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Resumo

 

A espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) é uma técnica 

experimental poderosa para a obtenção de estruturas tridimensionais de moléculas 

complexas, principalmente para a análise das configurações relativas e absolutas de 

compostos orgânicos. Por esta razão, esta se tornou uma das ferramentas mais 

promissoras no campo da química. Do ponto de vista teórico, protocolos 

computacionais avançados foram desenvolvidos para o cálculo de RMN, principalmente 

de 
1
H e 

13
C, parâmetros de moléculas isoladas, em que os efeitos do meio ambiente são 

negligenciados. Estes efeitos são predominantemente relacionados com o tamanho 

inerentemente elevado de tais sistemas, tornando teorias convencionais ab initio 

computacionalmente muito exigentes ou mesmo inviáveis. Apesar dos recentes avanços 

em técnicas espectroscópicas, casos de revisão de estruturas de produtos naturais 

erroneamente estabelecidas ainda são encontrados na literatura. Portanto, é necessário o 

desenvolvimento de protocolos de cálculos quânticos que possam auxiliar na 

determinação estrutural correta destes compostos. Neste trabalho buscou-se gerar um 

fator de escalonamento universal, baseado em uma regressão linear, para o cálculo de 

deslocamentos químicos de RMN de 
13

C, para moléculas rígidas, com baixo custo 

computacional e grande acurácia para auxiliar na determinação estrutural de produtos 

naturais. Para tal, 22 pequenas moléculas, cujos deslocamentos químicos foram obtidos 

experimentalmente, foram selecionadas e submetidas a buscas conformacionais 

estocásticas utilizando o método de Monte Carlo e o campo de forças MMFF. As 

conformações de menor energia de cada molécula foram selecionadas para a etapa de 

otimização de geometria, realizada no nível PM7, seguido por cálculos de frequência 

vibracional em mesmo nível. Os deslocamentos químicos de 
13

C foram calculados 



 

utilizando o nível de teoria GIAO-mPW1PW91/3-21G. Já os deslocamentos químicos 

escalonados (δesc) foram obtidos de acordo com a relação δesc = 1,14 δcal – 4,71. A 

robustez do novo protocolo e sua aplicabilidade a problemas práticos foi avaliada 

através do cálculo de deslocamentos químicos para dois compostos naturais com 

interesse biológico e terapêutico: triptantrina e loliolida. De maneira a testar a aplicação 

do fator de escalonamento criado a problemas relacionados à estereoquímica investigou-

se a sua capacidade em diferenciar triterpenos pentacíclicos regioisômeros. Assim os 

deslocamentos químicos de RMN de 
13

C das moléculas de α-amirina, β-amirina, 

glutinol, acetato de α-amirina, acetato de β-amirin e acetato de glutinila, foram 

calculados e escalonados.  Os resultados mostram que o nível de teoria GIAO-

mPW1PW91/3-21G//PM7 aplicado para os cálculos, juntamente com a utilização do 

fator de escalonamento se mostra uma ferramenta eficaz e de baixo custo como uma 

alternativa para abordagens de exigência computacional, que são usualmente aplicados 

para a obtenção de cálculo de deslocamentos químicos de RMN de 
13

C.  

Palavras chave: mPW1PW91/3-21G, PM7, GIAO-RMN, fator de escalonamento. 

  



 

Abstract

 

Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy is one powerful experimental 

techniques for obtaining three-dimensional structures of complex molecules, mainly for 

the analysis of the relative and absolute configurations of organic compounds. For this 

reason, this has become one of the most promising tools in the field of chemistry. From 

the theoretical point of view, advanced computational protocols have been developed 

for calculating NMR, mainly 
1
H and 

13
C, parameters of isolated molecules, in which the 

environmental effects are neglected. These effects are predominantly related to the 

inherently large size of such systems, making conventional ab initio theories either very 

computationally demanding or even prohibitive. Despite the current advances in 

spectroscopic techniques, instances of revision of structures erroneously established for 

natural products are still common in the literature. Therefore, it is still necessary the 

development of quantum-chemical protocols that may assist in the correct structural 

determination of these compounds. This work aimed to generate a universal scaling factor, 

based on a linear regression, for the calculation of 13C NMR chemical shifts for rigid 

molecules, which has low computational cost and great accuracy to aid in the structural 

determination of natural products. So, 22 small molecules, whose chemical shifts were 

obtained experimentally, were selected and submitted to randomized conformational 

searches using Monte Carlo method and MMFF force field. The most significant 

conformations for each compound were selected to energy minimization calculations 

carried out at the PM7 level of theory, followed by vibrational frequency calculations at the 

same level. The 13C chemical shifts were calculated using the GIAO-mPW1PW91/3-21G 

level of theory. Scaled chemical shifts (δesc) were obtained according to the relation δesc = 

1,14 δcal – 4,71. The robustness of the new protocol and its applicability to practical 

problems was evaluated by the calculation of the chemical shifts for two natural 



 

compounds with biological and therapeutic interest: tryptanthrin and (-)-loliolide. In 

order to test the application of the created scaling factor to problems related to 

stereochemistry, we investigated its ability to differentiate pentacyclic triterpenes 

regioisomers. Thus the 
13

C NMR chemical shifts of the α-amirin, β-amirin, glutinol, α-

amirin acetate, β-amirin acetate and glutinyl acetate molecules were calculated and 

scaloned. Our results show that the GIAO-mPW1PW91/3-21G//PM7 level of theory 

applied to the calculations, together with the use of the scaling factor, is an efficient and 

low-cost tool as an alternative to computational requirement approaches, usually applied to 

the calculation of 13C NMR chemical shifts. 

Keywords: mPW1PW91/3-21G, PM7, GIAO-NMR, scaling factor. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Produtos naturais 

É no século XVIII que os químicos deram o último passo na transição do 

mundo para o da ciência moderna, quando as verdadeiras propriedades dos extratos 

obtidos de plantas, utilizados, por exemplo, em poções de cura ou elixires tonificantes, 

despertaram enormemente a sua curiosidade (CSEKE et. al., 2006). Assim eles 

começaram a separar, purificar e finalmente analisar essas substâncias.  

De fato, as plantas produzem uma enorme variedade de produtos naturais, 

esses são comumente chamados de metabólitos especiais ou secundários. Tais 

substâncias são de natureza complexa e de distribuição mais restrita e, em geral, não são 

absolutamente essenciais para a manutenção da vida dos organismos que as produzem, 

em contraste com metabólitos primários (carboidratos, ácidos graxos, aminoácidos, 

proteínas e nucleotídeos), os quais são essenciais e de ampla ocorrência. Embora as suas 

funções fisiológicas sejam, em geral, de natureza adaptativa, ainda não estão totalmente 

esclarecidas; contudo, com desenvolvimento de áreas da química e da biologia 

dedicadas ao estudo de produtos naturais, tornou-se evidente que esses possuem um 

grande número de funções ligadas à interação entre as plantas e o seu ambiente biótico e 

abiótico (CHEN et. al., 2009). Eles podem exercer diversas funções, como por exemplo, 

substâncias de defesa contra herbívoros e patógenos, pigmentos de flores para atrair 

agentes polinizantes, mediadores de atração sexual, hormônios ou como sinais 

moleculares etc (CHEN et. al., 2009). Em adição a sua função fisiológica nas plantas, os 

produtos naturais também possuem grande impacto na cultura humana, sendo 

utilizados, assim, por séculos, como condimentos, pigmentos, fármacos, etc 

(SCHENKEL et. al., 2004). 
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1.2  Determinação estrutural 

A natureza oferece uma enorme, e ainda parcialmente explorada, variedade 

estrutural de pequenas moléculas, produtos naturais com potenciais aplicações nas áreas 

farmacêutica, alimentícia e tecnológica entre outras (CSEKE et. al., 2006). É sabido que 

os produtos naturais se destacam pela grande variedade estrutural, sobretudo graças ao 

grande número de possíveis arranjos espaciais que eles possuem. Hoje é evidente que as 

suas propriedades químicas, biológicas e farmacológicas dependem da estereoquímica 

do sistema molecular (ELIEL & WILEN, 1994). Assim, a busca por relações entre a sua 

estrutura e as suas propriedades é um passo fundamental, por exemplo, para o desenho 

racional de possíveis candidatos a novos fármacos. Ainda neste contexto, a separação e 

identificação dos isômeros é condição indispensável para que esses objetivos sejam 

alcançados. 

A estrutura de uma molécula pode ser estabelecida pela investigação isolada 

de sua constituição, configuração e conformação, ou essas podem ser determinadas 

todas de uma vez (ELIEL & WILEN, 1994). Na caracterização de produtos naturais 

várias técnicas analíticas frequentemente são combinadas na sua elucidação estrutural, 

sobretudo na determinação de sua configuração relativa ou absoluta. Entre elas se 

destacam os métodos espectroscopia de Ultra-viloleta (UV), de Infra-vermelho (IV), de 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN), de  Espectrometria de massas (EM), técnicas 

de cromatografia e de cristalografia de difração de raios X entre outras. A cristalografia 

de Raios X é de longe a técnica mais poderosa para a determinação estrutural por meio 

da análise de seus cristais (ELIEL & WILEN, 1994). Sua maior limitação se deve à 

necessidade de se trabalhar com sistemas cristalinos, o que restringe a sua utilização a 

sistemas nesse estado físico, assim, por exemplo, ela não é aplicável a dissoluções, a 

sistemas biológicos in vivo, a sistemas amorfos ou a gases. Na área de produtos 
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naturais, infelizmente, nem sempre as amostras preenchem todos os requisitos 

necessários para uma boa análise por esta técnica. Outra técnica muito poderosa é a de 

RMN, na qual é possível utilizar-se amostras tanto no estado líquido, que é aquele em 

que a maioria das análises de produtos naturais é feita, quanto nos estados sólido e 

gasoso. Embora normalmente seja aceito que os princípios para se determinar estruturas 

de moléculas orgânicas por meio de espectros consistem em combinar-se os métodos de 

RMN, IV, UV e de espectrometria de massas (ELIEL & WILEN, 1994); a informação 

que se pode extrair de espectros de UV é limitado na sua capacidade de predição, e a 

espectroscopia de IV é útil principalmente para identificar a presença de grupos 

funcionais, muitos dos quais são também visíveis nos espectros de RMN de 
13

C. Assim, 

é comum utilizar-se as informações oriundas da espectrometria de massa e de 

espectroscopia de RMN combinadas. 

Hoje, com os avanços da espectroscopia de RMN em 1D, 2D e 3D, ela é uma 

das técnicas mais poderosas utilizadas na determinação de estruturas de moléculas 

complexas tais como os produtos naturais. 

1.3 Ressonância Magnética Nuclear  

Os físicos Stern e Gerlach em 1922, em um trabalho pioneiro, observaram que 

um feixe de átomos quando submetido a um campo não homogêneo sofre um desvio 

conforme a orientação do momento magnético de seus elétrons. Em 1939, Rabi e 

colaboradores, imbuídos das ideias de Stern e Gerlach submeteram um feixe de 

moléculas de hidrogênio, primeiro, a um campo magnético não homogêneo e, depois, a 

um campo homogêneo ao mesmo tempo em que aplicavam radiação de radiofrequência. 

Eles observaram que para certo valor de frequência bem definido, o feixe molecular 

absorvia energia e sofria desvio. Esta seria a primeira observação da RMN. Mas é 

somente em 1946 que vem surgir a primeira publicação referente à observação do 
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fenômeno de RMN, quando dois grupos de pesquisadores utilizando o núcleo de 

hidrogênio (RMN de 
1
H), independentemente, buscando a medidas de momentos 

magnéticos, observaram sinais de absorção de radiofrequência da água (BLOCH, 

HANSEN, PACKARD, 1946), e da parafina (PURCELL, TORREY, POUND, 1946). 

Por essa descoberta eles foram agraciados com o premio Nobel de Física do ano de 

1952.  

Atualmente, é consenso que a técnica de RMN destaque-se como uma das mais 

poderosas ferramentas analíticas no estudo de aspectos estruturais e dinâmicos de 

moléculas orgânicas, em particular, é decisiva na determinação de estruturas 

tridimensionais de substâncias no estado líquido. É difícil de estimar o seu impacto na 

química moderna; hoje em dia, por exemplo, não é raro fazer-se medidas de RMN para 

uma determinada substância, antes de se obter um espectro de infravermelho ou até 

mesmo um espectro de massas. Atualmente quando um novo composto orgânico é 

sintetizado, uma das primeiras análises a ser feita é a determinação do espectro de 

Ressonância Magnética Nuclear de 
1
H e 

13
C (YONG, et. al., 2013; SECO, QUIÑOA, 

RIQUERA, 2004). Não surpreendentemente, com o avanço da tecnologia e o 

desenvolvimento de novas técnicas de RMN, como por exemplo: COSY, NOESY, 

HETCOR, HMQC e HMBC, a sua utilização é cada vez maior (GÜNTHER, 1995).  

As informações mais importantes para a química orgânica estrutural são obtidas 

principalmente através de dois parâmetros da RMN, a constante de acoplamento spin-

spin (Jij) e o deslocamento químico (δ). É devido à alta sensibilidade desses parâmetros 

em relação à estrutura e aos fatores conformacionais das moléculas, que dados 

espectrais de RMN fornecem um caminho muito útil e relativamente simples para a 

determinação estrutural de novos compostos.  
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   O   é, talvez, o mais importante parâmetro na espectroscopia de RMN, sendo 

este associado à densidade eletrônica ao redor do núcleo. A sua magnitude depende da 

intensidade do campo magnético no espectrômetro uma vez que este deslocamento 

surge da interação dos núcleos com os elétrons da vizinhança. O deslocamento químico 

é medido em relação a um padrão: 

ppmxnúcleorefnúcleo

610)(    (1) 

onde núcleo  é o deslocamento químico para o núcleo estudado, 
ref e núcleo  são as  

constantes de proteção para o núcleo de referência, usualmente o tetrametil-silano, TMS 

(Si(CH3)4), e para o estudado, respectivamente. Dessa forma núcleo  é independente do 

valor da frequência do espectrômetro. 

De grande importância para a elucidação estrutural via espectroscopia de RMN 

são as constantes de acoplamento observadas ou calculadas.  Valores e sinais de uma 

constante de acoplamento spin-spin (Jij) são diretamente correlacionados aos padrões de 

substituição e conectividade dos núcleos acoplados e sensíveis às diversas relações entre 

fatores estruturais e conformacionais de uma molécula.  

As informações que um espectro de RMN fornece podem ser complementadas 

com o auxílio de cálculos teóricos dos parâmetros de RMN (HELGAKER, 

JASZUNSKI e RUUD, 1999 e BIFULCO et. al., 2007). Normalmente isto é feito 

quando para alguma dada estrutura os valores de δ e de Jij são calculados e comparados 

com os dados de RMN experimentais existentes.  Uma vez que esses dois conjuntos de 

dados são concordantes, assume-se que o composto em questão tem uma grande 

probabilidade de possuir a mesma estrutura molecular usada nos cálculos e dessa forma, 

este é positivamente identificado. A acurácia e a confiabilidade dos resultados 
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dependem intrinsecamente do modelo teórico utilizado (HELGAKER, JASZUNSKI e 

RUUD, 1999 e BIFULCO et. al., 2007).  

Embora a importância dos cálculos de parâmetros de RMN tenha sido 

reconhecida muito cedo, somente na década de 80 tornaram-se disponíveis programas 

de química quântica implementados com rotinas de cálculos de  δ e de Jij. Na presente 

dissertação será abordado somente o cálculo do δ. 

1.4 Cálculos computacionais do deslocamento químico 

 A despeito do avanço das técnicas de espectroscopia de RMN, dos aparelhos e 

de novas sequências de pulso, não é tão incomum o assinalamento incompleto ou 

errôneo de estruturas de moléculas orgânicas (SMITH & GOODMAN, 2010). 

Sobretudo quando envolve a determinação da estereoquímica de sistemas 

conformacionalmente muito flexíveis, nos quais a análise das constantes de 

acoplamento e o NOE (Efeito Overhauser Nuclear) nem sempre são disponíveis 

(SMITH & GOODMAN, 2010). Nesses casos, frequentemente, é necessária a síntese 

total de potenciais diasteroisômeros para encontrar qual desses corresponde à substância 

de interesse, tarefa essa que, em geral, demanda grande quantidade de tempo e de 

dinheiro. Outra alternativa é a da utilização de técnicas de cristalografia de raios X e/ou 

de dicroísmo circular, que infelizmente nem sempre estão disponíveis ou é assegurado 

que as amostras possuam todas as características necessárias para serem submetidas 

nessas análises.  

Nesse contexto, dado o poder de interpretação dos modelos moleculares, foi 

natural que os químicos buscassem desenvolver ferramentas matemáticas que os 

auxiliassem no entendimento da estrutura molecular. Uma dessas é a modelagem 

molecular, que é baseada na física clássica e na mecânica quântica. 
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 Nos últimos 20 anos, graças ao desenvolvimento de métodos quânticos e 

também dos hardwares, a modelagem molecular consolidou-se como uma nova 

ferramenta no suporte aos dados experimentais de RMN, sobretudo de deslocamento 

químico (δ) de 
1
H e 

13
C (HELGAKER, JASZUNSKI E RUUD, 1999; CIMINO et. al., 

2004; BIFULCO et. al., 2007), que são os núcleos de maior interesse na química 

orgânica e de produtos naturais. Os valores de δ podem ser obtidos por meio de cálculos 

ab initio e DFT. Esses fornecem o valor isotrópico do tensor de blindagem magnética 

nuclear (σ), em ppm. Uma vez calculados os valores de σ para o núcleo de interesse, 

σnúcleo, os valores calculados de δ (δcal) são obtidos pela diferença entre σnúcleo e σ para a 

molécula de referência, geralmente o TMS, σTMS: 

núcleoTMScalc    (2) 

 Infelizmente, embora os cálculos de δ tenham evoluído, muitas aproximações 

ainda são utilizadas, para que o tratamento de sistemas com muitos elétrons por meio de 

cálculos ab initio e DFT não sejam proibitivos do ponto de vista do custo 

computacional.  De fato, na maioria dos estudos de cálculo de δ são negligenciadas as 

interações entre as moléculas de soluto com o solvente e entre elas mesmas; assim 

assume-se que as moléculas estão isoladas e em fase gasosa. Normalmente, quando 

alguma dessas interações é levada em conta, trata-se o solvente implicitamente; para 

tanto, em geral, o modelo do PCM, ou modelo do contínuo polarizável (polarizable 

continuum model) (MIERTUS, SCROCCO, TOMASI, 1981), é o mais utilizado 

(KAUPP, BÜHL, MALKIN, 2004). Embora, em geral, os cálculos considerando os 

efeitos do solvente por meio do modelo do PCM forneçam melhores correlações com os 

dados experimentais do que os obtidos em fase gasosa, os ganhos na performance são 

modestos (BORKOWSKI et. al., 2010), sobretudo se os solventes são apolares ou não 



25 

 

há possibilidade da ocorrência de ligações de hidrogênio (KAUPP, BÜHL, MALKIN, 

2004). 

 Apesar de tais aproximações, os resultados no cálculo dos valores de  δ para 
13

C 

e 
1
H apresentam acurácia suficiente para que sejam potencialmente considerados como 

uma ferramenta analítica promissora no suporte aos dados experimentais. Não 

surpreendentemente, recentemente o interesse no uso de métodos ab initio e, sobretudo, 

DFT para o cálculo dos valores δ daqueles núcleos, almejando o assinalamento de 

estruturas para casos difíceis, tem crescido (YONG, et. al., 2013; PIERENS, 2014; 

ZABOLI & RAISSI, 2017). Nesse contexto, o objetivo que norteia essa área é que eles 

sejam capazes de auxiliar na determinação da estereoquímica relativa de compostos 

orgânicos e de produtos naturais (SOUZA, et. al., 2015; YONG, et. al., 2013). 

Também na área de síntese orgânica, nos casos em que se obtêm misturas de 

isômeros, por exemplo, os cálculos de deslocamentos têm sido utilizados de forma a 

determinar a estrutura dos produtos de interesse (KAUPP, BÜHL, MALKIN, 2004).  

1.5 Modelos teóricos aplicados ao cálculo do deslocamento químico 

A tarefa computacional concerne em calcular uma das propriedades da resposta 

magnética de segunda ordem, no qual o cálculo de σ tem papel muito importante. É 

geralmente aceito que o cálculo dessas propriedades requer a utilização de 

procedimentos que resolvam o problema da invariância do Gauge (GAUSS, 1993; 

KEITH & BADER, 1993). Vários protocolos de métodos teóricos foram desenvolvidos 

com esse objetivo, entre eles se destacam: o GIAO (Gauge Including Atomic Orbital) 

(DITCHFIELD, 1974), o IGLO (Individual Gauge for Localized Orbital) 

(SCHINDLER & KUTZELNIGG, 1983), o LORG (Localized Orbital/Local Origin 

Gauge) (HANSEN & BOUMAN, 1989) e o CSGT (Continuous Set of Gauge 

Transformation) (KEITH & BADER,1992). Comparando-se esses métodos, o GIAO 
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surge como o mais eficiente em termos da convergência do valor de σ com o aumento 

do conjunto de funções de base (FUKUI, 1997; WOLINSKI,  HINTON, PULAY; 1990; 

CHEESEMAN et. al., 1996), e é de longe o mais utilizado (MULDER & FILATOV, 

2010). 

 Como já observado acima, a despeito das aproximações, as abordagens 

utilizando GIAO-HDFT (Hybrid Density Functional Theory) e GIAO-HF-DFT (Hartree 

Fock with Hybrid Density Functional Theory) têm obtido sucesso na determinação de 

deslocamentos químicos, a mais importante propriedade magnética para a determinação 

estrutural (WOLINSKI,  HINTON, PULAY, 1990; CHEESEMAN et. al.; MULDER & 

FILATOV, 2010; BIFULCO et. al., 2007). Aquelas que utilizam o método GIAO-

HDFT têm melhor desempenho do que as que utilizam o GIAO-HF-DFT, uma vez que 

nos cálculos em nível HF não se recupera a energia de correlação que é importante para 

a acurácia dos cálculos de σ (MULDER & FILATOV, 2010). 

1.6 Fatores de escalonamento com base em regressões lineares 

 O deslocamento químico seja ele medido experimentalmente ou calculado 

teoricamente, é uma quantidade relativa. Na obtenção dos valores de δcal, ver equação 

(2), espera-se que haja alguma compensação no erro quando σnúcleo é subtraído de σ do 

composto de referência. Infelizmente não há qualquer garantia de que os erros, inerentes 

ao próprio cálculo do valor de σ para molécula de referência, normalmente o TMS, não 

sejam “transferidos” para do deslocamento químico calculado (MULDER & FILATOV, 

2010). 

Para melhorar a acurácia dos δcal em nível DFT, Forsyth e Seabag 1997 

propuseram um procedimento alternativo no qual consiste em escalonar as constantes de 

blindagem nuclear obtidas teoricamente usando os valores da inclinação, a, e da 

interseção, b, oriundos de uma regressão linear obtida entre os deslocamentos químicos 
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experimentais versus os obtidos teoricamente. A predição das constantes de blindagem 

nuclear é então obtida como: 

ba calcal   .                 (3) 

onde os parâmetros a e b são dependentes do métodos e do conjunto de funções de base; 

assim o nível de teoria tem papel fundamental na qualidade da regressão. Embora esse 

seja um procedimento puramente empírico, os valores para o erro médio absoluto 

(MAE) com esse procedimento foi reduzido a menos de 2 ppm. 

 Graças a esse trabalho pioneiro, abriu-se uma nova era nas abordagens para o 

cálculo de δ, uma vez que a existência dessa relação linear entre os deslocamentos 

químicos experimentais e os calculados poderia ser utilizada na validação das estruturas 

propostas. 

 Realmente, anos depois a abordagem empírica de Forsyth e Seabag foi aplicada 

com sucesso por Barone et. al. na validação estrutural de uma numerosa quantidade de 

produtos naturais com base em cálculos de deslocamento químico de 
13

C por meio de 

método GIAO-HF (BARONE et. al., 2002). Nesse trabalho, confrontaram-se os valores 

do coeficiente de determinação da regressão linear (r
2
) para as conformações corretas de 

todos os compostos em estudo como os dados experimentais, perceberam que esses 

valores eram muito melhores (r
2
 ≈ 0,998–0,999) do que aqueles referentes às erradas.  

Em um trabalho subsequente, essa abordagem foi estendida para estudar 

conformações de compostos orgânicos flexíveis. Neste caso os deslocamentos químicos 

foram ponderados conforme as suas respectivas distribuições de Boltzmann. Novamente 

uma grande correlação entre os deslocamentos químicos ponderados segundo a 

distribuição de Boltzmann e os deslocamentos experimentais para os estereoisômeros 

corretos foi observada.  Essa mesma abordagem também foi utilizada com sucesso 

várias vezes para fornecer suporte à análise estrutural de moléculas orgânicas 
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(BIFULCO et. al., 2007). Hoje é de amplo conhecimento que os escalonamentos 

empíricos, aqueles que utilizam os deslocamentos químicos experimentais das 

moléculas em estudo para gerar os fatores de escalonamento baseados em regressões 

lineares, como aqueles baseados na equação (2), promovem a diminuição os valores dos 

erros MAE, MAD e RMS e fornecem valores de r
2
 mais próximos da unidade 

(BIFULCO et. al., 2007; MULDER & FILATOV, 2010). Essa melhora é observada 

mesmo quando são empregadas outras moléculas como referência, como por exemplo, 

na abordagem de Sarotti e Pellegrinet (SAROTTI & PELLEGRINET, 2009). Nesse 

estudo, onde se utilizou, como referências, o benzeno, para o deslocamento químico dos 

carbonos sp
2
, e o metanol, para os sp

3
, o desempenho após a aplicação das equações 

empíricas foi praticamente igual ao que é obtido com o TMS como molécula de 

referência.  

Embora a boa identificação entre os deslocamentos químicos de 
13

C calculados 

para uma determinada estrutura em potencial com aqueles obtidos experimentalmente 

seja uma excelente ferramenta no suporte à análise estrutural de moléculas orgânicas 

quando há esses dados, essa abordagem não pode ser empregada em sua ausência. 

Nesse contexto, a necessidade de se buscar por fatores de escalonamento baseados em 

regressões lineares que não dependam do assinalamento prévio de todos os 

deslocamentos químicos experimentais é evidente. Esses protocolos são chamados de 

protocolos universais (ALIEV, COURTIER-MARIAS, ZHOU, 2009). A aplicabilidade 

desses protocolos a sistemas de interesse da química de produtos naturais será maior se 

esses mantiverem o compromisso com a alta acurácia e com o baixo custo 

computacional.   

No decorrer do presente estudo foi utilizado o protocolo de escalonamento 

universal para o núcleo de 
13

C que foi aqui desenvolvido, e apresentado na seção 5.1, 
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utilizando a abordagem GIAO-HDFT com cálculos de otimização de geometria usando 

o nível semi-empírico PM7. 

 Em um estudo dedicado a gerar um fator de correlação universal para prever os 

deslocamentos químicos de 
13

C com grande acurácia, Aliev, Courtier-Marias e Zhou 

(ALIEV, COURTIER-MARIAS, ZHOU, 2009) se utilizaram de uma abordagem 

diferente da de outros autores (CHEESEMAN et. al., 1996) que tomaram os valores de 

σ experimentais e teóricos e traçaram uma regressão linear para gerar as equações. 

Neste trabalho eles utilizaram uma abordagem que eles chamaram de “deslocamento 

químico-deslocamento químico”, δexp-δcal, para gerar os deslocamentos químicos 

escalonados (δesc). Esse consiste em se obter os δcal por meio da equação (1) e os δesc por 

meio da equação (4).  

ba calesc   .                 (4) 

onde a é a inclinação e b a intersecção oriundos de uma regressão linear obtida entre os 

deslocamentos químicos experimentais versus os obtidos teoricamente, para um 

conjunto de moléculas previamente selecionadas. 

 Nesse estudo, eles utilizaram os deslocamentos químicos de 
13

C de 27 núcleos 

determinados experimentalmente para 22 moléculas que, embora estruturalmente 

simples, possuíam características importantes para que fosse possível gerar os fatores de 

escalonamento universal: abrangência de vários grupos funcionais; deslocamentos 

químicos cobrindo ampla faixa do espectro e uma única configuração dominante. A 

utilização desse conjunto, de fato, já tinha mostrado ser eficiente no trabalho publicado 

anteriormente por Wu e colaboradores (WU et. al., 2007) em nível GIAO-B3LYP/6-

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

Aliev, Courtier-Marias e Zhou (ALIEV, COURTIER-MARIAS, ZHOU, 2009) 

obtiveram os valores de σ por meio de cálculos em nível GIAO-B3LYP/6-
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311+G(2d,p)//B3LYP/6-31G(d) e em nível GIAO-OPBE/6-311+G(2d,p)//OPBE/6-

31G(d). Eles mostraram que quando a sua abordagem, foi aplicada às 22 moléculas, ela 

obteve melhores resultados do que àquela onde são utilizados os valores de σ. 

Observaram também que após a utilização do fator de escalonamento os valores de 

MAD e RMS que eram respectivamente de 4,80 ppm e 6,18 ppm caíram para 1,57 ppm 

e 1,89 ppm, respectivamente.  

 A superioridade de seu protocolo frente ao utilizado por Wu e colaboradores 

(WU et. al., 2007) também foi demonstrada, provavelmente devido à deficiência de 

qualidade das geometrias obtidos em nível HF/6-31G(d). A comparação entre os 

resultados obtidos utilizando-se funcional B3LYP e o OPBE mostra que quando se 

muda do primeiro para o segundo não há significativas melhorias no MAD nem no 

RMS, que passaram de 2,85 ppm e 4,46 ppm para 2,81 ppm e 4,09 ppm, 

respectivamente, apos a utilização da regressão linear.  Embora esse protocolo apresente 

excelentes resultados na reprodução dos deslocamentos químicos experimentais da 

molécula de taxol, que foi utilizada na sua validação, ele ainda exige maior demanda de 

tempo computacional. De fato, o conjunto de funções de base utilizado para se obter os 

valores do σ é muito grande, 6-311+G(2d,p), o que pode ser um entrave em termos do 

custo computacional, sobretudo quando as moléculas em estudo possuírem muitos 

elétrons e grande liberdade conformacional. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Gerar um fator de escalonamento universal, baseado em uma regressão linear, 

para o cálculo de deslocamentos químicos de RMN de 
13

C, para moléculas rígidas, que 

tenha baixo custo computacional e grande acurácia para auxiliar na determinação 

estrutural de produtos naturais.  

2.2 Objetivos específicos 

1) Investigar a capacidade do nível de teoria GIAO-mPW1PW91/3-21G//PM7 para 

alcançar excelente relação custo computacional versus acurácia no que tange a 

reprodução e a previsão de deslocamentos químicos de RMN de 
13

C. 

2) Avaliar a robustez do novo protocolo e sua aplicabilidade através do cálculo dos 

deslocamentos químicos para dois compostos naturais com interesse biológico e 

terapêutico; 

3) Comparar o seu desempenho frente a outros protocolos baseados em regressões 

lineares; 

4) Testar a aplicabilidade do novo fator de escalonamento em triterpenos 

pentacíclicos. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Métodos ab initio 

A energia e outras propriedades de um sistema descrito por estados quânticos 

estacionários são obtidas resolvendo-se a equação de Schrödinger independente do 

tempo (LEVINE, 2008), 

EΨΨΗ̂                  (5) 

Nessa equação Ψ  é a função de onda, Ε  é a energia do sistema e o termo Η̂  

corresponde ao operador Hamiltoniano, que permite obter informações sobre a energia 

total do sistema. Para um sistema molecular arbitrário constituído por N núcleos 

(representados por letras maiúsculas) e n elétrons (representados por letras minúsculas) 

sua descrição completa não relativística é dada por: 

NNeeNeeN VVVTTΗ ˆˆˆˆˆˆ                  (6) 

onde NT̂  é o operador de energia cinética dos núcleos, 
eT̂  o operador de energia cinética 

dos elétrons, 
NNeeNe VeVV ˆˆ,ˆ  os operadores de energia potencial de atração núcleo-

elétron, repulsão elétron-elétron e repulsão núcleo-núcleo, respectivamente. 

Para resolver-se a equação de Schrödinger para um sistema molecular 

polieletrônico, admite-se que o operador Hamiltoniano possa ser separado em uma parte 

eletrônica e outra nuclear, considerando-se que elétrons e núcleos possuem velocidades 

diferentes. Como os núcleos são muito mais pesados, possuem velocidade muito menor 

que a dos elétrons. Assim, admite-se que os elétrons respondem instantaneamente a 

qualquer modificação da geometria molecular. Este conceito é conhecido como a 

aproximação de Born-Oppenheimer (LEVINE, 2008), que separa o movimento nuclear 

do movimento eletrônico. O Hamiltoniano eletrônico, 
elΗ̂ , assume a seguinte forma: 
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eeNeeel VVTΗ ˆˆˆˆ                  (7) 

Esta separação de variáveis permite que o problema seja tratado em dois níveis, 

resolvendo-se a equação eletrônica e a nuclear separadamente. A equação de 

Schrödinger para os elétrons, dentro da aproximação de Born-Oppenheimer, pode ser 

escrita como: 

elelelel ΨEΨΗ ˆ                 (8) 

A função de onda eletrônica elΨ  e a energia eletrônica elE  assumem uma 

dependência paramétrica com relação à posição dos núcleos. A solução da equação 

eletrônica é obtida utilizando-se uma aproximação para a interação entre os n elétrons 

do sistema. 

3.1.1 Método de Hartree-Fock (HF) 

A dificuldade encontrada na resolução da Equação (8) envolve a solução do 

problema das interações intereletrônicas presentes no termo 
eeV̂ . Um método 

amplamente utilizado para contornar esta dificuldade é o método de Hartree-Fock (HF) 

(SZABO & OSTLUND, 1996). 

A função de onda HF é descrita como um produto antissimetrizado (requisito do 

princípio de exclusão de Pauli) de spin-orbitais, ui, onde cada spin-orbital (LEVINE, 

2008) corresponde ao produto de uma função espacial, 
i , e uma função de spin αi ou 

βi.  

iii αu  ou 
iii βu                  (9) 

Neste modelo, a interação entre um determinado elétron e os n-1 elétrons 

restantes é substituída pela interação deste elétron com o campo médio gerado pelos 

demais elétrons. Aplicando-se o método variacional sobre a função proposta e 
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minimizando-se a energia E do sistema com relação aos spin-orbitais, obtém-se  um 

conjunto de equações conhecidas como equações de Hartree-Fock. 

iii εF̂                  (10) 

Nesta equação, F̂  é o operador de Fock, definido abaixo, e 
i  e 

iε  são autofunções (de 

um elétron) e os autovalores deste operador, respectivamente. O operador de Fock, que 

atua sobre as coordenadas de um único elétron, é definido como  

 



N

1i

ii

core K̂ĴˆF̂ h                 
(11) 

Nestas expressões o termo coreĥ é o operador correspondente à energia cinética e 

potencial de atração entre os núcleos e os elétrons, 
iĴ  é o operador correspondente à 

repulsão intereletrônica e 
iK̂  é o operador de troca.    

Roothaan (ROOTHAAN, 1951) sugeriu que um orbital poderia ser representado 

como uma combinação linear de funções matemáticas fixas e linearmente 

independentes. Este conjunto de funções forma uma base para a representação dos 

orbitais HF. Dessa forma, os orbitais atômicos ou moleculares são formados por uma 

combinação linear de funções matemáticas, sχ . O número m de funções do conjunto 

 sχ  define a dimensão da base. 





m

1s

ssii χC                 
(12) 

A substituição desta expansão na equação de Hartree-Fock, Equação (10), leva a 

um sistema de equações lineares homogêneas e simultâneas. A resolução das equações 

de Roothaan-Hartree-Fock fornece as energias dos orbitais 
i  (os autovalores) e os 

coeficientes csi que definem os autovetores, 
i , representados na base s . As equações 
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de Roothaan-Hartree-Fock são solucionadas de modo iterativo: ao convergir, fornecem 

os orbitais autoconsistentes. 

O método Hartree-Fock é capaz de fornecer cerca de 99% do que seria a energia 

exata não relativística do sistema, na aproximação de Born-Oppenheimer. A parcela 

restante da energia é extremamente relevante na descrição de sistemas químicos. Esta 

parcela é conhecida como energia de correlação, e pode ser obtida de diferentes formas. 

Alguns métodos que recuperam a energia de correlação serão descritos adiante.  

A metodologia descrita acima, que visa determinar a forma espacial dos orbitais 

autoconsistentemente, aplica-se a moléculas com subcamadas fechadas. Neste caso, o 

método é denominado HF restrito (RHF). No método RHF, a forma dos orbitais para 

elétrons com spin  é a mesma daqueles com spin .   

3.2 Métodos semi-empíricos 

Os métodos semi-empíricos recebem essa denominação porque são utilizados 

parâmetros obtidos empiricamente com o intuito de reduzir o tempo computacional, 

sem tornar seus resultados muito discrepantes quando relacionados aos obtidos 

experimentalmente. São utilizados para prever efetiva e qualitativamente algumas 

propriedades moleculares. Os cálculos semi-empíricos se baseiam na equação de 

Schrödinger, assim como a maioria dos demais métodos computacionais.  

Sabe-se que certas informações são aproximadas ou completamente omitidas. Em 

geral, há elétrons que não são inclusos nos cálculos e somente um conjunto mínimo de 

base é utilizado. Por isso, a fim de corrigir os erros provocados por essas omissões, o 

método é parametrizado. Os parâmetros empregados para estimativa dos valores 

omitidos são obtidos por meio do ajuste dos resultados com dados experimentais ou 

cálculos ab initio – daí o nome semi-empírico. As aproximações dos métodos semi-

empíricos são muito mais rápidas do que as empregadas no modelo ab initio. 
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Entretanto, é importante que a molécula a ser empregada nesses cálculos seja 

compatível com o banco de dados disponível para determinar os parâmetros do método, 

para que os resultados sejam satisfatórios (YOUNG, 2001). 

Existem vários desses métodos, sendo os mais empregados até os dias atuais, 

indiscutivelmente, o AM1 (Austin Model 1) e o PM3 (Parametric Method 3). 

Recentemente, foram lançadas novas parametrizações: o RM1 (Recife Model 1), o PM6 

(Parametric Method 6) e o PM7 (Parametric Method 7) – sendo esse último o mais 

novo modelo. Todos esses métodos diferem, basicamente, na quantidade e na qualidade 

de parâmetros desenvolvidos para elementos presentes em diversos sistemas e são 

capazes de reproduzir uma variedade de dados experimentais como geometrias de 

equilíbrio, calores de formação, momentos de dipolo e energias de ionização (MOPAC, 

2016; SANT´ANNA, 2009).  

O AM1 é proveniente de uma alteração do método MNDO (Modified Neglect of 

Diatomic Overlap), gerando novos parâmetros, enquanto o PM3 é resultante de uma 

reparametrização do AM1, empregando um número bastante superior e representativo 

de dados experimentais para sua obtenção. O RM1 dispõe da mesma quantidade de 

parâmetros e estrutura algébrica do AM1, porém de uma forma mais aprimorada. O 

PM6 possui mais parâmetros que o PM3, além de resultados mais precisos. Por fim, o 

recente PM7 lançou uma quantidade maior de parâmetros em relação ao PM6 e tem 

apresentado uma quantidade menor de erros em comparação a ele (MORGON; 

COUTINHO, 2007, MOPAC, 2016; SANTO, 2001). 

3.3 Teoria do Funcional da Densidade (DFT) 

A teoria do funcional da densidade (Density Fuctional Theory, DFT) alicerça-se 

em um importante teorema provado por Hohenberg e Kohn (HOHENBERG & KOHN, 

1964), o qual diz que a energia, E0, e todas as propriedades do estado fundamental de 
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um sistema, ficam univocamente determinadas pela densidade eletrônica do estado 

fundamental  . 

  00 EE                 (13) 

Para se compreender o grande passo que essa teoria significa, comparar-se-á a 

abordagem do funcional da densidade com a abordagem da função de onda. A função 

de onda de um sistema de n elétrons contém 3n coordenadas, ou seja, um número de 

coordenadas proporcional ao número de elétrons. Por outro lado, a densidade eletrônica 

é dada pelo quadrado da função de onda integrada sobre n-1 elétrons, e depende de 

somente 3 coordenadas, independentemente do tamanho do sistema.    

Dessa forma, a teoria do funcional da densidade (DFT) surgiu como uma 

alternativa aos populares métodos ab initio e semi-empíricos, pois ela é aplicável a 

sistemas maiores e mais complexos, com menor custo computacional do que os 

métodos ab initio, apresentando boa reprodutibilidade de dados experimentais. 

O problema a ser superado pela DFT é que o funcional que conecta a densidade 

com a energia do estado fundamental não é conhecido. Assim, o objetivo dos métodos 

DFT é o de desenhar funcionais que estabeleçam a relação entre a densidade eletrônica 

e a energia do sistema. 

Kohn e Sham (KS) (KOHN & SHAM, 1965) forneceram uma grande 

contribuição para a teoria DFT quando propuseram uma formulação para um sistema de 

n elétrons, com densidade eletrônica , considerando um sistema de referência de n 

elétrons que não interagem entre si e que leva à mesma densidade eletrônica . Em 

verdade, os elétrons interagem, mas a diferença entre a energia cinética exata e a energia 

cinética calculada, assumindo elétrons que não interagem, é muito pequena. Essa 

diferença pode ser embutida no termo de troca-correlação, o que leva à expressão para a 

energia DFT 
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          xcNeSDFT EJETE                 (14) 

onde Ts é a energia cinética calculada usando determinantes de Slater, ENe é a atração 

entre elétrons e núcleos, J é a parte de Coulomb da repulsão entre elétrons e Exc  

representa o funcional de troca-correlação, que inclui os termos de interação não 

clássicos (correlação e troca) e mais a parte  residual de energia cinética. Os termos Ts, 

ENe e J podem ser calculados exatamente. Se o termo Exc pudesse ser calculado 

exatamente, a teoria DFT seria capaz de fornecer a energia total, incluindo a correlação 

eletrônica. 

Com o intuito de obter o funcional Exc, este é geralmente separado em duas 

partes distintas: a de troca, Ex, e a de correlação, Ec. Na prática, é comum escrever essas 

energias em termos das energias por partículas, 
x  e c . 

A diferença entre os métodos DFT reside na escolha da forma do funcional da 

energia de troca-correlação. Existe pouca orientação teórica sobre como escolher tais 

funcionais, de modo que diferentes funcionais têm sido propostos. O melhor funcional 

deve ser estabelecido pela comparação com dados experimentais ou com cálculos 

mecânico-quânticos (MQ) de alto nível. 

Dentre os vários funcionais aproximados que têm sido propostos citam-se o da 

aproximação da densidade local (LDA) e sua versão ampliada, a da aproximação da 

densidade de spin local (LDSA), que trata as densidades de elétrons com spin  

separadamente das de spin β, além do método da aproximação do gradiente 

generalizado (GGA). Há também os métodos híbridos, como o funcional B3 (BECKE, 

1993)
 
que utiliza a correção de Becke (B88) (BECKE, 1988) para a energia de troca 

LSDA junto com correções HF, LDA e GGA: 

GGA

c

LSDA

c

88B

x

HF

x

LSDA

x

3B

xc EcEbEaE)a1(                  (15) 
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O funcional B3 de três parâmetros definido acima é um dos exemplos mais populares. 

Os parâmetros a, b, e c têm valores que dependem do funcional escolhido para Ec
GCA

 . 

No presente estudo utilizou-se o funcional híbrido mPW1PW91. A escolha desse 

funcional em particular foi feita em função de ter sido esse o utilizado por Costa e 

colaboradores (COSTA, et. al., 2010) e De Albuquerque e colaboradores (DE 

ALBUQUERQUE, et. al., 2016), no desenvolvimento de seus protocolos de cálculo de 

deslocamento, que obtiveram excelentes desempenhos.   

3.4   Superfície de Energia Potencial (SEP) 

Como discutido no início deste capítulo, a aproximação de Born-Oppenheimer 

permite a resolução, em separado, das equações que descrevem os movimentos 

eletrônico e nuclear. 

Na equação de Schröndinger para o movimento eletrônico, Equação (6), a 

função de onda eletrônica depende explicitamente da coordenada r dos 3n elétrons e 

implicitamente da coordenada R dos núcleos da molécula. Dessa forma, a equação de 

Schröndinger   

);()();( RrRERr 


                
(16) 

é resolvida para uma dada configuração nuclear fixa, fornecendo a energia do sistema 

em função da posição dos núcleos da molécula. Quando a equação de Schröndinger para 

várias configurações nucleares é resolvida, obtém-se uma superfície que relaciona a 

energia da molécula em função da posição dos núcleos. Esta superfície é conhecida 

como superfície de energia potencial (SEP). Ela depende de 3N – 6 coordenadas 

internas, para moléculas poliatômicas não lineares, sendo, portanto, uma superfície 

multidimensional (JENSEN, 1999).  

No estudo da SEP os pontos de maior interesse químico são os pontos de 

mínimo, de máximo e pontos de sela, chamados de pontos estacionários da SEP. Estes 
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pontos têm grande relevância para o estudo de sistemas químicos, pois definem o 

caminho de reação do processo em estudo. O caminho de reação é usualmente definido 

como o caminho de menor energia entre dois pontos de mínimo de uma SEP (JENSEN, 

1999) e é caracterizado pelo movimento de translação dos núcleos sobre este caminho, 

comumente caracterizado pela coordenada de reação s. 

Nos estudos de sistemas químicos é comum utilizar-se otimizações de geometria 

das espécies em estudo, visando localizar os pontos de mínimo e de sela na SEP, 

predizendo, assim, as estruturas de equilíbrio e de transição de sistemas moleculares. 

Nestes pontos, a derivada primeira da energia em relação às coordenadas nucleares é 

nula. Uma vez que a derivada do potencial em relação às coordenadas mede o negativo 

da força, isto quer dizer que a força resultante que atua sobre cada núcleo é nula nestes 

pontos. 

Para distinguir-se entre um mínimo, um máximo ou um ponto de sela, é 

necessário realizar o cálculo da derivada segunda da energia em relação às coordenadas. 

Num mínimo, a derivada segunda deve ser positiva, enquanto um ponto de sela de 

primeira ordem deve apresentar um valor negativo para uma das componentes da 

derivada segunda enquanto as demais devem ser positivas. 

 Um ponto de mínimo na superfície de energia está localizado num vale. No 

ponto de mínimo, qualquer movimento em qualquer direção leva a um aumento na 

energia do sistema. O mínimo pode ser local ou global; este último é o ponto de menor 

energia na SEP, enquanto um mínimo local é um ponto de mínimo numa região limitada 

da superfície. Os pontos de mínimo definem estruturas de equilíbrio do sistema. Em 

geral, os diferentes pontos de mínimo se referem às estruturas de reagentes, produtos e 

intermediários. A Figura 1 ilustra a discussão evidenciando esses pontos notáveis de 

uma SEP.  
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Figura 1: Topologia de uma SEP com alguns de seus pontos notáveis. Figura 

reproduzida de STEINFELD, FRANCISCO e HASE (STEINFELD, FRANCISCO, 

HASE, 1989). 

Picos e vertentes correspondem a pontos de máximo numa superfície de energia 

potencial. Um pico é um máximo em todas as direções. Um ponto de mínimo ao longo 

de uma vertente é um mínimo local numa direção e um máximo ao longo da outra. Este 

ponto é um ponto de sela (de primeira ordem) na SEP e corresponde a uma estrutura de 

transição. Um ponto de sela de primeira ordem possui todas as frequências vibracionais 

positivas, exceto uma, que é imaginária. No geral, um ponto de sela de enésima ordem 

terá máximos em n direções e mínimos nas demais direções perpendiculares às direções 
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onde ocorrem os máximos. No ponto sela, a coordenada de reação s é tomada, 

arbitrariamente, como zero. 

3.5 Análise Conformacional 

Uma molécula em sua configuração mais estável pode assumir várias 

conformações, onde cada ponto estacionário em uma SEP é um confôrmero.  

Particularmente, uma molécula pode ser descrita, pelo confôrmero de estrutura 

correspondente ao mínimo global. Em uma segunda aproximação, ela pode ser descrita 

por uma mistura em equilíbrio de diferentes confôrmeros, cada um correspondendo a 

um diferente mínimo na SEP, cujas populações individuais são estabelecidas de acordo 

com a Lei de Distribuição de Boltzmann.  

A energia das moléculas depende das interações entre átomos ou grupos de 

átomos não ligados de forma intra e inter molecular. Das muitas conformações possíveis 

teoricamente, apenas algumas são energeticamente favoráveis. As distribuições destas 

conformações são governadas pelas leis da termodinâmica e da mecânica estatística. As 

conformações de mais baixa energia são preferidas pelo fator de Boltzmann: 

onde E é a energia da molécula numa conformação particular, T é a temperatura 

absoluta e k é a constante de Boltzmann. 

Uma molécula em um mínimo de energia não corresponde a uma descrição onde 

há ausência de movimento. Em um mínimo particular sobre a SEP, a molécula 

apresenta movimentos nucleares vibracionais em torno de suas posições de equilíbrio, 

devido a excitações de origem térmica, que podem modificar a distribuição 

populacional de confôrmeros, numa razão que corresponde à energia livre de Gibbs 

(STEINFELD, FRANCISCO, HASE, 1989).  

kT
E

e


                
(17) 
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A SEP pode ser caracterizada por seus mínimos, os quais correspondem a 

configurações estáveis, e por regiões de transição que interconectam os mínimos. Para 

sistemas pequenos, com poucos mínimos, é possível usar uma aproximação direta e 

descrever a superfície de energia potencial inteira. Para sistemas com muitos graus de 

liberdade, com um número importante de mínimos, uma aproximação direta torna-se 

muito difícil. 

Para esse fim métodos de varredura do espaço configuracional foram 

desenvolvidos. 

3.5.1 Métodos de varredura no espaço configuracional  

Nesta dissertação serão utilizados dois métodos de varredura do espaço 

configuracional: o sistemático (BEUSEN et. al., 1996) e o aleatório ou randômico 

(CHANG, GUIDA, STILL, 1989), como implementados no programa Spartan’08 

(Wavefunction Inc, Irvine, CA, 2008). 

3.5.1.1 Método de varredura sistemática  

Para um sistema molecular com poucos graus de liberdade é possível 

sistematicamente visitar o espaço configuracional completo do sistema (BEUSEN et. 

al., 1996). Neste método, todos os ângulos torcionais flexíveis em uma molécula são 

variados de maneira sistemática de forma a gerar um conjunto de estruturas iniciais. Em 

seguida essas têm suas energias minimizadas e as conformações estáveis são 

enumeradas.  A vantagem da busca sistemática é que todos os mínimos globais e locais 

serão encontrados desde que o tamanho do incremento no ângulo torsional não seja 

muito grande.  Em contrapartida, a demanda computacional requerida para uma busca 

sistemática de configurações, cresce exponencialmente com o número de graus de 

liberdade. Assim, infelizmente, somente sistemas moleculares pequenos podem ser 

tratados por este método.  
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3.5.1.2 Método de varredura aleatória ou estocástica 

Para um sistema com muitos graus de liberdade, em termos práticas uma busca 

direta do espaço configuracional é impossível. Uma alternativa é tomar um conjunto de 

configurações que pode ser gerado por uma amostragem aleatória ou estocástica desse 

espaço. Uma vez que cada configuração é dada pelo seu fator de Boltzmann com um 

peso no conjunto, esse se torna um ensemble de configurações.  Um método de busca 

randômica muito usado é o de Monte Carlo (MC), no qual um conjunto de 

configurações é gerado por um algoritmo que assegura que a ocorrência de 

configurações é proporcional a seu fator de Boltzmann. 

Uma varredura por MC pode ser feita variando-se aleatoriamente as coordenadas 

cartesianas ou determinados ângulos de diedro de uma molécula em quantidades 

randômicas de forma a gerar um conjunto de estruturas iniciais.  Abaixo é reproduzido 

um fluxograma para a busca conformacional por MC: 
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Figura 2: Fluxograma para a busca conformacional por MC. Figura adapta de Leach 

(LEACH, 2001). 

O método de MC usa geralmente a estratégia da termalização (simulated 

anneling) para gerar as conformações de uma molécula. Inicialmente, assume-se que a 

molécula esteja em um sistema a altas temperaturas, ou seja, que ela possua energia 

suficiente e seja bastante flexível para se deslocar de conformações de baixa para de alta 

energia. Isto é importante porque muitas vezes a configuração do mínimo global de uma 
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molécula pode ser muito diferente da sua conformação inicial. Conforme mais 

conformações são exploradas, a temperatura do sistema diminui, fazendo com que a 

molécula esteja menos inclinada a deslocar de conformações de baixa energia, e assim 

busca-se estruturas que se assemelham mais a outros mínimos em sua vizinhança. Em 

seguida esses têm as suas energias minimizadas, normalmente por métodos de mecânica 

molecular, e as conformações estáveis são enumeradas.  As estruturas geradas são 

aceitas ou não de acordo com janelas energéticas definidas pelo analista em diferentes 

etapas do algoritmo de busca conformacional
 
(CHANG, GUIDA, STILL, 1989). 

3.6 Aspectos teóricos do cálculo de deslocamento químico 

 Quando uma molécula está sob a influência de um campo magnético externo      

( extB


), esse campo é uma perturbação que provocará efeitos importantes no qual 

envolvem a interação de um spin nuclear ou eletrônico com a corrente eletrônica 

induzida por ele.  Especificamente, a interação de um núcleo ‘magnético’, i.e., aquele 

qual apresenta spin I ≠ 0, com o extB


 resulta no deslocamento químico, que é o 

observável mais importante nos experimentos de RMN (GÜNTHER, 1995). Os níveis 

de energia estudados em RMN são os autoestados de spin dos núcleos magnéticos 

quimicamente ligados quando na presença do extB


. Foi somente nas últimas três décadas 

que os cálculos de deslocamento químico em nível HF utilizando-se bases de rotina se 

tornaram disponíveis. Infelizmente, os resultados nesse nível de teoria não possuíam 

qualidade o suficiente para fornecer as informações que permitissem auxílio na 

interpretação dos dados experimentais, uma vez que não recuperam a energia de 

correlação. A solução mais evidente para esse problema consiste em utilizar-se funções 

de onda que incluam explicitamente esse efeito, como por exemplo, aquelas baseadas no 

método de Coupled Cluster (CC) (BARTLETT, 1989) ou  na teoria das perturbações de 
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Møller-Plesset (MØLLER & PLESSET, 1934), essa pelo menos de segunda ordem 

(MP2) (JENSEN, 1999). Infelizmente o alto custo computacional desses métodos limita 

a sua aplicação a sistemas pequenos.  A próxima sugestão é utilizar a teoria DFT, onde 

os efeitos de correlação são considerados implicitamente por meio do funcional de 

troca-correlação, e os cálculos têm aproximadamente o mesmo custo computacional que 

o método HF.  De fato, devido à baixa razão custo computacional-acurácia na 

reprodução dos dados experimentais, na maior parte dos estudos referentes ao cálculo 

de deslocamento químico de produtos naturais a teoria DFT é a escolhida (CIMINO et. 

al., 2004; BIFULCO et. al., 2007; DI MICCO et. al., 2010). 

 Em termos da estrutura eletrônica, o deslocamento químico é uma propriedade 

de segunda ordem e pode ser expresso como uma mistura da derivada segunda da 

energia eletrônica total em relação a duas perturbações, 

0

2
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(18) 

Quando X


 corresponde ao campo magnético extB


, os σst são elementos do tensor de 

blindagem nuclear ou do tensor-g do EPR (ressonância paramagnética de spin), se Y


 é 

o momento magnético ou um spin eletrônico, respectivamente. Se, por um outro lado, a 

derivada é tomada em relação a dois diferentes momentos magnéticos, chega-se à 

expressão da constante de acoplamento nuclear. Uma maneira usual de resolver tais 

equações é aplicando à teoria de perturbação estacionária.  Na aproximação 

convencional de HF isso leva as equações de HF Perturbadas Acopladas (CPHF, 

Coupled Pertubed Hartree-Fock), que descrevem a resposta linear dos orbitais 

moleculares que definem o determinante de Slater do correspondente estado 

fundamental HF à perturbação externa. Devido ao caráter não local do operador de troca 

na teoria HF, a resposta de um orbital molecular em particular depende da resposta 
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linear de todos os outros orbitais ocupados. Por outro lado, se o mesmo raciocínio é 

aplicado à teoria DFT, que é baseada nos comumente utilizados funcionais de troca-

correlação, sejam eles locais ou de gradiente generalizado. Não há acoplamento entre as 

respostas lineares de diferentes orbitais moleculares, assim chega-se às equações da 

Teoria do Funcional de Densidade Desacoplada (UDFT, Uncoupled Density Functional 

Theory). Essa é uma falha devido ao fato de que os funcionais de densidade padrão 

dependem somente da densidade de carga e são desenhados para situações “normais”, i. 

e, na qual o campo magnético não está presente.  É muito importante se ater ao fato de 

que para uma apropriada descrição de moléculas na presença de um extB


, os teoremas 

usuais de Hohenenberg-Kanh não são válidos e a correspondente do funcional de troca-

correlação não terá dependência somente da densidade eletrônica )(r


 , mas também da 

densidade de corrente )(rj


induzida pelo campo magnético. 

  )](),([)]([ rjrErE XC
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   (19) 

 Embora algumas abordagens empregando tais funcionais de )(rj


 já tenham sido 

propostas há algum tempo (VIGNALE, RASOLT, GELDART, 1988) bem como as 

suas primeiras implementações tenham sido relatadas, (LEE et. al., 1995) essas técnicas 

ainda  estão em fase de desenvolvimento e não alcançaram a maturidade necessária para 

ter relevância prática. Até os dias de hoje, implementações de cálculo de propriedades 

magnéticas são baseadas em funcionais de densidade regulares (MULDER & 

FILATOV, 2010), i.e., eles empregam a aproximação na qual a dependência de )(rj


pode ser negligenciada.  

)]([)](),([ rErjrE XCXC  


 (20) 



51 

 

Fortuitamente, como mostrado por Lee e colaboradores (LEE et. al., 1995), 

aparentemente as consequências desta aproximação no que tange à acurácia na 

reprodução dos deslocamentos químicos experimentais são assaz modestas e têm menor 

significado frente às lacunas inerentes aos próprios funcionais que são utilizados.  

 Outro problema fundamental que margeia significativamente todas as tentativas 

de calcular propriedades magnéticas utilizando-se um número finito de conjuntos de 

funções de base de um elétron, seja no campo da teoria do funcional de densidade ou de 

outra forma, é o chamado problema de “gauge”.  Exceto para os átomos, não existe uma 

única origem para o potencial vetorial externo A


, e isto gera uma ambiguidade na 

escolha da origem das medidas (“gauge”), que consequentemente apresenta uma 

implicação importante para o valor aproximado de todas as propriedades associadas com 

a aplicação de um campo magnético externo, por exemplo, a constante de blindagem 

nuclear (σ). Em particular, as propriedades magnéticas moleculares calculadas a partir da 

função de onda exata são dependentes da escolha da origem das medidas. Assim, a 

invariância nas medidas (“gauge invariance”) não é automaticamente assegurada para as 

propriedades calculadas a partir da aproximação da função de onda, por exemplo, o uso 

de conjuntos finitos de funções de base.   

 O observável central nesse contexto é o campo magnético extB


 que está ligado ao 

vetor potencial A


 por:  

AB


  (21) 

 A adição do gradiente de uma função arbitrária para esse potencial vetorial A


 

mantém inalterado o campo extB


. Porém duas diferentes escolhas da origem resultariam 

em dois valores possíveis para A


 em qualquer ponto no espaço, enquanto extB


 é, 
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naturalmente, independente de qualquer escolha arbitrária da origem. Assim, vários 

vetores potenciais teriam origem no mesmo campo magnético, e, então, não haveria 

uma única definição para a escolha de A


 que corresponderia a um extB


 em particular. É 

importante destacar que, em termos quânticos, o valor esperado para o deslocamento de 

RMN depende somente do observável, i. e., extB


; assim os resultados devem, é claro, 

ser independentes da escolha do potencial vetorial A


.  Uma vez satisfeita essa condição 

diz-se que o campo magnético é ”gauge invariante”. Infelizmente, as estratégias 

computacionais para o cálculo das propriedades magnéticas estão limitadas a 

aproximações, consequentemente essa invariância não é completa. Consequentemente, 

isto resulta em que a predição computacional das propriedades magnéticas depende da 

escolha do sistema de coordenadas.  

Durante as duas últimas décadas foram desenvolvidas estratégias eficientes para 

contornar o problema de “gauge”, como IGLO (individual gauge for localizated orbital), 

LORG (localizated orbital/local origin), GIAO (gauge-including atomic Orbital), 

IGAIM (individual gauges for atoms in molecules) e CSGT (continuous set of gauge 

transformations). Na próxima seção serão apresentados os fundamentos teóricos do 

método GIAO, que será utilizado em todos os cálculos de deslocamento químico no 

presente trabalho. 

3.6.1 O método GIAO 

Embora existam várias aproximações para resolver o problema da invariância do 

gauge, o método GIAO é o mais utilizado no cálculo de σ (BIFULCO et. al., 2007; DI 

MICCO et. al., 2010; MULDER & FILATOV, 2010). Nesse, a remoção da dependência 

na escolha da invariância do gauge é baseada no uso de orbitais atômicos incluindo o 

“gauge” (GIAOs, Gauge-Including Atomic Orbitals) proposta inicialmente por London 
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em 1937 (LONDON, 1937). Os primeiros cálculos ab initio de σ empregando GIAOs 

foram realizados por Ditchfield em 1974 (DITCHFIELD, 1974) é somente em 1990 que 

WOLINSKI, HINTON e PULAY (WOLINSKI, HINTON, PULAY, 1990) o 

formularam de maneira a ser computacionalmente conveniente. 

 Na abordagem GIAO, bases contendo funções complexas que dependem do extB


, 





  crRRBi

ext

GIAO exteB
2/.( 0)(




  
(22) 

são empregadas na equação (12). Na equação (22), 
  é um orbital atômico centrado na 

posição 
R


 e independente do campo magnético. A propriedade que faz com que as 

novas funções sejam especialmente convenientes nos cálculos de σ é que, sob a ação 

operador mecânico do momento, a origem “gauge” 0R


 é deslocada à 
R


, um ponto no 

qual o orbital 
  está centrado. Assim o uso de GIAOs no cálculo dos elementos do 

Hamoltoniano molecular causará o cancelamento da dependência da origem de “guage” 

0R


.  

Nessa aproximação os o coeficiente Cμj na equação (12) tornam-se dependentes 

do extB


. Porque tanto as funções de base e como os coeficientes de expansão tornam-se 

complexos na presença de um campo magnético externo, assim as resultantes equações 

GIAO-HF tornam-se mais complicadas do que em outros métodos utilizados para a 

remoção da dependência na escolha da invariância do “gauge”, como IGLO e LORG, 

por exemplo. No método GIAO-HF há um grupo adicional de integrais de recobrimento 

e de dois elétrons que precisa ser resolvida, e isso aumenta a sua demanda 

computacional. Em contrapartida, ele apresenta convergência mais rápida nos cálculos 

dos parâmetros de σ com respeito à expansão do conjunto de funções de base 

(HELGAKER & JASZUNSKI, 1999; BALDRIDGE & SIEGEL,1999). Na prática isso 
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significa que é possível obter resultados com o uso de modestos conjuntos de funções 

de base. 

 Malkin e colaboradores fizeram a primeira implementação do cálculo de 

propriedades magnéticas com DFT em orbitais localizados IGLO usando um funcional 

de troca e correlação dependente da densidade da corrente eletrônica (Malkin, Malkina, 

Salahub, 1994; MALKIN et. al., 1994). Friedrich, Siefert e Grossmann foram os 

primeiros a combinar os métodos GIAO e DFT, entretanto seus estudos foram limitados 

ao funcional de troca Xα usando uma função de base mínima (FRIEDRICH, SEIFERT, 

GROSSMANN,1990). Schreckenbach e Ziegler usando funcional local e não-local com 

uma função de base do tipo Slater mostraram resultados promissores e chamaram a 

atenção para a necessidade de outros funcionais (SCHRECKENBACH & ZIEGLER, 

1995). 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Protocolo para o cálculo de deslocamento químico de 
13

C 

 Nessa seção são descritos os passos do protocolo para os cálculos de 

deslocamento químico de 
13

C utilizados nesta dissertação. Neste, busca-se selecionar, 

segundo critérios de energia eletrônica e de energia livre: a(s) geometria(s) do(s) 

confôrmero(s) no(s) qual(is) serão realizados os cálculos de deslocamento químico por 

meio da combinação da teoria DFT e do método GIAO, bem como a sua distribuição 

populacional segundo os critérios de energia livre de Gibbs. Entretanto, uma vez que o 

foco do protocolo são as moléculas rígidas, i.e., que apresentam apenas uma ou no 

máximo três conformações dominantes, dois procedimentos são utilizados: a) Se houver 

a estrutura determinada experimentalmente esta será o input para os cálculos teóricos; b) 

Quando não existir a estrutura determinada experimentalmente a molécula será 

desenhada usando o programa ChemSketch15 (ACD CHEMSKETCH, 2015). Em 

ambos os casos utilizará um protocolo simples para a obtenção do possível mínimo, 

como descrito no próximo parágrafo. 

 Assim, a molécula que se enquadra no caso (b) será submetida a um cálculo de 

mecânica molecular (MM) por meio de campo de forças MMFF, como implementado 

no programa Spartan’08 (Wavefunction Inc, Irvine, CA, 2008). O objetivo é varrer todo 

o espaço conformacional, onde serão selecionados os confôrmeros com energia de no 

máximo 5 kcal.mol
-1

 acima daquele de menor energia, etapa (1). Essas varreduras são 

realizadas tanto como o algoritmo de Monte Carlo (MC) ou por meio da busca 

sistemática. Uma vez que para moléculas rígidas espera-se encontrar somente um 

confôrmero de 0 kcal.mol
-1 

até 5 kcal.mol
-1

, este confôrmero é submetido ao cálculo de 

otimização de geometria em nível PM7, seguido por cálculos de frequência vibracional 

em mesmo nível. Na próxima etapa a geometria otimizada do confôrmero será usada 
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para realizar os cálculos dos tensores de blindagem magnética isotrópicas de 
13

C em 

nível GIAO-mPW1PW91/3-21G. Assim, os deslocamentos químicos escalonados (δesc) 

para 
13

C são então obtidos de acordo com a equação 27, que será apresentada na seção 

5.1.  

4.2 Validação estatística 

De maneira a validar as correlações lineares entre os deslocamentos químicos 

calculados e experimentais foram realizadas análises estatísticas dos resultados obtidos. 

Assim, de forma a observar a exatidão e a precisão das correlações, foram 

calculados, a partir dos deslocamentos químicos calculados e experimentais, os 

seguintes descritores: desvio médio absoluto (MAD) (equação 23) e valor quadrático 

médio (RMS) (equação 24).  

𝑀𝐴𝐷 =  
1

𝑛
 ∑|𝑥𝑖 −  �̅�|

𝑛

𝑖=1

 
(23) 

 

𝑅𝑀𝑆 = √
∑ (𝑥𝑖 −  �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

(24) 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 



59 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Desenvolvimento do protocolo de cálculo de deslocamento químico de 
13

C 

Para a elaboração do protocolo utilizaremos o mesmo conjunto de moléculas que 

Aliev, Courtier-Marias e Zhou (ALIEV, COURTIER-MARIAS, ZHOU, 2009) 

empregaram em seu trabalho, porém com otimizações de geometria em nível PM7. Os 

cálculos das constantes de blindagem isotrópicas serão realizados em nível de teoria 

mPW1PW91/6-31G(d). De maneira a testar a robustez do protocolo e comparar o seu 

desempenho frente a outros, determinamos os deslocamentos químicos da triptantrina e 

(-)-loliolida, um alcaloide e um terpenoide respectivamente, conforme Figura 3. 

 

Figura 3. Representação estrutural da molécula de triptantrina (a) e (-)-loliolida (b). 

Na elaboração do protocolo de cálculo foram utilizadas 22 pequenas moléculas, 

cujos deslocamentos químicos foram obtidos experimentalmente (JAMESON & 

JAMESON, 1987; MALKIN et. al., 1994; GAUSS & STANTON, 1996), que 

forneceram 27 deslocamentos químicos de 
13

C diferentes (Tabelas 1 e 2). Todos os 

cálculos HDFT foram realizados utilizando-se o pacote de programas Gaussian 09 

(Gaussian 09). As otimizações da geometria foram realizadas para uma única molécula 

em fase gasosa utilizando o nível de teoria PM7, como implementado no programa 

MOPAC. Os cálculos das integrais de dois elétrons e suas derivadas foram realizados 
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usando grade ultrafina (Int = Ultrafine). Os cálculos de deslocamentos químicos foram 

computados em nível mPW1PW91/3-21G, utilizando-se o método  GIAO, tendo sido 

obtidos em  relação ao deslocamento químico do TMS calculado em mesmo nível de 

teoria. Os cálculos de frequência vibracional foram realizados para todas as geometrias 

otimizadas anteriormente a fim de verificar a natureza do seu ponto estacionário nas 

superfícies de energia potencial.  

A Tabela 1 mostra uma comparação entre a isotropia calculada das blindagens 

magnéticas do 
13

C (σ, ppm) com os valores experimentais correspondentes (JAMESON 

& JAMESON, 1987; MALKIN et. al., 1994; GAUSS & STANTON, 1996). A σ 

calculada mostrou forte tendência à desblindagem. Como era de se esperar (COSTA et. 

al., 2010; COSTA & AMORIM, 2011; COSTA et. al., 2014), resultados σ HDFT 

levaram a MAD e RMS elevados, 25,93 ppm e 12,35 ppm, respectivamente (Tabela 1). 
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Tabela 1: Isotropia calculada e experimental das blindagens magnéticas de RMN 
13

C 

(σ, em ppm). 

Molécula Experimental* GIAO-

mPW1PW91/3-

21G//PM7 

CH4 195,1 208,2 

C2H2 117,2 140,5 

C2H4 64,5 95,6 

C2H6 180,9 197,7 

H2CCCH2 -28,9 20,8 

H2CCCH2 115,2 137,2 

CH3CH2CH3 169,3 188,9 

CH3CH2CH3 170,9 190,3 

C6H6 57,2 92,4 

CH3F 116,8 144,1 

CHF3 68,4 88,0 

CF4 64,5 85,7 

CO2 58,5 92,5 

CO 1,0 25,0 

H2CO -1,0 31,0 

CH3OH 136,6 158,1 

CH3COCH3 -13,1 29,1 

CH3COCH3 158,0 179,9 

HCN 82,1 105,8 

CH3CN 187,7 201,8 

CH3CN 73,8 101,0 

CH3NH2 158,3 176,3 

TMS 188,1 207,8 

CH3CHO 157,2 178,8 

CH3CHO -6,7 31,6 

OCS 30,0 65,0 

CS2 -8,0 34,2 

H2CN2 164,5 176,9 

MAD 

RMS 

 25,93 

12,35 

*Jameson & Jameson, Malkin et. al. e Gauss & Stanton (JAMESON & JAMESON, 

1987; MALKIN et. al., 1994; GAUSS & STANTON, 1996). 

Na prática os deslocamentos químicos, experimentais (δexp) e calculados (δcal), não 

são os valores absolutos das constantes de blindagem. Em lugar disso são reportados em 

relação a um padrão, ver equação (1), normalmente o TMS, o mais utilizado como 

referência padrão para determinação de deslocamentos químicos tanto de 
1
H como de 

13
C. A Tabela 2 mostra os deslocamentos químicos experimentais e teóricos, sendo que 
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o dado do TMS experimental considerado foi 188,1 ppm. De fato, essa conversão, como 

é bem conhecida, é beneficiada por um cancelamento sistemático de erros (WU et. al., 

2007). Assim, após a sua aplicação, ambos os valores de MAD e de RMS tornaram-se 

menores, 8,29 ppm e 6,99 ppm, respectivamente.  

Tabela 2: Isotropia calculada e experimental dos deslocamentos químicos de RMN 
13

C 

(, em ppm), em relação ao TMS.  

Molécula Experimental* GIAO-

mPW1PW91/3-

21G//PM7 

CH4 -7,0 -0,4 

C2H2 70,9 67,3 

C2H4 123,9 112,2 

C2H6 7,2 10,1 

H2CCCH2 217,0 187,0 

H2CCCH2 72,9 70,6 

CH3CH2CH3 18,8 18,9 

CH3CH2CH3 17,2 17,5 

C6H6 130,9 115,4 

CH3F 71,3 63,7 

CHF3 119,7 119,8 

CF4 123,6 122,1 

CO2 129,6 115,3 

CO 187,1 182,8 

H2CO 189,1 176,8 

CH3OH 51,5 49,7 

CH3COCH3 201,2 178,7 

CH3COCH3 30,1 27,9 

HCN 106,0 102,0 

CH3CN 0,4 6,0 

CH3CN 114,3 106,8 

CH3NH2 29,8 31,5 

CH3CHO 30,9 29,0 

CH3CHO 194,8 176,2 

OCS 158,1 142,8 

CS2 196,1 173,6 

H2CN2 23,6 30,9 

MAD 

RMS 

 8,29 

6,99 

*Jameson & Jameson, Malkin et. al. e Gauss & Stanton (JAMESON & JAMESON, 

1987; MALKIN et. al., 1994; GAUSS & STANTON, 1996). 
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Há inúmeros relatos na literatura mostrando que devido à boa relação linear 

existente entre os deslocamentos químicos calculados em nível GIAO-HDFT e os 

obtidos experimentalmente há melhora na reprodução dos dados experimentais quando 

esses dados são submetidos a uma regressão linear, como já foi discutido anteriormente 

(FORSYTH & SEBAG, 1997; BARONE et. al., 2002; BIFULCO et. al., 2007). Assim, 

os deslocamentos químicos escalonados serão obtidos utilizando o método dos mínimos 

quadrados, onde a inclinação da curva (a) e o seu ponto de intercepção (b) foram 

obtidos utilizando os valores de δcal de maneira a obter os valores dos deslocamentos 

químicos escalonados (δesc), conforme a equação (25). 

ba calesc   .  (25) 

Tendo sido calculados os deslocamentos químicos de 
13

C de todas as moléculas, 

foi realizada uma regressão linear (figura 4), utilizando todos os deslocamentos 

químicos obtidos teoricamente e experimentalmente.  

 

Figura 4. Regressão linear obtida a partir dos deslocamentos químicos calculados e 

deslocamentos químicos experimentais do conjunto de moléculas usadas para gerar o 

protocolo de cálculo. 
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 A regressão linear deu origem à equação 26, que será utilizada como fator de 

escalonamento (equação 27), para transformar os deslocamentos químicos calculados 

das moléculas em escalonados.  

y = 1,14x – 4,71  (26) 

 

71,414,1  calesc   (27) 

Além dos parâmetros estatísticos MAD e RMS, os coeficientes angular (a), 

linear (b) e de correlação (r
2
), que são obtidos a partir da regressão linear e cujos valores 

estão mostrados na Tabela 3, podem ser utilizados para avaliar a eficácia do nível de 

teoria aplicado.  

Tabela 3. Valores dos coeficientes angular (a), linear (b) e de correlação (r
2
) da 

regressão linear obtida a partir dos deslocamentos químicos calculados e experimentais.  

a 1,14 

b -4,71 

r² 0,997 

 

De acordo com Lodewyk e colaboradores, uma boa correlação entre 

deslocamentos químicos calculados e experimentais deve gerar um coeficiente de 

correlação com valor maior do que 0,995 e um coeficiente angular com variação 

máxima de ± 0,05 do valor ideal, 1 (LODEWYK, et. al., 2012). 

Dessa forma, o valor de r² obtido, 0,997, indica uma ótima correlação entre os 

deslocamentos químicos experimentais e teóricos que foram resultantes da aplicação do 

nível de teoria de GIAO-mPW1PW91/3-21G//PM7. De fato, nesse nível obteve-se 

resultados tão bons quanto aqueles em nível GIAO-OPBE/6-311 + G(2d, p)//OPBE/6-
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31G(d) (r
2
 = 0,998) (ALIEV, COURTIER-MARIAS, ZHOU, 2009), para o qual são 

necessários mais esforços computacionais. 

Já o coeficiente angular apresenta uma variação do valor ideal um pouco maior 

do que a recomendada, o que indica que o método empregado possui erros sistemáticos, 

que podem ser cancelados a partir da aplicação do fator de escalonamento nos 

deslocamentos químicos calculados.  

A fim de confirmar a eficácia do fator de escalonamento, foram comparados os 

cálculos MAD e RMS antes e depois de utilizar a equação no nível de teoria 

mPW1PW91/3-21G//PM7. O deslocamento químico escalonado (δesc, em ppm) e os 

valores experimentais correspondentes são mostrados na Tabela 4.  
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Tabela 4: Isotropia escalonada e experimental dos deslocamentos químicos de RMN 

13
C (, em ppm), em relação ao TMS.  

Molécula Experimental* GIAO-

mPW1PW91/3-

21G//PM7 

CH4 -7,0   -5,1 

C2H2 70,9 72,0 

C2H4 123,9 123,2 

C2H6 7,2 6,8 

H2CCCH2 217,0 208,5 

H2CCCH2 72,9 75,8 

CH3CH2CH3 18,8 16,8 

CH3CH2CH3 17,2 15,2 

C6H6 130,9 126,9 

CH3F 71,3 67,9 

CHF3 119,7 131,9 

CF4 123,6 134,5 

CO2 129,6 126,8 

CO 187,1 203,7 

H2CO 189,1 196,8 

CH3OH 51,5 52,0 

CH3COCH3 201,2 199,0 

CH3COCH3 30,1 27,2 

HCN 106,0 111,5 

CH3CN 0,4 2,1 

CH3CN 114,3 117,1 

CH3NH2 29,8 31,2 

CH3CHO 30,9 28,4 

CH3CHO 194,8 196,1 

OCS 158,1 158,1 

CS2 196,1 193,2 

H2CN2 23,6 30,6 

MAD 

RMS 

 4,00 

5,62 

*Jameson & Jameson, Malkin et. al. e Gauss & Stanton (JAMESON & JAMESON, 

1987; MALKIN et. al., 1994; GAUSS & STANTON, 1996). 

Observando-se os resultados contidos na Tabela 4 percebe-se que após a aplicação 

do fator de escalonamento obtivemos valores de MAD e RMS menores. Considerando 

que os deslocamentos químicos de 
13

C têm variação de aproximadamente 200 ppm, o 

erro MAD foi 4,15 % antes da aplicação do fator de escalonamento e 1,99 % após a sua 

aplicação, já o erro RMS foi 3,50 % antes e 2,50 % posteriormente. À luz da relação 
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custo computacional versus acurácia, os cálculos de RMN do 
13

C no nível de teoria 

mPW1PW91/3-21G//PM7 produziram resultados promissores.  

5.2 Aplicação do protocolo a moléculas rígidas  

Por fim, de maneira a verificar a aplicabilidade e o desempenho do fator de 

escalonamento desenvolvido a um problema prático e realizar um estudo comparativo 

entre os fatores de escalonamento universais, escolheu-se o cálculo do deslocamento 

químico da triptantrina e da loliolida.  

Inicialmente, para reproduzir os deslocamentos químicos conhecidos dos 15 

átomos de carbono da triptantrina os cálculos de geometria e frequência vibracional 

(para confirmação da natureza dos pontos estacionários como de mínimos - sem 

frequências imaginárias) foram realizados no mesmo nível de teoria, e, então, seguidos 

por cálculos GIAO, executados nos seguintes níveis de teoria: B3PW91/cc-

pVDZ//B3PW91/cc-pVDZ (28) (COSTA et. al., 2010), B3PW91/cc-

pVTZ//B3PW91/cc-pVDZ (29) (COSTA et. al., 2010), B3LYP/6-

311+(2d,p)//B3LYP/6-31G(d) (30) (ALIEV, COURTIER-MARIAS, ZHOU, 2009), 

mPW1PW91/6-31G(d)//PM7 (31) (COSTA et. al., 2015), mPW1PW91/6-

31G(d)//mPW1PW91/6-31G(d) (32)
 
(COSTA et. al., 2014) e mPW1PW91/3-21G//PM7 

(33). Os deslocamentos químicos de 
13

C calculados da triptantrina e a comparação com 

os dados experimentais estão apresentados na Tabela 5. A fim de obter os 

deslocamentos escalonados as seguintes equações foram aplicadas: 

δesc = 1,02 δcal + 0,92 (B3PW91/cc-pVDZ// B3PW91/cc-pVDZ)   (28)   

δesc = 0,97 δcal – 0,07 (B3PW91/cc-pVTZ// B3PW91/cc-pVDZ)   (29) 

δesc = 0,95 δcal + 0,30 (B3LYP/6-311+(2d,p)//B3LYP/6-31G(d))   (30) 

δesc = 1,06  δcal – 0,72 (mPW1PW91/6-31G(d)//PM7)    (31) 
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δesc = 1,05  δcal – 1,22 (mPW1PW91/6-31G(d)//mPW1PW91/6-31G(d))
 

 (32) 

δesc = 1,14  δcal – 4,71 (mPW1PW91/3-21G//PM7)     (33) 

O espectro de RMN do 
13

C em CDCl3 mostrou um total de 15 sinais de carbono 

consistentes com a estrutura proposta (COSTA et. al., 2017). Os sinais para os carbonos 

aromático são: δ 123,9, 127,8, 130,4, 130,9, 135,3, e 146,5, para um dos aneis e δ 118,2, 

122,1, 125,6, 127,4, 138,5 e 144,5 para o outro anel, e os sinais para as carbonilas δ 

158,3 e 182,8 (COSTA et. al., 2017).  

Os deslocamentos químicos calculados para as moléculas de teste utilizando as 

seis combinações HDFT/funções de base, bem como os seus respectivos valores de 

MAD e de RMS antes e depois da aplicação das equações de escalonamento, são 

listados nas Tabelas 5 e 6. Assim, mediante a obtenção dessas equações, investigamos 

qual o conjunto HDFT/função de base forneceu a melhor relação custo computacional 

versus acurácia. 

A Tabela 5 mostra os erros MAD e RMS dos δcal e δesc. A partir desta tabela, as 

duas seguintes observações devem ser feitas: em primeiro lugar, depois de usar o fator 

de escalonamento e a regressão linear, todos os níveis de teoria foram capazes de 

reproduzir corretamente os deslocamentos químicos, apesar das diferenças nas 

condições das medições experimentais e previsões computacionais (KAUPP et. al., 

2004). Os níveis GIAO-mPW1PW91/6-31G(d)//PM7 e GIAO-mPW1PW91/6-31G(d)// 

mPW1PW91/6-31G(d)  foram os que apresentaram melhores resultados. Em segundo 

lugar, o nível de teoria GIAO-mPW1PW91/6-31G(d)//PM7 que mostrou uma melhor 

relação custo computacional versus acurácia, apresentou melhores resultados, 

provavelmente como resultado de um cancelamento sistemático de erros, quer na 

otimização da geometria ou na fase dos cálculos de RMN.  
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Tabela 5. Valores de deslocamentos químicos (em ppm), calculados (δcal), escalonados 

(δesc, entre parêntesis) e experimentais (δexp) referentes a triptantrina em relação ao TMS 

e dados estatísticos que ilustram o desempenho de vários métodos.  

Núcleo δcal
a
 

(δesc)
a 

δcal
b
  

(δesc)
b 

δcal
c
  

(δesc)
c 

δcal
d
  

(δesc)
d 

δcal
e
  

(δesc)
e 

δcal
f
  

(δesc)
f 

δexp* 

        

C2 144,7 

(145,9) 

148,2 

(143,7) 

155,3 

(144,1) 

139,4 

(146,9) 

140,3 

(146,1) 

135,0 

(149,2) 

146,8 

C3 180,5 

(183,5) 

186,2 

(180,5) 

189,7 

(180,7) 

176,1 

(185,8) 

176,5 

(184,1) 

161,6 

(179,6) 

182,8 

C3a 121,9 

(123,7) 

124,8 

(121,0) 

128,6 

(122,6) 

115,1 

(121,2) 

117,3 

(122,0) 

109,7 

(120,4) 

122,1 

C4 124,1 

(125,9) 

128,6 

(124,6) 

130,2 

(124,1) 

118,9 

(125,2) 

120,9 

(125,7) 

113,4 

(124,5) 

125,6 

C5 124,1 

(125,9) 

128,9 

(125,0) 

131,1 

(125,1) 

122,7 

(129,2) 

120,7 

(125,6) 

113,4 

(124,5) 

127,4 

C6 138,8 

(137,9) 

140,9 

(136,6) 

143,1 

(136,4) 

132,3 

(139,3) 

131,7 

(137,1) 

122,9 

(135,4) 

138,5 

C7 117,9 

(119,5) 

121,0 

(117,3) 

123,1 

(117,4) 

113,4 

(119,3) 

113,8 

(118,3) 

106,8 

(117,0) 

118,2 

C7a 146,5 

(148,8) 

151,3 

(146,7) 

154,4 

(147,2) 

138,2 

(145,6) 

142,1 

(147,9) 

132,5 

(146,3) 

144,5 

C2' 154,0 

(156,4) 

160,4 

(155,5) 

164,0 

(156,3) 

151,6 

(159,8) 

150,8 

(157,1) 

139,9 

(154,6) 

158,3 

C3' 124,5 

(126,3) 

126,3 

(122,5) 

130,1 

(124,1) 

120,2 

(126,6) 

119,4 

(124,2) 

111,1 

(121,9) 

123,9 

C4' 127,9 

(129,8) 

132,2 

(128,2) 

133,8 

(127,5) 

124,0 

(130,6) 

124,6 

(129,6) 

116,5 

(128,1) 

127,8 

C5' 131,1 

(133,1) 

132,4 

(128,3) 

137,5 

(131,1) 

124,9 

(131,6) 

124,0 

(129,0) 

117,2 

(128,9) 

130,4 

C6' 132,8 

(134,8) 

137,8 

(133,6) 

139,4 

(132,9) 

128,5 

(135,4) 

128,7 

(133,9) 

121,2 

(133,5) 

135,5 

C7' 128,1 

(130,0) 

135,4 

(131,3) 

134,5 

(128,2) 

126,9 

(133,7) 

127,1 

(132,3) 

119,6 

(131,7) 

130,9 

C7'a 144,9 

(148,8) 

151,6 

(147,0) 

155,3 

(148,0) 

139,4 

(146,9) 

141,9 

(147,8) 

132,6 

(146,1) 

146,5 

MAD 1,75 

(1,57) 

3,14 

(1,60) 

5,80 

(1,64) 

5,82 

(1,38) 

5,27 

(1,18) 

13,71 

(1,82) 

 

RMS 2,14 

(1,91) 

3,15 

(1,80) 

6,07 

(1,87) 

5,96 

(1,70) 

5,47 

(1,45) 

13,97 

(2,08) 

 

        * Costa et. al. (COSTA et. al., 2017) 
a
GIAO-B3PW91/cc-pVDZ//B3PW91/cc-pVDZ 

b
GIAO-B3PW91/cc-pVTZ//B3PW91/cc-pVDZ 

c
GIAO-B3LYP/6-311+G(2d,p)// GIAO-B3LYP/6-31G(d) 

d
GIAO-mPW1PW91/6-31G(d)//PM7 

e
GIAO-mPW1PW91/6-31G(d)// mPW1PW91/6-31G(d) 

f
GIAO-mPW1PW91/3-21G//PM7 

 



70 

 

No que tange ao custo computacional, uma das questões que surge é: como 

medir essa grandeza em termos das diferenças de necessidade de hardware? Uma 

alternativa razoável é estimar o tempo de cálculo por meio do número de funções de 

bases utilizadas na etapa dos cálculos GIAO-DFT. Assim, por exemplo, para realizar os 

cálculos GIAO da triptantrina em nível mPW1PW91/6-31G(d) necessita-se de 301 

funções de base, enquanto que para executá-lo em nível B3PW91/cc-pVDZ e em nível 

B3PW91/cc-pVTZ, 306 e 682 funções de base são necessárias, respectivamente. Por 

outro lado, usando 3-21G apenas 187 funções de base são necessárias. Além disso, 

todas as otimizações da geometria e cálculos vibracionais que foram realizados no nível 

de teoria PM7, que exige, por ser um método semi-empírico, muito menos esforço 

computacional em comparação com aqueles realizados no nível de teoria DFT. Dessa 

forma os cálculos GIAO-mPW1PW91/3-21G//PM7 são aqueles que apresentam a 

melhor relação custo computacional versus acurácia. 

Finalmente, a robustez do novo protocolo foi avaliada pelo cálculo do δ para um 

composto natural com interesse biológico e terapêutico: (-)-loliolida. O espectro de 

RMN do 
13

C em CDCl3 mostrou um total de 11 sinais de carbono consistentes com a 

estrutura proposta (COSTA et. al., 2016).
 
A fim de reproduzir os deslocamentos 

químicos conhecidos dos 11 átomos de carbono desta molécula, otimizações da 

geometria foram realizadas, seguido por cálculos de frequência, realizados no mesmo 

nível de teoria para confirmar a natureza do ponto estacionário como um ponto de 

mínimo verdadeiro e por cálculos GIAO. Para obter os deslocamentos químicos 

escalonados foram aplicadas as equações de 28 a 33. A Tabela 6 mostra os erros MAD e 

RMS dos δcal e δesc da (-)- loliolida. 
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Tabela 6. Valores de deslocamentos químicos (em ppm), calculados (δcal), escalonados 

(δesc, entre parêntesis) e experimentais (δexp) referentes a (-)-loliolida em relação ao 

TMS e dados estatísticos que ilustram o desempenho de vários métodos.  

Núcleo δcal
 a

 

(δesc)
a 

δcal
 b

  

(δesc)
b 

δcal
 c

 

(δesc)
c 

δcal
 d

  

(δesc)
d 

δcal
 e

  

(δesc)
e 

δcal
 f

  

(δesc)
f 

δexp* 
 

        

C1 34,5 

(34,6) 

40,0 

(38,7) 

39,8 

(39,8) 

33,4 

(33,9) 

33,9 

(35,2) 

34,5 

(34,7) 

36,0 

C2 43,8 

(45,1) 

48,1 

(46,6) 

47,5 

(47,7) 

42,4 

(43,2) 

45,7 

(47,7) 

43,8 

(45,2) 

47,2 

C3 64,7 

(68,9) 

71,8 

(69,6) 

68,6 

(69,2) 

63,4 

(65,3) 

66,5 

(69,8) 

64,7 

(69,0) 

66,8 

C4 43,4 

(44,6) 

50,2 

(48,6) 

49,5 

(49,6) 

46,7 

(47,8) 

44,5 

(46,5) 

43,4 

(44,7) 

45,5 

C5 77,4 

(83,4) 

86,1 

(83,5) 

84,5 

(85,4) 

80,3 

(83,0) 

79,5 

(83,5) 

77,4 

(83,5) 

86,9 

C6 163,2 

(181,3) 

189,3 

(183,5) 

181,4 

(184,5) 

174,2 

(181,7) 

175,5 

(185,3) 

163,2 

(181,4) 

182,6 

C7 103,8 

(113,6) 

119,6 

(115,9) 

115,3 

(116,9) 

112,8 

(117,2) 

108,6 

(114,4) 

103,8 

(113,7) 

113,0 

C8 152,7 

(169,3) 

172,3 

(167,0) 

163,5 

(166,1) 

160,1 

(166,9) 

159,2 

(168,1) 

152,7 

(169,4) 

172,3 

C9 26,2 

(25,1) 

27,8 

(26,9) 

28,1 

(27,8) 

29,8 

(30,1) 

29,8 

(30,9) 

26,2 

(25,2) 

26,4 

C10 30,1 

(29,5) 

31,7 

(30,7) 

32,1 

(31,8) 

29,4 

(29,6) 

26,1 

(26,9) 

30,1 

(29,6) 

30,6 

C11 28,4 

(27,5) 

28,4 

(27,5) 

28,6 

(28,3) 

30,9 

(31,2) 

27,9 

(28,9) 

28,4 

(27,6) 

27,0 

MAD 4,80 

(2,30) 

2,96 

(2,08) 

2,68 

(2,56) 

4,37 

(3,02) 

4,16 

(2,45) 

6,26 

(1,58) 

 

RMS 5,58 

(3,01) 

3,77 

(2,60) 

3,46 

(3,04) 

5,53 

(3,34) 

5,53 

(2,80) 

9,34 

(1,81) 

 

        * Costa et. al. (COSTA et. al., 2016) 
a
GIAO-B3PW91/cc-pVDZ//B3PW91/cc-pVDZ 

  
b
GIAO-B3PW91/cc-pVTZ//B3PW91/cc-pVDZ 

c
GIAO-B3LYP/6-311+G(2d,p)// GIAO-B3LYP/6-31G(d) 

d
GIAO-mPW1PW91/6-31G(d)//PM7 

  
e
GIAO-mPW1PW91/6-31G(d)// mPW1PW91/6-31G(d) 

f
GIAO-mPW1PW91/3-21G//PM7 

 

A partir desta tabela, as duas seguintes observações devem ser feitas: em 

primeiro lugar, depois de usar o fator de escalonamento e a regressão linear, todos os 

níveis de teoria foram capazes de reproduzir corretamente os deslocamentos químicos, 

apesar das diferenças nas condições das medições experimentais e previsões 
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computacionais (KAUPP et. al., 2004). Em segundo lugar, os níveis GIAO-

mPW1PW91/3-21G//PM7 e GIAO-B3PW91/cc-pVTZ//B3PW91/cc-pVDZ foram os que 

apresentaram melhores resultados. Assim, é evidente que os cálculos realizados no nível 

de teoria GIAO-mPW1PW91/3-21G//PM7 apresentam melhor relação custo 

computacional versus acurácia, ou seja, menor tempo computacional e menor erro 

MAD e RMS demonstrando habilidade em reproduzir os dados experimentais. Além 

disso, é suficientemente robusto para ser utilizado na atribuição da estrutura através dos 

deslocamentos químicos de RMN do 
13

C computacionais.  

5.3 Aplicação do protocolo a estereoquímica: triterpenos pentacíclicos 

De maneira a testar a aplicação do fator de escalonamento criado (ver equação 27) 

a problemas relacionados à estereoquímica investigou-se sua capacidade em diferenciar 

triterpenos pentacíclicos regioisômeros. Assim os deslocamentos químicos de RMN de 

13
C das moléculas de α-amirina, β-amirina, glutinol, acetato de α-amirina, acetato de β-

amirina e acetato de glutinila, figura 5, foram calculados e escalonados. 
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Figura 5. Representações estruturais dos triterpenos pentacíclicos utilizados para teste 

do protocolo. (a): α-amirina; (b): β-amirina; (c): glutinol; (d): acetato de α-amirina; (e): 

acetato de β-amirina; (f): acetato de glutinila.  

(a)

) 

(b)  (c) 

(d)  
(e)  (f)  
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As moléculas (a): α-amirina; (b): β-amirina; (c): glutinol são regioisômeros, 

assim como as moléculas (d): acetato de α-amirina; (e): acetato de β-amirina; (f): 

acetato de glutinila. 

Deste modo, para reproduzir os deslocamentos químicos destas moléculas, os 

cálculos de geometria e de frequência vibracional (para confirmação da natureza dos 

pontos estacionários como de mínimos - sem frequências imaginárias) foram realizados 

no mesmo nível de teoria, e, então, foram seguidos de cálculos GIAO, que foram 

realizados no nível de teoria GIAO-mPW1PW91/3-21G//PM7. Os deslocamentos 

escalonados foram obtidos por meio da equação 27. 

Considerando-se os confôrmeros de menor energia, nas tabelas 7-12 são 

mostrados os valores dos deslocamentos químicos calculados, escalonados e 

experimentais, bem como os erros MAD e RMS, em ppm,  para as moléculas de α-

amirina (5a), β-amirina (5b), glutinol (5c), acetato de α-amirina (5d), acetato de β-

amirina (5e) e acetato de glutinila (5f), respectivamente. 

Devido à rigidez do sistema pentacíclico, da etapa de análise conformacional 

selecionou-se somente 3 confôrmeros para cada regioisômero não acetilado, i.e., α-

amirina (5a), β-amirina (5b) e glutinol (5c).  Estes confôrmeros são para as três 

moléculas rotâmeros do agrupamento hidroxila. Como esperado, para as moléculas 

acetiladas, i.e., acetato de α-amirina (5d), acetato de β-amirina (5e) e acetato de glutinila 

(5f), selecionou-se apenas 1 confôrmero para cada regioisômero. 
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Tabela 7. Deslocamentos químicos de RMN de 
13

C calculados, escalonados e os 

obtidos experimentalmente (em ppm) para a molécula de α-amirina (5a). 

Núcleo δcalc δscal δexp* 

C1 36,1 36,5 38,7 

C2 29,6 29,1 28,7 

C3 71,9 77,3 79,6 

C4 39,0 39,8 38,7 

C5 52,0 54,6 55,1 

C6 22,2 20,6 18,4 

C7 33,3 33,2 32,2 

C8 38,7 39,4 40,7 

C9 46,0 47,7 47,7 

C10 36,1 36,4 36,6 

C11 26,7 25,7 23,3 

C12 114,8 126,2 124,4 

C13 128,1 141,3 139,5 

C14 39,6 40,4 42,0 

C15 27,8 26,9 27,2 

C16 28,7 28,0 26,6 

C17 33,6 33,6 33,7 

C18 54,9 57,8 59,0 

C19 39,8 40,7 39,6 

C20 38,1 38,8 39,6 

C21 31,1 30,7 31,2 

C22 39,6 40,4 41,5 

C23 29,6 29,1 28,1 

C24 19,1 17,1 15,6 

C25 20,2 18,3 15,6 

C26 19,1 17,0 16,8 

C27 25,2 24,1 23,2 

C28 28,2 27,5 28,1 

C29 20,1 18,2 17,4 

C30 22,8 21,2 21,4 

MAD 

RMS 

2,65 

3,75 

1,11 

1,34 
- 

* Vázquez et. al. (VÁZQUEZ et. al., 2012) 
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Tabela 8. Deslocamentos químicos de RMN de 
13

C calculados, escalonados e os 

obtidos experimentalmente (em ppm) para a molécula de β-amirina (5b). 

Núcleo δcalc δscal δexp* 

C1 36,2 36,6 38,7 

C2 29,7 29,2 27,2 

C3 71,9 77,3 79,3 

C4 39,0 39,8 38,5 

C5 39,2 40,0 55,1 

C6 22,2 20,7 18,6 

C7 33,0 33,0 32,4 

C8 38,7 39,4 39,8 

C9 46,2 48,0 47,6 

C10 36,0 36,4 36,9 

C11 27,0 26,0 23,6 

C12 112,0 123,0 121,7 

C13 132,6 146,5 145,2 

C14 39,2 40,0 41,7 

C15 27,5 26,6 26,2 

C16 27,5 26,7 26,1 

C17 32,7 32,6 32,6 

C18 45,5 47,2 47,2 

C19 44,9 46,5 46,8 

C20 30,9 30,5 31,0 

C21 33,4 33,4 34,7 

C22 36,0 36,4 37,1 

C23 18,9 16,9 15,4 

C24 27,4 26,5 28,0 

C25 20,3 18,4 15,4 

C26 18,7 16,6 16,8 

C27 27,6 26,8 25,9 

C28 28,2 27,4 28,4 

C29 23,3 21,8 23,7 

C30 31,4 31,0 33,8 

MAD 

RMS 

2,97 

4,73 

1,66 

3,11 
- 

* Vázquez et. al. (VÁZQUEZ et. al., 2012) 
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Tabela 9. Deslocamentos químicos de RMN de 
13

C calculados, escalonados e os 

obtidos experimentalmente (em ppm) para a molécula de glutinol (5c). 

Núcleo δcalc δscal δexp* 

C1 21,4 19,7 18,2 

C2 28,8 28,2 27,8 

C3 69,9 75,0 76,3 

C4 39,5 40,3 40,8 

C5 128,4 141,7 141,6 

C6 113,2 124,4 122,0 

C7 26,6 25,6 23,6 

C8 43,7 45,1 47,4 

C9 34,8 35,0 34,8 

C10 48,7 50,8 49,6 

C11 34,7 34,9 36,0 

C12 30,9 30,6 30,3 

C13 38,2 38,9 39,3 

C14 37,9 38,5 37,8 

C15 29,5 28,9 32,1 

C16 36,9 37,4 35,1 

C17 31,0 30,7 28,2 

C18 43,1 44,4 43,0 

C19 34,3 34,4 38,9 

C20 27,9 27,1 30,3 

C21 33,9 34,0 33,1 

C22 35,4 35,7 34,6 

C23 28,4 27,7 28,9 

C24 27,3 26,5 25,4 

C25 21,7 20,0 16,2 

C26 19,2 17,2 19,6 

C27 22,3 20,7 18,4 

C28 31,1 30,7 32,4 

C29 35,1 35,3 34,5 

C30 32,3 32,1 32,0 

MAD 

RMS 

2,51 

3,78 

1,56 

1,92 
- 

* Siems et. al. (SIEMS et. al., 1995) 

 

 

 

 

 

 



77 

 

Tabela 10. Deslocamentos químicos de RMN de 
13

C calculados, escalonados e os 

obtidos experimentalmente (em ppm) para a molécula de acetato de α-amirina (5d). 

Núcleo δcalc δscal δexp* 

C1 36,3 36,6 38,6 

C2 25,1 23,9 23,8 

C3 73,6 79,2 81,18 

C4 37,6 38,2 37,9 

C5 51,6 54,2 55,46 

C6 22,4 20,8 18,45 

C7 33,3 33,3 33,09 

C8 38,7 39,5 40,2 

C9 46,2 48,0 47,84 

C10 35,6 35,9 36,99 

C11 26,7 25,7 23,6 

C12 114,5 125,8 124,5 

C13 128,5 141,8 139,8 

C14 39,5 40,4 42,4 

C15 27,5 26,7 28,29 

C16 28,6 27,9 26,8 

C17 33,6 33,6 33,95 

C18 54,8 57,8 59,26 

C19 39,4 40,2 39,81 

C20 38,1 38,7 39,84 

C21 30,8 30,4 31,47 

C22 39,4 40,3 41,7 

C23 27,6 26,7 28,27 

C24 20,4 18,5 16,95 

C25 20,0 18,1 15,96 

C26 19,1 17,1 17,71 

C27 25,3 24,1 23,43 

C28 28,3 27,5 29,06 

C29 20,2 18,4 17,02 

C30 22,8 21,2 21,64 

C1’ 152,8 169,4 171,53 

C2’ 21,3 19,4 21,53 

MAD 

RMS 

3,10 

4,93 

1,25 

1,43 
- 

* Okoye et. al. (OKOYE et. al., 2014) 
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Tabela 11. Deslocamentos químicos de RMN de 
13

C calculados, escalonados e os 

obtidos experimentalmente (em ppm) para a molécula de acetato de β-amirina (5e). 

Núcleo δcalc δscal δexp* 

C1 36,3 36,6 38,3 

C2 25,2 24,0 22,27 

C3 73,6 79,2 80,64 

C4 37,7 38,3 37,2 

C5 51,9 54,5 55,3 

C6 22,3 20,7 18,71 

C7 33,0 32,9 32,6 

C8 38,6 39,3 39,9 

C9 46,3 48,1 47,6 

C10 35,7 36,0 36,9 

C11 27,0 26,0 23,5 

C12 111,8 122,7 121,53 

C13 133,0 147,0 145,38 

C14 39,2 40,0 41,8 

C15 27,5 26,6 26,2 

C16 27,6 26,7 26,2 

C17 32,8 32,7 32,5 

C18 45,5 47,1 47,3 

C19 44,8 46,4 46,89 

C20 30,7 30,4 31,2 

C21 33,3 33,2 34,8 

C22 36,0 36,3 37,1 

C23 20,1 18,3 16,78 

C24 27,4 26,5 28,4 

C25 20,0 18,1 15,71 

C26 18,7 16,6 13,9 

C27 27,8 27,0 25,92 

C28 28,0 27,3 23,4 

C29 31,4 31,1 33,3 

C30 23,3 21,9 21,2 

C1’ 152,7 169,4 170,8 

C2’ 21,3 19,6 21,2 

MAD 

RMS 

3,25 

4,96 

1,33 

1,56 
- 

* Rasoanaivo et. al. (RASOANAIVO et. al., 2014) 
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Tabela 12. Deslocamentos químicos de RMN de 
13

C calculados, escalonados e os 

obtidos experimentalmente (em ppm) para a molécula de acetato de glutinila (5f). 

Núcleo δcalc δscal δexp* 

C1 21,6 19,9 18,9 

C2 26,5 25,5 25,5 

C3 68,9 73,8 78,6 

C4 38,5 39,1 39,1 

C5 130,7 144,3 141,9 

C6 111,1 121,9 120,0 

C7 26,4 25,4 23,5 

C8 47,4 49,4 47,3 

C9 34,9 35,1 34,8 

C10 48,4 50,5 49,8 

C11 35,0 35,2 36,0 

C12 32,7 32,5 30,4 

C13 38,6 39,3 39,3 

C14 36,1 36,5 37,8 

C15 33,6 33,6 31,9 

C16 35,7 35,9 35,1 

C17 30,8 30,4 28,2 

C18 41,2 42,2 43,1 

C19 35,4 35,7 38,9 

C20 28,7 28,0 30,1 

C21 32,0 31,8 33,1 

C22 38,1 38,7 34,6 

C23 26,1 25,1 29,1 

C24 27,8 27,0 25,0 

C25 19,1 17,1 16,0 

C26 24,4 23,1 19,5 

C27 21,7 20,0 18,4 

C28 30,5 30,0 32,4 

C29 29,2 28,6 34,5 

C30 32,8 32,7 32,0 

C1’ 21,3 19,6 21,2 

C2’ 152,6 169,3 170,9 

MAD 

RMS 

3,25 

4,99 

1,89 

2,33 
- 

* Siems et. al. (SIEMS et. al., 1995) 

 

Os resultados mostraram que o nível de teoria mPW1PW91/3-21G//PM7 

conseguiu reproduzir os dados experimentais com pequenos erros. Após a aplicação do 

fator de escalonamento, os erros MAD e RMS se tornaram significativamente menores 

(quase 50% para todas as moléculas). Isso significa que níveis baixos de teoria podem 
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ser usados para cancelar erros sistemáticos. Assim, a validação do protocolo ao cálculo 

dos deslocamentos químicos de 
13

C de triterpenos pentacíclicos foi comprovada. 

No que tange à diferenciação dos regioisômeros, uma breve inspeção nas tabelas 

7-12 percebe-se que:  

a) Os deslocamentos químicos escalonados reproduziram com grande acurácia 

as diferenças experimentais mais significantes entre moléculas 5(a), 5(b) e 

5(c), i.e., carbonos 5, 6, 12, 13, 29 e 30.  

b) Os deslocamentos químicos escalonados reproduziram com grande acurácia 

as diferenças experimentais mais significantes entre moléculas 5(d), 5(e) e 

5(f), i.e., carbonos 5, 6, 12, 13, 29 e 30. 

Assim o protocolo de cálculo foi capaz de diferenciar os triterpenos 

pentacíclicos foco do estudo. 

 

 

. 
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6 CONCLUSÃO 

Considerando-se um conjunto de 22 moléculas, totalizando diferentes 27 

deslocamentos químicos, foi possível gerar um fator de escalonamento universal 

baseado na abordagem “deslocamento químico – deslocamento químico”. Apesar das 

aproximações dos cálculos, tais como um conjunto truncado de bases, bem como os 

efeitos não considerados, e.g., os efeitos do solvente e rovibracionais, os deslocamentos 

químicos calculados em nível GIAO-mPW1PW91/3-21G//PM7 usando uma simples 

relação (δesc = 1,14 δcal – 4,71) foram capazes de produzir erros MAD e RMS tão 

pequenos quanto os obtidos em GIAO-B3PW91 com maiores conjuntos de base. A 

melhor relação custo computacional versus acurácia do fator de escalonamento na 

aplicabilidade para um problema prático, bem como sua robustez foi confirmada. Além 

disto, a aplicação do protocolo na diferenciação de regioisômeros de moléculas rígidas 

obteve êxito.  

 Com todo o exposto, pode-se concluir que o uso de deslocamentos químicos 

escalonados, obtidos em nível de teoria GIAO-mPW1PW91/3-21G//PM7, por meio da 

relação δesc = 1,14 δcal – 4,71 se mostra uma ferramenta eficaz e de baixo custo. Assim 

eles podem ser utilizados como uma alternativa para abordagens de maior exigência 

computacional, que são usualmente aplicados para a obtenção de cálculo de 

deslocamentos químicos de RMN de 
13

C. 
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