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Introdução 

Estima-se que o câncer de pele do tipo não 
melanoma (134 mil casos) será o mais incidente na 
população brasileira nos próximos anos. Essa 
doença, inclusive o melanoma que é a forma mais 
grave conhecida, pode ser evitada através da 
educação em saúde e da proteção da radiação 
ultravioleta (UV) pelo uso de protetores solares que 
possuem em sua composição os filtros UV.1 Esses 
filtros podem ser classificados em dois grupos de 
acordo com sua natureza química: os inorgânicos 
(físicos) e os orgânicos (químicos). Os filtros 
químicos atuam absorvendo e dissipando a 
radiação UV.2 Entre todos os filtros UV aprovados 
na RDC nº47/2006 da ANVISA, encontra-se o filtro 
solar UVB mais utilizado em protetores solares, o p-
metoxicinamato de etilexila (Figura 1).3  
 
 
 
 
Figura 1.  Estrutura do p-metoxicinamato de etilexila. 
 
No intuito de entender as transições eletrônicas de 
compostos orgânicos, estudos químico-quânticos de 
modelagem molecular que utilizam a teoria de 
densidade funcional tempo-dependente (TD-DFT) 
são usados para calcular espectros de absorção 
UV.4Face ao exposto, o presente trabalho tem como 
objetivo a simulação dos espectros UV teóricos do 
p-metoxicinamato de etilexila obtidos por TD-DFT 
usando três diferentes funcionais (B3LYP, B3P86, 
PBEPBE) com o conjunto de base 6-311+G(d,p), os 
quais foram comparados com o espectro UV 
experimental.   

Resultados e Discussão 

Inicialmente, realizaram-se cálculos de análise 
conformacional utilizando o campo de força de 
mecânica molecular MMFF com algoritmo de busca 
de Monte Carlo. A geometria da molécula foi 
otimizada utilizando a teoria de densidade funcional 
(DFT) com três diferentes funcionais (B3LYP, 
B3P86, PBEPBE) com a base 6-311+G(d,p). O 
efeito solvente foi avaliado aplicando-se o modelo 
implícito de solvente IEFPCM. Foi empregado o 
metanol (ε=32,61) nas simulações, por ser o mesmo 
solvente utilizado para se obter o espectro 
experimental. A análise de frequência foi realizada 
no mesmo nível de teoria e confirmou-se a ausência 

de frequências imaginárias. Os estados excitados 
foram calculados utilizando o formalismo TD-DFT a 
partir do estado fundamental das geometrias 
otimizadas. Os resultados (Tabela 1) obtidos a partir 
dos funcionais B3LYP e B3P86 apresentaram a 
melhor resposta em relação ao λ máximo (nm) em 
comparação ao experimental.   
 
Tabela 1.  Resultados obtidos por TD-DFT 

Método 
λ máx 
(nm) 

f a 
Contribuição de 

transição eletrônica 
B3LYP 320,6 0,96 HOMO � LUMO (82%) 
B3P86 317,3 0,97 HOMO � LUMO (82%) 

PBEPBE 356,7 0,87 HOMO � LUMO (75%) 

Experimental 309,0 - - 
a força do oscilador 
Os dados obtidos foram comparados com o 
espectro experimental (Figura 2) obtido a partir de 
uma solução do filtro (10mg/L) em metanol. Os 
funcionais B3LYP e B3P86 resultaram em espectros 
com perfis muito semelhantes com o obtido 
experimentalmente. O funcional PBEPBE 
apresentou um perfil semelhante, porém com um 
deslocamento maior no λmáximo. 

 
Figura 2.  Sobreposição dos espectros UV teóricos e 
experimental 

Conclusões 
A partir dos resultados obtidos conclui-se que os 
cálculos de TD-DFT mostram-se promissores na 
simulação de espectro UV para os filtros solares já 
existentes e se apresentam como uma alternativa 
na predição do espectro UV de novas moléculas 
destinadas a essa aplicação. 
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