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O desenvolvimento computacional das últimas décadas  trouxe grande 
impulso à área de espectroscopia molecular, seja na etapa de aquisição de 
dados, seja na interpretação de seus resultados. Vários estudos teóricos com 
diferentes métodos de cálculos computacionais têm sido realizado para melhor 
entender as propriedades físicas e químicas de átomos, moléculas e cristais 
moleculares. Cálculos de química quântica usando a Teoria do Funcional da 
Densidade (DFT) pode predizer os espectros Raman e infravermelho de 
substâncias e mesmo de cristais moleculares orgânicos com boa concordância 
com os espectros experimentais. A partir de cálculos DFT é possível obter 
informações de parâmetros estruturais (distâncias, ângulos e diedros de ligação) 
e energéticos (energia da rede, frequências de vibração, momento de dipolo, 
polarizabilidade) que possibilitam compreendemos as estruturas moleculares 
estudadas e as vibrações moleculares associados a bandas observadas nos 
espectros Raman  e infravermelho. Os espectros teóricos permitem analisarmos 
os espectros experimentais permitindo realizarmos a atribuição dos modos 
vibracionais com um elevado grau de confiabilidade. As frequências calculadas 
são ajustadas utilizando-se fator de escala com o propósito de obter-se uma boa 
concordância com aquelas observadas experimentalmente. Além disso, as 
vibrações moleculares são analisadas em termos de distribuição de energia 
potencial (PED), utilizando o programa VEDA. Este procedimento permite 
inferirmos a contribuição percentual de cada vibração molecular associada com 
cada uma das bandas Raman e infravermelho do material estudado. Neste 
minicurso será apresentados várias metodologias de cálculos DFT aplicadas à 
estudos de espectroscopia  vibracional. Ênfase será dado a diferentes 
metodologias de cálculos DFT aplicados em diferentes sistemas moleculares, 
como por exemplo, estudos em cristais moleculares orgânicos em modelos 
anidros e hidratados, em espectroscopia de óleos essenciais, e em estudos de 
membranas de quitosana contendo princípio ativo. 


