mais
relevantes que consideram tanto a absorção quanto a emissão. Nosso melhor resultado é
obtido com o modelo de solvente explícito, calculado no nível CIS(D)/aug-cc-pVDZ.
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Este resultado apresenta uma transição de absorção em água de 4.70 eV, deslocado para
o azul 0.23 eV (1820 cm-1) em comparação com a fase gasosa. A convergência
estatística é mostrada na Figura 6.5. Este valor concorda muito bem com o resultado
experimental de um deslocamento para o azul de entre 1500 e 1700 cm-1. Esse resultado
também se compara muito bem com o resultado anterior

[78]

de 1650 cm-1 usando o

método semiempírico INDO/CIS.
É sabido que o aumento do comprimento da ligação CO, causado pelas pontes de
hidrogênio com a água, provoca pequenos deslocamentos espectrais para o vermelho
[152, 168]

. Assim, considerando a geometria da acetona em água no estado fundamental

dever-se-ia esperar um decréscimo de ~200 cm-1 no deslocamento espectral de
absorção. Isto produziria, aproximadamente, um deslocamento espectral para o azul
entre 1600 e 1650 cm-1, que concorda ainda melhor com os resultados experimentais.
Este raciocínio não se aplica ao estado excitado, pois, como já foi comentado, apresenta
uma considerável diminuição da quantidade de ligações de hidrogênio e o alongamento
da ligação CO é praticamente desprezível.
Tabela 6.2: Energias de absorção calculadas (eV) em fase gasosa e em água e comparação com
trabalhos teóricos e experimentais anteriores.
Método

Fase gasosa

Em água

Deslocamento
(eV)
(cm-1)
Öhrn e Karlström [154]
EFS/QMSTAT
4.54
4.70
0.26
2100
EFGS/QMSTAT
4.51
4.72
0.21
1690
Röhring et al. [153]
ROKS/CPMD
3.85
4.10
0.25
2015
[151]
Coutinho e Canuto
INDO/CIS
0.162
1310
Georg et al. [78]
INDO/CIS
0.204
1650
Presente trabalho
ASEC-CIS(D)/AVTZa
4.666
4.724
0.258
2080
CIS(D)/AVDZa
4.471
4.697
0.226
1820
Experimental [169-171]
4.48, 4.49 4.69, 4.69 0.20, 0.21 1500-1700
a
AVDZ e AVTZ referem-se às bases aug-cc-pVDZ e aug-cc-pVTZ respectivamente.

Voltando ao estudo do espectro de emissão, temos que o deslocamento espectral da
banda de emissão obtido por Öhrn e Karlström

[154]

está entre 160 e 400 cm-1. (Por

conveniência e melhor comparação com outros resultados reportaremos o deslocamento
espectral cm-1). Em concordância com esse resultado, no estudo ROKS Car-Parrinello
[153]

obteve-se um deslocamento bastante pequeno de 100 cm-1. Anteriormente, tinha

sido obtido na Ref.

[151]

um deslocamento espectral muito grande, da ordem de 1850

cm-1. Esse resultado poderia ser provocado por deficiências do método semiempírico na
descrição do solvente, ou por não considerar a polarização eletrônica no estado
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eletrônico excitado da acetona. Mas, também foi encontrada uma falha nos parâmetros
do campo de força usado, sendo mais adequados para o estado eletrônico fundamental.
Os resultados atuais do espectro de emissão da acetona em água são mostrados na tabela
6.3. Podemos ver que mesmo no modelo discreto (ASEC), a energia de emissão de 350
cm-1 é muito boa, sendo comparável com os outros resultados. Nos cálculos usando o
modelo explícito foi usado um conjunto de funções-base ligeiramente menor, realizando
os cálculos no nível CIS(D)/aug-cc-pVDZ. O resultado estatisticamente convergido,
mostrado na figura 6.5, indica uma energia de emissão de 2.445 eV, correspondendo a
um deslocamento para o azul de 380 cm-1 comparado com a fase gasosa. Isto corrobora
os resultados e interpretações de Öhrn e Karlström de pouca influência do solvente na
emissão da acetona. Consideremos agora os resultados semiempíricos mostrados na
tabela 6.3. Pode-se ver que neste caso o método INDO/CIS pode oferecer uma correta
descrição do efeito do solvente no processo de emissão. Embora o deslocamento obtido
seja um pouco maior que com os outros métodos teóricos, 600 cm-1 ainda pode ser
considerado um bom resultado.
Tabela 6.3: Energias de emissão (eV) calculadas em fase gasosa e em água e comparação com
resultados teóricos e experimentais anteriores. Os resultados apresentados têm um erro
estatístico de ~60 cm-1.
Ref.

Método

Öhrn e Karlström [154]

EFS/QMSTAT
EFGS/QMSTAT
ROKS/CPMD
CIS(D)/AVDZ a
ASEC-CIS(D)/AVTZ b
CIS(D)/AVDZ b
INDO/CIS b

Fase gasosa

Em água

Deslocamento
(eV)
(cm-1)
0.05
400
0.02
160
-0.01
-80
0.010
80
0.044
350
0.047
380
0.075
600

2.07
2.12
2.05
2.07
Röhring et al. [153]
2.46
2.45
Presente trabalho
2.398
2.408
2.412
2.456
2.398
2.445
2.323
2.398
Experimento c)
3.01
3.00 , 3.06
a
Primeiro passo da polarização eletrônica, correspondendo ao momento de dipolo do estado
excitado de 2.7 D.
b

Polarização eletrônica convergida, correspondendo ao momento de dipolo do estado excitado

de 3.0 D.
c

Resultados experimentais em gás [172] e em diferentes solventes [159, 173, 174].

Para fazer mais explícito o papel da polarização eletrônica, foi feito o cálculo do
espectro de emissão nas configurações soluto-solvente obtidas do primeiro ponto do
procedimento iterativo, onde a distribuição eletrônica do soluto ainda não está
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completamente polarizada. Neste caso, o momento de dipolo da acetona no estado
eletrônico excitado é 2.7 D, comparado com o valor convergido de 3.0 D. Usando o
modelo explícito no nível CIS(D)/aug-cc-pVDZ foi calculado um deslocamento para o
azul de aproximadamente 80 cm-1. Esse resultado concorda muito bem com o resultado
da dinâmica de Car-Parrinello de Röhring et al.

[153]

, especialmente se é levado em

-1

consideração o erro estatístico de 60 cm . Assim, a diferença do deslocamento espectral
entre considerar o soluto não polarizado e completamente polarizado é de apenas 300
cm-1. Este resultado está fortemente relacionado com a pouca mudança que tem o
momento de dipolo do estado excitado na polarização eletrônica.

Figure 6.5: Convergência estatística das energias de absorção (esquerda) e emissão (direita) da
acetona em água.

6.3. Conclusões
É esperado que a polarização eletrônica apresente um papel importante na dinâmica,
reatividade e fotoquímica de sistemas moleculares em solução. Neste capítulo foi usada
a metodologia sequencial QM/MM para investigar o papel da polarização eletrônica na
emissão n←π* da acetona em água.
O procedimento iterativo permitiu considerar esse efeito tanto no estado eletrônico
fundamental quanto no estado excitado. Os momentos de dipolo médios convergidos
concordam muito bem com outros resultados anteriores. Na geometria de equilíbrio do
estado eletrônico excitado da acetona, o momento de dipolo calculado em água é de 3.0

Polarização do estado excitado e reavaliação da emissão n←π* da acetona em água
D, concordando muito bem com o resultado de 3.1 D obtido usando dinâmica de CarParrinello [153].
Nosso melhor resultado do deslocamento espectral é obtido no nível de cálculo
CIS(D)/aug-cc-pVDZ

em

55

configurações

soluto-solvente

energeticamente

descorrelacionadas, obtendo-se resultados estatisticamente convergidos. Cada uma
destas configurações foi formada pela acetona e 12 moléculas de água explícitas,
embebidas no campo eletrostático de 263 moléculas de água consideradas como cargas
pontuais. A análise da emissão n←π* indica pouca influência do efeito da água, devido
à pouca variação do momento de dipolo na polarização eletrônica do estado excitado,
sendo que o deslocamento espectral obtido foi de 80±60 e 380±60, dependendo do nível
de polarização eletrônica considerado.
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Capítulo 7
7. Estudo teórico da fotofísica do
sistema molecular 1-nitronaftaleno e
efeito dos solventes metanol e etanol
A fotofísica do sistema molecular 1-nitronaftaleno, mostrado na figura 7.1, tem recebido
uma atenção particular dos experimentais nos últimos anos. Estudos anteriores em
compostos nitroaromáticos têm indicado que a presença do grupo NO2 ligado a
compostos aromáticos policíclicos levam o sistema, após a excitação para o primeiro
estado eletrônico singleto, a uma rápida transferência desse estado para estados tripletos
e finalmente para um estado tripleto fosforescente

[175-179]

. Embora estes compostos

tenham sido considerados não fluorescentes, o espectro de emissão deles foi observado
através do frequency up-conversion scheme em escalas de tempo de subpicosegundos,
apresentando um rápido decaimento da fluorescência [180]. Além da formação do estado
tripleto fosforescente nestes sistemas, pode existir um caminho de relaxação do estado
excitado que leva o sistema à dissociação do grupo NO2 em óxido de nitrogênio NO· e
um radical aryoxyl Ar−O·

[181-183]

. Na ausência de fotoprodutos de reação, o rápido

decaimento da fluorescência pode ser explicado a partir de transições de conversão
interna ou intersystem crossing entre estados eletrônicos.
O sistema molecular 1-nitronaftaleno foi estudado junto a outros compostos por
Morales-Cueto et al. [180], sendo o 1-nitronaftaleno o único composto que apresenta um
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decaimento em forma exponencial simples. Posteriormente outro estudo experimental
[184]

indicou que em vários solventes o tempo de vida do estado excitado S1 no 1-

nitronaftaleno é de 100 fs ou menos, indicando uma rápida mudança de multiplicidade.
Desde que não tem sido detectado fotoprodutos de reação

[176, 178, 185, 186]

, essa ultra-

rápida troca de multiplicidade tem sido atribuída a uma extrema manifestação da regra
de El-Sayed

[35]

, permitindo que aconteça um rápido ISC entre o primeiro estado

eletrônico excitado e os estados tripletos [184, 185].

Figura 7.1. Representação do sistema molecular 1-nitronaftaleno.

O 1-nitronaftaleno também foi estudado por Zugazagoitia et al.

[187]

e Reichardt et

al. [188], onde estudos experimentais de espectroscopia de absorção transitória mostram a
existência de um estado tripleto que atua como intermediário entre o estado excitado
singleto e os estados tripletos. Posteriormente o sistema evolui através de uma CI para o
estado tripleto fosforescente. Porém, não existe um consenso definitivo sobre quais são
os estados eletrônicos envolvidos nem os mecanismos que permitem a tão eficiente
troca de multiplicidade. Portanto, o objetivo do presente trabalho é esclarecer de forma
teórica a ultrarápida desativação eletrônica não fluorescente deste sistema molecular,
assim como descrever os espectros de absorção transitórias observados.
O desenvolvimento do trabalho foi orientado ao estudo do ISC entre o estado
eletrônico excitado singleto e os estados tripletos. A eficiência do mecanismo de ISC
requer pequenas diferenças energéticas entre os estados eletrônicos envolvidos, a fim de
favorecer o acoplamento vibracional. Além disso, o valor do acoplamento spin-órbita
(SOC) entre os estados eletrônicos deve ser consideravelmente grande

[189-193]

, pois, o

SOC é o principal responsável pela troca do spin. A busca de condições favoráveis para
o ISC no 1-nitronaftaleno é dirigida neste trabalho ao estudo do caminho de relaxação
de mínima energia (MEP) do estado excitado singleto, a fim de encontrar regiões de

Estudo teórico da fotofísica do sistema molecular 1-nitronaftaleno
degenerescência com os estados tripletos. Ao mesmo tempo o SOC e o ISC rate entre o
estado singleto e os estados tripletos serão avaliados.
A descrição correta das bandas de absorção transitórias obtidas experimentalmente
[187, 188]

, assim como os espectros de absorção e fosforescência

[184, 185, 188]

seria um

grande suporte para o mecanismo proposto de desativação não radiativa. Por essa razão,
foi necessário considerar o efeito de solvente no estado fundamental e nos estados
eletrônicos excitados, pois nos experimentos foram usados vários solventes, incluindo
metanol e etanol.
O presente estudo está organizado na seguinte forma. Inicialmente será estudada a
existência de condições favoráveis para a ocorrência do ISC. Com esse objetivo serão
usados métodos multiconfiguracionais.

Posteriormente, baseado no mecanismo

proposto de desativação não radiativa, serão descritos teoricamente os espectros de
absorção transitória obtidos experimentalmente

[187, 188]

. Para isso será considerado o

efeito de solvente nas transições eletrônica, a fim de obter uma boa comparação com os
experimentos. Estas transições eletrônicas serão calculadas usando métodos de interação
de configurações.

7.1. Metodologia
7.1.1. Intersystem crossing
No estudo do ISC as energias dos estados eletrônicos singletos e tripletos foram
determinadas utilizando a teoria de perturbação de segunda ordem multiconfiguracional
(CASPT2

[26, 30]

), que usa a função de onda de referência CASSCF. No cálculo da

função de onda CASSCF foram correlacionados 12 elétrons em 12 orbitais. Essa função
de onda de referência é chamada de CASSCF(12,12). O espaço ativo foi formado pelos
orbitais π mais alto ocupados além do oxigênio lone-pairs e os seis orbitais π* mais
baixos

desocupados.

A

escolha

destes

orbitais

foi

baseada

num

cálculo

multiconfiguracional que considera um espaço ativo maior, onde somente são
permitidas as excitações simples, duplas, triplas e quádruplas, sendo estes orbitais os
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que melhor descrevem os estados eletrônicos singletos e tripletos menos energéticos.
Foram usadas as funções-base de valência desdobrada dupla-zeta ANO-L (Atomic
Natural Orbitals with Large primitive set) contraídas a C, O, N [4s3p1d]/H [2s1p]
195]

[194,

que considera funções difusas e polarizadas nos átomos não hidrogênicos. Os

elétrons dos orbitais 1s dos átomos de oxigênio e carbono foram mantidos congelados
na perturbação de segunda ordem. Os cálculos CASSCF usam a aproximação state
average, onde só um conjunto de orbitais moleculares é usado para descrever, os dois
estados eletrônicos mais baixos singletos ou tripletos (S0, S1 ou T1, T2).
O caminho de relaxação de mínima energia do estado excitado singleto, após a
transição de Franck-Condon, foi determinado no nível CASSCF, selecionando dos
cálculos anteriores os orbitais ativos que melhor caracterizam o estado eletrônico
excitado singleto. Nesse sentido, o MEP foi calculado reduzindo o espaço ativo para
quatro elétrons em quatro orbitais, devido ao custo computacional envolvido neste tipo
de cálculo. Em cada ponto do MEP calculado foram realizados cálculos CASPT2
usando a função de onda de referência CASSCF(12/12) para descrever de forma correta
os estados eletrônicos singletos e tripletos (aproximação CASSCF//CASPT2 [196]).
Os elementos do acoplamento spin-órbita foram calculados ao longo do MEP
usando a aproximação do hamiltoniano efetivo de um elétron

[34]

. Esses cálculos foram

realizados usando o programa RASSI (Restricted Active Space State Interaction), que
calcula propriedades de interação como força de oscilador e SOC entre estados
CASSCF

[197]

. A aproximação do hamiltoniano efetivo de um elétron é considerada

factível devido a que o acoplamento spin-órbita é dominado pelas excitações simples
[198, 199]

. O acoplamento spin-órbita entre os estados eletrônicos I e F é calculado

segundo a Ref. [200] como:

SOC IF =

∑

TI ,u Hˆ SO S F

2

u = x, y, z ,

(7.1)

u

onde u representa cada uma das componentes do estado tripleto. O efeito das
correlações dinâmicas é incluído nestes cálculos deslocando os elementos diagonais do
hamiltoniano spin-órbita para os valores de energia obtidos nos cálculos CASPT2. O
programa RASSI está implementado no pacote de programas MOLCAS 7.6
usado neste trabalho em todos os cálculos multiconfiguracionais.

[201]

que é
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O ISC rate entre o estado inicial I e o estado final F é aproximadamente calculado
usando a regra de ouro para transições não radiativas [202, 203]:
IF
k ISC
=

2π
2
SOC IF f
h

(7.2)

onde f é um fator relacionado com o acoplamento vibracional entre os estados inicial e
final. Ou seja, é a densidade de estados vibracionais no estado tripleto ponderada pelo
acoplamento de Franck-Condon. A equação (7.2) tem sido muito usada em reações de
transferência de elétrons [202-204], onde no limite de altas temperaturas o fator f obtém-se
na seguinte forma [204]:

⎡ (ΔE + λ ) 2 ⎤
f =
exp⎢−
⎥,
4λRT ⎦
4πλRT
⎣
1

(7.3)

sendo λ a energia de reorganização de Marcus e ΔE é a variação de energia vertical
entre o estado inicial e o estado final. Em transferência de elétron a energia de
reorganização λ tem uma componente relacionada às mudanças geométricas
intramolecular e uma componente relacionada com a reordenação do solvente produto
da transferência

[202-204]

. No intersystem crossing é esperado que a componente

intramolecular seja muito mais significativa que o efeito do solvente. Assim, em
primeira aproximação, λ corresponde à variação de energia quando o sistema muda da
geometria de equilíbrio do estado inicial singleto à geometria de equilíbrio do estado
final tripleto.

7.1.2. Transições eletrônicas e efeito de solvente
Os cálculos dos espectros de absorção, absorção transitória e fosforescência em
solventes foram calculados usando o método extensivo CIS(D)

[27]

. Este método foi

comentado na seção (1.4.1) e considera as excitações duplas de forma perturbativa,
usando a função de onda de referência obtida da interação de configurações, onde são
consideradas unicamente as excitações simples. As funções-base usadas nestes cálculos
são as bases de Dunning, aug-cc-pVDZ

[165]

. Este nível de cálculo foi adotado para o
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estudo das transições eletrônicas, pois requer menos esforço computacional comparado
com o método CASPT2 e tem oferecido bons resultados no cálculo de espectros de
absorção

[205, 206]

. As geometrias de equilíbrio dos estados eletrônicos tripletos foram

otimizadas no nível CIS/aug-cc-pVDZ. Estas geometrias são necessárias para calcular
as energias de absorção das transições eletrônicas originadas nos estados tripletos. A
geometria do estado fundamental, usada para descrever a transição de absorção, foi
otimizada no nível MP2/aug-cc-pVDZ. Estes cálculos foram realizados usado o pacote
de programas Gaussian 03 [164].
O efeito de solvente foi levado em consideração usando a metodologia sequencial
QM/MM

[160]

. Este procedimento já foi discutido no capítulo (3) e foi aplicado aqui à

solvatação dos estados eletrônicos fundamental e excitados. Neste procedimento foi
utilizado o código DICE

[69]

no ensemble NPT. Nas simulações com metanol, usou-se

uma molécula de 1-nitronaftaleno e 500 moléculas de metanol, numa caixa cúbica com
condições periódicas de contorno

[68]

e condições normais de temperatura e pressão, 25

°C e 1 atm respectivamente. Com etanol foram usadas as mesmas condições anteriores,
mas, uma molécula de 1-nitronaftaleno e 350 moléculas de etanol.
O potencial intermolecular usado nas simulações usa os parâmetros de LennardJones para o 1-nitronaftaleno, no estado fundamental e excitados, extraídos dos
trabalhos de Jorgensen et al. para os anéis aromáticos

[207]

e para o grupo R-NO2

[208]

.

Para o metanol e etanol estes parâmetros e as cargas dos sítios atômicos foram extraídos
dos trabalhos de Jorgensen

[209]

e Martin et al.

[210]

respectivamente. As cargas qi do 1-

nitronaftaleno, no estado fundamental e nos estados tripletos, foram obtidas
considerando a polarização eletrônica de cada um destes estados. Mas, é analisado em
cada uma das transições se a polarização eletrônica é relevante, levando em
consideração o tempo de vida do estado eletrônico onde a transição se origina.
A polarização eletrônica do soluto é feita seguindo o procedimento iterativo
descrito na seção (3.4) e no trabalho anterior, com a diferença que as cargas usadas na
primeira simulação não são obtidas na fase gasosa e sim as obtidas num cálculo do
soluto imerso num meio de polarização contínua, PCM

[211]

. Assim, pode-se obter um

valor estimado inicial das cargas do soluto na presença de solvente. No cálculo das
cargas é usando o mapeamento eletrostático CHELPG [79], nos níveis HF e CIS para os
estados eletrônicos fundamental e excitados respectivamente, com o conjunto de
funções-base aug-cc-pVTZ.
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Uma vez atingido o equilíbrio eletrostático soluto-solvente no procedimento
iterativo, 100 configurações soluto-solvente, energeticamente descorrelacionadas, são
selecionadas das 6.0x105 geradas na simulação. Essas configurações são usadas no
cálculo de mecânica quântica para determinar os espectros de absorção e/ou emissão
dos correspondentes estados eletrônicos. Neste trabalho, as energias de emissão e
absorção em solvente foram determinadas unicamente usando o modelo eletrostático
ASEC

[80]

devido ao grande custo computacional de colocar explicitamente as

moléculas de solvente neste sistema.

7.2. Resultados e discussão
7.2.1. Mecanismo de desativação proposto
Na geometria de equilíbrio do estado fundamental foi calculada a energia de absorção
no nível CASPT2 usando a função de onda de referência CASSCF(12/12). Esse cálculo
indica dois estados tripletos com energias abaixo do estado singleto S1. As forças de
oscilador indicam a transição principal sendo de S0 para S1. A energia de transição de
3.91 eV está em boa concordância com outros resultados teóricos mostrados nas
subseção (7.2.2). O estado excitado S1, segundo nossos cálculos, é principalmente
descrito pela transição do orbital HOMO-4 para o LUMO+2. O orbital molecular
HOMO-4 é formado por uma componente π dos anéis aromáticos e uma componente
não ligante nos átomos de oxigênio com os planos nodais perpendiculares com o plano
do grupo NO2. O primeiro estado excitado tripleto T1 tem um caráter π→π*
principalmente representado pela transição HOMO→LUMO+2, enquanto que o
segundo estado excitado tripleto é principalmente representado pela transição HOMO2→LUMO. O orbital molecular HOMO-2 é um orbital não ligante localizado nos
átomos de oxigênio, mas, com o plano nodal paralelo com o plano do grupo NO2. Na
figura 7.2 são mostradas as configurações espaciais destes orbitais moleculares.
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Figura 7.2. Configurações espaciais dos principais orbitais envolvidos nas transições
eletrônicas do estado fundamental para os estados singleto e tripletos.

O caminho de relaxação de mínima energia do estado eletrônico S1 após a transição
de absorção foi estudado, seguindo a metodologia anteriormente discutida, com o
objetivo de encontrar regiões de degenerescência entre o estado eletrônico S1 e os
estados tripletos. O acoplamento spin-órbita entre o estado S1 e os estados tripletos mais
próximos foram calculados ao longo do MEP de S1. Obtiveram-se valores significativos
do SOC da ordem de 65 cm-1 entre os estados S1 e T2. Os valores obtidos com outros
estados tripletos são desprezíveis. Na figura 7.3 é mostrado o perfil energético dos
estados S1 e T2 calculado no nível CASPT2/ANO-L em cada ponto do MEP do estado
S1. Também são mostrados os valores de SOC e ISC rate entre estes estados
eletrônicos. Como se pode observar, ao longo do MEP os estados S1 e T2 vão se
aproximando um do outro e o SOC mantém um valor consideravelmente grande. O
ponto do MEP correspondente à maior proximidade indica uma diferença energética de
0.11 eV. Os valores obtidos do SOC (da ordem dos 65 cm-1) são valores
consideravelmente grandes comparados com os valores obtidos normalmente para
moléculas orgânicas de entre 1 a 40 cm-1 [212]. Nós atribuímos o grande valor do SOC no
1-nitronaftaleno à perpendicularidade entre os planos nodais dos orbitais HOMO-4 e
HOMO-2 do grupo NO2, pois, segundo a regra de El-Sayed, a troca do spin deve ser
acompanhada de mudanças na simetria espacial dos orbitais.
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Figura 7.3. Perfil energético dos estados eletrônicos S1 e T2 calculados no MEP de S1. Também
são mostrados o SOC e o ISC rate calculados no primeiro, quinto e oitavo passo do MEP.

O ISC rate foi aproximadamente calculado usando a equação (7.2), sendo função
da separação energética entre os estados eletrônicos S1 e T2. Estes estados eletrônicos
são próximos ao longo do MEP de S1, como é indicado na figura 7.3, sendo este um
elemento importante para obter um acoplamento vibracional significativo. A energia de
reorganização λ foi calculada no nível CASPT2, obtendo-se -0.42 eV, ou seja, depois
que o estado tripleto T2 é populado ele alcança sua geometria de equilíbrio, localizada
0.42 eV abaixo da energia do mínimo de S1. Os valores obtidos de ISC rate, mostrados
na figura 7.3, estão na faixa de 1.8x1011 até 5.2x1011 s-1. Estes valores indicam uma
grande eficiência do ISC, mostrando que pode competir eficientemente com o
decaimento por fluorescência do estado S1, ainda mais quando a força de oscilador de S1
para S0 na geometria de equilíbrio de S1 é pequena (0.0023). Na literatura aparecem
valores reportados de ISC em sistemas moleculares que vão desde 106 até 1011 s-1 [213].
Embora o ISC rate tem valores altos ao longo do MEP, os valores máximos são
atingidos nos primeiros passos da relaxação. Segundo a equação (7.3) o fator do
acoplamento vibracional atinge valores máximos quando |ΔE|≈λ.
No sistema molecular nitrobenzeno também foi indicado por Takezaki et al.

[214]

um intersystem crossing no decaimento não radiativo e resultados semelhantes foram
obtidos por Quenneville et al.

[215]

para o nitrobenzeno e outros compostos

nitroaromáticos, embora apareçam algumas diferenças em relação aos nossos resultados
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para o 1-nitronaftaleno. Estes resultados parecem mostrar que o ISC é uma
característica da fotofísica dos compostos nitroaromáticos, onde o decaimento não
radiativo é principalmente influenciado pelas propriedades do grupo NO2. Os anéis
aromáticos parecem ter uma importância menor nestes mecanismos de decaimento,
ainda mais quando as mudanças geométricas no MEP do estado S1 e nas geometrias de
equilíbrio dos estados excitados são principalmente caracterizadas por mudanças no
grupo NO2, como se pode ver na figura 7.4
Embora os resultados mostrados para o 1-nitronaftaleno tenham sido obtidos na
fase gasosa, eles podem ser considerados propriedades do sistema que podem ser
levemente perturbadas pelo solvente. Isso é mostrado experimentalmente por Peon et al.
[184]

onde o tempo de vida do estado S1 continua sendo menor que 100 fs na presença de

vários tipos de solventes.
Na figura 7.5 é mostrado o perfil energético dos estados eletrônicos que participam
no mecanismo de desativação não radiativo proposto. A área sombreada representa a
região mais favorável para o ISC. Esse modelo deve ser capaz de descrever as bandas de
absorção transitórias obtidas experimentalmente por Zugazagoitia et. al [187] e Reichardt
et al. [188]. Sendo esse é o objetivo da próxima seção.

Figura 7.4. Estruturas otimizadas dos correspondentes estados eletrônicos. Os ângulos que
definem o grupo NO2 são: α = ângulo (O1NO2), φ = diedro (O1O2NC1) e τ = diedro (O1NC1C2).

Na figura 7.4 são mostradas as estruturas otimizadas para cada estado eletrônico e
são indicados os ângulos que definem o grupo NO2. A geometria de equilíbrio do estado
fundamental (S0) apresenta o grupo NO2 rotacionado num ângulo de 43° em relação ao
plano dos anéis aromáticos e não forma estrutura piramidal. Quando o sistema relaxa,
após a transição de absorção, para a geometria de equilíbrio do estado eletrônico S1 o
grupo NO2 adota uma geometria piramidal. Uma vez que o estado eletrônico T2 é
populado, ele atinge a geometria de equilíbrio com o grupo NO2 bastante mais
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rotacionado em relação ao plano dos anéis e formando uma estrutura ligeiramente
piramidal. Na geometria de equilíbrio do estado T1 o plano do grupo NO2 forma 23º
com o plano dos anéis e não tem ângulo piramidal.

Figura 7.5. Perfil energético esquemático dos estados eletrônicos envolvidos na fotofísica do 1-

nitronaftaleno e transições eletrônicas discutidas no trabalho. A área sombreada é favorável
para o ISC.

7.2.2. Espectros de absorção transitória incluindo o efeito de
solventes
A dinâmica dos estados eletrônicos excitados do sistema molecular 1-nitronaftaleno foi
estudada por Zugazagoitia et. al

[187]

e Reichardt et al.

[188]

usando espectroscopia de

absorção transitória. Nestes experimentos foi observado que na medida em que
desaparece a emissão do estado S1, um estado tripleto intermediário começa a ser
populado. Este estado intermediário é detectado por uma banda de absorção transitória,
com máximo entre 350 e 400 nm, que é observada ao redor de 200 fs após a transição
de absorção do estado fundamental. Esse processo é explicado aqui através do eficiente
ISC entre S1 e T2 discutido anteriormente. Posteriormente, passado entre 2 e 45 ps duas
novas bandas de absorção começam a aparecer; uma banda larga na região visível entre
500 e 600 nm e outra na região UV com máximo ao redor de 400 nm. Estas bandas de
absorção são atribuídas ao estado eletrônico T1, que é populado através da conversão
interna com o estado intermediário. A evolução espectral do estado eletrônico T1
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depende do esfriamento vibracional, que alcança a estabilidade em poucas dezenas de
picosegundos [187, 188].
Estas bandas de absorção transitória devem ser descritas corretamente a fim de
avaliar o modelo de desativação proposto (figura 7.5). O estudo das transições
eletrônicas levara em consideração o efeito de solvente a fim de poder comparar
corretamente com os resultados experimentais. Esse é o objetivo desta seção, onde os
espectros de absorção, absorções transitórias e fosforescência são estudados em fase
gasosa e em solvente.
Para descrever o efeito do solvente na transição de absorção, foi feita uma
simulação do solvente metanol em equilíbrio eletrostático com o estado fundamental do
1-nitronaftaleno. Outra simulação foi realizada usando metanol em desequilíbrio
eletrostático com o segundo estado tripleto, a fim de descrever o espectro de absorção
transitória observada ao redor dos 200 fs, que corresponderia no experimento

[188]

à

absorção do estado tripleto intermediário. Também foram feitas duas simulações usando
metanol e etanol em equilíbrio eletrostático com o primeiro estado tripleto, com o
objetivo de descrever as bandas de absorção transitória observadas entre os 2 e 45 ps
[187, 188]

e o espectro de fosforescência

[185]

. As geometrias usadas na descrição das

transições eletrônicas são as configurações de equilíbrio do estado eletrônico onde a
transição se origina.
Antes de analisar o efeito de solvente nas transições eletrônicas, é conveniente
discutir a polarização eletrônica do soluto nos diferentes estados eletrônicos. Na figura
7.6 são mostradas as variações dos momentos de dipolo médio obtidas nos processos
iterativos QM/MM de polarização eletrônica. Como se pode ver na figura 7.6a, o estado
T2 apresenta uma intensa polarização eletrônica quando interage com o solvente
metanol. O momento de dipolo aumenta notavelmente desde 4.5 D na fase gasosa até
21.86 D em solvente. Segundo nossos resultados, este estado eletrônico é o estado
intermediário entre o estado S1 e os estados tripletos no mecanismo de decaimento não
radiativo. No estado eletrônico fundamental do 1-nitronaftaleno o momento de dipolo
aumenta ao redor de 36% comparado com a fase gasosa, alcançando 6.85 D em
metanol. O primeiro estado tripleto T1 é também polarizado aumentando o momento de
dipolo em relação à fase gasosa ao redor de 64% em metanol e 49% em etanol (figura
7.6b).
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Figura 7.6. Variações dos momentos de dipolo dos estados eletrônicos em relação ao número de
iterações no procedimento iterativo de polarização eletrônica.

Consideremos agora as transições eletrônicas começando a discussão com a
transição de absorção para o estado eletrônico S1 e o espectro de fosforescência. Esses
dois processos são mostrados na figura 7.5 pelas setas preta e azul respectivamente. Na
tabela 7.1 são mostrados resultados teóricos e experimentais já publicados na literatura a
serem comparados com nossos resultados. Também são mostrados resultados teóricos e
experimentais do decaimento fosforescente. O resultado teórico da transição de
absorção, obtido neste trabalho no nível CIS(D)/aug-cc.pVDZ, indica uma transição de
intensidade média com uma força de oscilador de 0.13, em boa concordância com
outros resultados anteriores que reportam 0.10 e 0.18 em fase gasosa [184, 185]. A energia
de transição para S1, calculada em fase gasosa, é de 4.11 eV, concordando muito bem
com o resultado de Mikula et al.

[185]

de 4.12 eV usando o método semiempírico

CNDO-CI, enquanto que usando DFT (TD-PBE0) Zugazagoitia et. al obtiveram 3.62
eV.
O resultado obtido das simulações de MC considerando o efeito do solvente
metanol na transição de absorção para S1 indica um deslocamento para o vermelho de
0.18 eV, mudando a energia de absorção para 3.93 eV. Esse resultado concorda muito
bem com os resultados experimentais

[184, 185]

, onde se obteve um máximo da banda ao

redor dos 3.81 eV, com uma largura da banda na metade da intensidade (FWHM) de
0.78 eV (tabela 7.1). O espectro de fosforescência correspondente ao estado tripleto T1
apresenta um pequeno deslocamento para o vermelho de 0.03 eV, mudando de 2.70 eV
em fase gasosa para 2.67 em etanol. Este resultado concorda razoavelmente bem com o
máximo experimental de 2.38 eV [185].
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Tabela 7.1. Espectros de absorção e fosforescência do 1-nitronaftaleno. Entre parêntesis aparece
o intervalo energético que define a largura da banda na metade da intensidade.
Absorção (eV)
Fosforescência (eV)
gás
solvente/metanol
gás
solvente/etanol
Este trabalho
4.11
3.93
2.70
2.67
CIS(D)/AVDZ
simulação
simulação
Mikula et al. [185]
4.12
3.81 (3.26-4.67) a
2.38
CNDO-CI
exp.
exp.
Zugazagoitia
3.62
3.81 (3.35-4.13)
[184]
et al.
DFT/PBE0
exp.
Reichardt
3.80 (3.40-4.18)
et al. [188]
exp
a
Este resultado experimental obteve-se usando o solvente isopentano.

O espectro de absorção transitória, observado ao redor dos 200 fs após a transição
para o estado S1, foi obtido experimentalmente por Reichard et al. [188] e foi relacionado
com a absorção do estado tripleto receptor. Portanto, a descrição teórica deste espectro é
de muita importância no entendimento da fotofísica do 1-nitronaftaleno, pois o tripleto
receptor é o intermediário entre o estado eletrônico S1 e os estados tripletos na
desativação não radiativa. Conforme o mecanismo de desativação proposto neste
trabalho esse espectro deve corresponder a transições de absorção do estado eletrônico
T2. Nesse sentido, usando a geometria de equilíbrio do estado eletrônico T2 (figura 7.4)
obtiveram-se em fase gasosa duas transições eletrônicas, T2→T6 e T2→T7, com energias
de 3.39 e 3.64 eV respectivamente, calculadas no nível CIS(D)/aug-cc-pVDZ. Estas
transições poderiam ser associadas à banda experimental

[188]

obtida em solução de

metanol com máximo em 3.35 eV. Estes resultados são mostrados na tabela 7.2. Como
já foi discutido anteriormente, a polarização eletrônica do 1-nitronaftaleno no estado
eletrônico T2 é muito grande, aumentando consideravelmente o momento de dipolo em
metanol (figura 7.6a). Porém, levando em consideração que os resultados experimentais
de Zugazagoitia et al. [187] e Reichardt et al. [188] indicam que a conversão interna entre o
estado intermediário e o estado fosforescente T1 ocorre em escalas de tempo de entre 1 a
16 ps e 2 a 4 ps respectivamente, pode-se inferir que o 1-nitronaftaleno no estado
eletrônico T2 não tem tempo suficiente para atingir o equilíbrio eletrostático solutosolvente mostrado na figura 7.6a. Baseados nisto, as transições de absorção T2→T6 e
T2→T7 em metanol devem ser calculadas usando configurações soluto-solvente que
carreguem informação do solvente em equilíbrio eletrostático com o estado eletrônico
anterior, ou seja, o estado fundamental. Ao mesmo tempo a resposta rápida do solvente
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deve ser equilibrada com a nova distribuição eletrônica do 1-nitronaftaleno no estado
T2. Este comportamento físico do sistema foi levado em consideração de forma
aproximada neste trabalho realizando uma simulação de MC com o 1-nitronaftaleno no
estado eletrônico T2, mas, começando a simulação desde configurações soluto-solvente
anteriormente equilibrada com o estado fundamental. O momento de dipolo calculado
em solvente depois da simulação de MC foi de 5.23 D, mostrando, em concordância
com a figura 7.6a, que o sistema no estado eletrônico T2 está longe do equilíbrio
eletrostático soluto-solvente. Usando as configurações soluto-solvente obtidas dessa
simulação, foi calculado o deslocamento espectral das transições T2→T6 e T2→T7,
anteriormente calculas em fase gasosa. Os valores médios das energias de transição
obtidos foram 3.37 e 3.45 eV para T2→T6 e T2→T7 respectivamente. Esses valores
estão em excelente concordância com a banda experimental com máximo em 3.35 eV,
obtida por Reichardt [188] com FWHM de 0.34 eV (tabela 7.2).
Tabela 7.2. Espectros de absorções transitórias. Entre parêntesis aparece o intervalo
energético que define a largura da banda na metade da intensidade.
Abs. trans. sub-200 fs (eV)

Este trabalho
CIS(D)/AVDZ
Zugazagoitia
et al. [187] (exp)
Reichardt
et al. [188] (exp)

gás
T2→T6/ T2→T7
3.39/3.64
-

solvente metanol
T2→T6/ T2→T7
3.37/3.45
simulação
3.35
(3.20-3.54)

Abs. Trans. 2-45 ps (eV)
1a banda
2a banda
gás
solvente
gás
solvente
metanol/etanol
metanol/etanol
2.40
2.25/2.29
3.33
3.23/3.25
simulação
simulação
2.11
(1.91-2.34)
2.11
3.01
(1.91-2.36)
(2.83-3.31)

Como foi comentado anteriormente, na medida em que desaparece a absorção
transitória observada ao redor dos 200 fs o estado tripleto T1 começa a ser populado
através da CI desde o estado tripleto intermediário. Este estado eletrônico é detectado
por duas bandas de absorção transitória que se observam entre 2 e 45 ps após a absorção
do estado fundamental. Na tabela 7.2 são mostradas estas bandas experimentais de
absorção transitória. No trabalho de Zugazagoitia et al.

[187]

somente foi descrita uma

banda de absorção devido à região espectral analisada, enquanto Reichardt et al.

[188]

observaram as duas bandas de absorção transitória. As transições eletrônicas que
descrevem estas bandas de absorção transitória, obtiveram-se no presente trabalho
usando a geometria otimizada do estado tripleto T1 (figura 7.4) e considerando o
solvente em equilíbrio eletrostático com este estado eletrônico. A tabela 7.2 mostra as
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energias de absorção calculadas no nível CIS(D)/aug-cc-pVDZ na fase gasosa e em
solução. A primeira banda é descrita pela transição eletrônica T1→T3 de 2.40 eV em
fase gasosa, que é deslocada para 2.25 e 2.29 eV nos solventes metanol e etanol
respectivamente. Estes resultados concordam muito bem com os resultados
experimentais, ficando muito próximos do máximo da banda de 2.11 eV com um
FWHM de 0.44 eV. A segunda banda de absorção transitória é descrita pela transição
T1→T5 mudando de 3.33 eV na fase gasosa para 3.23 e 3.25 eV nos solventes metanol e
etanol respectivamente. Embora estes valores estejam um pouco mais afastados do
máximo da banda ainda continuam dentro do FWHM experimental.
Resumidamente, a banda de absorção transitória observada experimentalmente ao
redor dos 200 fs

[188]

é descrita aqui pelas transições T2→T6 e T2→T7 que aparecem

próximas uma da outra. Isto indica que o estado T2 é o tripleto intermediário entre S1 e
os estados tripletos, como foi anteriormente indicado pelo eficiente ISC entre S1 e T2.
As bandas de absorção transitória observadas entre 2 e 45 ps [187, 188] são descritas pelas
transições T1→T3 e T1→T5, apoiando a idéia da CI entre o estado tripleto intermediário
e T1.

7.3. Conclusões
A ultra-rápida troca de multiplicidade, observada experimentalmente após a transição de
absorção para o estado S1, foi basicamente explicada no presente trabalho pelo eficiente
ISC entre os estado singletos e tripletos. Este mecanismo envolve um estado tripleto
intermediário

especifico

(T2)

que

apresenta

um

acoplamento

spin-órbita

consideravelmente grande com o estado singleto S1. Os valores consideravelmente altos
do ISC rate são consequência dos grandes valores de SOC e do acoplamento
vibracional aproximadamente calculado. Estes resultados junto a outros resultados
teóricos e experimentais parecem mostrar uma característica comum dos compostos
nitroaromáticos, onde a fotofísica destes sistemas é fortemente determinada pelo ISC
entre os estados singletos e tripletos.
Usando o modelo de desativação não radiativo proposto, foram descritos
teoricamente neste trabalho os espectros de absorções transitórias observados
experimentalmente. Para isso foi considerando o efeito de solvente no estado
fundamental e estados excitados, a fim de comparar corretamente com os experimentos.
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Os resultados teóricos apresentados indicam que o decaimento não radiativo do
sistema molecular 1-nitronaftaleno é descrito da seguinte maneira: após a transição de
absorção para o estado excitado S1, o sistema passa rapidamente, em escalas de tempo
de 100 fs, para o estado tripleto T2 através de um eficiente ISC entre estes estados
eletrônicos. Nas próximas dezenas de picosegundos acontece uma conversão interna
entre os estados T2 e T1. Neste último estado eletrônico o sistema permanece e decai em
escalas de tempo maiores ao estado fundamental, indicado pelo espectro de
fosforescência deste estado.
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Capítulo 8
8. Efeito do solvente no Stokes shift e no
decaimento não fluorescente do
sistema molecular daidzein
Os flavonóides são uma família de compostos polifenólicos com propriedades
antioxidantes diretamente ligadas a muitos benefícios para a saúde

[216-219]

. Segundo o

paradoxo francês, embora os franceses tenham estilos de vida menos saudáveis que os
americanos, os franceses têm menores índices de doenças cardíacas que os americanos
[220, 221]

. Vários estudos [222-226] têm indicado que o consumo frequente de vinho tinto é a

explicação do paradoxo, pois, os flavonóides são abundantes na semente e na pele da
uva e, portanto, no vinho tinto.
Por essas e outras razões, os flavonóides têm sido muito estudado. Em particular, as
propriedades de fluorescência destes compostos tem sido objetivo de muitos trabalhos
experimentais

[227-240]

, incrementando-se assim, o interesse no estudo teórico de estados

excitados destes compostos [241-243]. Na literatura são reportadas varias características da
fluorescência dos flavonóides. Nos sistemas moleculares 3-hidroxiflavones (flavonoles)
têm sido observados grandes valores de Stokes shift em solução. A fluorescência,
observada ao redor de 500 nm é originada num estado excitado que é caracterizado pela
transferência intramolecular de um próton, do grupo 3-hidróxila para o grupo 4carbonila

[227, 231, 233]

. Outros sistemas caracterizados pela transferência intramolecular
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de próton são os 5-hidroxiflavones, nos quais são observadas duas bandas de emissão
experimentais

[238]

. Por outro lado, nos 7-hidroxiflavones são também observados

grandes valores de Stokes shift em álcool e em água, mas, nestes casos a fluorescência
não é atribuída à transferência intramolecular de próton. Nestes sistemas, são
normalmente observadas duas bandas de emissão em soluções com pH maior que 2, a
mais intensa é associada à emissão da forma aniônica e a banda menos intensa é
relacionada com o tautômero keto. Em soluções com pH menor que 2 a fluorescência é
associada à forma zwitterionica do tautômero enol [230, 239, 240].
Os isoflavones são um subgrupo de flavonóides, mostrados na figura 8.1, que
também têm sido objeto de vários estudos, tanto experimentais quanto teóricos. Numa
ampla variedade destes compostos têm sido obtidos grandes valores de Stokes shift, na
ordem de 1.4 eV em alguns tipos de solventes

[228, 229, 236, 243]

. A fluorescência destes
[228,

sistemas moleculares tem sido observada tanto em condições básicas como neutras
236, 237]

e em alguns destes compostos não é observado dependência com o pH

[236]

. As

evidências experimentais relacionadas com estes compostos (ver discussão na Ref. [243])
indicam que a fluorescência pode ser atribuída à forma neutra.

Figura 8.1. Representação do subgrupo dos isoflavones. O daidzein é formado por R=OH e

R´=OH.
No presente trabalho, estamos particularmente interessados no sistema molecular
daidzein como sistema modelo. Este sistema pertence ao grupo dos isoflavones, como
indicado na figura 8.1, com R=OH e R´=OH. Nosso interesse no estudo deste composto
surge da necessidade de explicar os grandes valores de Stokes shift observados
experimentalmente no subgrupo dos isoflavones, pois a fluorescência não é originada
em estados excitados deprotonados e a transferência intramolecular de próton não é
possível devido a grande separação entre os grupos hidroxila e carbonila.
O sistema molecular daidzein mostra valores consideravelmente grandes de Stokes
shift em solventes polares próticos como a água e o metanol, mas curiosamente, em
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solvente polar aprótico como a acetonitrila não é observada fluorescência
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[237, 243]

.

Portanto o objetivo do presente trabalho é esclarecer teoricamente as causas dos grandes
valores de Stokes shift em solventes polares próticos como a água e também estudar o
mecanismo de decaimento não fluorescente em acetonitrila. Na literatura foi publicado
recentemente um estudo teórico

[243]

que tenta explicar o papel do solvente no Stokes

shift do daidzein usando um modelo de microsolvatação, mas, neste modelo não é
descrito corretamente o Stokes shift nem o papel do solvente.

8.1. Detalhes computacionais
As energias dos estados eletrônicos excitados do daidzein foram calculadas usando a
teoria perturbativa multiconfiguracional de segunda ordem (CASPT2)

[30]

usando a

função de onda referência CASSCF. No cálculo CASSCF, 12 elétrons foram
correlacionados em 12 orbitais, onde os orbitais ativos são os cinco orbitais π e seis π*
que melhor descrevem os três estados excitados ππ* de menos energias. Também foi
adicionado o orbital lone-pair do oxigênio a fim de descrever o estado eletrônico
excitado nπ*. Esses orbitais ativos foram selecionados da mesma forma que no trabalho
do capítulo anterior. Foi usado o conjunto de funções-base ANO-L, contraídas a C, O
[4s3p1d]c/H [2s1p] [194, 195] que considera funções difusas e polarizadas nos átomos não
hidrogênicos. Os elétrons do caroço 1s dos átomos de oxigênio e carbono novamente
foram mantidos congelados na perturbação de segunda ordem. Os cálculos CASSCF, na
determinação dos espectros de absorção e de emissão, são realizados usando o
procedimento state average considerando os cinco estados eletrônicos de menores
energias.
No estudo das transições de absorção do daidzein foi usada a geometria de
equilíbrio do estado eletrônico fundamental, otimizada em fase gasosa no nível MP2
com o conjunto de funções-base 6-31+G(d). A otimização foi calculada usando o pacote
de programas Gaussian 03 [164].
O estudo do espectro de fluorescência foi orientado para a identificação do estado
eletrônico mais populado nas transições de absorção e acompanhar sua evolução em
solvente. As otimizações de geometria dos estados eletrônicos excitados de interesse
foram calculadas no nível CASSCF/ANO-L em fase gasosa, considerando o mesmo
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espaço ativo discutido anteriormente. Todos os cálculos multiconfiguracionais foram
realizados usando o pacote de programas MOLCAS 7.4 [201].
As otimizações das geometrias de equilíbrio do estado eletrônico fundamental e
excitados foram calculadas em fase gasosa, pois, achamos que na presença de solvente
não devem aparecer mudanças geométricas tão significativas.
Os solventes considerados neste trabalho foram água e acetonitrila, como foi usado
nos trabalhos experimentais. O efeito de solvente foi levado em consideração usando a
metodologia sequencial QM/MM

[160]

mostrada no capítulo 3 e usada nos trabalhos

apresentados anteriormente nesta tese, onde as simulações de MC são usadas para gerar
configurações soluto-solvente a serem usadas nos cálculos de mecânica quântica.
Assim, como no trabalho mostrado no capítulo anterior, o efeito de solvente é levado
em consideração no estudo dos estados eletrônicos excitados. As simulações foram
feitas no ensemble NPT, considerando uma molécula de daidzein e 700 moléculas de
solvente em condições normais de temperatura e pressão. Os parâmetros de LennardJones para o daidzein na interação intermolecular foram obtidos dos trabalhos de
. Para as moléculas de água foi usado o modelo TIP3P

[161]

enquanto para a acetonitrila foi usado o modelo proposto por Böhm e McDonald

[245]

Jorgensen et al.

[244]

,
.

As cargas atômicas qi foram calculadas considerando a polarização eletrônica de cada
estado eletrônico estudado. Para isso foi novamente usado o procedimento iterativo
mostrado nos trabalhos anteriores e na seção (3.4). As cargas dos sítios atômicos foram
calculadas usando o método ESPF

[246]

(ElectroStatic Potential Fitted), implementado

no pacote de programas MOLCAS 7.4 [201].
Em cada simulação de Monte Carlo são geradas 3.0x105 configurações solutosolvente,

de

onde

são

selecionadas

100

configurações

estatisticamente

descorrelacionadas para estudar as propriedades quântica. Novamente, os cálculos de
absorção e emissão do daidzein em solvente são feitos usando o modelo ASEC [80], pois
considerar as moléculas de solvente explicitamente envolve um custo computacional
muito alto neste sistema.
A fim de explicar o decaimento não fluorescente do daidzein em acetonitrila,
considerou-se estudar o decaimento através do intersystem crossing. Nesse sentido,
foram calculados elementos de acoplamento spin-órbita entre estados singletos e
tripletos usando a aproximação do hamiltoniano efetivo de um elétron

[34]

na interação

spin-órbita. Estes cálculos foram realizados da mesma forma que no trabalho do
capítulo anterior, usando o programa RASSI [197] implementado no MOLCAS 7.4 [201].
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8.2. Resultados e discussão
8.2.1. Espectro de absorção
Os espectros de absorção do daidzein, em água e em acetonitrila, foram determinados
usando a geometria de equilíbrio do estado eletrônico fundamental, que é mostrada
ilustrativamente na figura 8.2a. O ângulo diedro formado entre o chromone e o grupo
fenil obtido na otimização é de 43.2º, concordando bastante bem com o resultado de
Beyhan et al. [243] de 39.9º, calculado no nível CC2/aug-cc-pVDZ.

Figura 8.2. Estruturas otimizadas dos estados eletrônicos indicados.

Para levar em consideração o efeito de solvente no espectro de absorção foi
realizado o procedimento iterativo de polarização eletrônica já discutido, a fim de
atingir o equilíbrio eletrostático soluto-solvente do daidzein no estado eletrônico
fundamental. Nas figuras 8.3a e 8.3b são mostradas as convergências dos momentos de
dipolo obtidas em solvente, aumentando de 2.5 D em fase gasosa até 10.0 D em água e
até 3.8 D em acetonitrila.
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Figura 8.3. Mudanças dos momentos de dipolo calculados, nos correspondentes estados
eletrônicos, em relação ao número de iterações no procedimento sequencial QM/MM de
polarização eletrônica. ACN: acetonitrila.

Na tabela 8.1 são mostrados os quatro estados eletrônicos excitados menos
energéticos calculados em solvente no nível CASPT2/ANO-L. Para diferenciar entre os
estados eletrônicos ππ* foi adotada a nomenclatura de Platt [247], onde o estado 1(ππ* La)
é caracterizado principalmente pela transição HOMO→LUMO e o estado 1(ππ* Lb) por
HOMO-1→LUMO. O estado eletrônico

1

(ππ*) é um estado principalmente

caracterizado pela transição do HOMO-2 para o LUMO, enquanto o estado eletrônico
1

(nπ*) se caracteriza principalmente pela transição desde o orbital lone-pair do oxigênio

para o LUMO. Os orbitais moleculares que caracterizam estes estados eletrônicos são
mostrados na figura 8.4.
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Tabela 8.1. Energias de absorção para os quatro estados eletrônicos excitados de menos energia
em água e acetonitrila e energia de emissão em água. Os valores energéticos estão indicados em
eV.

água

Acetonitrila
Absorção

Estado

Eabs

f

(nπ*)
(ππ* Lb)
1
(ππ* La)
1
(ππ*)

4.14
4.16
4.70
5.44

0.070
0.196
0.165
0.057

1

1

Estado
fluorescente
1
(ππ* Lb)

Eabs a

Estado

Eabs

f

1
(nπ*)
1
4.09
(ππ* La)
1
5.00
(ππ* Lb)
1
5.85
(ππ*)
Emissão em água

3.72
4.37
5.09
5.76

0.000
0.077
0.305
0.027

Exp.

[243]

Eemi b

Stokes shift c

2.85/3.24

1.31/0.92

Eabs a

Exp.[243]

4.09
4.77
5.85

Eemi a

Stokes shift

2.70

1.40

Exp. [243]

Exp. [243]

a

Valores energéticos correspondentes aos máximos das bandas experimentais.

b

Energia de emissão calculada em equilíbrio/desequilíbrio eletrostático com o solvente.

c

Stokes shift em relação à energia de absorção correspondente ao estado (ππ* Lb). Essa é a

1

energia experimental de excitação da fluorescência, em relação à qual é reportado o Stokes shift
experimental.

Primeiramente mostraremos os resultados da absorção em água e posteriormente
em acetonitrila. Segundo os resultados mostrados na tabela 8.1, o espectro de absorção
calculado em água mostra duas transições intensas, com energias de 4.16 eV (298 nm) e
4.70 eV (264 nm), dadas pelas transições para 1(ππ* Lb) e 1(ππ* La) respectivamente. A
primeira destas transições está em excelente concordância com a banda experimental
observada com máximo em 4.09 eV (303 nm) e usada na excitação da fluorescência
[243]

. A segunda transições (4.70 eV) está em muito boa concordância com a banda

experimental observada com máximo em 5.00 eV (248 nm). Por outra parte, a quarta
transição eletrônica mostrada, com energia de 5.44 eV (228 nm), concorda muito bem
com a banda experimental que aparece na borda do espectro ao redor de 5.85 (211 nm).
Finalmente, a transição para o estado eletrônico 1(nπ*), com energia de 4.14 eV (300
nm) não é observada experimentalmente pois está muito próxima de uma banda intensa.
Os resultados da absorção obtidos em acetonitrila são também mostrados na tabela
8.1. Como se pode ver, aparece só uma transição muito intensa, dada pela transição para
o estado eletrônico 1(ππ* Lb) com energia de 5.09 eV (244 nm). Esta transição está
bastante próxima da banda principal, observada experimentalmente com máximo em
4.77 eV (260 nm). Outra transição, para o estado eletrônico 1(ππ* La), menos intensa e
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com energia de 4.37 eV (284 nm), se encontra próxima de uma pequena banda
observada em forma de ombro em 4.09 eV (303 nm) [243]. Pode-se notar que estas duas
transições eletrônicas encontram-se deslocadas simultaneamente para as regiões de
maiores energias ao redor de 0.3 eV (ou 15 nm) em relação aos máximos das bandas
experimentais. A transição de 5.76 eV (215 nm) para o estado eletrônico 1(ππ*)
concorda muito bem com a banda observada na borda do espectro ao redor de 5.85 eV
(212 nm). Por outra parte o estado eletrônico 1(nπ*) parece ser um estado escuro,
indicado pela força de oscilador igual a zero.

Figura 8.4. Representação dos principais orbitais moleculares envolvidos nas transições
eletrônicas desde o estado fundamental para os estado excitados.

8.2.2. Espectro de fluorescência em água
Baseado no espectro de absorção do daidzein, a descrição do espectro de emissão em
água foi orientada ao estudo do estado eletrônico excitado 1(ππ* Lb), desde que este
estado é bastante populado nas transições de absorção (ver tabela 8.1) e reproduz
fielmente a energia de excitação da fluorescência dos experimentos [243]. Nesse sentido,
foi otimizado este estado eletrônico no nível CASSCF/ANO-L. Na estrutura otimizada,
mostrada na figura 8.2b, o chromone e o grupo fenil formam aproximadamente uma
configuração planar.
A solvatação do estado eletrônico 1(ππ* Lb) em água foi estudada em duas etapas.
Primeiramente, considerando que o tempo de vida deste estado eletrônico é curto e não
é atingido o equilíbrio eletrostático soluto-solvente. Nesse caso são obtidas
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configurações soluto-solvente na geometria de equilíbrio de 1(ππ* Lb) onde o solvente
se encontra em equilíbrio eletrostático com o estado eletrônico fundamental. Esse
procedimento é representado na figuras 8.3c pelos pontos circulares, onde a
convergência destes pontos indica o equilíbrio com o estado eletrônico fundamental.
Posteriormente, é considerado um tempo de vida longo do estado eletrônico 1(ππ* Lb)
onde é atingido o equilíbrio eletrostático soluto-solvente neste estado eletrônico. Esse
procedimento é também mostrado nas figuras 8.3c pela convergência dos pontos
rômbicos. Dividindo o procedimento iterativo desta forma é possível observar
explicitamente a polarização eletrônica correspondente ao estado eletrônico excitado
uma vez que ele é populado. Dessa forma, pode-se ver na figura 8.3c que a polarização
eletrônica do estado 1(ππ* Lb) produto da interação com a água provoca um aumento de
dipolo de 11.1 para 19.8 D.
Tanto na condição de equilíbrio eletrostático quanto de desequilíbrio, o primeiro
estado eletrônico excitado é o estado 1(ππ* Lb). Devido à interação com a água, este
estado eletrônico estabiliza consideravelmente, enquanto, o estado 1(nπ*), que na fase
gasosa e na absorção aparecia como primeiro estado excitado, é deslocado para o azul.
As energias de emissão em água, calculadas no nível CASPT2/ANO-L, são
mostradas na tabela 8.1. Na condição de desequilíbrio eletrostático soluto-solvente, a
energia de emissão correspondente ao estado eletrônico 1(ππ* Lb) é de 3.24 eV (383
nm). Isso leva a um valor de Stokes shift em água, comparando com a energia de
absorção, de 0.92 eV (85 nm). Considerando agora que o tempo de vida do estado
eletrônico excitado 1(ππ* Lb) é suficientemente grande para atingir o equilíbrio
eletrostático soluto-solvente, a energia de emissão calculada em água é de 2.85 eV (435
nm), também indicado na tabela 8.1. Esse valor está em muito boa concordância com o
resultado experimental de Beyhan et al. [243], onde a banda de emissão é observada com
máximo próximo de 2.67 eV (464 nm). Comparando com a energia de absorção, obtémse um valor de Stokes shift em água de 1.31 eV (134 nm). Esse grande valor do Stokes
shift está em boa concordância com o resultado experimental de 1.40 eV [243].
Segundo os resultados mostrados, a interação com o solvente tem grande influência
no Stokes shift do sistema molecular daidzein. Consideramos que a grande polarização
eletrônica do estado eletrônico excitado 1(ππ* Lb), mostrada na figura 8.3c, é a principal
causa do grande Stokes shift do daidzein observado experimentalmente, fazendo com
que a energia deste estado eletrônico estabilize consideravelmente.
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8.2.3. Decaimento não fluorescente em acetonitrila
Como foi comentado, experimentalmente não é observada fluorescência do daidzein em
solvente polar aprótico como a acetonitrila. Nesta seção, tentaremos explicar as causas
desse decaimento não fluorescente.
Segundo os resultados mostrados na tabela 8.1, o estado eletrônico mais populado
nas transições de absorção é o estado 1(ππ* Lb). Portanto, usando a geometria de
equilíbrio deste estado eletrônico foi considerado o efeito da acetonitrila como solvente
nas energias dos estados eletrônicos. Diferente do que acontece em água, quando é
usada a acetonitrila o estado eletrônico de menor energia é o estado 1(nπ*). Como se
pode observar na figura 8.3d, a polarização eletrônica do daidzein no estado eletrônico
1

(ππ* Lb) produto da interação com a acetonitrila é fraca, provocando uma pequena

variação no valor do momento de dipolo de 4.9 para 6.4 D. Por causa disso, o estado
eletrônico 1(ππ* Lb) não consegue estabilizar o suficiente, ficando menos estável do que
o estado 1(nπ*).
Nessas condições, segundo a regra de Kasha [31], o sistema vai decair por conversão
interna do estado 1(ππ* Lb) para o estado 1(nπ*). Portanto, a fim de esclarecer a forma
de decaimento não fluorescente do daidzein, considerou-se estudar o intersystem
crossing entre o estado eletrônico 1(nπ*) e os estados tripletos. A geometria de
equilíbrio do estado eletrônico 1(nπ*) foi otimizada no nível CASSCF/ANO-L, obtendo
a geometria mostrada na figura 8.2c, onde o chromone e o grupo fenil formam um
ângulo de aproximadamente 59.15°. Usando esta geometria foram calculados os valores
do acoplamento spin-órbita entre este estado eletrônico e os estados tripletos mais
próximos. Estes cálculos foram realizados na fase gasosa e são mostrados na tabela 8.2.
O maior valor de SOC é observado com o estado tripleto 33(ππ*) com 42.5 cm-1.
Mesmo que a energia deste estado eletrônico apareça 0.2 eV acima da energia do estado
singleto, essa ordem deve-se inverter na presença da acetonitrila, onde nós achamos que
o estado 1(nπ*) seja levemente deslocado para o azul e o estado 33(ππ*) para o
vermelho. Os resultados mostrados na tabela 8.2 estão em excelente concordância com a
regra de El-Sayed

[35]

, onde é indicado que o intersystem crossing é favorável quando

estão envolvidos estados eletrônicos de diferente simetria espacial, como são o estado
singleto 1(nπ*) e os tripletos 13(ππ*) e 31(ππ*). O SOC com o estado tripleto 23(nπ*) é
desprezível.
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Tabela 8.2. Valores calculados do acoplamento spin-órbita e diferenças energéticas entre

os estados eletrônicos considerados.
Estado
13(ππ*)
1
(nπ*)
23(nπ*)
33(ππ*)

SOC (cm-1)
31.4
42.5

ΔEa) (eV)
-3.64
-0.29
0.20

a)

Energias em relação ao estado excitado singleto 1(nπ*).

O intersystem crossing rate, como foi mostrado no capítulo anterior, e na seção
(1.5.2) é proporcional ao acoplamento spin-órbita e ao acoplamento vibracional entre os
estados eletrônicos. Lá, para o 1-nitronaftaleno, o acoplamento vibracional foi
aproximadamente determinado, mas, de forma geral ele é inversamente proporcional a
diferença energética entre os estado eletrônicos. Isto é resumido através do fator de
interação spin-órbita (fSO):
f SO =

onde segundo Turro

SOC 2
ΔE 2

(8.1)

[213]

, grandes valores deste fator conduz a grandes valores do

intersystem crossing rate. Com tudo isso, podemos concluir que o grande valor do SOC
entre os estados eletrônicos 1(nπ*) e 33(ππ*) e a pequena diferença energética entre eles
pode conduzir a um eficiente intersystem crossing, impedindo assim o decaimento por
fluorescência deste sistema molecular em acetonitrila.

8.3. Conclusões
Foi estudado de forma teórica a fotofísica do sistema molecular daidzein nos solventes
água e acetonitrila. Os espectros de absorção foram corretamente caracterizados em
ambos os solventes, mas a desativação eletrônica apresenta diferenças segundo o tipo de
solvente usado, como é indicado experimentalmente.
Os resultados obtidos são resumidos nas ilustrações mostradas na figura 8.5. O
mecanismo de fluorescência do daidzein em água após a absorção eletrônica é, de forma
geral, mostrado na figura 8.5a. O estado eletrônico 1(nπ*), que na fase gasosa e em
acetonitrila é o primeiro estado excitado, é deslocado para o azul produto da interação
com a água, enquanto o estado eletrônico 1(ππ* Lb) é estabilizado energeticamente. A
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energia de emissão deste estado eletrônico está em excelente concordância com o
resultado experimental, da mesma forma que o Stokes shift calculado.
Em acetonitrila o panorama é diferente, como é indicado na figura 8.5b. O estado
eletrônico mais populado nas transições de absorção é o estado 1(ππ* Lb). Este estado
eletrônico na sua geometria de equilíbrio é pouco solvatado pela acetonitrila, ganhando
assim pouca estabilidade energética. De igual forma, o estado eletrônico 1(nπ*) não é
suficientemente deslocado para o azul, permanecendo mais estável energeticamente que
o estado 1(ππ* Lb). O estado eletrônico 1(nπ*), que pode ser populado por conversão
interna segundo a regra de Kasha, apresenta condições muito favoráveis para um
intersystem crossing com o estado tripleto 33(ππ*). Podemos concluir que o mecanismo
de desativação mostrado na figura 8.5b explica o decaimento não fluorescente do
daidzein em acetonitrila observado experimentalmente. O mecanismo de desativação
dos estados tripletos pode ser posteriormente objeto de estudo como continuidade destes
resultados.

Figura 8.5. Perfis energéticos esquemáticos dos estados eletrônicos e processos envolvidos na
fotofísica do daidzein em água (a) e em acetonitrila (b).

È interessante observar que essas mudanças na evolução e decaimento dos estados
eletrônicos excitados, em função do tipo de solvente, foram também observadas no
sistema molecular 5-fluorouracil. Neste sistema é observado experimentalmente que a
taxa de fluorescência é muito menor em acetonitrila que em água. Os estudos teóricos
de Improta et al.

[248, 249]

indicam, de forma geral, que a estabilidade dos estados

eletrônicos nπ* (escuro) e ππ* (brilhante) em acetonitrila são comparáveis, estando
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muito próximo um estado do outro. Dessa forma, além da fluorescência do estado ππ*,
aparece um outro mecanismo de desativação eletrônica a traves de uma intersecção
cônica entre estes dois estados. Isso não é observado em água, onde o estado nπ* é bem
mais instável que o ππ* devido à maior solvatação destes estados eletrônicos, onde eles
são deslocados respectivamente para o azul e para o vermelho.

139

140

Efeito do solvente no Stokes-shift e no decaimento não fluorescente do daidzein

Conclusões gerais
Nesta tese foram estudados vários sistemas moleculares, tanto em fase gasosa como na
presença de solvente. Na fase gasosa foi estudada s superfície de energia potencial do
sistema molecular HSO2 e a influência da energia rotacional na reatividade da reação
OH+SO. O estudo do efeito do solvente na reatividade deste sistema molecular ficou
pendente para trabalhos futuros devido aos inconvenientes comentados na introdução da
tese. Por outra parte, foi estudado o efeito do solvente nas propriedades e na evolução
dos estados eletrônicos excitados dos seguintes sistemas moleculares: acetona, 1nitronaftaleno e daidzein. Foram obtidos resultados interessantes que serão comentados
a seguir.
Em relação ao sistema molecular HSO2, temos que no estudo da superfície de
energia potencial foi feita uma caracterização detalhada de cada uma das estruturas
estacionárias com um nível de cálculo suficientemente alto. Assim, foi elaborado o
diagrama energético que representa a topologia geral da superfície de energia potencial
e oferece informação relevante dos diferentes caminhos de reação. A conexão entre as
regiões mais energética e menos energética foi estabelecida através de um estado de
transição que não tinha sido reportado anteriormente. Os resultados obtidos neste
trabalho vão ser usados para recalibrar algumas regiões da superfície de energia
potencial global DMBE deste sistema molecular. Também foi estudado o efeito da
energia rotacional na reação OH+SO, para isto, foi feito um estudo de trajetórias quaseclássicas usando a superfície de energia potencial global DMBE publicada
anteriormente na literatura. Esta superfície de energia potencial, na região de menores
141

142

Conclusões gerais
energias, concorda muito bem com a caracterização da superfície de energia potencial
comentada anteriormente. Os resultados mostram uma reação de tipo captura, onde a
energia rotacional depositada, tanto no OH quanto no SO, contribui à tendência negativa
da constante de velocidade de reação com a temperatura. A constante de velocidade de
reação média obtida concorda razoavelmente bem com os dados experimentais para
temperaturas menores que 500 K.
Nos estudos dedicados ao efeito de solvente nas propriedades espectroscópicas dos
sistemas moleculares foi estudado, principalmente, o efeito de solvente nas propriedades
dos estados eletrônicos excitados usando a metodologia sequencial QM/MM.
No trabalho apresentado da emissão n←π* da acetona em água foi considerada a
importância da polarização eletrônica do estado eletrônico excitado no deslocamento
espectral da banda de emissão. Obtendo-se pouca dependência do deslocamento
espectral com a polarização eletrônica do estado excitado. O espectro de emissão obtido
em água apresenta um deslocamento muito pequeno comparado com a fase gasosa,
concordando com as evidências experimentais e outros resultados teóricos.

Para

complementar o estudo da acetona, também foi analisado o deslocamento da banda de
absorção n→π*, resultando em um deslocamento espectral em concordância com os
resultados teóricos e experimentais anteriores. Foram analisadas também as ligações de
hidrogênio em ambos estados eletrônicos, obtendo-se resultados em excelente
concordância com os tipos de transições estudadas e com valores anteriormente
reportados.
No estudo do sistema molecular 1-nitronaftaleno foi esclarecido teoricamente o
mecanismo de desativação eletrônica, além de serem identificados os estados
eletrônicos que participam. A rápida mudança de estado eletrônico para os estados
tripletos, após a transição de absorção, foi explicada por um eficiente intersystem
crossing que pode acontecer ao longo do caminho de relaxação do estado excitado S1.
Ao longo deste caminho de relaxação foi calculado o acoplamento spin-órbita entre os
estados eletrônicos excitados S1 e T2, e foi aproximadamente estimado o intersystem
crossing rate entre estes estados, mostrando ser altamente eficiente. O mecanismo de
desativação proposto é capas de reproduzir os espectros de absorção transitória
observados experimentalmente. Nos cálculos destes espectros, assim como nos de
absorção e fosforescência, foi considerado o efeito do solvente usando a metodologia
sequencial QM/MM. Os resultados obtidos concordam muito bem com os resultados
experimentais.

Conclusões gerais
No sistema molecular daidzein foi estudada a fotofísica do sistema na presença de
solventes, mostrando diferencias segundo o tipo de solvente utilizado. Em água foi
estudado teoricamente o Stokes shift, a fim de esclarecer as causas que provocam o
grande valor experimentalmente observado. Os espectros de absorção e emissão foram
corretamente calculados, oferecendo resultados em excelente concordância com o
experimento. A grande polarização eletrônica observada no estado eletrônico
fluorescente, produto da interação com a água, indica ser a principal causa do grande
valor do Stokes shift observado experimentalmente neste sistema molecular. Em
solvente polar aprótico como a acetonitrila, foi observado um decaimento não
fluorescente, produzido por um mecanismo de ISC bastante eficiente com os estados
tripletos. A diferença entre um caso e o outro deve-se aos diferentes graus de solvatação
que produz cada solvente nos estados eletrônicos excitados.
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