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necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais
(M.Sc.).
Um Estudo DFT dos Efeitos dos Substituintes nas Propriedades Óptica e Eletrônicas do
Grafeno Quantum Dots.
Diego Machado dos Santos Janeiro/2019

Orientador: Prof. Dr. Nivan Bezerra da Costa Jr.
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais

Entre os pontos quânticos (do inglês, quantum dots), os pontos quânticos de grafeno
(graphene quantum dots, GQD) tem se destacado fortemente. Uma vez que o ajuste do
bandgap não é feito apenas pelo tamanho, mas também através do controle de forma,
configuração de bordas, funcionalidades químicas e dopagem com heteroátomos, sendo
capaz de emitir luz em todas as cores do espectro visível. Desse modo, este trabalho
consiste em investigar as propriedades ópticas e eletrônicas dos GQDs, iniciando com a
estrutura mais simples, o benzeno, a estruturas maiores hexagonais como C24H12, e
C96H24. Procurando entender o efeito causado pelos substituintes ativantes e
desativantes fortes, moderados e fracos, os grupos R, onde R = –COO-, -NHCH3, -NH2,
-OR, -OH, -CH3, - F, -CONH2, -COOCH3, -COOH, -CF3, -NO2 e -NH3+ nas
propriedades ópticas e eletrônicas dos GQDs. No estudo com o benzeno foi possível
obter modelos baseados nas cargas  e  para explicar a quebra de degenerescência dos
orbitais HOMO e LUMO e a energia do gap. Com os outros sistemas, foi possível
identificar uma série associada à capacidade de diminuir o bandgap dos GQDs. Tal
efeito foi explicado devido a desdobramento dos orbitais HOMO e LUMO duplamente
degenerados nos GQDs substituídos e do aumento e decréscimo do HOMO e LUMO
nos GQDs com seis substituição na borda.

Palavras-chave: DFT; Propriedades Ópticas, Eletrônicas do GQDs
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Abstract of Dissertation presented to P²CEM/UFS as a partial fulfillment of the
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A DFT Study of the Effects of Substituents on the Optical and Electronic Properties of
the Quantum Dots Graphene.

Diego Machado dos Santos
Janeiro/2019

Orientador: Prof. Dr. Nivan Bezerra da Costa Jr.
Department: Materials Science and Engineering

Graphene quantum dots (GQD) has been strongly prominent, among the quantum dots.
Because their extraordinary and tunable optical, electrical, chemical and structural
properties. In opposite to other quantum dots the GQDs can be tuned by edge
configuration, shaped and attached chemical functionality and doping with heteroatoms,
being able to emit light in all colors of all visible spectrum. The work consists in
investigating the optical and electronic properties of the GQDs starting with the
simplest structure, the benzene, to larger hexagonal structures like C24H12, and
C96H24. The groups R = –COO-, -NHCH3, -NH2, -OR, -OH, -CH3, -F, -CONH2, COOCH3, -COOH, -CF3, -NO2 and -NH3+in the optical and electronic properties of
molecular electronic systems. In the benzene study it was possible to obtain models
based on the loads p and s to explain the degeneracy of the HOMO and LUMO orbital
and the energy of the gap. With the other systems, it was possible to identify a series
associated with the ability to decrease the bandgap of GQDs. This effect was explained
by the unfolding of the doubly degenerate HOMO and LUMO orbitals in the substituted
GQDs and by the increase and decrease of HOMO and LUMO in the hexassubstituted
GQDs.

Keywords: DFT, Optical, Electronic Properties, of the GQDs.
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1. CAPÍTULO 1 - MÉTODOS DE CÁLCULOS

Atualmente existe uma grande abundância de métodos de cálculos
computacionais. Os métodos quânticos são classificados em semiempíricos, SE,
(NELSON et al., 2007), ab initio (NELSON et al., 2017; ZHANG et al., 2013) e teoria
do funcional da densidade, DFT (Nelson et al., 2017; SCHWINGENSCHLÖGL et al.,
2012).
A escolha de um método de cálculo para a resolução de um problema geralmente
não é uma tarefa fácil. A exatidão química associada ao método e o custo
computacional do cálculo (tempo e uso de memória RAM) deve ser levado em
consideração (ATKINS et al., 2009).

1.1. Métodos ab initio

O termo ab initio vem do latim e significa “desde o princípio”, implicando que
nenhum parâmetro é empregado. Assim, este método utiliza a solução numérica da
Equação de onda independente do tempo e não relativística de Schrödinger, fazendo uso
da aproximação de Born-Oppenheimer (BO), a qual separa o movimento dos elétrons
dos núcleos, devido a estes possuírem uma massa muito menor, e se movimentarem
muito mais rapidamente que o núcleo (LEWARS et al., 2011; THIEL et al., 2005).
Neste método de cálculo, aplicam-se aproximações bem definidas, as quais
podem ser sistematicamente melhoradas até um resultado convergente dos cálculos
realizados. Estes métodos não utilizam dados experimentais, exceto as constantes físicas
fundamentais (THIEL et al., 2005). O método mais simples de cálculos ab initio é o
método de Hartree-Fock, HF (LEWARS et al., 2011), esse transforma o problema de
resolver uma única equação de N elétrons em N equações de um elétron, não
independentes. O método HF é um problema possível de ser resolvido exatamente,
porém a solução exata só é obtida numericamente. Roothaan sugeriu escrever a função
de onda molecular como uma combinação de funções de ondas atômicas, aproximação
LCAO. Atualmente as funções atômicas são escritas como um conjunto de funções de
base. A sugestão de Roothaan tornou os cálculos mais factíveis, mas junto com a
14

solução veio uma nova fonte de erro associada. Como a função de base não é completa
a solução não é a energia de HF exata.
Entretanto, há pelo menos três fontes de erro importantes nos cálculos HartreeFock-Roothaan, HFR: i) a não inclusão da correlação eletrônica, ii) o fato da base ser
incompleta, e iii) a não inclusão de efeitos relativistas. De fato, as energias de átomos
leves, por exemplo, calculadas pelo método de HFR em geral apresentam um erro de
aproximadamente 0,5 %. Embora esse erro pareça pequeno em termos absolutos, o fato
é que, em muitos casos, esse valor é da ordem de grandeza da energia da ligação
química, o que pode acarretar em previsões equivocadas, como por exemplo, a molécula
HF é considerada não ligada (NELSON et al., 2007; ATKINS et al., 2009).
O erro devido a efeitos relativísticos de menor importância, sobretudo, para
átomos leves. Assim, a fonte de erro de maior relevância é a energia de correlação. No
método de Hartree-Fock as interações entre os elétrons são apenas consideradas como
valores médios, enquanto as interações reais são instantâneas (NELSON et al., 2007;
ATKINS et al., 2009). Os valores médios não levam em conta o fato de que os elétrons
tendem a mover-se de modo a minimizar, em cada instante, a repulsão entre eles, para
além de interações spin-spin. Segundo a aproximação de Hartree-Fock, a probabilidade
de encontrar um elétron na proximidade de outro elétron com o mesmo spin é pequena,
sendo que esta aproximação inclui um termo de correlação para elétrons do mesmo spin
(NELSON et al., 2007; ATKINS et al., 2009).
Em face das dificuldades em conhecer todas as parcelas da energia devidas a
estas contribuições, que se designam, de um modo geral, por correlação eletrônica,
define-se esta como a diferença entre a energia exata e a energia Hartree-Fock EHF
(NELSON et al., 2007; ATKINS et al., 2009).
Ecoor ≡ Eexata - EHF

[1]

Este é ainda um tema de intensa investigação, embora já existam métodos
relativamente satisfatórios para grande número de aplicações. Dentre os métodos
recentes, com mais sucesso, destacam-se o método da interação de configurações,
método de Møller-Plesset, e o método Coupled Cluster (CC) (NELSON et al., 2007;
ATKINS et al., 2009). Sendo o método CC o mais exato e também aquele de maior
custo computacional. De fato, métodos CC só são aplicáveis a moléculas com
aproximadamente 10 átomos e funções bases de dimensões medianas. Esses três últimos
15

métodos são conhecidos como métodos Pós-Hartree-Fock (NELSON et al., 2007;
ATKINS et al., 2009).
1.2. Teoria do funcional da densidade (DFT)

A teoria do funcional da densidade (DFT) tem sido o principal pilar dos cálculos
de estrutura eletrônica em física do estado sólido. É uma técnica que ganhou
considerável fundamentação em meados dos anos 60, tornando-se uma das mais
amplamente utilizadas nos cálculos de estrutura molecular. A grande vantagem desse
método sobre cálculos ab initio padrão está no menor custo computacional ( BURKE,
2007; KADUK, et al., 2012). Além disso, estes métodos estão em melhor acordo com
os valores experimentais do que aqueles obtidos pelo método Hartree-Fock, o método
ab initio mais popular nos anos 70-80 (NELSON, et al., 2007; VIANNA et al., 2004).
Assim, esta técnica é particularmente útil nas investigações de sistemas
moleculares de médio e grande porte, descrevendo-se bem a realidade das propriedades
eletrônicas de átomos, moléculas orgânicos e inorgânicos, e de metais e semicondutores
(BATISTA et al., 2016; COHEN, et al., 2012).
O foco central da DFT é na densidade eletrônica, ρ, ao invés da função de onda
Ψ. A densidade eletrônica é uma função muito mais simples que a função de onda, a
densidade eletrônica depende das coordenadas de apenas um elétron, enquanto a função
de onda depende das coordenadas de N elétrons, o que já é suficiente para simplificar
bastante o problema (VIANNA et al., 2004). Assim a energia eletrônica fica definida
em função da ρ(r), e, em matemática, uma função de uma função é denominada de
funcional.
O fundamento desta teoria encontra-se em dois teoremas propostos por
Hohenberg e Kohn em meados dos anos 60 (ATKINS et al., 2005; COHEN, et al.,
2012; VIANNA et al., 2004).
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1.2.1. Primeiro teorema

O primeiro teorema de Hohemberg-Khon (HK) estabelece que o potencial
externo é um funcional único de ρ(r). Em outras palavras, revela que a densidade
eletrônica de um sistema determina o potencial externo e o número de elétron, N, e
consequentemente, o hamiltoniano do sistema (NELSON, et al., 2007).
1.2.2. Segundo teorema

O segundo teorema estabelece que, havendo qualquer aproximação da densidade
eletrônica, ρ(r), de modo que ρ(r) ≥ 0 e ∫ 𝜌(𝑟)𝑑𝑟 = N, a energia total será sempre maior
ou igual a energia exata do sistema, ou seja, E[ρ] ≥ E[ρ] = E0 (NELSON, et al., 2007).
Pode-se, então, definir o funcional universal de HK pela equação 10.
𝐹𝐻𝐾 [𝜌(𝑟)] = 𝐸𝑘 [𝜌(𝑟)] + 𝑉𝑒,𝑒 [𝜌(𝑟)] = 〈𝛹|𝐸𝐾 + 𝑉𝑒,𝑒 |𝛹〉

[2]

A definição desse funcional Hohenberg-Kohn é fundamental para teoria DFT.
Este teorema de Hohenberg-Kohn nos permite conhecer a densidade eletrônica de um
estado fundamental e afirma que é possível calcular todas as propriedades eletrônicas do
estado fundamental a partir de 𝜌0 (𝑟) sem precisar determinar a função de onda. Mas
infelizmente, o teorema não diz como calcular a E0 a partir de 𝜌0 (𝑟), pois o funcional
FHK não está determinado e não mostra como encontrar 𝜌0 (𝑟) sem primeiro conhecer a
função de onda (NELSON, et al., 2007; ATKINS, et al., 2005). Kohn e Sham
estabeleceram um método mais eficiente para calcular 𝜌0 (𝑟) e, em seguida, E0 a partir
de 𝜌0 (𝑟) (NELSON, et al., 2007; PERDEW et al., 1996; BURKE, 2012; COTTENIER,
2013). Eles introduziram um modelo auxiliar de sistema de elétrons que não interagem,
definido como sistema não-interagente, formado por Ne elétrons que apresenta um
comportamento totalmente independentes e experimentam da mesma energia do
potencial Vs(ri). Logo a energia fica determinada de forma que a densidade eletrônica do
estado fundamental 𝜌 𝑠 (𝑟𝑖 ) do modelo de referência é igual à densidade eletrônica do
estado fundamental 𝜌0 (𝑟𝑖 ) do sistema real (NELSON, et al., 2007; BURKE, 2012;
COTTENIER, 2013).
Para descrever este sistema de elétrons não interagentes o Hamiltoniano é dado
pela expressão:
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𝑁𝑒

𝑛

ħ 2
𝐻𝑠 = ∑ [−
∇ + 𝑉𝑠 (𝑟𝑖 )] ≡ ∑ 𝐻𝑖𝐾𝑆 ,
2𝑚𝑒 𝑖
𝑖=1

[3]

𝑖=1

onde 𝐻𝑖𝐾𝑆 representa o Hamiltoniano de um elétron de Kohn-Sham. Desse modo, é
possível fazer uma relação entre o modelo fictício de referência de Kohn-Sham e o
sistema real referido, o Hamiltoniano:
𝑁𝑒

𝐻λ = 𝐸𝐾 + ∑ 𝑉𝜆 (𝑟𝑖 ) + 𝜆𝑉𝑒,𝑒 ,

[4]

𝑖=1

No qual o parâmetro λ varia no intervalo de 0 (modelo não interagente) até
1(sistema real), e Vλ é o potencial externo que representara a densidade eletrônica para
o estado fundamental do modelo fictício com Hamiltoniano Hλ igual a densidade para o
estado fundamental do sistema real.
Partindo desse princípio Kohn e Sham tornaram o método DFT uma ferramenta
pratica (NELSON, et al., 2007; BURKE, 2012) para obter a densidade do estado
fundamental, permitindo reescrever a equação de Hohenberg-Kohn a partir da definição
de uma quantidade de ∆EK;s baseada na diferença de energia cinética média do estado
fundamental entre o sistema real e o sistema formado por elétrons não-interagentes com
densidade eletrônica igual a do sistema real:
∆𝐸𝐾; 𝑠 [𝜌0 (𝑟)] ≡ 𝐸𝐾 [𝜌0 (𝑟)] − 𝐸𝐾;𝑠 [𝜌0 (𝑟)] ,

[5]

Outra definição estabelecida por eles foi que a diferença entre as energias
potenciais dos elétrons do sistema real e do modelo fictício é calculada pela expressão:
1 𝜌0 (𝑟)𝜌0 (𝑟 ′ ) 3 3 ′
∆𝑉𝑒,𝑒 [𝜌0 (𝑟)] = 𝑉𝑒,𝑒 [𝜌0 (𝑟)] − ∫
𝑑 𝑟𝑑 𝑟 ,
|𝑟 − 𝑟 ′ |
2

[6]

onde |𝑟 − 𝑟 ′ | é a distância entre os pontos (x, y, z) e (x’, y’, z’) e a integral é a
expressão clássica para a energia de repulsão eletrostática entre dois elétrons cujas
cargas foram espalhadas segundo uma densidade de carga proporcional à densidade
eletrônica (NELSON, et al., 2007; COTTENIER, 2013). Munido com essas definições
podemos representa a energia total pela expressão matemática dada por:
1 𝜌0 (𝑟)𝜌0 (𝑟 ′ )
𝐸𝑉𝐸𝑋𝑇 [𝜌0 (𝑟)] = ∫ 𝑉𝐸𝑋𝑇 (𝑟)[𝜌0 (𝑟)]𝑑𝑟 + 𝐸𝐾,𝑠 [𝜌0 (𝑟)] + ∫
𝑑𝑟𝑑𝑟 ′
|𝑟 − 𝑟 ′ |
2
+ ∆𝐸𝐾; 𝑠 [𝜌0 (𝑟)] + ∆𝑉𝑒,𝑒 [𝜌0 (𝑟)] ,

[7]
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definiu-se, portanto, o funcional de energia de troca e correlação, 𝐸𝑥𝑐 [𝜌(𝑟)], pela
somatória dos dois funcionais desconhecidos ∆𝐸𝐾; 𝑠 e ∆𝑉𝑒,𝑒
𝐸𝑥𝑐 [𝜌(𝑟)] = ∆𝐸𝐾; 𝑠 [𝜌0 (𝑟)] + ∆𝑉𝑒,𝑒 [𝜌0 (𝑟)] ,

[8]

Agora, podemos definir a energia total do estado fundamental pela seguinte equação:
1 𝜌0 (𝑟)𝜌0 (𝑟 ′ )
𝐸0 [𝜌(𝑟)] = ∫ 𝑉𝐸𝑋𝑇 (𝑟)[𝜌0 (𝑟)]𝑑𝑟 + 𝐸𝐾,𝑠 [𝜌0 (𝑟)] + ∫
𝑑𝑟𝑑𝑟 ′
|𝑟 − 𝑟 ′ |
2
+ 𝐸𝑥𝑐 [𝜌0 (𝑟)] ,

[9]

De acordo com Kohn e Sham, o sistema de referência de elétrons nãointeragentes é definido de modo que sua densidade eletrônica seja igual ao da densidade
eletrônica do sistema real, ou seja, 𝜌𝑠 = 𝜌0 (NELSON, et al., 2007; COTTENIER,
2013). Logo essa igualdade é representada pela equação:
𝑁𝑒
2

𝜌0 (𝑟) = 𝜌𝑠 (𝑟) = ∑|𝜃𝑖𝐾𝑆 (𝑟𝑖 )| ,

[10]

𝑖=1

onde 𝜃𝑖𝐾𝑆 são orbitais de Kohn-Sham a serem determinados.
As parcelas da Eq. (7) arquivam, então, as seguintes relações com a densidade
eletrônica e aos orbitais de Kohn-Sham:
𝑁𝑛

∫ 𝑉𝐸𝑋𝑇 (𝑟)[𝜌(𝑟)]𝑑𝑟 = − ∑ 𝑍𝐼 ∫
𝐼=1

𝜌0 (𝑟)
𝑑 ,
|𝑟 − 𝑅𝐼 | 𝑟

[11]

𝑁𝑒

1
𝐸𝐾.𝑠 [𝜌0 (𝑟)] = − ∑〈𝜃𝑖𝐾𝑆 (𝑟)|∇2 |𝜃𝑖𝐾𝑆 (𝑟)〉 ,
2

[12]

𝑖=1

Assim, podemos rescrever a Eq. (7) na forma:
𝑁𝑛

𝐸0 [𝜌(𝑟)] = − ∑ 𝑍𝐼 ∫
𝐼=1

𝜌0 (𝑟)
𝑑 −
|𝑟 − 𝑅𝐼 | 𝑟

𝑁𝑒

1
1 𝜌0 (𝑟)𝜌0 (𝑟 ′ )
− ∑ 〈𝜃𝑖𝐾𝑆 (𝑟)|∇2 |𝜃𝑖𝐾𝑆 (𝑟)〉 + ∫
𝑑𝑟𝑑𝑟 ′ + 𝐸𝑥𝑐 [𝜌0 (𝑟)] ,
|𝑟 − 𝑟 ′ |
2
2

[13]

𝑖=1
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de modo que o cálculo da E0 a partir da 𝜌0 pode ser efetuado quando conhecemos os
orbitais de Kohn-Sham 𝜃𝑖𝐾𝑆 e o funcional 𝐸𝑥𝑐 .
Assim a energia exata do estado fundamental de uma molécula que contém n
elétrons é
𝐸0 [𝜌] = 𝐸𝑘 + 𝐸𝑝;𝑒,𝑁 + 𝐸𝑝;𝑒,𝑒 + 𝐸𝑥𝑐 [𝜌],

[14]

onde Ek é a energia cinética total, Ep;e,N é a energia potencial elétron-núcleo, Ep;e,e a
energia potencial elétron-elétron, e Exc[ρ] a energia de troca-correlação, que leva em
conta os efeitos devidos ao spin (FIOLHAIS, et al., 2003).
As equações se assemelham ás equações de Hartree-Fock, exceto por um termo
Vxc, o potencial de troca-correlação dado por (ATKINS, et al., 2005; PERDEW et al.,
1996; FIOLHAIS et al., 2003).

Atração e-N

Troca-correlação

𝑁

𝑍𝑗 𝑒 2
ħ2 2
𝜌(𝑟2 )𝑒 2
{−
∇1 − ∑
+∫
𝑑𝑟 + 𝑉𝑋𝐶 (𝑟1 )} ᴪ𝑖 (𝑟1 ) = 𝜀𝑖 ᴪ𝑖 (𝑟1 ),
2𝑚𝑒
4𝜋𝜀0 𝑟𝑗1
4𝜋𝜀0 𝑟12 2

[15]

𝑗=1

Energia Cinética

Repulsão e-e

onde 𝑉𝑋𝐶 (𝜌) é o potencial de troca e correlação obtido a partir da derivada funcional da
energia de troca e correlação, isto é,
𝑉𝑋𝐶 (𝜌) =

𝛿𝐸𝑋𝐶 (𝜌)
,
𝛿𝜌

[16]

desse modo se conhecemos Exc sua derivada funcional pode ser calculada, e determinase a função 𝑉𝑋𝐶 . A utilização desse método dá origem ao conjunto de equações cujas
soluções são obtidas por um processo autoconsistente, que por sua vez levam a
determinação de várias observações físicas (energia de coesão, parâmetro de rede,
forças, módulo de elasticidade e propriedade eletrônicas) (ATKINS; et al., 2005;
BURKE, 2012).
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Atualmente numerosos esquemas têm sido desenvolvidos para obter formas
aproximadas do funcional para esta energia, sendo que atualmente ainda há esforços na
busca por funcionais mais precisos para aplicação em áreas específicas (Atkins et al.,
2005). Como exemplo, houve a formulação de funcionais como LDA (Local Density
Approximation); GGA (Generalized Gradient Approximation); dentre outros, como
mPWPW91, B3LYP, MPW1K, PBE1PBE, BLYP, BP91, e PBE, que foram
desenvolvidos para cálculos DFT (ATKINS et al., 2005).
Em especial o funcional B3LYP, que é atualmente um dos funcionais de DFT
mais utilizado e citado na literatura (NAZARPARVAR et al., 2012; Huang et al., 2012),
é um funcional híbrido, que contém em sua formulação funcionais GGA de troca e
correlação e que inclui uma contribuição vinda do método de HF. Ele foi desenvolvido
por Becke (indicado pela letra B), e um termo de correlação desenvolvido por Lee,
Yang e Parr (sigla LYP) e ainda possui três parâmetros empíricos escolhidos para
otimizar sua performance (indicado pelo número 3) (PEREIRA, 2008).
1.3. Teoria do funcional da densidade dependente do tempo –TDDFT

Os métodos computacionais descritos anteriormente são apropriados para
descrever as propriedades moleculares no estado fundamental, visto como eles
substituem o problema de interação de muitos corpos como um problema efetivo de
uma única partícula, (BURKE et al., 2005). No entanto, para cálculos que envolvam
propriedades no estado excitado, como por exemplo, a obtenção de espectros de
absorção, métodos alternativos que se baseiam no tempo são de fundamental
importância, e dentre eles destaca-se a abordagem DFT dependente do tempo (do inglês,
Time-Dependent Density Functional Theory – TD-DFT) (MORGON, 2013;
MARQUES et al., 2003; ULLRICH, 2012). Este método, utiliza a densidade eletrônica
de um corpo dependente do tempo, 𝜌(𝑟, 𝑡), na qual é adquirida com ajuda de um
sistema hipotético de elétrons não interagentes suscetível a um potencial efetivo,
chamado de potencial de Kohn-Sham dependente do tempo, além de apresentar suas
bases teóricas proveniente do teorema de Runge-Gross (MARQUES et al., 2003)
O teorema de Runge-Gross origina-se do teorema de Hohenberg-Kohn
proveniente da equação Schrödinger dependente do tempo (Runge et al., 1983). Este
teorema prova que, para um sistema de N-elétrons interagentes sob ação do potencial
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externo depende do tempo (𝑣(𝑟, 𝑡)), duas densidades 𝜌(𝑟, 𝑡) e 𝜌(𝑟, 𝑡), evoluindo a
partir de um mesmo estado inicial de muitos corpos, Ѱ0 = Ѱ( 𝑟⃗, . . . , 𝑟⃗𝑁 , 𝑡0 ), sujeito a
influência de dois diferentes potenciais (𝑣(𝑟, 𝑡)) e (𝑣(𝑟, 𝑡)) ≠ (𝑣(𝑟, 𝑡)) + 𝑐(𝑡)) serão
sempre distintos uma vez que estes potenciais sejam expandíveis em séries de Taylor
em t0 e que sejam diferentes por mais de uma simples constante que depende somente
de t. Como resultado, há uma correspondência um a um entre densidades e potenciais
para qualquer estado inicial fixo de muitos corpos (ULLRICH, 2012). Uma
apresentação mais minuciosa do teorema de Runge-Gross pode ser vista nas referências
(MARQUES et al., 2003; ULLRICH, 2012; RUNGE et al., 1983).
1.4. Confinamento quântico
Em semicondutores, é possível criar uma estrutura mesoscópica, que é uma,
duas ou três dimensões menor comparável ao comprimento de onda de Broglie de um
elétron, um buraco e o raio de Bohr de um exciton, λe, λh, αB, maior que a rede cristalina
αL do semicondutor. Nessas estruturas, as excitações elementares terão o confinamento
quântico resultando em movimento finito ao longo do eixo do confinamento e
movimento infinito em outras direções. Os avanços tecnológicos modernos fornecem
uma oportunidade para fabricar estruturas de baixa dimensão com tamanho restrito a
poucos nanômetros (GAPONENKO et al., 1998).
No caso da restrição de tamanho em uma dimensão, obtemos uma estrutura
bidimensional, o chamado poço quântico. No caso do confinamento bidimensional, a
estrutura unidimensional relevante é referida como fio quântico. Finalmente, se o
movimento de elétrons, buracos e excitons é restrito em todas as três direções,
chegamos a um sistema quase-zero-dimensional, o chamado ponto quântico
(GAPONENKO et al., 1998).
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Nas estruturas confinadas quânticas bidimensionais e unidimensionais, quasipartículas em baixa concentração podem ser consideradas como um gás ideal similar ao
cristal tridimensional. A densidade dos estados de elétrons e buracos pode ser expressa
Fig. 6 (GAPONENKO et al., 1998).

Figura 1 - Densidade dos estados de elétrons para várias dimensionalidades
(GAPONENKO et al., 1998).

Considerando-se o material com dimensões de Lx, Ly, e, Lz e volume V= LxLyLz.
A condição estacionária do sistema (teorema de Bloch) força as funções de onda dos
elétrons pertencentes à rede cristalina do material a respeitar condições de contorno,
isso significa que as funções de onda eletrônicas podem ter somente certos
comprimentos de onda 𝜆𝑛 , correspondentes ao número de onda 𝑘𝑛 = 2𝜋⁄𝜆𝑛 . O
potencial dos elétrons dentro do material não dependerá da localização da partícula, ou
seja, é constante, e consequentemente pode ser considerado nulo por comodidade de
cálculo.
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Com essas condições os níveis de energia do elétron se tornam “quantizados”
em valores discretos dependendo dos valores permitidos para o vetor de onda 𝑘:

𝐸𝑘 =

𝑝2
2𝑚

=

ћ2 𝑘 2
2𝑚

[17]

que é a solução para os autoestados de energia da equação de Schroedinger do sistema.
Para o formalismo da teoria quântica que emprega o vetor de onda 𝑘 na expressão da
energia, a representação de energia para um elétron é dado por, 𝐸 = (ћ𝑘)2 /2𝑚 e para
os fótons é 𝐸 = ћ𝑐𝑘. A função de onda Ѱ(𝑥) do elétron, periódica, expressa através de
uma função senoidal do tipo, Ѱ(𝑥) = 𝐴 𝑠𝑒𝑛 (2𝜋𝑥 ⁄𝜆), terá que acatar as condições de
contorno do sistema, ou seja, a condição Ѱ(𝑥) = Ѱ(0) = Ѱ(𝐿) = 0 devido ao
confinamento dos elétrons no material. Na Fig. 7 são representadas as oscilações
estacionárias do sistema, onde n representa a ordem de oscilação da função de onda do
elétron. Quando 𝑛 = 1 o comprimento de onda é o duas vezes o tamanho do material,
mudando de fase nas bordas para respeitar a condição estacionária; 𝑛 = 2 representa
𝜆 = 𝐿 etc (LUZIA, et al., 2015).

Figura 2 - Condição de confinamento quântico dos elétrons com consequente definição
de valores discretos E(k_n) da energia.

Fica evidente que, somente certas oscilações de determinado comprimento de
onda 𝜆𝑛 respeita as condições de contorno, com consequente discretização da energia
em valores determinados. Com Ѱ(𝐿) = 𝐴𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝐿⁄𝜆) = 0 e 2𝜋𝐿⁄𝜆 = 𝑛𝜋. Logo os
possíveis valores 𝜆𝑛 são, então, 𝜆𝑛 = 2𝐿⁄𝑛𝑒 e consequentemente 𝑘𝑛 = 2𝑝⁄𝜆𝑛 = 𝑛𝜋⁄𝐿.
A equação 6 se torna, portanto:
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𝐸 (𝑘𝑛 ) =

𝑝2
2𝑚

=

ћ2 (𝑘𝑛 )2
2𝑚

=

ћ2 (𝑛𝜋)2
2𝑚(𝐿)2

[18]

O confinamento quântico dos elétrons nos átomos e nas moléculas é devido à
condição estável e estacionária dos elétrons nos orbitais atômicos e moleculares.
Este confinamento pode ser descrito de forma bem simples utilizando-se um
sistema chamado de partícula na caixa. De acordo com este sistema, uma partícula,
encontra-se confinada dentro de uma caixa hipotética, onde as funções de onda das
partículas se restringem ao interior da caixa, não permitindo o seu deslocamento para o
além das limitações das condições de contorno. Quanto menor for o limite das
dimensões da caixa, maior será a separação energética entre os diferentes níveis
associados a cada função de onda. Fazendo-se uma relação ao cristal semicondutor,
determinamos que as bandas de valência (BVs) e de condução (BCs) são funções de
onda quaisquer, assim quando as dimensões do cristal diminuem em escalas da ordem
de nanômetros, há um distanciamento energético entre as bandas, acarretando-se em um
aumento de valor energético da bandgap. Além disso, ocorre uma distribuição contínua
da BV e de BC que, em outros termos, é a diminuição dos intervalos energéticos que
determinando as bandas, podendo ocorrer o surgimento de novas bandas durante o
processo de quantização no confinamento quântico (DUARTE, 2011; ATKINS, et al.,
2005; GAPONENKO, 1998).
1.5. Parâmetros dos Cálculos Computacionais

O software Gaussview e Gaussian são dois programas complementares. No
programa Gaussview, plota-se o composto (ou o átomo desejado) ajusta-se a geometria
inicial, e se especifica os cálculos futuros a serem realizados. Este arquivo, após salvo,
gera-se um arquivo com extensão gjf, que é chamado de input, no qual contém todas as
informações sobre o composto, como por exemplo, as coordenadas cartesianas dos
núcleos, quais átomos (utiliza-se apenas os símbolos dos elementos, Ex.: H para
hidrogênio, He para hélio, Li para lítio, e assim sucessivamente), tipos de cálculo dentre
outras informações. Ele pode ser aberto em um programa editor de texto comum (como
por exemplo, bloco de notas e wordpad) para edição manual, caso for necessário
adicionar parâmetros, editar a estrutura do composto, especificar fatores de
convergência, etc.
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Este arquivo, input, é então aberto com o programa Gaussian, o qual irá apenas
realizar os cálculos pré-estabelecidos com o programa Gaussview. O tempo de cálculo
irá depender da quantidade e de quais átomos estão na molécula, do método de cálculo e
das funções bases escolhidas, além de que tipo de cálculo está realizando. Em geral,
para cálculos de energias de moléculas pequenas, como para a água, por exemplo,
demora-se apenas alguns segundos, porém, para cálculo de espectros UV e Raman, para
moléculas maiores, como compostos orgânicos aromáticos, por exemplo, pode chegar a
2 horas, dependendo, é claro, do método de cálculo e das funções bases além da
velocidade de processamento do computador utilizado para se realizar o cálculo. Ao fim
do cálculo, o programa irá pedir se deseja abrir o arquivo com os cálculos realizados, o
que contém os resultados solicitados.
O arquivo de saída, chamado de output, pode também ser aberto com um
programa editor de texto, ou então aberto com um programa específico que analisa
graficamente estes resultados, como o próprio Gaussview ou outros programas, como o
Gabedit dentre outros vários disponíveis.

26

1. CAPÍTULO 2 - MODELOS
MONOSSUBSTITUÍDOS

QUANTITATIVOS

DE

BENZENOS

Uma nova classe de nanomaterial tem se destacado na última década, são os
GQDs, (em inglês Graphene Quantum Dots) (LI ET AL., 2015), pois apresentam
propriedades eletrônicas e opto-electrónicas ajustáveis não só pelo tamanho,
diferentemente dos QD (Quantum Dots) de metais. O ajuste pode ocorrer pela forma do
material (alongado ou esférico), pelo tipo de borda (zig-zag ou armchair), pela
funcionalização da borda ou superfície e pela substituição de átomos de carbono por
heteroátomos em sua estrutura, em geral N e O (JIN, 2013, MAHASIN et al 2014, LIU,
2014).
O efeito da borda foi verificado pela primeira vez por Kim e colaboradores no
trabalho em que sintetizaram vários GQDs de formas e tamanhos distintos. Ao estudar a
fotoluminescência observou que até o tamanho de 17 nm tudo ocorria de acordo com o
efeito do confinamento quântico (do inglês, QCE), o aumento do diâmetro da estrutura
levava a maiores comprimentos de onda. Porém, ao observarem estruturas com maior
diâmetro houve blue-shift (deslocamento para o azul) com o aumento do diâmetro. Com
ajuda de imagem obtida com microscopia de alta resolução fizeram a sugestão que o
problema poderia ser explicado pela forma da borda (KIM et al, 2012). Mashain e
colaboradores comprovaram a ideia que diferentes tipos de borda conduziam a
diferentes comprimentos de onda de fotoluminescência usando como ferramenta
química computacional, estudaram também de forma sistemática, o efeito do tamanho,
defeitos na estrutura do GQDs e a funcionalização da borda. A funcionalização foi
estudada apenas com dois grupos -OH e -COOH, em estruturas muito pequenas como
benzeno e antraceno, em que observaram que os dois grupos apresentam um red-shift
(deslocamento para o vermelho) em relação a estrutura primitiva, sendo mais
pronunciada para o grupo OH (MAHASIN et al, 2014).
Li e colaboradores estudaram a funcionalização de um GQD com 54 carbonos
com oito grupos, onde chegaram à conclusão que os grupos carbonilados (𝐶 = 𝑂) e
nitrogenados são eficientes para ajustar o bandgap, mas apenas os cabonilados são
eficientes para propriedades óticas (LI et al,2015). Contrariamente a esse resultado, os
dados de Hiroyuki e colaboradores demostraram que GQDs amino funcionalizados tem
propriedades óticas superiores podendo ser usados em inúmeras aplicações, tais como
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Leds de muitas cores, aplicações biológicas e fotovoltaicas (SK et al., 2014). Desta
forma, o ajuste da energia do bandgap em GQDs, via funcionalização da borda e
superfície despertou bastante interesse nos últimos anos. Assim, neste trabalho,
iniciamos uma pesquisa sistemática do efeito dos substituintes na energia do bandgap,
iniciando o projeto pelo GQD mais simples, o qual pode ser visto como o benzeno.
Quando grupos funcionais, dirigentes orto/para ou meta, são ligados ao benzeno
por reações de substituição a densidade eletrônica do benzeno é alterada quebrando a
uniformidade da densidade entre os carbonos. Tal mudança é fundamental para explicar
a diferente reatividade dos benzenos substituídos. Os livros textos de química orgânica
procuram explicar a reatividade a partir da capacidade dos grupos substituintes de doar
e receber elétrons do sistema. A explicação não é feita com base na química
computacional, mas em conceitos de Lewis formulados a mais de um século. O efeito
do substituinte na reatividade do benzeno é explicado qualitativamente, em geral,
usando a ideia de efeito de ressonância e efeito indutivo. O principal problema é
determinar de forma quantitativa a contribuição para cada efeito para um substituinte
em particular. Quando a ressonância e o efeito indutivo caminham na mesma direção,
fica ainda mais difícil, mas é de conhecimento geral que o efeito indutivo e a
ressonância operam através das ligações  e .
As estruturas podem ser vistas como a aplicação qualitativa da teoria de ligação
de valência, é usada para prever o produto de reação mais favorável em um ataque
eletrofílico, culminando na explicação das propriedades de substituintes ativantes (em
geral, dirigentes orto/para) e desativantes (dirigentes meta). Recentemente, Liu propôs
uma aproximação para simultaneamente quantificar a substituição eletrofílica e
nucleofílica usando a carga Hirshfeld (LIU, et al., 2015). Mas em outro trabalho ele
estudou a reatividade de 85 benzenos monossubstituídos onde verificaram que a
regioseletividade do ataque eletrofílico era determinada pela a carga Hirshfeld no sitio
específico. Além disso, ele questiona a ideia de que orto/para dirigentes são doadores de
cargas e meta dirigentes são receptores de carga do anel benzênico, baseado no fato que
as cargas Hirshfeld sugeriram que a grande maioria dos grupos substituintes que são
amplamente conhecidos como doadores de carga são na realidade aceptores de carga
(LIU, et al., 2014).
Neste contexto resolvemos nesse trabalho procurar construir modelos que
relacionem de forma quantitativa uma partição de carga com o efeito dos substituintes
na energia do gap HOMO/LUMO dos benzenos monossubstituídos.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral
Construir modelos quantitativos relacionando carga  e  do grupo substituinte
com orto/para-dirigente e meta-dirigentes com o gap de energia HOMO/LUMO dos
benzenos monossubstituídos, no intuito de entender o processo de ajuste do gap em
sistemas similares como GQDs (do inglês, graphene quantum dots)

2.2 Objetivos específicos
Avaliar se as cargas atribuídas aos elétrons  e  estão de acordo com os
resultados obtidos por (LIU, 2014) ou com as estruturas de Lewis;
Avaliar se é possível explicar a quebra de degenerescência dos orbitais HOMO e
LUMO usando as cargas .
Avaliar se é possível explicar o gap de energia dos anéis benzênicos
monossubstituídos com base nas cargas  e 
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3. METODOLOGIA

Os cálculos foram realizados usando o programa Gaussian 9. As geometrias do
estado fundamental foram otimizadas sem qualquer restrição usando a metodologia
DFT, com o funcional hibrido B3LYP e o conjunto de base Pople 6-311G(d,p).
Um total de 20 moléculas foram investigadas neste trabalho, sendo 12
consideradas dirigentes orto/para e 9 dirigentes meta. Nós calculamos as cargas NPA
(do inglês, Natural Population Analysis) para todas as moléculas e separamos a
contribuição em  e 
Para identificar se um grupo era doador ou receptor de elétrons, olhamos em
particular as cargas  uma vez que as estruturas de Lewis explicam se um grupo é
receptor ou doador de elétrons pelo movimento dos elétrons . Desta forma, somamos
as cargas  de cada carbono do anel, sendo considerado doador o substituinte quando a
soma no anel é negativa, e receptor quando a soma do anel é positiva.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O ajuste da energia do gap em GQDs despertou bastante interesse nos últimos
anos, sendo o efeito de substituintes uma das maneiras de buscar um ajuste apropriado.
Os estudos na literatura são em alguns casos contraditórios, sobre o efeito dos grupos
nitrogenados e carbonilados. Assim, neste trabalho, iniciamos uma pesquisa do efeito
dos substituintes na energia do gap, iniciando o projeto pelo GQD mais simples, o
benzeno. A densidade eletrônica do benzeno é bastante dependente da natureza do
grupo substituinte, por exemplo, grupos orto/para-dirigentes aumentam a velocidade de
reação e grupos meta-dirigentes decrescem. A acidez do ácido benzoico
monosubstituídos são facilmentes explicados pelos substituintes ligados na posição para
a carboxila (YURKANIS, 2006, SOLOMONS, et al., 2001).
Neste sentido escolhemos uma série de benzenos monossubstituídos por radicais
orto/para e meta dirigentes em que numa primeira etapa buscou-se entender o efeito
destes substituintes na diferença de energia dos orbitais HOMO e LUMO.

Figura 3 - Diagrama de energia HOMO/LUMO de vários benzenos monossubstituídos.
As linhas vermelhas/azul são os níveis HOMO-1/HOMO e magenta/violeta são os
níveis LUMO/LUMO+1
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Observando a Fig. 1 nota-se que a energia dos orbitais HOMO e HOMO-1 é
degenerada para o benzeno e os orto/para-dirigentes afetam muito pouco a energia do
HOMO-1, mas a energia do HOMO é significantemente aumentada. O desdobramento
da energia do HOMO segue a seguinte ordem, grupos substituintes ligados com N são
maiores que os ligados a O que por sua vez são maiores que os grupos aquilas. A
literatura sugere que o desdobramento dos níveis é proporcional a capacidade de doação
de carga dos grupos substituintes (YURKANIS, 2006), desta forma, a força de doação
sugerida para tais grupos são: nitrogenados os mais fortes em geral, seguidos dos grupos
ligados ao oxigênio e alquilas (YURKANIS, 2006, SOLOMONS, et al., 2001).
Os haletos são considerados aceptores de elétrons, mas tem o comportamento
orto/para dirigente, tendo apresentado um efeito inverso: o HOMO não é praticamente
afetado enquanto o HOMO-1 baixa a sua energia. Isso pode ser explicado pelo grande
efeito indutivo causado pela a alta eletronegatividade do F e Cl. Os meta-dirigentes por
sua vez, tendem a baixar praticamente em conjunto a energia do HOMO e HOMO-1,
apresentando, portanto, uma quebra degenerescência muito fraca, exceto para o grupo
C(O)NH2. À medida que caminhamos na Fig. 1 para a esquerda temos grupos aceptores
de elétrons mais fortes, segundo livros textos de química orgânica (YURKANIS, 2006,
SOLOMONS, et al., 2001). O comportamento do LUMO/LUMO-1 apresenta-se
praticamente como o inverso do comportamento do par HOMO/HOMO-1. Desta forma,
o decréscimo da energia do gap nos meta-dirigentes e dos haletos ocorrem
principalmente por um maior decréscimo na energia do LUMO e nos orto/para
dirigentes devido a um aumento na energia do HOMO.
A definição se o radical é doador ou receptor é muito qualitativa. Os livros
textos de química orgânica usam estruturas de Lewis para explicar quando um radical é
doador ou aceptor de elétron. É possível explicar essa ideia usando dados quantitativos,
por exemplo, uma das várias partições de cargas. No trabalho de Liu (LIU, 2014) cinco
partições de cargas foram usadas e 85 grupos substituintes, entre estes os estudados
neste trabalho. Todas as partições sugeriram que os grupos, aqui estudados, são
aceptores de cargas, diferentemente dos resultados sugeridos usando as estruturas de
Lewis. Ele, também, demonstrou que há uma correlação forte entre a carga atômica de
Hirshfeld sobre os carbonos orto, para e meta com a energia do HOMO, sugerindo
assim que a reatividade do substituinte pode ser explicada por modelos que tem como
variável a partição de carga Hirshfeld.
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Tabela 1 - Carga do anel C6H5 NPA, desdobramento da energia HOMO, LUMO e a
energia do gap para o benzeno monosubstituídos, para os respectivos grupos
substituintes orto/para dirigentes.
R

qNPA()

EHOMO

ELUMO

Egap

𝑁(𝐶𝐻3 )2

-0,194

1,494

0,450

5,207

𝑁𝐻𝐶𝐻3

-0,190

1,442

0,507

5,277

𝑁𝐻2

-0,181

1,332

0,522

5,402

𝑂𝐶𝐻3

-0,124

0,857

0,412

5,861

𝑂𝐻

-0,123

0,820

0,448

5,905

𝑂𝐶(𝑂)𝑁𝐻2

-0,073

0,512

0,097

6,210

𝐶𝐻3

-0,015

0,239

0,055

6,445

𝐶𝐻2 𝐶𝐻3

-0,036

0,226

0,028

6,455

𝑂𝐶(𝑂)𝐶𝐻3

-0,060

0,447

0,233

6,048

𝑂𝐶(𝑂)𝐻

-0,052

0,407

0,342

5,982

𝐹

-0,076

0,404

0,341

6,323

𝐶𝑙

-0,067

0,464

0,041

6,265

𝐻

0,000

0,000

0,000

6,720

Como as explicações das estruturas de Lewis é baseada no movimento dos
elétrons  decidimos usar a partição de carga NPA, observando apenas a contribuição .
Nas tabelas 1 e 2 apresentamos a carga do anel C6H5, onde a carga negativa significa
que o anel está ligado a um grupo doador e a carga positiva a um grupo aceptor de
elétrons. Na Tabela 1, nota-se que todos os grupos orto/para-dirigentes são doadores de
carga , uma vez que todos apresentaram a carga do anel benzênico negativa, de acordo
com as previsões obtidas a partir das estruturas de Lewis.
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Figura 4 - Correlação linear entre a carga  do anel C6H5, q, e a quebra de
degenerescência do orbital HOMO para benzenos substituídos com orientadores
orto/para dirigentes.
O modelo linear mostrado na Fig. 2 apresenta uma alta correlação entre a carga
 do anel e desdobramento dos níveis de energia HOMO/HOMO-1, sugerindo que, o
desdobramento do orbital pode ser explicado pela capacidade de doação de carga do
grupo para o anel. Os grupos oxigenados ligados a carbonilas tem o desdobramento
menor do que os grupos OH e OCH3 porque a carbonila consegue por efeito de
ressonância deslocar uma porção de carga  para si, diminuindo a capacidade do grupo
substituinte doa carga para o anel.
Na Fig. 3 apresentamos o modelo que relaciona o gap de energia HOMO/LUMO
com a carga  do anel C6H5. É possível observar que o modelo proposto explica
aproximadamente 90% da variância dos dados. O modelo descreve com muita
propriedade que os grupos com maior capacidade de doar carga, entre os grupos
orto/para-dirigentes são aqueles que levam a um menor gap. O modelo consegue
diferenciar fortemente grupos OR ligados a carbonilas daqueles não ligados, porém não
conseguem diferenciar entre os grupos carbonilados, bem como os grupos haletos.
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Figura 5 - Correlação linear entre a carga  do anel C6H5, q, e a energia do gap para
benzenos substituídos com orientadores orto/para dirigentes.

Na Tabela 2, nota-se que todos os grupos meta-dirigentes são aceptores de carga
, uma vez que todos apresentaram a carga do anel benzênico positiva, de acordo com
as previsões obtidas a partir das estruturas de Lewis. Porém, os grupos NO2, CF3 e
CHF2, apresentaram cargas abaixo do esperado segundo sua classificação na literatura.
Uma possível explicação pode está associada à carga , uma vez que o átomo de ligação
destes grupos ao anel benzênico está diretamente ligado a átomos com alta
eletronegatividade (efeito indutivo).
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Tabela 2 - Carga do anel C6H5 NPA, desdobramento da energia HOMO, LUMO e a
energia do gap para o benzeno monossubstituídos, para os respectivos grupos
substituintes meta-dirigentes.
R

qNPA()

EHOMO

ELUMO

Egap

𝐻

0,000

0,000

0,000

6,720

𝐶(𝑂)𝑁𝐻2

0,042

0,081

0,743

5,828

𝐶(𝑂)𝐶𝐻3

0,060

0,015

0,247

6,449

𝐶𝐻𝐹2

0,004

0,033

0,947

5,805

𝐶(𝑂)𝑂𝐻

0,066

0,059

0,988

5,769

𝐶𝐹3

0,021

0,064

0,289

6,450

𝐶(𝑂)𝐹

0,080

0,087

1,140

5,632

𝐶(𝑂)𝐶𝑙

0,094

0,102

1,378

5,395

𝑁𝑂2

0,064

0,119

1,564

5,194

Os modelos entre a carga  e as propriedades apresentadas na Tabela 2,
explicaram, em geral, muito pouco das informações, apenas, cerca de 32%. Em vista
disso, procuramos ver se existia um modelo com a carga . Os modelos com apenas a
carga  explicaram cerca de 50% da variância. No entanto, os modelos lineares com as
duas cargas  e  deram as seguintes equações:

∆𝐸𝑔𝑎𝑝 = 6,709 − 4,364 × 𝑞𝜎 − 5,768 × 𝑞𝜋

2
𝑅𝑎𝑑𝑗
= 0,70

[19]

∆𝐸𝐿𝑈𝑀𝑂 = −0,039 + 4,824 × 𝑞𝜎 + 5,804 × 𝑞𝜋

2
𝑅𝑎𝑑𝑗
= 0,77

[20]

A energia do gap e a quebra da degenerescência dos LUMOs são relativamente
bem descritos pelos modelos apresentados acima, uma vez que eles descrevem mais de
70% de toda a informação. Isso sugere que para os substituintes meta-dirigentes,
possivelmente, é necessário considerar as cargas  e  ou devido ao método de cálculo
usar apenas um determinante de Slater para descrever a função de onda usada para
determina à densidade eletrônica, pois isso acarreta em maiores erros na energia dos
orbitais virtuais (LUMOs). O modelo para a energia do gap mostra claramente que
quanto mais positiva as cargas do anel benzênico menor o gap, enquanto que o modelo
para o desdobramento dos níveis de energia do LUMO sugere que quanto mais aceptor
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de elétrons for o grupo, maior o desdobramento dos níveis de energia, refletindo em
menores gap.
5. CONCLUSÃO
O uso da carga NPA  nos átomos pesados (não hidrogênio) no benzeno e seus
derivados monossubstituídos estão de acordos com as ideias qualitativas obtidas a partir
do uso do modelo de Lewis, diferentemente das outras partições de cargas, e conseguem
explicar o comportamento do decréscimo da energia do gap devido ao grupo
substituinte. Os grupos dirigentes orto/para, exceto, os fluoretos decrescem a energia do
gap principalmente devido à quebra de degenerescência dos níveis HOMO/HOMO-1. O
modelo com a carga  sugere que quanto mais doador  o substituinte mais forte a
quebra e, portanto, menor gap. Com respeito aos grupos meta-dirigentes a carga  não
foi suficiente para explicar a quebra de degenerescência, no entanto em conjunto com a
carga  foi possível obter um modelo que descrevesse o desdobramento dos níveis
LUMO/LUMO+1. O desdobramento é maior quanto mais os substituintes ligados ao
benzeno conseguem retirar elétrons do anel seja pela através da ligação  ou .
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1 CAPITULO 3 - Grafeno quantum dots (GQDs)

Uma área que fascina a humanidade e tem se desenvolvido bastante nos últimos
vinte anos é a área de produção de materiais que produzem luz na região do visível. Isso
possibilitou a preparação de LEDs de cores diferentes, culminando no LED de cor azul.
Este dispositivo propiciou a geração de luz branca mais eficiente com um menor gasto
de energia. O impacto dessas luzes na iluminação pública é enorme, leva a uma
acentuada redução do consumo de energia e por via indireta a redução da emissão de
gases do efeito estufa. Só isso, já é uma contribuição significativa para o meio ambiente.
Além disso, suas aplicações vão da iluminação de tela de celulares a TVs e faróis de
carros. Uma outra área que sofre um impacto tremendo com a evolução de dispositivos
que possam emitir luz em diferentes faixas finas da luz do visível é o setor de
diagnósticos via bioimagem.
Um material que ascendeu recentemente foi o Quantum Dots (QDs). Eles são
nanopartículas semicondutoras com dimensões reduzidas na ordem de nanômetros
variando entre 2 e 10 nm de diâmetro, valores na mesma ordem das dimensões do raio
de Bohr de um éxciton (MANDAL et al., 2012; WANG et al., 2011), Nos QDs o
confinamento ocorre nas três dimensões, assim são, também, conhecidos como
estruturas 0-D, nesta situação seus níveis de energias ficam, mas semelhantes ao níveis
de moléculas do que de sólidos.
Sob circunstâncias ideais e dependendo dos respectivos tamanhos, os QDs,
podem ter um elevado rendimento quântico (WANG et al., 2011), isto os torna
candidatos atraentes para uma ampla gama de aplicações, que vão desde dispositivos
optoeletrônicos (HASSANIEN et al., 2016), fotovoltaicos e biomédicos (DONG et al.,
2012). Eles também apresentam várias vantagens em relação aos marcadores orgânicos,
possuem amplos espectros de excitação juntamente com espectros de emissão estreitos e
simétricos, têm coeficientes de extinção molar elevado na ordem de 0,5-5,0 × 106 M1

cm-1, que é 10-50 vezes maior que o dos corantes orgânicos. Sendo assim, os QDs são

capazes de absorver de 10 a 50 vezes mais fótons do que os corantes orgânicos no
mesmo fluxo de fótons de excitação (WANG et al., 2011).
Todavia, a maioria das rotas sintéticas para obtenção dos QDs empregam metais
pesados como o cádmio e isso pode representar uma série de limitações para seu uso,
devido a riscos ambientais (DONG et al., 2012) e biológicos (XU et al., 2016)
associados à toxicidade desses metais. Portanto, a busca de substituto mais saudável,
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com propriedades similares é importante frente às aplicações desses materiais (DONG
et al., 2012).
As folhas de grafeno são uma alternativa viável, quando em dimensão zero
(graphene quantum dots, GQD) tem o bandgap ajustável, também, pelo tamanho do
material, sendo capaz de emitir luz em todas as cores do espectro visível (HASSANIEN
et al., 2016). No entanto, foi observado experimentalmente que GQDs preparados via
vários métodos não exibe a dependência esperada com o tamanho dos mesmos. Kim e
colaboradores (KIM et al, 2012) demonstraram que GQDs circulares/elípticos são
formados de bordas zig-zag e armchair, mas GQDs poligonal são essencialmente
formados por bordas armchair, Ritter e Lyding (2009) sugeriram que os GQDs
formados com bordas essencialmente zig-zag exibem o gap de energia menor que os
formados com bordas essencialmente armchair, fortalecendo a ideia de que o
mecanismo de fotoluminescência (PL) dos GQDs dependente do método de preparação
do GQD.
Outro mecanismo da dependência da PL está relacionado aos estados
superficiais criados por grupos funcionais contendo oxigênio, nitrogênio ou sulfeto
(HASSANIEN et al., 2016; DAS et al., 2015; NEI et al., 2014). GUPTA ET AL., 2011
funcionalizaram GQDs com anilina e azul de metilenio para aplicações em células
fotovoltaicas e OLEDs, respectivamente. Onde observaram um deslocamento da banda
de PL para o vermelho devido as funcionalizações, mas eles não tentaram explicar o
mecanismo do deslocamento.
Há poucos estudos teóricos que buscam explicar os efeitos da funcionalização na
energia do gap LI et al., 2015 estudaram vários grupos funcionais ligados a borda de
GQDs Hexagonal com bordas zig-zag. Eles sugerem que substituintes com ligação
dupla carbono-oxigênio (C = O) são mais favoráveis para fazer o ajuste para menores
gap de energia HOMO-LUMO do que substituintes com grupos nitrogenados (LI et al.,
2015).
Estes relatos evidenciam que, a fotoluminescência dos GQDs pode ser ajustada
através do controle de tamanho, forma, configuração de bordas, funcionalidades
químicas e dopagem com heteroátomos (SK et al., 2014). No entanto, os GQDs
atualmente disponíveis têm várias divergências incluindo, i) métodos de síntese
limitados que proporcionam propriedades ópticas desejadas; ii) a falta de um método de
produção em massa para criar GQDs com tamanhos e formas uniformes sem perda
significativa de propriedades ópticas; iii) dificuldade de controle do comprimento de
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onda de emissão da fotoluminescência (PL); e iv) debate sobre o mecanismo de origem
da PL e discursões sobre a diversidade de aplicações (WANG et al., 2014).
Como tem sido dito acima, há trabalhos que mostram a dependência das
propriedades ópticas e eletrônicas dos GQDs com o tamanho, com a borda e alguns
outros que estudam a funcionalização da borda. No entanto, não há um trabalho que
estude sistematicamente o efeito dos substituintes sobre a energia mínima necessária
para o elétron atravessar a banda proibida, ou seja, passar da banda de valência para a
banda de condução, denominada bandgap de energia (DUARTE, 2011; SMITH et al.,
2010), assim neste trabalho vamos estudar uma serie de substituintes, que se
diferenciam pela sua capacidade de doar ou retirar carga do anel via ressonância ou
efeito indutivo.
O trabalho consiste em investigar as propriedades ópticas e eletrônicas dos
GQDs recorrendo das estruturas mais simples para mais complexar de GQDs, os
estudos parte do benzeno C6H6 a estruturas de C23H12, e C96H24, foram utilizados grupos
ativantes e desativantes de anéis aromáticos fortes, moderados e fracos (YURKANIS,
2006), os grupos R, onde R = –COO-, -NHCH3, -NH2, -OR, -OH, -CH3, -F, -CONH2, COOCH3, -COOH, -CF3, -NO2 e -NH3+. Onde podemos avaliar diversos tipos de
cálculos e ver o efeito do número de substituintes no bandgap das estruturas calculadas.
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2. REVISÃO DA BIBLIOGRÁFICA
2.1. Grafeno
O grafeno é uma estrutura planar bidimensional (2D), consiste em átomos de
carbono dispostos em uma estrutura alveolar com hibridação sp2, foi isolado como uma
única camada de material de grafite pirolítica altamente orientada (HOPG) em 2004 por
Novoselov e Geim usando o “método da fita adesiva” (BENÍTEZ et al., 2015). Desde a
sua descoberta, o grafeno demonstra excelentes propriedades químicas e físicas
(MARTINDALE et al., 2015; ZHENG et al., 2015). Uma vez que, o grafeno tem
bandgap zero, a possibilidade de observar a sua PL é impossível, o que limita
fortemente suas aplicações em optoeletrônica e fotônica. (LI et al., 2012; LI et al., 2010)
No entanto, o problema do intervalo de banda zero pode ser resolvido reduzindo as
dimensões do grafeno em QDs (DONG et al., 2017). Desse modo, os GQDs, que são
folhas de grafeno com dimensão 0D, menor que 10 nm, apresentam forte PL devido ao
confinamento quântico e efeitos de borda (LI et al., 2010; ZHENG et al., 2015). Em
princípio, o intervalo de banda de GQDs pode ser ajustado entre 0 eV (grafeno) e ~ 6
eV (benzeno) alterando tamanho e forma, o que não é possível em nenhum outro
material semicondutor em uma faixa tão ampla (Qi et al., 2015).
2.2. A estrutura cristalina e o espaço recíproco do grafeno

O grafeno é formado por átomos de carbono arranjados em uma rede hexagonal
bidimensional (2D) denominada honeycomb (favos de mel). Nas imagens (a) e (b) da
Fig. 4 podemos observar a rede cristalina de uma folha de grafeno e sua célula unitária,
formada por dois átomos inequivalentes A e B. É apresentado também o espaço
recíproco com os principais pontos e linhas de simetria e a primeira Zona de Brillouin
em destaque (Fig. 4 (c)).
Como este material tem uma estrutura 2D, ele apresenta dois vetores unitários no
espaço real ( 𝑎⃗1 e 𝑎⃗2 ) que podem ser definidos, utilizando a orientação dos eixos como
mostrado na Fig. 4, como:
√3 1

𝑎⃗1 = 𝑎 ( 2 , 2 , 0)

𝑎⃗2 = 𝑎 (−

√3 1
, , 0)
2 2

[21]
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Onde 𝑎 = 𝑎𝑐𝑐 √3 e 𝑎𝑐𝑐 é o comprimento de ligação entre dois átomos de carbono
na estrutura do grafeno, 𝑎𝑐𝑐 ≈ 0,142𝑛𝑚.
Os vetores unitários do espaço recíproco (𝑏⃗⃗1 𝑒 𝑏⃗⃗2 ) podem ser obtidos a partir da
equação:
𝑎⃗𝑖 . 𝑏⃗⃗𝑗 = 2𝜋𝛿𝑖𝑗 ,

[22]

onde i, j=1,2 englobam os vetores unitários da rede direta e recíproca e 𝛿𝑖𝑗 é o delta de
Kronecker, 𝛿𝑖𝑗 = 0 se i ≠ j e 𝛿𝑖𝑗 = 1 se i = j. Portanto os vetores da rede recíproca são:
2𝜋 1
𝑏⃗⃗1 = 𝛼 ( , 1,0)
√3

2𝜋
𝑏⃗⃗2 = 𝛼 (−

1
√3

, 1,0)

[23]

os átomos A e B 𝑟⃗𝐴 e 𝑟⃗𝐵 respectivamente nestes parâmetros, são dadas por:
𝛼

𝑟⃗𝐴 = 2 (−

1
√3

, 1,0)

𝛼

1

𝑟⃗𝐵 = 2 (

√3

, 1,0)

[24]

A Fig. 4 (c) representa a primeira zona de Brillouin do grafeno, nela podemos
observar dois pontos inequivalentes em sua borda. Estes pontos, denominados 𝐾e 𝐾 ´ ,
estão localizados nos vértices do hexágono e tem grande relevância para a maioria dos
fenômenos físicos observados experimentalmente (HENRIQUE, 2010; LUZIA et al.,
2015).

Figura 6 - (a) Estrutura cristalina do grafeno de uma única camada visto de cima com
seus dois vetores unitários. A célula unitária, composta de dois átomos inequivalentes A
e B, está destacada em cinza. (b) Célula unitária do grafeno de uma única camada vista
e em ângulo. (c) Espaço recíproco do grafeno mostrando os principais pontos e linhas
de simetria e os vetores unitários do espaço recíproco. A primeira Zona de Brillouin está
destacada em cinza. Temos também a escolha da orientação dos eixos x e y para (a) e
(c).
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2.3. Estrutura eletrônica do grafeno

A estrutura eletrônica do grafeno, determinada pela teoria dos LCAO, é formada
de uma banda de valência e uma banda de condução. Na Fig. 5 é vista a estrutura de
banda valência e de condução ocupadas pelos elétrons, calculadas utilizando a
aproximação de ligação forte TB (Tight-Binding) e a correspondente nuvem eletrônica
nos orbitais de valência 𝜋 (ligante) e de condução 𝜋 ∗ (antiligante) (LUZIA et al., 2015).
Essas bandas determinam as propriedades de condução elétrica do grafeno,
conforme mostrado no diagrama das Densidades dos Estados (DOS) do grafeno (Fig.
4c). As bandas 𝜋 𝑒 𝜋 ∗ apresentadas na figura 4c são visualizadas, também, na figura
5(a) de forma tridimensional. Nota-se que estas bandas estão em proximidade ao nível
de energia de Fermi, em pontos de alta simetria na zona de Brillouin do grafeno
(LUZIA et al., 2015).

Figura 7 - Propriedades eletrônicas do grafeno. (a) Estrutura das bandas eletrônicas: a
banda π (última banda ocupada) e a banda π (banda de condução, primeira não
ocupada) se encontram nos pontos K da primeira zona de Brillouin. A energia de Fermi
é colocada no zero; (b) e (d) Configuração eletrônica dos estados nos pontos K, em
orbitais ligantes; e (c) e (e) Estados σ em Γ, longe da energia de Fermi, relativos aos
elétrons das ligações sp2 no plano grafíco (CHRISTOPHE et al., 2007).
Os pontos de alta simetria da zona de Brillouin são determinados de 𝐾 e 𝑀.
Nota-se que as bandas de valência e de condução são degeneradas nos pontos K e K’ do
espaço recíproco, pontos que se encontram no nível de Fermi (Fig. 5c) o que determina
a propriedade de condução elétrica do grafeno. O gap de energia entre as bandas de
valência e de condução é zero, caracterizando o grafeno como um material
semimetálico de gap nulo. Contudo, reduzindo o tamanho do grafeno para GQDs, é
possível ajustar suas respectivas faixas de banda óptica e propriedades de
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fotoluminescência (PL) (DONG et al., 2017). Estas propriedades surgem devido aos
efeitos de confinamento quântico, com isso, leva-se a PL forte em GQDs, o que
normalmente não é presente em pontos quânticos semicondutores (BHATNAGAR et
al., 2017).
2.4. Grafeno quantum dots

Atualmente grafeno quantum dots tem recebido uma especial atenção por causa
de suas propriedades elétrica, óptica, mecânica, térmica e química, favoráveis ao um
grande potencial de aplicações (LI et al., 2015). Eles oferecem a oportunidade de
explorar novos fenômenos estruturais, ópticos e elétricos que não podem ser obtidos em
outros materiais (Kim et al., 2012). Portanto, obter um sistema de grafeno nanométrico
controlável que possa produzir luz ajustável na faixa do visível é altamente desejável
para aplicações em dispositivos optoeletrônicos (Kim et al., 2012).
Vários esforços têm sido feitos para ajustar as propriedades óptica e eletrônica
do GQDs através de pesquisas experimentais (Bhatnagar et al., 2017), e
computacionais. Alguns fatores influenciam essas propriedades, como por exemplo, o
tamanho do GQDs o formato da borda e a funcionalização da borda com grupos
substituídos ativantes e desativantes. E alguns estudos tentaram explicar esses
fenômenos na PL e gap de energia do GQDs, Por exemplo, recentemente pesquisadores
realizaram simulação computacional, usando teoria do funcional da densidade (DFT) e
DFT dependentes do tempo (TDDFT) para entender a influência da borda e do tamanho
na PL dos GQDs, (Sk et al., 2014).
KIM et al., (2012) demostraram que o formato da borda e o tamanho afetam no
gap de energia do GQDs. Isto pode-se verifica na Fig. 8 onde são apresentados vários
GQDs estudados por KIM et al, de diferentes tamanho e forma, eles observaram que,
com o aumento da porcentagem de átomos de carbono nas estruturas do GQDs, a PL
varia de acordo com o tamanho. Semelhante a KIM et al, SARKAR et al., (2016),
usando o software Gaussian 03 em três estruturas de GQDs com tamanhos diferentes
(C24H12, C96H24 e C216H36) otimizadas no nível teórico de B3LYP / 6-31G*. Observa-se
claramente que o gap de energia HOMO-LUMO é maior no modelo menor e o gap
diminui gradualmente com o aumento do tamanho do GQDs, o que é consistente com o
efeito do confinamento quântico de GQDs.
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Figura 8 - Imagens HRTEM de GQDs para seus principais formatos e populações
correspondentes (p) com aumento do tamanho médio de GQDs. Aqui, a linha
pontilhada indica a região de um GQD e p é definido como a proporção do número de
GQDs com uma forma principal em cada tamanho médio. Os tamanhos médios (d) de
GQDs estimados a partir das imagens HRTEM em cada d são indicados entre
parênteses na parte inferior da Figura 6. As setas conectadas indicam o intervalo do
tamanho médio no qual GQDs com formas principais particulares são encontradas KIM
et al., (2012).

Outro farto que influencia nas propriedades óptica e eletrônica do GQDs é o
formato da borda. BUGAJNY et al., (2017) usando métodos baseados na teoria
funcional da densidade (DFT), estudou a forma da borda (arm-chair e zig-zag)
observaram que a mudança na forma da borda levou a ligações com tamanhos diferentes
ocasionando mudanças nos estados excitados dos GQDs. Outro estudo realizado por SK
et al., (2014), baseados na teoria do funcional de densidade e cálculos de DFT
dependentes do tempo, demostram o formato das bordas do GQDs, a influência, sobre
as propriedades de PL dos GQDs.
Outro mecanismo que influencia PL do GQDs são grupos substituídos na borda
do GQDs. Estes estudos apontam que grupos hidroxilo (-OH), epoxi (-O-), éter (45

OCH3), carbonil (-CQO) e carboxilo (-COOH), introduzidos nas bordas, nas interfaces e
superfícies do GQDs, podem facilitar a solubilidade e aumentar a área da superfície
específica do GQDs, além disso, podem alterar as propriedades ópticas e eletrônicas
(DONG et al., 2017). Neste estudo, eles investigaram sistematicamente os efeitos de
cinco tipos de grupos (carboxilo (-COOH), epoxi (-COC-), hidroxilo (-OH), aldeído (CHO) e éter (-OCH3)) sobre as propriedades ópticas e eletrônicas dos GQDs, incluindo
também (borda vs. superfície).
As conclusões obtidas por DONG et al., 2017, indicam que, grupos contendo
oxigênio podem causar um deslocamento para comprimento de ondas emitidas no
vermelho das características de absorção de GQDs. Os valores máximos de absorção
calculados λmáx dos GQDs para os grupos na borda –OH, –OCH3, –COOH, –CHO e –
COC– são de 567,90, 572,11, 573,46, 585,08 e 601,53 nm, respectivamente. Como
mostrado na Fig. 9 (a), os picos de absorção óptica do GQDs funcionalizados com esses
grupos contendo oxigênio, causa ligeiramente uma mudança para o vermelho. Observase também que o grupo –COOH aumenta a intensidade de absorção, enquanto que, o –
COC– reduz a intensidade. Por outro lado, as propriedades ópticas de GQDs com
função de superfície com grupos contendo oxigênio são significativamente alteradas
pela funcionalização da superfície, como mostrado na Fig. 9 (b). Os valores máximos de
absorção calculados λmax dos GQDs com superfície funcionalizada com –COC–, –OH, –
OCH3, –COOH e –CHO são 556,63, 736,51, 734,07, 861,00 e 874,74 nm,
respectivamente.
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(a)

(b)

Figura 9 - (a) e (b). Os espectros de absorção calculados das GQDs com diferentes
tipos e número de grupos contendo oxigénio DONG et al., (2017).

JIN et al., (2013), no estudo realizado com GQDs mostraram por meio dos
cálculos teóricos (DFT), os grupos alquilamina podem provocar o deslocamento dos
espectros PL para o vermelho e um aumento da intensidade dos mesmos. SK et al.,
(2014) realizaram cálculos teóricos, baseados na teoria do funcional de densidade e
cálculos de DFT dependentes do tempo, eles apresentam que, a funcionalidade química
influência na PL dos GQDs. Observando a Fig. 10 os resultados são descritos da
seguinte forma, com o aumento do tamanho e do número de funcionalização na borda,
com substituintes oxigenados (-OH, -COOH), ocorre um deslocamento ligeiramente
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para o vermelho, sendo mais intenso com o ao aumento do número de substituintes na
borda do GQDs.

Figura 10 - (a) Comprimento de onda de emissão do GQD oxidado (G4) em função da
cobertura dos grupos –OH e –COOH. (b) e (c) são G4 com defeito de vacância simples
ou dupla, respectivamente.
Neste mesmo contexto, funcionalizando a borda do GQDs com diferentes tipos
de substituintes orgânicos (LI et al., 2015), investigaram como eles afetam a PL desse
nanomateriais. Eles observaram que grupos C=O levaram a diminuição do gap HOMOLUMO. Enquanto, grupos aminos, os quais são bastantes usados experimentalmente,
influenciam fracamente as propriedades ópticas. Diferentemente do trabalho de SK et
al., (2014), este trabalho apenas estudou a influência de um único substituinte no GQD.
WANG et al., (2014), Investigaram a origem da luminescência verde dos GQDs
por meio de técnicas simples e atribuíram-na aos estados da borda especial que
consistem em átomos de carbono na borda e a grupos ligantes com C = O. Da mesma
forma, (LI et al., 2012), descobriram que a remoção de grupos contendo oxigênio
através da redução de NaBH4 aumenta o rendimento quântico (QY) de 11,7% para
28,9%, bem como um desvio do pico de emissão de fotoluminescência (PL) para o azul.
Além disso, grupos ligantes tais como aminas foram introduzidos em GQDs com o
objetivo de melhorar a solubilidade em agua e o (QY) e ajustar o comprimento de onda
de emissão, em estudos realizado por (Suryawanshi et al., 2014).
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As descrições acima revelam que os pontos quânticos de grafeno (GQDs)
apresentam propriedades eletrônicas e optoeletrônica peculiares ligadas a grupos
ligantes, a forma, a borda e ao tamanho. Sendo assim, este trabalho visar construir
GQDs diferentes do de LI et al. e Sk et al. e outros na literatura, investigamos a
estrutura do benzeno substituído pelos grupos –COO, -NHCH3, -NH2, -OR, -OH, -CH3,
-F, -CONH2, -COOCH3, -COOH, -CF3, -NO2 e -NH3, verificando o efeitos do número
de substituintes na engenharia do bandgap e nos orbitais moleculares HOMO/LUMO,
desta maneira poderemos avaliar os métodos e mapear as mudanças significativas. A
partir dos resultados obtidos foi feito uma escolha com base na força de ativação e
desativação dos grupos substituintes no benzeno para construção dos nossos GQDs.
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3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo geral

O presente trabalho tem como objetivo investigar sistematicamente o efeito de
uma série de substituintes ativantes e desativantes, nas propriedades óptica e eletrônica
do grafeno quantum dots, no intuito de auxiliar a engenharia dos GQDs.
3.2. Objetivos específicos

Os objetivos específicos deste projeto são:
▪

Avaliar o efeito dos grupos ativantes e desativantes sobre o bandgap dos GQDs;

▪

Construir uma série com base no efeito do substituinte sobre o bandgap dos
GQDs

▪

Avaliar se o número de substituintes influencia fortemente o bandgap e nas
energias dos primeiros estados excitados.

▪

Avaliar como o tamanho do GQDs influencia o efeito dos substituintes.
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4. METODOLOGIA

Os cálculos foram realizados usando o programa Gaussian 9. As geometrias do
estado fundamental para os níveis de cálculo DFT e TDDFT, usando o conjunto de base
Pople 6-311G(d,p) utilizado funcional B3LYP. Em seguida, as energias de excitação
eletrônicas verticais foram calculadas usando TDDFT nas geometrias otimizadas de
estado fundamental; Foram considerados dez estados excitados de singleto mais baixo
para cada GQD com o par funcional/conjunto de base B3LYP/6-311G(d,p).
As estruturas GQD tem formato hexagonal de borda em forma de zig-zag
constituído por 23, 78 e 96 átomos de carbono com arestas saturadas com átomos de
hidrogênio considerado como o protótipo para a funcionalização. Doze grupos
funcionais diferentes foram utilizado, Metilamina (-NHCH3) amina (-NH2), hidroxila
contendo oxigénio (-OH), (-OCH3), metila (-CH3), átomo de hidrogênio, flúor (-F),
Formanida(-CONH2), (-COOCH3), carboxila (-COOH), (-CF3) e (–NO2) para
funcionaliza na borda do GQDs. Por simplicidade, os GQDs são denotados como GQDCxRy ao longo da parte restante deste trabalho, onde R indica R = H, CH3, OCH3, OH,
NH2 e NHCH3, F, CONH2, COOH, COOCH3 CF3, NO2 e X= 23,78 e 96 carbonos e Y=
1 e 6 que representa a quantidade de substituição na borda do GQDs. Comparamos a
diferença entre a absorção de C23, C96 entre os vários grupos substituintes para
estabelecer o impacto dos mesmos sobre o tamanho e as propriedades dos GQDs.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 3 apresenta as transições eletrônicas do GQDs C23, C78 e C96,
observa-se, que a estrutura eletrônica dos GQDs-C24H, GQDs-C78H e GQDs-C96H é
formada por uma única banda, conforme representado na Fig. 11, a banda de maior
intensidade para cada GQDs estão localizada no espectro de absorção em 4,18 eV, 2,95
eV e 2,25 eV respectivamente, e os orbitais que constitui a banda dos GQDs, é
característico de transições, 𝐻𝑂𝑀𝑂/𝐿𝑈𝑀𝑂, no qual ambos os orbitais são duplamente
degenerados.

Tabela 3 - Estrutura sem grupo substituinte ligado na borda, correspondentes a
transições dos estados excitados de GQDs funcionalizados por borda e sua contribuição
para o estado. Para cada GQD, as duas primeiras transições com a maior contribuição
são listadas. “H” e “L” são a abreviação de HOMO e LUMO
𝑮𝑸𝑫𝒔 − 𝑪𝒙 𝑹

𝝀𝒎á𝒙 (𝒏𝒎)

𝑶𝒓𝒃𝒊𝒕𝒂𝒊𝒔

𝑬[𝒆𝑽]

𝑮𝑸𝑫𝒔 − 𝑪𝟐𝟒 𝑯

296,26

𝐻𝑂𝑀𝑂

−5,732

𝐿𝑈𝑀𝑂

−1,616

𝐻𝑂𝑀𝑂

−5,214

𝐿𝑈𝑀𝑂

−2,303

𝐻𝑂𝑀𝑂

−4,935

𝐿𝑈𝑀𝑂

−2,716

𝑮𝑸𝑫𝒔 − 𝑪𝟕𝟖 𝑯

𝑮𝑸𝑫𝒔 − 𝑪𝟗𝟔 𝑯

419,51

551,62

𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒊çõ𝒆𝒔

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒊çã𝒐

𝐻→𝐿

48%

𝐻→𝐿

49%

𝐻→𝐿

49%

A Fig. 11 apresenta a dependência da posição da banda de máxima absorção
com o tamanho do GQD de formato hexagonal e borda em zig-zag. Os estados
excitados foram calculados a partir das estruturas otimizada do estado fundamental dos
GQDs sem funcionalização de borda. Nota-se claramente que a posição do
comprimento de λmáx desloca para a região do vermelho à medida que o GQD aumenta
de tamanho (sai de 23 átomos para 96) de acordo com o efeito do confinamento
quântico e com os resultados experimentais de Kim et al., 2012 com GQDs de bordas
mistas (zig-zag e armchair). Observa-se que as estruturas dos GQDs apresentam
respectivamente, comprimentos de λmáx de 297,06 nm, λmáx de 419,51 nm, e λmáx de a
551,62 nm, para os GQDs-C24H, GQDs-C78H e C96, os quais correspondentes a
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transição eletrônica do estado singleto S0 – S4. Os resultados obtidos para o GQDs-C24H
em nosso trabalho, estão em concordância com os resultados recentemente propostos
por Dong e colaboradores (DONG et al., 2017), os quais observaram experimentalmente
e teoricamente usando o método B3LYP/6-31G(d) os respectivos valores λmáx = 305 nm
e 304 nm, respectivamente em solução aquosa.

Figura 11 - Comportamento do λmáx de absorção do GQD, com bordas zig-zag, das
Estruturas GQDs-Cx R, com a variação do tamanho (x = 24, 78 e 96 átomos de
carbono).
A Fig. 12 mostra os orbitais eletrônicos das estruturas dos GQDs (aumentando
de 23, 78 a 96 com borda em zig-zag). Analisando detalhadamente as energias dos
orbitais e a Fig. 12, é possível verifica-se, que todos os GQDs sem substituição e borda
em zig-zag apresenta transições características de orbitais 𝜋 → 𝜋 ∗ . Os orbitais HOMOs
e LUMOs são duplamente degenerados.
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(a)
𝜋

𝐻𝑂𝑀𝑂

𝜋

∗

𝐿𝑈𝑀𝑂

(b) 𝜋

𝐻𝑂𝑀𝑂

𝜋∗

𝐿𝑈𝑀𝑂

(c)

𝜋

𝜋∗

𝐻𝑂𝑀𝑂

𝐿𝑈𝑀𝑂

𝐻𝑂𝑀𝑂

𝐿𝑈𝑀𝑂
𝐻𝑂𝑀𝑂
𝐿𝑈𝑀𝑂
𝐻𝑂𝑀𝑂
𝐿𝑈𝑀𝑂
+1
Figura 12 - Orbitais moleculares de fronteira dos GQDs-Cx R, x = 23, 78 e 96 na
geometria do estado fundamental (S4).

A Tabela 4 e 5 mostram os orbitais envolvidos nas transições eletrônicas, suas
respectivas energias e a contribuição da transição para a banda de absorção de λmáx nos
diferentes GQDs-C24R1. Os orbitais envolvidos são os pares HOMO/HOMO-1 e
LUMO/LUMO+1, sendo estes  e *, nesta devida ordem. No GQD primitivo de
simetria D6h estes orbitais pertencem à representação irredutível E2u (HOMO) e E1g
(LUMO). As quebras de simetria devido à presença do substituinte somado à
capacidade de deslocar a densidade eletrônica dos orbitais levam ao desdobramento dos
níveis de energia. Desta forma as transições de interesse são aquelas que envolvem
apenas os orbitais do HOMO-1 ao LUMO+1.

54

Tabela 4 - Correspondentes as transições dos estados mais baixos excitados de GQDs
funcionalizados por borda e sua contribuição para o estado. Para cada GQD, as duas
primeiras transições com a maior contribuição são listadas. "H" e "L" são a abreviação
de HOMO e LUMO.
𝑮𝑸𝑫𝒔 − 𝑪𝟐𝟒 𝑹

GQDs-NHCH3

GQDs-NH2

GQDs-OH

GQDs-OCH3

GQDs-CH3

GQDs-Primitivo

𝝀𝒎á𝒙 (𝒏𝒎)

322,07

318,21

307,54

307,56

300,32

297,06

Orbitais

E[eV]

Transições

HOMO-1

-5,603

𝐻−1→𝐿+1

HOMO

-5,101

LUMO

-1,481

LUMO+1

-1,383

HOMO-1

-5,603

HOMO

-5,133

LUMO

-1,496

LUMO+1

-1,387

HOMO-1

-5,785

HOMO

-5,517

LUMO

-1,666

LUMO+1

-1,603

HOMO-1

-5,720

HOMO

-5,378

LUMO

-1,602

LUMO+1

-1,506

HOMO-1

-5,685

HOMO

-5,603

LUMO

-1,578

LUMO+1

-1,550

HOMO -1

-5,728

HOMO

-5,728

LUMO

-1,605

LUMO +1

-1,605

𝐻→𝐿

Contribuição
47%

23%

𝐻−1→𝐿+1

51%

𝐻→𝐿

26%

𝐻−1→𝐿+1

49%

𝐻→𝐿

35%

𝐻−1→𝐿+1

54%

𝐻→𝐿

32%

𝐻−1→𝐿+1

50%

𝐻→𝐿

44%

𝐻−1→𝐿

48%

𝐻 →𝐿+1

48%
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Tabela 5 - Correspondentes as transições dos estados mais baixos excitados de GQDs
funcionalizados por borda e sua contribuição para o estado. Para cada GQD, as duas
primeiras transições com a maior contribuição são listadas. "H" e "L" são a abreviação
de HOMO e LUMO.
𝑮𝑸𝑫𝒔 − 𝑪𝟐𝟒 𝑹

GQDs-Primitivo

GQDs-F

GQDs-CONH2

GQDs-COOCH3

GQDs-COOH

GQDs-CF3

GQDs-NO2

𝝀𝒎á𝒙 (𝒏𝒎)

297,06

297,9

317,8

316,6

317,0

306,2

330,5

Orbitais

E[eV]

Transições

Contribuição

HOMO -1

-5,728

𝐻−1→𝐿

48%

HOMO

-5,728

LUMO

-1,605

𝐻 →𝐿+1

48%

LUMO +1

-1,605

HOMO-1

-5,902

𝐻−1→𝐿+1

45%

HOMO

-5,821

LUMO

-1,795

𝐻→𝐿

39%

LUMO+1

-1,741

HOMO-1

-5,840

𝐻−1→𝐿+1

48%

HOMO

-5,799

LUMO

-2,033

𝐻→𝐿

29%

LUMO+1

-1,698

HOMO-1

-5,908

𝐻 →𝐿+1

42%

HOMO

-5,870

𝐻−1→𝐿+1

34%

LUMO

-2,105

LUMO+1

-1,748

𝐻−1→𝐿

19%

HOMO-1

-5,948

𝐻 →𝐿+1

45%

HOMO

-5,903

𝐻−1→𝐿

20%

LUMO

-2,157

𝐻−1→𝐿+1

31%

LUMO+1

-1,780

HOMO-1

-6,046

𝐻−1→𝐿+1

47%

HOMO

-6,025

LUMO

-2,072

𝐻→𝐿

40%

LUMO+1

-1,903

HOMO-1

-6,161

𝐻−1→𝐿+1

53%

HOMO

-6,117

LUMO

-2,766

𝐻 →𝐿+2

39%

LUMO+1

-1,990

LUMO+2

-1,519

𝐻→𝐿

17%
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Analisando os espectros de absorção da Fig. 13 (a), (b), (c) e (d), verifica-se que
os GQDs apresentam uma única banda de absorção, exceto para aqueles coordenados a
grupos nitrogenados e carbonilados, os quais apresentam duas bandas de absorção.
Nota-se que todos os GQDs substituídos apresentaram um red-shift, deslocamento para
região do vermelho, sendo o menor deslocamento para o fluoreto (-F) e o maior com o
grupo nitro (-NO2). Este resultado está de acordo com o observado no trabalho
experimental/teórico realizado por Dong e colaboradores, os quais mostraram que os
espectros de absorção do GQDs-C132R (sendo R = –COOH, –COC–, –OH, –CHO e –
OCH3) se deslocavam para regiões de maiores comprimentos de onda quando
comparado ao GQD não substituído.

(a)

(b)

Figura 13 - Espectros de absorção do GQDs-C24Ry, sendo R = H, CH3, OCH3, OH,
NH2 e NHCH3, F, CONH2, COOH, COOCH3, CF3 e NO2, sendo (a) com os grupos
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ativantes e y=1, (b) com os grupos desativantes e y=1, (c) com os grupos ativantes e
y=6 e (d) com os grupos desativantes e y=6.

Analisando os espectros de absorção da Fig. 13 (a) e (b), é possível ordenar o
deslocamento da banda na seguinte sequência NO2 > NR2 > C(O)R > OR ≈ CF3 > CH3
≈ F. A partir do diagrama de níveis de energia apresentado na Fig. 14 (a) observa-se que
os grupos ativantes reduzem o bandgap devido ao maior acréscimo na energia do
HOMO frente ao do LUMO. Já para os grupos desativantes observa-se uma redução no
bandgap, provocado pela maior redução na energia do LUMO quando comparado ao do
HOMO (vê Tabela 6), observa-se de maneira clara que ocorre o deslocamento para o
vermelho de todos os GQDs funcionalizados. A magnitude do deslocamento pode ser
explicada pela capacidade do grupo substituinte de doar ou retirar elétrons. Grupos
como NO2 e NR2 são os que possuem maior capacidade de retirar e doar elétrons, desta
forma, são os que apresentam valores de bandgap menores, seguidos pelos grupos –
C(O)R e –OR e assim por diante.
Com o objetivo de avaliar o efeito do número de substituintes ligado na borda
do GQDs-C24Hy, os espectros da Fig. 13 (c) e (d) apresentam os espectros de absorção
dos GQDs com seis grupos substituintes ativantes e desativante ligado na borda. Uma
vez, que a simetria aumentou com seis ligantes o efeito causado foi de reduzir
quantidade de banda presentes nos espectros de absorção dos nitrogenados e
carboxilados (ver Fig. 13). Como os GQDs monossubstituídos todos apresentaram um
red-shift frente ao espectro do GQDs primitivo. Os GQDs com seis grupos ativantes
intensificaram o red-shift em relação aos GQDs monossubstituídos (ver Fig 13 (a) e
(c)), enquanto para os grupos desativantes Fig. 13 (b) e (d), apenas o grupo nitro
aumentou o λmáx de aproximadamente 23 nm.
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Tabela 6 - Comprimentos de onda de máxima absorção e energia do bandgap HOMOLUMO do GQDs-C24R de formato hexagonal e borda em zig-zag funcionalizado na
borda com diferentes grupos ativantes e desativante.
𝑮𝑸𝑫𝒔 − 𝑪𝟐𝟒 𝑹

EHOMO/eV

ELUMO/eV

Eg/eV

GQDs-NHCH3

-5,056

-1,532

3,524

GQDs-NH2

-5,107

-1,545

3,562

GQDs-OH

-5,360

-1,650

3,710

GQDs-OCH3

-5,516

-1,732

3,784

GQDs-CH3

-5,596

-1,652

3,944

GQDs-H

-5,705

-1,684

4,021

GQDs-F

-5,767

-1,832

3,935

GQDs-CONH2

-5,790

-2,031

3,759

GQDs-COOCH3

-5,799

-2,095

3,704

GQDs-COOH

-5,852

-2,177

3,675

GQDs-CF3

-5,965

-2,055

3,910

GQDs-NO2

-6,108

-2,766

3,342
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(a)

(b)

Figura 14 - Diagrama dos níveis de energia HOMO/HOMO-1 e LUMO/LUMO+1 para
os GQDs-C24Ry, (a) y=1, (b) y=6.

Comparando o diagrama de níveis de energia das Fig. 14 (a) e (b) com o
propósito de explicar a diferenças observadas nos espectros de absorção, notou-se
inicialmente que os ativantes e desativantes continuam a aumentar a energia do HOMO
e diminuir a energia do LUMO, na mesma ordem. Quando há mais substituintes o
efeito foi intensificado, isto é, os HOMOs e LUMOs aumentaram ainda mais a energia
nos ativantes e o inverso ocorreu para os desativantes. Mas, é interessante notar que a
energia do bandgap sofreu apenas pequenas alterações, sendo a maior alteração em
0,133 eV. Infelizmente, não foi possível correlacionar o comportamento do λmáx pelo
comportamento do bandgap para os dois conjuntos completos. Estes explicam o
aumento do comprimento de onda apenas do NHCH3 nos ativantes, em que podemos
ver que o bandgap decresceu e o λmáx cresceu com o aumento dos substituintes e não
explicaram o comportamento apenas do NO2 nos desativantes, onde o λmáx e o bandgap
cresceram.

60

A Fig. 15 apresenta os espectros de absorção e níveis de energias, dos GQDsC96R para os grupos ativantes e desativantes, com substituição na borda crescendo na
ordem de 1 a 6. É possível observar que a sequência do deslocamento causado no
GQDs-C24R monossubstituído é mantido no GQDs-C96R monossubstituído e a
influência de mais substituintes é praticamente conservada.
Ao comparar o diagrama de níveis de energia das Fig. 16 (a) e (b) com a Fig. 14
(a) e (b), observamos que o comportamento se mantém, sendo a intensidade reduzida
para GQD de maior diâmetro. A diminuição de intensidade acarreta numa maior
dificuldade de relacionar o λmáx com o bandgap dos GQDs, principalmente no
monossubstituído.

(a)

(b)
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(c)

(d)

Figura 15 - Espectros de absorção do GQDs-C96Ry, sendo R = H, CH3, OCH3, OH,
NH2 e NHCH3, F, CONH2, COOH, COOCH3 CF3 e NO2, sendo (a) com os grupos
ativantes e y=1, (b) com os grupos desativantes e y=1, (c) com os grupos ativantes e
y=6 e (d) com os grupos desativantes e y=6.

(a)

(b)

Figura 16 - Diagrama dos níveis de energia HOMO/HOMO-1 e LUMO/LUMO+1 para
os GQDs-C96Ry, (a) y=1, (b) y=6
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6. CONCLUSÃO

Os resultados dos cálculos da energia do bandgap e dos espectros de absorção dos
GQDs monossubstituídos e hexassubstituídos com diferentes grupos ativantes e
desativantes. É possível identificar uma serie associada à capacidade de diminuir o
bandgap dos GQDs. Tal efeito foi explicado devido a desdobramento dos orbitais
HOMO e LUMO duplamente degenerados nos GQDs substituídos e do aumento e
descrescímodo HOMO e LUMO nos GQDs hexassubstitídos. Por outro lado, não
notamos grandes mudanças no efeito dos substituintes no comportamento geral do
bandgap com o aumento do GQD, mas o aumento de substituintes leva a pequenas
mudanças.
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