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RESUMO 

Grandezas equivalentes e independentes são introduzidas no contexto de ligações 

químicas, espectroscopia fotoeletrônica e vibrações moleculares. Em especial, 

orbitais (híbridos) de valência são tais grandezas e sua utilização na descrição das 

ligações químicas e estrutura das moléculas é muito ampla. Por exemplo, as 

interações entre os orbitais atômicos híbridos sp3 do átomo carbono com quatro 

orbitais atômicos 1s dos átomos hidrogênio descrevem muito bem as propriedades 

do metano; a saber, as ligações equivalentes C–H, no metano, apontam para os 

vértices de um tetraedro. No entanto, esta descrição é insuficiente para descrever o 

espectro fotoeletrônico do CH4, que apresenta dois picos na região de valência, e 

não apenas um como seria previsto por quatro ligações C–H equivalentes e 

independentes. Estas discrepâncias não se restringem aos tratamentos quânticos. 

Na verdade, moléculas simétricas (água, amônia, metano, etc.) apresentam ligações 

equivalentes que podem ser representadas pelos osciladores equivalentes ao 

descrever os movimentos vibracionais clássicos. Os dois osciladores equivalentes 

predizem um pico (duplamente degenerado), por exemplo, no espectro vibracional 

da água, relacionados com o estiramento O–H. Isto está também em contradição 

com a observação experimental e é devido ao fato de que os osciladores O–H 

equivalentes não são independentes. Do mesmo modo, as ligações equivalentes   

C–H do metano também interagem entre si. Os problemas causados pela utilização 

desses dois conceitos: equivalentes e independentes são resolvidos, permitindo que 

as ligações equivalentes ou os osciladores equivalentes interajam, através da teoria 

de perturbação para estados degenerados. Esse tratamento fornece explicações 

qualitativas simples para as características observadas nos espectros (fotoeletrônico 

e vibracional) de várias moléculas. Além disso, um modelo semi-quantitativo para 

descrever os espectros fotoeletrônicos é obtido usando-se as interações entre os 

pares de elétrons responsáveis pelas ligações químicas. Como resultado, obteve-se 

conexões entre as teorias de ligação de valência e do orbital molecular, bem como 

uma aplicação quantitativa da Teoria da Repulsão entre Pares de Elétrons da 

Camada de Valência (VSEPR). Além disso, esta dissertação apresenta diversos 

experimentos computacionais para a introdução desses conceitos em salas de aula, 

e seu texto é escrito visando a sua utilização por professores não especializados, 

educadores e estudantes. 

 

Palavras-Chave: Ligação Química; Ligações e Interações; Espectros Moleculares; 

Experimentos Computacionais; Ensino de Química; 

 
 



Dissertação de Mestrado                                                                                   Lódino Serbim 

iv 

ABSTRACT 

Equivalent and independent quantities are introduced in the context of chemical 

bonds, photoelectron spectra and molecular vibrations. In particular, (hybrid) valence 

orbitals are such quantities and their use in describing the chemical bonds and 

structure of molecules is wide spread. For instance, the interaction between the sp3 

atomic hybrid orbitals of the carbon atom with four 1s atomic orbitals of hydrogen 

atoms describes quite well the properties of methane. Namely, the four equivalent  

C–H bonds point towards the vertices of a tetrahedron. However, this description is 

inadequate for describing the valence photoelectron spectrum of methane which 

presents two peaks, and not only one as would be predicted by four equivalent and 

independent C–H bonds. These discrepancies are not restricted to quantum 

chemical treatments. Indeed, symmetric molecules such as water present equivalent 

bonds, which can be translated to equivalent oscillators when describing the classical 

vibrational motions. Equivalent oscillators yield degenerate frequencies and such a 

description would predict one peak (doubly degenerate) in the vibrational spectrum of 

water related to the O–H stretchings. This is also in contradiction to the experimental 

observation and is due to the fact that the equivalent O–H oscillators are not 

independent. Similarly, the equivalent C–H bonds in methane are also interacting 

amongst themselves. The problems caused by the use of these two concepts: 

equivalent and independent are solved by allowing these equivalent quantities to 

interact via perturbation theory of degenerate states. This yields simple qualitative 

explanations for the observed spectral (photoelectron and vibrational) features of 

several molecules. In addition, a semi-quantitative model for describing the 

photoelectron spectra is obtained using the interaction between the electron pair 

responsible for the chemical bonds. As a result, several connections and bridges 

between the valence bond and molecular orbital descriptions are obtained and 

clarified, as well as a quantitative application of the valence shell electron pair 

repulsion (VSEPR) model. In addition, this dissertation presents many computational 

experiments for introducing these concepts and quantities in the classroom, and its 

text is written aiming towards non-specialized teachers, educators and students. 

 

Keywords: Chemical Bond; Bonds and Interactions; Molecular Spectra; 

Computational Experiments; Chemical Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Química envolve inerentemente sistemas com muitos corpos, tais como, 

elétrons e núcleos, moléculas e agregados, misturas e soluções. Logo, tratamentos 

baseados nas teorias Físicas, como por exemplo, a mecânica quântica aplicada à 

descrição das ligações químicas em moléculas ou das vibrações moleculares com a 

mecânica clássica, são complexos, e simplificações ou aproximações são 

necessárias. 

As ligações entre átomos constituem uma das bases fundamentais da 

Química [Freitas, 1998] e é através de sua melhor compreensão que podemos 

explicar e racionalizar as várias propriedades das substâncias. A descrição da 

ligação química pode ser feita, principalmente, através de duas teorias: A Teoria da 

Ligação de Valência (TLV) e a Teoria do Orbital Molecular (TOM). De fato, a TLV 

pode ser utilizada diretamente na descrição da ligação química, pois associa 

determinadas funções de onda eletrônicas ao modelo de Lewis de compartilhamento 

de pares de elétrons [Atkins, 2001]. Já o tratamento coletivo dado aos elétrons na 

TOM requer manipulações dos orbitais moleculares e/ou da densidade eletrônica 

para estabelecer certas conexões com os modelos de ligações químicas [Shriver, 

1994]. 

O conceito de orbital, isto é, função (de onda) mono-eletrônica (ou de um-

elétron) é comum para as duas teorias, e de fato, é a aproximação mais severa e 

importante utilizada. O uso desse conceito é tão comum nas duas teorias e nas suas 

aplicações que se tornou fundamental na racionalização das propriedades 

moleculares e da reatividade química. Com isso, muitas transposições didáticas e 

simplificações conceituais tornaram tênue a distinção do conceito de orbital como 

um modelo ou aproximação matemática da realidade física. Mais especificamente, 

as duas teorias aproximam a função de onda eletrônica molecular por uma 

(combinação linear de) função determinantal obtida de funções mono-eletrônicas 

(orbitais). As diferenças entre as duas teorias estão nas maneiras em que estas 

funções mono-eletrônicas são construídas, em particular, como é representada a 

função de onda de spin e sua separação da descrição espacial da função de onda. 

Outro ponto em comum das duas teorias, consiste na utilização do método 

variacional para a obtenção dos parâmetros da função de onda tentativa que 

forneçam a menor energia eletrônica para dada configuração espacial dos núcleos. 
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A teoria da ligação de valência foi a primeira baseada na mecânica quântica a 

descrever a ligação e pode ser considerada como uma maneira de expressar os 

conceitos de Lewis em termos de função de onda. Para a TLV, quando dois átomos 

se ligam para formar uma ligação covalente, um orbital atômico de um átomo se 

sobrepõe ao orbital atômico do outro átomo, e o par de elétrons que se associa à 

ligação covalente é compartilhado entre os dois átomos na região onde os orbitais 

se sobrepõem. Em conseqüência, os átomos na molécula tendem a ocupar uma 

posição em que haja um máximo de sobreposição entre os orbitais. Note que esta é 

uma descrição aproximada, e que, por exemplo, o termo de recobrimento-troca é 

que deve ser maximizado. 

Além do conceito de sobreposição de orbitais, a TLV utiliza conceitos como 

de hibridização de orbitais e de estruturas de ressonância para representar 

combinações específicas de orbitais atômicos e de estruturas eletrônicas relevantes, 

respectivamente. Por exemplo, na descrição de compostos orgânicos saturados, 

como o metano, os orbitais de valência 2s e 2p do átomo carbono são hibridizados e 

formam quatro orbitais equivalentes sp3 que apontam para os vértices de um 

tetraedro, com o núcleo do átomo carbono ocupando o centro do tetraedro. A 

molécula metano é então formada quando quatro orbitais atômicos 1s (equivalentes) 

de quatro átomos hidrogênio recobrem os quatro orbitais sp3 do carbono, formando 

quatro ligações C–H (equivalentes). Esta descrição é consistente com as várias 

propriedades físicas e químicas do metano, bem como sua reatividade. Dada a sua 

simplicidade e seu apelo conceitual, a TLV tornou-se a teoria padrão para a 

descrição qualitativa da ligação química, da estrutura molecular e de algumas 

propriedades químicas. De fato, após transposições didáticas, esta teoria é utilizada 

desde o Ensino Médio. 

Por sua vez, a teoria dos orbitais moleculares considera que todos os orbitais 

atômicos, principalmente das camadas de valência, se combinam quando a 

molécula se forma, fornecendo um novo conjunto de orbitais e seus correspondentes 

autovalores (níveis de energia). Esses novos orbitais, em geral, estendem-se sobre 

toda a molécula, sendo então denominados de orbitais moleculares. Isto causa 

dificuldades na utilização da TOM para a descrição e interpretação da ligação 

química em moléculas poliatômicas. 

A TOM também utiliza o conceito de sobreposição entre os orbitais atômicos, 

isto se torna importante para a descrição qualitativa das suas contribuições para os 
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orbitais moleculares e para a formação de ligações químicas. Na aplicação da TOM, 

mesmo qualitativa para moléculas poliatômicas simples, o tratamento matemático 

não é simples ou elementar e a demanda computacional é elevada. No caso do 

metano, a função de onda eletrônica para uma dada configuração espacial dos 

núcleos é dada pelo determinante contribuído com os orbitais moleculares obtidos, 

como combinação linear dos orbitais atômicos do carbono e dos quatro hidrogênios. 

Os pesos ou contribuições dos orbitais atômicos para cada orbital molecular são 

encontrados aplicando-se o método variacional para a função de onda tentativa. 

Entretanto, a TOM não consegue prever antecipadamente se a geometria do metano 

será tetraédrica ou quadrada plana. Para esta determinação, estas duas 

configurações espaciais dos núcleos têm que ser calculadas, sendo escolhida como 

a estrutura mais provável do metano a que tiver menor energia. Além disso, para a 

estrutura tetraédrica, a TOM fornece cinco orbitais moleculares, um com 

características de orbital interno de caroço associado ao orbital atômico 1s2 do 

carbono, com energia muito negativa (≈ –300 eV), e quatro orbitais moleculares com 

energias próximas de –20 eV, sendo o orbital mais estável não degenerado (simetria 

A1) e os menos estáveis triplamente degenerados (T2). Esses orbitais moleculares 

de valência são deslocalizados sobre toda a molécula. Esta descrição e seus 

resultados ocasionam um problema conceitual significativo: como entender e 

explicar as propriedades das ligações químicas do metano, ou seja, quatro ligações 

equivalentes e localizadas entre os núcleos C–H? 

Das análises apresentadas, temos que, apesar das duas teorias terem alguns 

aspectos e conceitos comuns, principalmente o conceito de orbital, elas expressam 

resultados e conclusões qualitativas e quantitativas bem distintas quando aplicadas 

ao metano. Resumindo, a TLV fornece estrutura tetraédrica (baseada na 

hibridização sp3) e quatro ligações C–H equivalentes e localizadas consistente com 

a descrição de Lewis. Já a TOM só fornece a estrutura tetraédrica após a 

determinação quantitativa da energia total, e os orbitais moleculares de valência são 

deslocalizados e não-equivalentes. As representações esquemáticas dos orbitais 

obtidos da TLV e TOM estão ilustrados na Figura 1. 
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Figura 1:Representação esquemática dos níveis de energias e dos orbitais obtidos com a teoria de ligação 

de valência (TLV) e com a teoria de orbitais moleculares (TOM). Figura adaptada da referência [Anslyn, 

2006]. 

 

Cabe notar, entretanto, que a TOM fornece resultados quantitativos corretos 

para as propriedades estruturais, energéticas e espectroscópicas. Um dos exemplos 

está relacionado ao espectro fotoeletrônico do metano ilustrado na Figura 2. 

 

Figura 2: Espectro fotoeletrônico experimental do gás metano. Figura adaptada da referência [Anslyn, 

2006]. 
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Considerando que os picos no espectro fotoeletrônico estão relacionados com 

as energias de ionização dos elétrons na molécula, temos que a TOM descreve 

adequadamente o espectro PES do metano a partir das energias dos orbitais 

moleculares: i) um com características de orbital atômico 1s do carbono; ii) um, não 

degenerado, na região de 25 eV; e iii) um, triplamente degenerado, na região de 15 

eV. Em contrapartida, a TLV aplicada sem maiores considerações não descreve o 

espectro fotoeletrônico do metano consistentemente, pois prevê apenas dois picos, 

um associado à ionização dos elétrons no orbital atômico 1s do carbono e outro 

associado aos elétrons nos quatro orbitais de valência C–H equivalentes. Esta, 

dentre outras propriedades eletrônicas e espectroscópicas previstas de maneira 

inadequada, quando descritas de forma simplificada ou imprópria pela TLV, é um 

dos principais fatores, juntamente com a sua demanda computacional [Shaik, 2008], 

para que a TOM tivesse predominância na descrição qualitativa e quantitativa das 

propriedades químicas nos últimos 50 anos. 

Os problemas conceituais associados com a predominância da TOM na 

descrição das ligações químicas, em geral, não são abordados nos livros [Atkins, 

2001; Lee, 1996; Solomons, 2005] direcionados aos estudantes do Ensino Superior. 

O problema conceitual da equivalência na descrição das ligações do metano pode 

causar confusões. Alguns autores [de Souza, 2007] afirmam que pelo fato da TOM 

reproduzir o espectro fotoeletrônico do CH4, e por apresentar dois conjuntos de 

orbitais moleculares de valência distintos, essa molécula deve ter uma das ligações 

diferentes. Por outro lado, a descrição inadequada do espectro fotoeletrônico do 

metano, pela aplicação direta da TLV, levanta dúvidas quanto a sua consistência, e 

somente com a utilização dos estados eletrônicos do cátion gerado pela 

fotoionização foi possível compatibilizar a TLV [Shaik, 2008] com o espectro 

fotoeletrônico do metano. Diante desse fato, o ensino de ligações químicas continua 

sendo tema central e atual de artigos publicados em revistas de educação em 

química [Magnasco, 2008; Nahum, 2008] e de livros [Gilbert, 2002]. 

Cabe enfatizar que os problemas conceituais associados às grandezas 

equivalentes e independentes não estão apenas presentes nos tratamentos 

quânticos, mas também nos tratamentos clássicos, como por exemplo, a descrição 

dos movimentos vibracionais de átomos nas moléculas. As vibrações da água 

podem ser descritas pelos osciladores O–H e pela deformação angular H–O–H. 

Entretanto, devido à simetria da molécula, os dois osciladores O–H são 
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equivalentes, e portanto, devem ter as mesmas freqüências. Logo, podemos realizar 

a previsão de que o espectro vibracional da água apresenta duas bandas, uma 

associada aos osciladores O–H com freqüências iguais e a outra à deformação 

angular H–O–H. Esta previsão está inconsistente com o espectro vibracional da 

água que apresenta três freqüências vibracionais fundamentais [Shimanouchi, 1972; 

Sítio http://cccbdb.nist.gov/, acessado em 26 de janeiro de 2009] em 3657 cm–1 

(simetria A1); 1595 cm
–1 (simetria A1); e 3756 cm

–1 (simetria B2). O espectro 

vibracional da água está representado na Figura 3. 

 

 

Figura 3: Espectro vibracional na região do infravermelho do vapor de água [adaptada do espectro obtido 

do sítio: http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C7732185&Type=IR-SPEC&Index=0#IR-SPEC, acessado 

em 26 de janeiro de 2009]. 

 

A explicação dessa inconsistência é simples: os osciladores O–H na molécula 

de água são equivalentes, entretanto, não são independentes, pois a separação do 

centro de massas impõe que os dois osciladores O–H devem vibrar de maneira 

acoplada, tal que as coordenadas do centro de massas não se alterem durante a 

vibração. Desta forma, podemos ter duas combinações possíveis para o 

acoplamento entre os osciladores: simétrico e anti-simétrico. Teremos então, dois 

modos de estiramento com freqüências distintas. Daí a explicação para o 

aparecimento das duas freqüências de estiramento em 3657 cm–1 e 3756 cm–1, 

simétrico e anti-simétrico, respectivamente. 

 Na tentativa de conciliar as descrições das Teorias de Ligação de Valência e 

de Orbital Molecular para espectros fotoeletrônicos de moléculas com ligações 
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equivalentes, introduzimos, neste trabalho, as interações entre estas ligações 

equivalentes através da teoria de perturbação de estados degenerados. Ou seja, 

tratamos as ligações equivalentes e seus orbitais como interagentes e com isso 

obtemos uma explicação qualitativa e semi-quantitativa para os espectros 

fotoeletrônicos. Esta é uma solução inovadora e original, pois além de manter a 

descrição adequada das ligações químicas de moléculas simétricas, fornece 

resultados semi-quantitativos para os espectros fotoeletrônicos baseados na 

interação (repulsão) entre os pares de elétrons das ligações, isto é, uma aplicação 

direta e quantitativa do modelo VSEPR (repulsão entre pares de elétrons de 

valência) [Gillespie, 2001]. Esse procedimento mostra ainda que para conciliar as 

teorias quânticas de moléculas é necessário ir além da aproximação orbital. 

Diante do que foi colocado sobre as aproximações que causam distorções 

com a parte experimental nas explicações de espectros fotoeletrônicos na aplicação 

da TLV e TOM para moléculas simples de água e metano, procurou-se ainda redigir 

esta dissertação na forma de um documento que possa ser utilizado por professores 

e estudantes na pesquisa e, principalmente, no ensino de química. 

No Capítulo 2 apresentamos os objetivos e estratégias dessa dissertação; 

seguido da fundamentação teórica e metodologia teórica, computacional e prática, 

ou seja, as principais equações utilizadas e os procedimentos computacionais 

detalhados para os cálculos das propriedades moleculares, além da aplicação 

desses procedimentos em aulas para estudantes do curso de Licenciatura em 

Química da UFPE, que estão descritos no Capítulo 3. No Capítulo 4 apresentamos 

os resultados e suas discussões. As considerações finais e perspectivas deste 

trabalho estão apresentadas no Capítulo 5, seguido das referências bibliográficas. 

Esta dissertação ainda faz uso de vários apêndices em que são deduzidas 

várias equações, apresentados os procedimentos computacionais e os slides 

utilizados nas aulas, além de conter os questionários que aferiram o impacto da 

utilização de ferramentas da química computacional em salas de aula e a 

compreensão dos estudantes quanto aos experimentos e conceitos. Em virtude da 

grande quantidade de apêndices, anexamos a este trabalho um CD-ROM contendo 

os arquivos supracitados em formato digital. Salientamos que é necessária a leitura 

do material do CD-ROM juntamente com a dissertação para a total compreensão. 

Para tal, o apêndice incluído ao final deste trabalho cita e detalha cada um dos 

arquivos do CD. 
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CAPÍTULO 2



Dissertação de Mestrado                                                                                   Lódino Serbim 

10 

2. OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS 

A conciliação entre alguns aspectos da Teoria de Ligação de Valência (TLV) e 

da Teoria do Orbital Molecular (TOM) e suas abordagens em livros didáticos e em 

salas de aulas não é tarefa fácil para os educadores. Em decorrência de alguns 

problemas conceituais associados aos orbitais e ligações equivalentes e 

independentes, este trabalho tem o intuito de elaborar experimentos computacionais 

que contribuam na construção de conceitos químicos sobre ligações químicas e no 

entendimento de espectros fotoeletrônicos e vibracionais, criando um elo entre a 

TLV e a TOM. 

 Para isto, foram propostas algumas estratégias, como: 

a) Introduzir o uso de programas de química computacional aos estudantes de 

graduação em Química, principalmente da licenciatura, com ênfase nos 

formatos dos dados referentes às moléculas que esses programas utilizam, e 

nas informações obtidas; 

b) Realizar a obtenção das estruturas moleculares (“otimizadas”) coletando 

dados relevantes, como energia total da molécula, distâncias e ângulos de 

ligação, para suas comparações com dados experimentais encontrados na 

literatura; 

c) Utilizar programas gráficos, como o MS-Excel e o GaussView, para visualizar 

e interpretar os resultados de varredura do ângulo de ligação, introduzindo-se 

o conceito de busca em superfície de energia potencial, de pontos 

estacionários (extremos) em superfícies (máximos e mínimos), de mínimos 

locais e global, e de barreiras de energia; 

d) Realizar a visualização das animações das vibrações moleculares, 

introduzindo os conceitos de modos normais, invariância das translações e 

rotações, e dependência dos osciladores equivalentes; 

e) Visualizar orbitais canônicos e localizados e introduzir os conceitos de 

degenerescência e de ligações equivalentes; 

f) Introduzir a teoria de perturbação para estados degenerados. Explicar de 

forma semi-quantitativa os espectros fotoeletrônicos baseados em orbitais 

degenerados (localizados) e a repulsão eletrônica entre pares de elétrons de 

ligação, e de forma qualitativa os espectros vibracionais de osciladores 

equivalentes. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLOGIA 

Neste capítulo, iniciaremos pela fundamentação teórica e em seguida 

abordaremos a metodologia utilizada, que foi dividida em duas partes: 

computacional e prática. 

Na fundamentação teórica abordaremos conceitos e cálculos simplificados da 

mecânica quântica, que avaliamos úteis para o leitor. Na necessidade de se 

aprofundar os conceitos, deduções e aplicações podem-se encontrar em livros e 

teses [Levine, 2001; Valle, 1983] que os abordam de forma mais aprofundada. 

Em metodologia computacional apresentaremos os programas 

computacionais utilizados, suas características principais, os cálculos neles 

utilizados, e exemplos detalhados de arquivos de entrada e saída e das interfaces 

gráficas. 

Todo o processo de preparação das aulas para os estudantes de disciplinas 

do curso de graduação em licenciatura em química será exposto na metodologia 

prática, bem como o processo de aferição do impacto das aulas com as ferramentas 

de química computacional no aprendizado de alguns conceitos químicos. 

 

3.1. Fundamentação Teórica 

3.1.1. O Método Variacional 

O método variacional é um dos principais métodos de aproximação para obter 

soluções da equação de Schrödinger independente do tempo para sistemas 

moleculares. Esse método nos permite obter energias e funções de onda 

aproximadas sem ter que resolver a equação de Schrödinger na forma íntegro-

diferencial. O princípio é bastante simples: basta supor que a função de onda 

tentativa dependa de certos parâmetros, calculam-se, então, os valores desses que 

minimizam a energia total do sistema. 

Sendo assim, para um sistema descrito pelo operador Hamiltoniano, Ĥ, 

independente do tempo considere ϕ uma função tentativa dependente das 

coordenadas do sistema e que satisfaz as condições de contorno do problema. O 

teorema variacional garante que o valor esperado, E1, desse Hamiltoniano, isto é, a 

energia total do sistema, com relação a esta função de onda tentativa satisfaz a 

seguinte relação: 

01
* dˆ EEH ≥=τϕϕ∫   se ϕ estiver normalizada (2.1.1) 
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ou 

01*

*

d

dˆ
EE

H
≥=

∫
∫

τϕϕ

τϕϕ
  se ϕ não estiver normalizada (2.1.2) 

em que, τd  é o elemento de volume compatível com as condições de contorno do 

problema e E0 é a energia exata do sistema. 

Observe que quanto menor for o valor da integral, melhor será a aproximação 

que obteremos para a energia E1. Além disso, o teorema variacional garante que ao 

escolhemos uma função ϕ, denominada de função tentativa, que tenha um número 

de parâmetros variacionais maior que um outra função ϕ ′ , então sempre teremos 

que 11 EE ′< . 

 Uma das vantagens do método variacional é a facilidade e simplicidade da 

escolha das funções tentativas e obtenção das energias, quando comparado com os 

métodos analíticos de solução das equações diferenciais. De fato, escolhendo-se 

uma função de onda tentativa em que os parâmetros variacionais sejam lineares, 

pode-se transformar o problema variacional num problema matricial que pode ser 

prontamente codificado para solução numérica com computadores. Já uma das 

desvantagens é que não existem procedimentos automáticos de escolha das 

funções tentativas. 

Para um melhor entendimento do uso do método variacional apresentamos 

um exemplo do cálculo da carga nuclear atuando sobre o elétron num sistema multi-

eletrônico, isto é, a carga nuclear efetiva. 

 Seja Zef a carga nuclear efetiva de um núcleo com número atômico Z atuando 

sobre os elétrons de um átomo polieletrônico. Tratando-se Zef como um parâmetro 

variacional, teremos que determinar o seu valor que minimize a energia. 

Para um átomo com dois elétrons, como o hélio, por exemplo, temos o 

seguinte operador Hamiltoniano: 

12

2

2

2
2
2

2

1

2
2
1

2

22
ˆ

r

e

r

Ze

r

Ze
H +








−∇

µ
−+








−∇

µ
−=

hh
 (2.1.3) 

em que π= 2hh  (h  é a constante de Planck), µ  a massa reduzida do sistema 

elétron-núcleo, 2∇  é o operador Laplaciano, Z  a carga nuclear, e  a carga 

elementar, 1r  e 2r  as distâncias do elétron 1 e do elétron 2 ao núcleo e 12r  a 



Dissertação de Mestrado                                                                                   Lódino Serbim 

14 

distância entre os elétrons 1 e 2. O Hamiltoniano da equação (2.1.3) pode ser 

reorganizado sem alteração se somarmos zero, 

0
2

2
ef

2

2
ef

1

2
ef

1

2
ef =+−+−

r

eZ

r

eZ

r

eZ

r

eZ
  

Obtendo-se então, 

( ) ( )
12

2

2

2
ef

1

2
efef

2
ef
1

ˆˆˆ
r

e

r

eZZ

r

eZZ
HHH +

−
−

−
−+=  (2.1.4) 

em que, ef
1Ĥ  e ef

2Ĥ  são Hamiltonianos de átomos com um-elétron e com carga 

nuclear efetiva Zef, isto é, 

j
jj r

eZ
H

2
ef2

2
ef

2
ˆ −∇

µ
−=
h

  

A função tentativa para o estado fundamental (1s2) será aproximada por: 

0

2ef

0

1ef

0

2ef

0

1ef

3
0

3
ef

21

3
0

3
ef

21

3
0

3
ef

ef21ef11ef21100 );();();,(

a

rZ

a
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a

rZ/

a

rZ/

ss

ee
πa

Z

e
πa

Z
e

πa

Z
ZrψZrψZrrψ

−−

−−

=

















=≈

vvvv

 (2.1.5) 

Note que esta função é normalizada, e, portanto, calculamos a energia como: 

( ) ( )
12

2

22
ef

2

11
ef

2

2
2

1
1

212121ef

11ˆˆ

dd),(ˆ),(*)(

r

e

r
ZZe

r
ZZeHH

rrψHrrψZE

+−−−−+=

ττ= ∫ ∫
vvvv

 (2.1.6) 

em que L  simboliza o valor esperado do operador com relação à função de onda 

tentativa, 
1

L  o valor esperado do operador com relação à função de onda 

);( ef11 Zrψ s

v
. Como as funções );( ef11 Zrψ s

v
 e );( ef21 Zrψ s

v
 são normalizadas, teremos, 

1
11ef111ef1

*
1

1ef111ef1
*
12ef21ef2

*
1

21ef21ef111ef2
*
1ef1

*
11

)(ˆd);()(ˆ);(

d);()(ˆ);(d);();(

dd);();()(ˆ);();()(ˆ

rAZrψrAZrψ

ZrψrAZrψZrψZrψ

ZrψZrψrAZrψZrψrA

ss

ssss

ssss

=τ=

ττ=

ττ=

∫
∫∫

∫∫

vv

vvvv

vvvv

 (2.1.7) 

e também, 

21ef21ef1121ef2
*
1ef1

*
121 dd);();(),(ˆ);();(),(ˆ ττ= ∫∫ ZrψZrψrrAZrψZrψrrA ssss

vvvv
 (2.1.8) 

Tomando efZZ =  para átomos com um-elétron, teremos que, 
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0
2

22
ef

21 2
ˆˆ

an

eZ
HH −==  (2.1.9) 

isto é, as energias de átomos com um-elétron e carga nuclear efZ . 

Em que 0a  é o raio de Bohr e n é o número quântico principal. 

Ainda, para potenciais do tipo nCr , em que C é uma constante real, podemos aplicar 

o teorema virial e obter, 

EEEEEEEE 2
2

1

2

1
pppppc =⇒=+−=+=  (2.1.10) 

para 1−=n , como é o caso do Hamiltoniano de átomos e moléculas, em que cE  e 

pE  são os valores médios das energias cinética e potencial, respectivamente. 

Como vimos anteriormente, a energia de átomos com um-elétron é, 

0
2

22

2 an

eZ
E −=  (2.1.12) 

Substituindo no valor da energia potencial teremos, 









−==−=−=
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r
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r

Ze
E  (2.1.13) 

a qual fornece o seguinte valor esperado, 

0
2
ef1

an

Z

r
=  (2.1.14) 

quando substituímos Z por Zef. 

O valor esperado da repulsão entre os elétrons é obtido a partir do cálculo da 

integral de Coulomb presente em problemas de estrutura eletrônica é expresso por 

[Braga, 2007], 

0
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e
=  (2.1.15) 

Utilizando as condições, 

21 ĤĤ =  e 
21

11

rr
=  (2.1.16) 

e os valores anteriores esperados, podemos obter a energia total para o estado 

fundamental, n = 1, em função do parâmetro variacional Zef: 
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ou 
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Derivando esta equação em relação ao Zef: 
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 (2.1.18) 

e igualando a zero podemos determinar o valor de Zef que fornece a energia mínima, 

16

5
0

416
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ef −=⇒=






 +− ZZ
a

e
ZZ   

Então, para o átomo do hélio, isto é, Z = 2, teremos para a carga efetiva: 

68751
16

5
2ef ,Z =−=  (2.1.19) 

Isto significa que no hélio, de acordo com a função de onda tentativa dada 

pelo produto de duas funções 1s, cada elétron está sob ação de uma carga positiva 

igual a 1,6875 e não igual a 2. De fato, esse tratamento origina o conceito de 

blindagem da carga nuclear devido à repulsão eletrônica. No entanto, também é 

válida a afirmação que a repulsão eletrônica pode ser modelada pela blindagem da 

carga nuclear, e o sistema com muitos elétrons é simplificado para um modelo com 

funções de onda mono-eletrônicas e carga nuclear efetiva. 

Com o valor variacional de 165ef −= ZZ  podemos expressar a energia de qualquer 

átomo ou íon com dois elétrons e número atômico Z como, 
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 −−=  (2.1.20) 

Para o átomo de hélio (Z = 2) teremos, 

0
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 −−=   

a qual pode ser comparada com a energia exata do hélio: 
0

2

90362
a

e
,−  [Braga, 

2007]. 
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3.1.2. A Teoria da Perturbação 

Ao se calcular a órbita da Terra em torno do Sol omitia-se das equações 

todos os outros planetas. No entanto, erros foram encontrados, já que a atração de 

Júpiter, por exemplo, causa pequenas alterações na órbita terrestre. Para estimar 

estas pequenas correções, elaborou-se um método, na mecânica celeste, que 

permitia a utilização, como ponto de partida, da órbita terrestre não perturbada, 

calculada omitindo-se Júpiter, verificando-se diretamente as modificações que 

deviam ser introduzidas na órbita não-perturbada. 

O aperfeiçoamento dessa técnica, inclusive, levou até mesmo à descoberta 

de novos planetas como Netuno, que foi percebido a partir da perturbação que 

causava na órbita de Urano. 

A mecânica quântica seguiu a idéia da mecânica celeste, originando a teoria 

da perturbação, que visa obter soluções aproximadas de sistemas reais mais 

complexos, a partir das soluções conhecidas de certos sistemas-modelos mais 

simples. 

A teoria da perturbação tornou-se uma ferramenta muito importante para a 

descrição de sistemas quânticos reais, que têm soluções exatas difíceis de serem 

obtidas através da solução direta da equação de Schrödinger. Através da teoria da 

perturbação é possível usar soluções de Hamiltonianos simples para gerar soluções 

de sistemas complexos. Usam-se Hamiltonianos para os quais se conhecem 

funções de onda exatas, como, por exemplo, o átomo de hidrogênio, o oscilador 

harmônico quântico, o rotor rígido e a partícula na caixa para obter as soluções 

aproximadas de sistemas como, átomos multi-eletrônicos, vibrações de moléculas 

poliatômicas, rotação de moléculas assimétricas, transições eletrônicas em polienos 

conjugados, respectivamente. 

Por exemplo, a equação de Schrödinger para o átomo do hidrogênio tem 

solução exata e analítica, mas quando estamos lidando com o átomo de hélio 

teremos que utilizar métodos de aproximação, como a teoria da perturbação, 

utilizando as soluções do átomo de hidrogênio como ponto de partida. 
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Figura 4: Elétrons do hélio interagem gerando uma perturbação .V̂  

 

As soluções oriundas da teoria da perturbação são aproximadas, mas com 

freqüência geram resultados significativos e próximos do exato. 

Na teoria da perturbação conhecemos as soluções exatas de um dado 

sistema (não-perturbado) e que estas são utilizadas nas soluções de outro sistema 

(perturbado não conhecido) que apresenta as mesmas condições de contorno que o 

sistema não-perturbado. Em termos matemáticos temos que, 

nnn ψEψH =ˆ  (2.2.1) 

representa a equação cujas soluções não são conhecidas, e 

)0()0()0(0ˆ
nnn ψEψH =  (2.2.2) 

a equação cujas soluções são conhecidas exatamente. 

Introduzindo-se o parâmetro de ordem λ , que fisicamente pode representar o 

parâmetro de interação e descrever a transformação gradativa do sistema não-

perturbado, 0λ = , para o perturbado, 1λ = , temos que, 

VλHH ˆˆˆ 0 +=  (2.2.3) 

 

Teoria da Perturbação para sistemas não-degenerados 

Substituindo a equação 2.2.3 em 2.2.2 temos: 

( ) nnnn ψEψVλHψH =+= ˆˆˆ 0  (2.2.4) 

O próximo passo consiste em expandir a função de onda do sistema real numa série 

de potências em λ : 

( ) ( ) ( ) ( ) ...ψλ...ψλλψψψ k
n

k
nnnn +++++= 2210  (2.2.5) 

e a também a energia, 

( ) ( ) ( ) ( ) ...Eλ...EλλEEE k
n

k
nnnn +++++= 2210  (2.2.6) 

Nestas equações, ( )k
nψ  e ( )k

nE  representam as correções de ordem-k  da função de 

onda e da energia do estado n, respectivamente. Por exemplo, para 2=k , teremos 
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as correções de 2a. ordem para a função de onda ( )2
nψ  e para a energia ( )2

nE . Logo, o 

objetivo consiste em determinar estas correções para cada ordem. 

Espera-se que para uma pequena perturbação, os primeiros termos da série 

já forneçam boas aproximações para a função de onda e energia. 

Substituindo-se as expansões em série de potências para as funções de onda e 

energias na equação do sistema real teremos, 

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )...ψλλψψ...EλλEE

...ψλλψψVλH

nnnnnn

nnn

++++++=

++++
22102210

22100 ˆˆ
  

Multiplicando os termos e os organizando obtemos a seguinte equação polinomial 

em λ : 

( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ...ψEψEψEλψEψEλψEλ

...ψVψHλψHψVλψHλ

nnnnnnnnnnnn

nnnnn

++++++=

+++++
201102210011000

12021001000 ˆˆˆˆˆ
 (2.2.7) 

A solução desta equação polinomial implica que cada coeficiente de cada ordem do 

polinômio do lado esquerdo tem que ser igual ao correspondente do lado direito. 

Logo, as correções de ordem zero, primeira e segunda ordem, referem-se, 

respectivamente, a 0λ , 1λ  e 2λ . Portanto, 

Correção de ordem zero, 0λ : 
( ) ( ) ( )0000ˆ

nnn ψEψH =  (2.2.8) 

 

Correção de primeira ordem, 1λ : 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1001100 ˆˆ

nnnnnn ψEψEψHψV +=+   

que reorganizada fornece, 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0011010 ˆˆ
nnnnnn ψVψEψEψH +=−  (2.2.9) 

 

Correção de segunda ordem, 2λ : 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )201102120 ˆˆ

nnnnnnnn ψEψEψEψVψH ++=+   

que reorganizada fornece, 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )111022020 ˆˆ
nnnnnnnn ψVψEψEψEψH ++=−  (2.2.10) 

 

Estas equações podem ser generalizadas para ordens superiores, e as correções 

para as energias e para as funções de onda são obtidas ordem-a-ordem. Entretanto, 
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estas equações podem ser aplicadas somente para os casos em que as soluções 

não-perturbadas não são degeneradas. Caso contrário, as diferenças de energias 

que aparecem nos denominadores das correções das funções de onda e das 

energias podem ser nulas, causando divergências. Logo, é necessário tratar em 

separado o caso de sistemas não-perturbados que apresentam degenerescências. 

Teoria da Perturbação para estados degenerados 

 

Considere a equação de Schrödinger não-perturbada, 

)0()0()0(0ˆ
nnn ψEψH =  (2.2.2) 

que apresenta “d” autovalores degenerados, isto é, mesmas energias, 

( ) ( ) ( ) ( )00
3

0
2

0
1 dE...EEE ====  (2.2.11) 

Da mesma maneira, a equação de Schrödinger para o sistema real é dada por, 

nnn ψEψH =ˆ  (2.2.1) 

em que o Hamiltoniano também continua sendo expresso como, 

VλHH ˆˆˆ 0 +=  (2.2.3) 

Ainda, as energias de cada estado n devem satisfazer a condição, 

( )0
0

)(lim nn
λ

EλE =
→

  

assim como as funções de onda, 

( )0
0

)(lim nn
λ

λ ψ=ψ
→

  

Se ( )0
nE  é autovalor dos d estados degenerados, tem-se que uma combinação linear, 

( ) ( ) ( ) ( )00
33

0
22

0
11 ddψC...ψCψCψC ++++  (2.2.12) 

também será autofunção do Hamiltoniano não-perturbado. Logo, temos que, 

( )∑
=

→
=

d

j
jjn

λ
ψCψ

1

0

0
lim  com dn ≤≤1  (2.2.13) 

e as funções de onda de ordem zero podem ser expressas como, 

( ) ( )∑
=

=
d

j
jjn ψCφ

1

00  com dn ≤≤1  (2.2.14) 

Análogo ao caso da teoria de perturbação para estados não-degenerados, 

realizamos a seguinte expansão: 

( ) ( ) ( ) ( ) ...ψλ...ψλλψφψ k
n

k
nnnn +++++= 2210  com n  = 1, 2, 3, ..., d  (2.2.15) 

e 
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( ) ( ) ( ) ( ) ...Eλ...EλλEEE k
n

k
nndn +++++= 2210  com n  = 1, 2, 3, ..., d  (2.2.16) 

 

Substituindo as equações (2.2.15) e (2.2.16) na equação (2.2.1) temos, 

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )...ψλλψφ...EλλEE

...ψλλψφVλH

nnnnnd

nnn

++++++=

++++
22102210

22100 ˆˆ
  

que após multiplicação e reorganização fornece, 

( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ...ψEψEφEλψEφEλφEλ

...ψVψHλψHφVλφHλ

ndnnnnndnnnd

nnnnn

++++++=

+++++
201102210011000

12021001000 ˆˆˆˆˆ
 (2.2.17) 

 

Correção de ordem zero: 
( ) ( ) ( )0000ˆ

ndn φEφH =  (2.2.18) 

 

Correção de primeira ordem: 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1001100 ˆˆ

ndnnnn ψEφEψHφV +=+   

fornece após reorganização, 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0011010 ˆˆ
nnnndn φVφEψEψH +=+  com n  = 1, 2, 3, ..., d  (2.2.19) 

Multiplicando a equação 2.2.19 por ( )*
mψ
0 , em que m representa um dos estados dos 

estados degenerados não-perturbados, isto é, dm ≤≤1 , e integrando em todo o 

espaço obtemos, 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )00001100100 ˆˆ
nmnmnnmdnm ψVψψψEψψEψHψ −=−  (2.2.20) 

Usando a seguinte relação, 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )100100100 ˆ
nmdnmmnm ψψEψψEψHψ ==   

obtida da propriedade Hermitiana do operador Hamiltoniano e do fato das energias 

no conjunto d serem degeneradas, podemos mostrar que o lado esquerdo da 

equação 2.2.20 é igual a zero, e, portanto, 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0ˆ 00100 =− nmnnm φψEφVψ , com , ..., d, , m 321=   

Substituindo a combinação linear da equação 2.2.14 para ( )0
nφ  obtemos, 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0ˆ 00

1

100

1

=− ∑∑
==

jm

d

j
jnjm

d

j
i ψψcEψVψc  (2.2.21) 



Dissertação de Mestrado                                                                                   Lódino Serbim 

22 

Desde que as funções de onda de ordem zero ( )0
jψ  )21(  , ..., d, j =  dos estados 

degenerados são ortonormais, isto é, 

( ) ( )
mjjm ψψ δ=00  (2.2.22) 

em que mjδ  é o delta de Kroneker. 

Para m e j, entre 1 e d, na equação (2.2.21), teremos, 

( ) ( ) ( )[ ]∑
=

=δ−
d

j
jmjnjm  cEψVψ

1

100 0ˆ  com m = 1, 2, 3, ..., d  (2.2.23) 

Note que a equação acima representa um conjunto com d equações lineares 

homogêneas com d incógnitas: d , ..., c, cc 21 , que são os coeficientes das funções 

de onda de ordem zero ( )0
nφ  da equação (2.2.23). Mais explicitamente, esta equação 

é dada por, 

( )( )
( )( )

( )( ) 0

0

0

1
332211

23232
1

22121

13132121
1

11

=−++++

=+++−+

=++++−

dnddddd

ddn

ddn

cEVcVcVcV

cVcVcEVcV

cVcVcVcEV

L

M

L

L

 (2.2.24) 

em que, 

( ) ( )00 ˆ
jmmj ψVψV ≡   

Para que a equação (2.2.24) tenha solução não-trivial, o seguinte determinante tem 

que ser nulo, 

( )

( )

( )

0

1
21

2
1

2221

112
1

11

=

−

−

−

ndddd

dn

dn

EVVV

VEVV

VVEV

L

MOMM

L

L

 (2.2.26) 

em que, 

( ) ( ) ( ) ( )11
3

1
2

1
1 d, ... , E, E, EE   

são as raízes do determinante e as correções de 1a. ordem para as energias dos 

estados degenerados. Note que estas correções de 1a. ordem podem não ser 

degeneradas, de tal maneira, que os estados corrigidos podem ser agora total ou 

parcialmente não-degenerados. Uma vez obtidas estas correções de 1a. ordem das 

energias, voltamos para as equações (2.2.24) para encontrar os coeficientes jc  e 

assim obter o conjunto adequado de funções de onda de ordem zero, 
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( ) ( ) ( ) ( )00
22

0
11

0
ddn ψc...ψcψcφ +++=  com n = 1, 2, 3, ..., d  (2.2.27) 

para ser utilizado nas correções de ordem superior. 

 

3.1.3. Método Hartree-Fock-Roothaan  

O método Hartree-Fock busca a solução de forma aproximada para o estado 

eletrônico fundamental da molécula para uma dada configuração nuclear. Estados 

eletrônicos excitados com multiplicidades de spin diferentes do estado fundamental 

ou com simetria espacial também diferente podem ser obtidos por esse método. 

Serão consideradas somente moléculas com camada fechada, e, portanto, a função 

de onda eletrônica na aproximação Hartree-Fock é dada por um único determinante 

de Slater construído com spin-orbitais (funções monoeletrônicas), { }iϕ . Cada spin-

orbital iϕ  é o produto de um orbital espacial e uma função de spin (α  ou β ). A 

energia eletrônica dessa função de onda aproximada é, 

( )∑∑ −+=
ij

ijij
i

ii KJHE 22  (2.3.1) 

em que ijJ  e ijK  são os elementos de matriz dos operadores de Coulomb e de 

troca, respectivamente, com relação aos spin-orbitais iϕ  e jϕ , e iiH  são os 

elementos de matriz do operador de um-elétron. Os elementos de matriz de 

Coulomb descrevem as interações repulsivas médias elétron-elétron, isto é, os 

elétrons interagem via um potencial médio. Os elementos de matriz ijK  surgem 

devido às propriedades de anti-simetria e de indistinguibilidade dos elétrons, e iiH  

fornecem as energias cinéticas dos elétrons e de atração de cada elétron pelos 

núcleos. 

Podemos então minimizar a energia eletrônica dada pela equação 2.3.1 sujeita à 

condição de que os orbitais moleculares mantenham a sua ortonormalidade, isto é, 





=

≠
=δ=τϕϕ∫ ji

ji
ijji 1

0
(1)d)1( 1

*  (2.3.2) 

em que, o número entre parênteses especifica as coordenadas espaciais e 

eletrônica do elétron a que esse número se refere. 

O método dos multiplicadores (indeterminados) de Lagrange permite então 

minimizar uma função sujeita a uma dada condição, obtendo-se, para spin-orbitais 

reais, 
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( ) ∑∑ εϕ=ϕ







−+

j
jiji

j
jj KJH )1()1()1(ˆ)1(ˆ2)1(ˆ  (2.3.3) 

em que, Ĥ , jĴ  e jK̂  são os operados de um-elétron, de Coulomb e de troca, 

respectivamente, e jiε  são os elementos de matriz que representam os 

multiplicadores (indeterminados) de Lagrange. Da equação 2.3.3 fica claro que se 

definirmos o operador Fock ( F̂ ) como 

( )∑ −+=
j

jj KJHF )1(ˆ)1(ˆ2)1(ˆ)1(ˆ  (2.3.4) 

teremos, 

∑ εϕ=ϕ
k

kikiF )1()1()1(ˆ  (2.3.4) 

Considerando que a forma do operador de Fock é a mesma para todos os elétrons, 

podemos expressar o conjunto de orbitais moleculares, { }iϕ , como uma matriz 

coluna, ϕ , assim como a matriz dos multiplicadores (indeterminados) de Lagrange 

como uma matriz quadrada, ε , teremos então a forma matricial da equação 2.3.4, 

ϕ=ϕ ε)1(F̂  (2.3.5) 

Note que o somatório que aparece na equação 2.3.4 fornece o produto da matriz 

coluna, ϕ , com a matriz quadrada, ε , e que na equação 2.3.5, o operador de Fock 

atua em cada elemento (orbital molecular) da matriz coluna, ϕ . 

As formas detalhadas dos operadores que aparecem nas equações 2.3.3 a 2.3.5 

podem ser encontradas em vários livros de Físico-Química ou de Química Quântica 

[Levine, 2001] e não serão apresentadas aqui, pois não terão utilidade nas 

discussões e apresentações dos resultados. 

Entretanto, é possível demonstrar que o operador de Fock é invariante, isto é, não 

se modifica se realizarmos transformações unitárias dos orbitais moleculares. 

Matematicamente, isto significa que podemos encontrar um novo conjunto de 

orbitais moleculares, { } ϕ≡ϕi , que são obtidos dos orbitais originais, { } ϕ≡ϕi , que 

são solução da equação 2.3.4 ou 2.3.5, através de uma transformação unitária dada 

pela matriz quadrada U , 

ϕ=ϕ U  ou ϕ=ϕ tU  (2.3.6) 

em que, tU  é a transposta da matriz U . Note que a transformação é unitária se a 

seguinte relação for satisfeita, 
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1UUUU == tt  (2.3.7) 

tal que as duas transformação expressas na equação 2.3.6 são válidas. Substituindo 

a equação 2.3.6 na equação 2.3.5, teremos, 

ϕ=ϕ ttF εUUˆ  (2.3.8) 

que, quando multiplicada pela matriz U  à esquerda fornece, 

ϕ=ϕ ttF UεUUU ˆ  (2.3.9) 

Matematicamente, a invariância do operador de Fock significa que, 

FFF t ˆˆˆ == UU  (2.3.10) 

Ou seja, a equação 2.3.9 simplifica-se em, 

ϕ=ϕ tF UεUˆ  (2.3.11) 

Podemos então escolher uma transformação unitária U  que leva a matriz ε  para a 

forma diagonal diagε , fornecendo então, 

ϕ=ϕ diag
ˆ εF  (2.3.12) 

É comum suprimir a denominação “diag” ( εε →diag ) e também a barra sobre os 

orbitais ( ϕ→ϕ ) na equação 2.3.12, o que fornece as equações de Hartree-Fock, 

)1()1()1(ˆ iiiF ϕε=ϕ  ou ϕ=ϕ εF̂  (2.3.13) 

em que iϕ  é i-ésimo orbital molecular canônico e iε  a energia desse orbital. 

Realizamos a dedução detalhada da equação 2.3.13 para enfatizar que os orbitais 

moleculares canônicos são transformações unitárias de outros orbitais moleculares, 

e que, estas transformações unitárias não mudam os observáveis físicos do sistema, 

isto é, qualquer conjunto de orbitais moleculares fornecerá a mesma energia 

eletrônica total e a mesma densidade eletrônica, dentre outras propriedades 

moleculares. Além disso, da dedução da equação 2.3.13 fica claro que iε  são 

multiplicadores (indeterminados) de Lagrange e, ainda, não têm significado físico-

químico. Esse significado será obtido a seguir quando discutiremos o teorema de 

Koopmans. 

A solução da equação 2.3.13 é muito complicada e tem grande demanda 

computacional. Sendo assim, é comum expressar os orbitais moleculares iϕ  como 

uma combinação linear de orbitais atômicos (LCAO-MO, linear combination of atomic 

orbital – molecular orbital) ou de qualquer outro tipo de função, 



Dissertação de Mestrado                                                                                   Lódino Serbim 

26 

∑ χ=ϕ
p

ppii C  ou Cχ=ϕ  (2.3.14) 

em que { } χ≡χp  o conjunto de orbitais atômicos e piC  são os elementos de matriz 

dos coeficientes dos orbitais moleculares, C , e representam o peso ou contribuição 

do orbital atômico p no orbital molecular i. Substituindo a equação 2.3.14 na 

equação 2.3.13 e multiplicando o resultado por *
qχ  e integrando sobre todas as 

coordenadas espaciais, obtemos, 

( )∑ ==ε−
q

iqpqipq qpCSF K,2,1,0  ou εSCFC =  (2.3.15) 

em que, 

1
* (1)d)1(ˆ)1( τχχ= ∫ qppq FF  e 1

* (1)d)1( τχχ= ∫ qppqS  (2.3.16) 

são os elementos da matriz de Fock, F , e da matriz de recobrimento, S , entre os 

orbitais atômicos ou as funções da base, respectivamente. Se a matriz S  não for 

singular, podemos então obter sua inversa 1−S  bem como suas raízes: 21S  e 21−S . 

Com isso, a equação 2.3.15 pode ser reescrita como, 

( ) ( )( ) ( )CSεSCSεSCSFSCSSFεSCFC 2121212121212121 ===⇒= −−  (2.3.17) 

e se multiplicarmos à esquerda por 21−S  teremos, 

( )( ) ( ) ( ) ( )CSεCSSεSCSεSSCSFSS 21212121212121212121 === −−−−  (2.3.18) 

e se denotarmos, 

CSC 21~
=  e 2121~ −−= FSSF  (2.3.19) 

transformamos a equação 2.3.15 numa equação de autovalores, 

CεCF
~~~

=  (2.3.20) 

É a equação na forma 2.3.20 que é resolvida com os programas de química quântica 

computacional baseados no método de Hartree-Fock. De fato, a solução da equação 

2.3.20 é muito simples, basta diagonalizar a matriz de Fock transformada, F
~
, em que 

os elementos da diagonal da matriz diagonalizada são os autovalores { } ε≡εi  e os 

elementos da matriz que diagonaliza F
~
 são os autovetores, C

~
, isto é, os coeficientes 

dos orbitais moleculares transformados. Os coeficientes dos orbitais moleculares 

canônicos são, então, obtidos pela transformação inversa, 

CSC
~21−=  (2.3.21) 

Com esses coeficientes é possível calcular o valor do orbital molecular )(riϕ  em 

qualquer região do espaço, r , pois é dado pela combinação linear, 
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∑ χ=ϕ
p

ppii rCr )()(  (2.3.14) 

cujos coeficientes são conhecidos e cujas funções de base ou orbitais atômicos 

também têm formas analíticas conhecidas. De fato, essas funções são representas 

por Gaussianas em praticamente todos os programas de química quântica. Por 

exemplo, a função que representa o orbital 1s tem a forma, 
2)(

11 )( AA Rr
ss eNr −α−=χ  (2.3.22) 

em que sN1  é a constante de normalização, Aα  é o expoente do orbital e AR  são as 

coordenadas do núcleo A onde a função está centrada. Note então que dado um 

ponto no espaço, r , os valores numéricos de todas as funções de base (ou orbitais 

atômicos) nesse ponto são conhecidos e com isso, pode-se determinar os valores 

de todos os orbitais moleculares nesse ponto, a partir da combinação linear 2.3.14. 

Podemos então escolher um determinado valor numérico, por exemplo, 0,02 e 

determinar os pontos no espaço onde um dado orbital molecular tem esse valor, ou 

seja, os pontos no espaço onde o orbital tem o mesmo (iso) valor (0,02). Se unirmos 

todos esses pontos, teremos uma superfície na qual o orbital tem o mesmo valor 

(0,02). Essa é a superfície de isovalor (do inglês isovalues surface) e, de fato, ela 

fornece a forma do orbital molecular. Sendo assim, quando um programa que 

representa uma interface gráfica permite a visualização dos orbitais, o que de fato o 

programa está realizando é determinar a superfície na qual o valor do orbital 

molecular é o mesmo. Esses programas de visualização permitem ainda a 

representação espacial gráfica de várias outras propriedades moleculares que 

dependem da posição no espaço, como, por exemplo, a densidade eletrônica 

(quadrado da função de onda eletrônica) e o potencial eletrostático. Do exposto, fica 

claro que a mudança do isovalor alterará a forma, mas principalmente, o tamanho da 

representação gráfica do orbital molecular. 

 

3.1.4. Teorema de Koopmans  

O teorema de Koopmans [Szabo, 1989] afirma que dado um determinante 

0Ψ
N  formado por orbitais moleculares canônicos { }KK ,,,1 iϕϕ  com energias 

{ }KK ,,,1 iεε  que descreve um sistema com N elétrons, então a energia necessária 

para produzir um determinante i
N Ψ−1  formado pelos mesmos orbitais moleculares 
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canônicos, exceto o orbital iφ  que é removido { }KK ,,,1ϕ , isto é, que descreva um 

sistema com 1−N  obtido pela remoção de um elétron do orbital iφ , é igual ao 

negativo da energia desse orbital removido, i
N

i
N EE ε−=−−

0
1 . Entretanto, essa é a 

diferença de energia utilizada para obter a energia de ionização. Logo, o teorema de 

Koopmans fornece a energia de ionização de elétrons em orbitais moleculares 

canônicos que são mantidos fixos quando o sistema é ionizado. Similarmente, o 

teorema se aplica ao sistema com N elétrons que recebe um elétron, formando uma 

espécie com N + 1 elétron, que ocupa um orbital molecular canônico aφ  que era 

desocupado no determinante 0Ψ
N , ou seja, a

N
a

N EE ε−=−+
0

1 . Note que a mesma 

consideração de que os orbitais permanecem os mesmos quando o sistema recebe 

um elétron também é feita. 

O teorema de Koopmans fornece uma interpretação físico-química para os 

multiplicadores (indeterminados) de Lagrange ou as energias dos orbitais 

moleculares, iε . 

Para sistemas de camada fechada, o teorema de Koopmans normalmente 

fornece estimativas razoáveis para a energia de ionização, mas para afinidades 

eletrônicas os valores não são satisfatórios. Isto se deve ao cancelamento de erros 

devido à desconsideração da relaxação (modificação da função de onda ou da 

densidade eletrônica que acompanha um processo de perda ou captura de elétron) 

e da correlação eletrônica inerente ao método de Hartree-Fock. Uma forma de 

corrigir os erros na obtenção das energias de ionização é o consiste na utilização de 

métodos baseados em propagadores de elétron ou funções de Green, em particular 

o método OVGF (outer-valence Green’s function) [Zakrzewski, 1995]. 

 

 

3.1.5. Invariância do Centro de Massa em Vibrações  

Consideremos duas massa m1 e m2 interagindo através de um potencial que 

depende somente da distância relativa (x1 – x2), tal que U(x1, x2) = U(x1 – x2). 

Dada que a força é o negativo da derivada do potencial, é fácil mostrar que, 

2
2

21

1

21
1

)()(
f

x

xxU

x

xxU
f −=

∂

−∂
=

∂

−∂
−=  (2.5.1) 

o que surge da 3a. lei de Newton. 
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As equações de movimento para as duas massas serão: 

2
2
2

2

2
1

2
1

2

1
d

d
;

d

d

x

U

t

x
m

x

U

t

x
m

∂
∂

−=
∂
∂

−=  (2.5.2) 

Introduzimos a coordenada do centro de massas: i) 2211 xmxmMX += , em que, 

21 mmM += ; e ii) a coordenada relativa: 21 xxx −= . Essas coordenadas podem ser 

rearranjadas para fornecer os valores de x1 e x2 em termos de x e X da seguinte 

forma, 

xmMXMx
xmMxxmxmm

xmxmxmxxmxmxmxmMX
21

212121

2121112112211

)(

)(
+=⇒





−=−+=

−+=−+=+=

 

x
M
m

Xx 2
1 +=⇒ , e analogamente, x

M
m

Xx 1
2 −=  

(2.5.3

) 

Utilizando essas expressões para x1 e x2 nas equações de movimento 2.5.2, 

obtemos, 
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em que fizemos uso da regra da cadeia para determinar as derivadas do potencial 

com relação às coordenadas x1 e x2. Note ainda que, pelo fato do potencial 

depender somente da coordenada relativa x, isto é, U(x), a sua derivada com 

relação à x é total, e não parcial. Resumindo, 
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Somando-se as equações 2.5.5 obtemos, 

=⇒= )(0
d

)(d
2

2

tX
t

tX
M  constante (2.5.6) 

Concluímos, então, que a coordenada do centro de massas é uma constante de 

movimento, isto é, descreve um movimento retilíneo uniforme, já que a força 

atuando sobre o centro de massas é nula. 

As equações 2.5.5 podem ser rearranjadas nas seguintes formas, 



Dissertação de Mestrado                                                                                   Lódino Serbim 

30 

x

U

mt

x

M

m

t

X

d

d1

d

d

d

d

1
2

2
2

2

2

−=+      e    
x

U

mt

x

M

m

t

X

d

d1

d

d

d

d

2
2

2
1

2

2

=−  (2.5.7) 

Subtraindo-se as equações 2.5.7 obtemos, 
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Se denominarmos de massa reduzida, µ , a grandeza, 
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então, a equação 2.5.8 torna-se, 
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 (2.5.10) 

ou seja, é a equação de movimento para um sistema de uma partícula efetiva com 

massa (reduzida) µ . 

Portanto, o problema original de dois corpos descrito pela equação 2.5.2 pode ser 

reduzido a dois problemas efetivos de um corpo: 

i) centro de massas (equação 2.5.6), que descreve uma partícula efetiva com massa 

21 mmM +=  sob ação de uma força nula (movimento retilíneo uniforme); e 

ii) coordenada relativa (equação 2.5.10), que descreve o movimento de uma 

partícula efetiva com massa µ  sob ação de uma força 
x

U
fx d

d
−= , em que 21 xxx −=  

é a coordenada relativa. 

É importante notar que a separação do movimento do centro de massas do 

movimento relativo permite a solução do problema de dois corpos, transformando-o 

em dois problemas efetivos de um corpo. Entretanto, as soluções fornecem, por 

exemplo, a dependência dos valores da coordenada relativa com o tempo, isto é, 

)(tx , e não das coordenadas individuais. Logo, se o sistema de dois corpos forem 

duas massas ( 1m  e 2m ) ligadas por uma mola com constante de força k , as 

soluções das equações de movimento fornecem os valores de )(tx , e não os valores 

individuais de )(1 tx  ou )(2 tx . Em outras palavras, a solução )(tx  nos diz que as 

duas massas devem ser mover de maneira acoplada tal que a coordenada do centro 

de massa não varie com o tempo, isto é, =)(tX  constante, de acordo com a 
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equação 2.5.6. É a isso que se denomina de invariância do centro de massas 

durante uma vibração. 

 

3.2. Metodologia Computacional 

Fica evidente, a partir das teorias apresentadas, que os cálculos quânticos de 

moléculas e os conceitos associados não são tão triviais, principalmente quando um 

dos objetivos é alcançar estudantes de graduação. No entanto, existem vários 

programas computacionais que auxiliam os químicos fazendo cálculos mais 

complexos e ajudando-os a evidenciar conclusões importantes, inclusive através de 

interfaces gráficas. Por isso, eles se tornaram uma importante ferramenta no 

cotidiano dos químicos teóricos, e também de vários químicos experimentais. 

Alguns programas [Morgon, 2001] que podem ser utilizados em trabalhos de 

química quântica computacional estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1: Programas computacionais gratuitos e não gratuitos. 

Não Gratuitos Gratuitos 

o ADF o DeMon o MOLCAS o Dalton o Dirac 

o HyperChem o Q-Chem o Gaussian o Gamess o NWChem 

o TuboMol o Spartan o GaussView o Argus o Rasmol 

 

Listagens mais completas (mais de 200 programas computacionais) podem 

ser encontradas alguns sítios, tais como, 

• http://www.ccl.net; e 

• http://www.liv.ac.uk/Chemistry/Links/softwarecomp.html 

 

Na escolha dos programas computacionais para o desenvolvimento deste 

trabalho utilizou-se como critérios os que: 

1) Fossem bastante difundidos dentro da comunidade científica, de forma que os 

discentes fossem incentivados, na existência de dúvidas ou curiosidades, a 

participarem das diversas discussões acadêmicas, inclusive as existentes na 

Internet ou em outros meios; 

2) Tivessem entrada de dados e a verificação de saída desses diversificada. 

Com isto, o discente seria familiarizado com programas que apresentem ou 

não interfaces gráficas; 
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3) Fossem simples para a realização dos experimentos pretendidos; 

4) Fossem de fácil instalação. 

 

Os principais programas utilizados neste trabalho foram: 

• Microsoft Excel 2000, aqui denotado por MS-Excel. 

[sítio http://www.microsoft.com/pt/br/default.aspx]; 

• Gaussian 03W [Frisch, 2003.] aqui denotado por Gaussian03. 

[sítio http://www.gaussian.com]; 

• GaussView 3.07 [Frisch, 2003.] aqui denotado por GaussView. 

[sítio http://www.gaussian.com]; 

• Mathcad 2000 Professional [Mathsoft Inc., Cambridge, MA, USA], aqui 

denotado por Mathcad. 

[sítio http://www.ptc.com/appserver/mkt/products/home.jsp?k=3901]. 

 

3.2.1. Principais Características dos Programas que Utilizaremos: 

• MS-Excel: 

Confecção de gráficos. 

• Gaussian03: 

Otimização de geometria de moléculas, varredura da energia total mínima, 

obtenção das freqüências de vibração, cálculos de pontos críticos e das energias de 

orbitais canônicos e localizados. O programa utiliza a língua Inglesa. 

• GaussView: 

Interface gráfica para a preparação de arquivos de entrada e para a 

visualização de resultados de cálculos realizados com o programa Gaussian03. O 

programa utiliza a língua Inglesa. 

• Mathcad: 

Cálculo de determinantes de matrizes. O programa utiliza a língua Inglesa. 

 

 

3.2.2. Utilização dos Programas 

• MS-Excel: 

Não necessitaremos detalhar o uso do MS-Excel, já que acreditamos que os 

conhecimentos para o uso dele estão bastante difundidos. 
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• Gaussian03: 

 Após a sua instalação o programa pode ser iniciado (duplo clique no ícone e 

escolha no menu Iniciar) e a seguinte tela inicial é apresentada ao usuário        

(Figura 5). 

 

Figura 5: Tela inicial do programa Gaussian03. 

 

Clicando no menu File e depois em New, será aberta a janela referente à inclusão 

dos dados para o cálculo com o programa Gaussian03 (Figura 6): 

 

Figura 6: Tela de dados de entrada (input) do Gaussian03. 

 

Nesta janela inserimos os dados de entrada, chamados de input, da espécie 

que queremos estudar (íons, moléculas, aglomerados e etc.). A opção padrão 

(default) desse programa salva os dados de entrada (input) na forma de arquivos 

com extensões do tipo “gjf”. No caso dos resultados dos cálculos, output, as 

extensões são do tipo “out”. Por exemplo, arquivos que colocarmos o nome agua 

ficariam: agua.gjf (input) e agua.out (output). Esses arquivos podem ser abertos na 
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maioria dos editores de textos, como o Microsoft Word, WordPad, Bloco de Notas, 

BrOffice e outros. 

Detalharemos, a seguir, a janela do input: 

% Section: 

 Nesse campo são inseridos comandos e opções específicas de 

gerenciamento interno do programa. Em especial, se quisermos que um arquivo de 

saída fornecido pelo programa contenha mais dados sobre a estrutura eletrônica da 

molécula, orbitais e etc., devemos salvar um arquivo também com a extensão chk, 

usando na linha de comando desse item: 

Exemplo: %chk=água 

Uma opção útil de gerenciamento do programa é a especificação quantidade 

de memória alocada para a realização do cálculo, por exemplo: 

Exemplo: %Mem=128MB 

  

Route Section: 

 Nesse campo são inseridos os comandos que definem o tipo de método e o 

conjunto de funções de base que serão utilizados no cálculo, bem como as 

propriedades a serem calculadas, critérios de convergência e precisão do cálculo. 

Por exemplo, caso queiramos que uma molécula tenha sua geometria otimizada, 

usando o método Hartree-Fock e a base 6-31G [Pople, 1971]. 

Exemplo: # HF/6-31G opt 

 Vários tipos de trabalhos podem ser feitos usando métodos, bases e 

comandos informados no manual do programa, contido no sítio 

http://www.gaussian.com/, assim como no menu Help da tela inicial (Figura 5). 

 

Title Section: 

 O título do trabalho deve ser colocado nesta seção. Por exemplo, para um 

trabalho em que a molécula do ozônio fosse ser otimizada, o título poderia ser: 

Exemplo: Otimizacao do ozonio. 

  

Salientamos que os títulos são pessoais e não influenciam nos cálculos e 

resultados obtidos, servindo apenas para a organização e referência do usuário. 

 

Charge & Multipl.: 



Dissertação de Mestrado                                                                                   Lódino Serbim 

35 

 Nesse campo é inserida a carga da espécie e multiplicidade do estado 

eletrônico de interesse, obtido do número de elétrons desemparelhados. Por 

exemplo, para uma molécula neutra e que seja singleto, inserimos: 

Exemplo: 0 1 

 

Molecule Specification: 

 A especificação da espécie deve ser inserida nesse campo, e alguns 

exemplos estão ilustrados na Figura 7. 

 

Figura 7: Exemplos de especificação de moléculas. 

 

 Nos exemplos da Figura 7, a especificação da molécula é realizada nas 

denominadas coordenadas internas ou matriz-Z (Z-matrix). São fornecidas as 

distâncias entre dois átomos, os ângulos entre três átomos, e os ângulos diédricos 

(entre planos) definidos por quatro átomos não-colineares. A definição dos átomos é 

feita numericamente, em que o número do átomo corresponde à linha em que se 

encontra na especificação da molécula, tomando-se como número 1 o primeiro 

átomo da especificação. Coordenadas cartesianas ou misturas de coordenadas 

internas e cartesianas também podem ser utilizadas e são reconhecidas pelo 

programa. 

 

• GaussView: 

 Após a instalação, o programa GaussView pode ser iniciado (duplo clique no 

ícone e escolha no menu Iniciar). A tela inicial, ilustrada na Figura 8, é apresentada 

ao usuário. 
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Figura 8: Tela inicial do GaussView. Salientamos que a espécie mostrada não representa o modo padrão 

do programa. 

 

Podemos abrir arquivos de saída do programa Gaussian03 clicando em File, 

escolhendo a opção Open e depois procurando o diretório onde se encontra o 

arquivo desejado. 

Temos também, a opção de gerar estruturas de moléculas e realizar os 

cálculos de interesse com o programa Gaussian03. A maior vantagem desse 

programa é que todo processo de criação da estrutura, de especificação do cálculo e 

análise dos resultados pode ser feito visualmente com esta interface gráfica. 

Esse programa dispõe de um banco de dados interno com várias estruturas 

de espécies químicas relevantes que podem ser facilmente utilizadas clicando no 

ícone apontado pela seta na Figura 9. 

 

Figura 9: Seta apontando botão a ser clicado para utilizar estruturas de espécies químicas existentes no 

banco de dado do programa GaussView. 
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Para a criação de uma molécula, cuja estrutura não esteja no banco de dados, 

podem-se utilizar os átomos e/ou grupos funcionais comuns, já definidos no 

programa. Por exemplo, a escolha do átomo é feita no menu Select Element que 

ativa uma janela adicional apresentada na Figura 10. Nesta janela, além da tabela 

periódica para a seleção do elemento (denotada pela seta inclinada), pode-se 

escolher também sua valência (denotada pela seta horizontal). 

 

Figura 10: Janela para a seleção do elemento e escolha da valência e hibridização. 

 

Depois de selecionado o elemento e sua valência, na janela de confecção da 

espécie, clica-se com o botão esquerdo do mouse, pode-se inserir o átomo com sua 

valência preenchida automaticamente por átomo(s) de hidrogênio, conforme 

ilustrado na Figura 11. 

 

Figura 11: Janela de confecção vazia (esquerda) e com a molécula da água (direita). 

 

Pode-se configurar o modo de exibição da molécula e ainda clicar o botão 

direito do mouse para ativar o menu de configuração. As operações de rotação da 

molécula são realizadas mantendo-se o botão esquerdo do mouse pressionado 

sobre a molécula e movimentando o mesmo. Para aumentar a imagem mantém-se o 

botão direito do mouse pressionado sobre a espécie e movimenta-se. 
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Para realizar cálculos da espécie presente na tela, seleciona-se o menu 

Calculate seguida da opção Gaussian. A janela ilustrada na Figura 12 aparecerá na 

tela do computador, permitindo a escolha do método e do tipo de cálculo a ser 

realizado. 

 

Figura 12: Janela com opções para se realizar cálculos a partir do GaussView. 

 

Nota-se que o menu desta janela é uma versão gráfica para a inserção dos 

dados de entrada (input). Não há dificuldades para inserir as especificações de 

cálculo, desde que se saiba o tipo de método, funções de base, propriedades 

desejadas, etc. 

Para verificar os resultados pode-se escolher no menu principal do programa 

a opção Results (Figuras 8 ou 9), a partir a qual será possível a visualização de 

cargas parciais sobre os átomos, das formas dos orbitais, dos modos vibracionais, 

da varredura de energia, entre outros. 

Quando o arquivo aberto for do tipo “chk”, na opção Edit, no menu principal do 

programa (Figuras 8 ou 9), escolhe-se a opção MOs para visualização das formas 

dos orbitais, bem como, das suas ocupações (número de elétrons) e de um 

diagrama de energia, conforme ilustrado na Figura 13. 
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Figura 13: Ilustração da interface do programa GaussView para visualização dos níveis de energia dos 

orbitais moleculares e de suas ocupações. A seta indica o diagrama de energia da espécie ilustrada. 

 

 

 Ainda nesta janela, clicando-se em Visualize, selecionando os orbitais no 

diagrama de energia (tornam-se amarelos) e clicando-se em Update, poderemos 

visualizar a forma dos orbitais moleculares, como ilustrado na Figura 14 e indicado 

pela seta inclinada. 

 

Figura 14: Ilustração do diagrama de energia dos orbitais moleculares da água e da forma de um desses 

orbitais (indicado pela seta inclinada). O orbital molecular ilustrado é o que aparece selecionado com o 

quadrado vermelho dentre o conjunto em amarelo. 

 

Novamente em Edit e selecionando-se a opção Atom List, será possível 

verificar as distâncias e os ângulos entre os átomos. Ainda, em Edit, se 

selecionarmos Point Group obteremos o grupo de simetria da molécula. 

Esse programa apresenta ainda várias outras funções que podem ser 

exploradas pelo usuário na base da tentativa e erro, ou então estudadas no menu 

Help (Figuras 8 ou 9). 
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• Mathcad 2000 Professional: 

Esse programa será utilizado na determinação das raízes de determinantes 

de matrizes obtidas da teoria de perturbação de estados degenerados. Para isto, na 

tela inicial do Mathcad 2000 Professional, selecionaremos o menu View e depois, 

em Toolbars as opções: Calculator, Matrix, Evaluation, Greek e Symbolic. As janelas 

referentes a cada uma destas opções serão abertas para a inserção dos dados da 

matriz de interesse. 

 

3.3. Metodologia Prática 

Um dos objetivos deste trabalho consiste em aplicar experimentos 

computacionais aos estudantes do curso de Licenciatura em Química do 

Departamento de Química Fundamental da Universidade Federal de Pernambuco. 

Logo, serão apresentados os detalhes da preparação das aulas ministradas aos 

estudantes das disciplinas de Ferramentas para o Ensino de Química (segundo 

semestre de 2007) e Ensino de Química (primeiro semestre de 2008). 

 

3.3.1. Disciplina Ferramentas para o Ensino de Química 

 Ferramentas para o Ensino de Química, disciplina eletiva da grade curricular 

do curso de Licenciatura em Química, tem como meta apresentar e discutir as 

diversas ferramentas que possam auxiliar o processo de ensino-aprendizagem em 

Química. O uso de programas computacionais, então, sendo um dos recursos 

didáticos [Martin, 1998; Schaertel, 2004; Macomber, 1998; Paselk, 2002; Ramos, 

2005; Kantardjieff, 1999; Feller, 2004; Rice, 1999; Pearson, 2007.], foi apresentado 

aos discentes através de aula expositiva. 

 

Material utilizado: 

• 01 microcomputador AMD Duron 1.4 GHz, 512 MB de memória RAM, 40 GB de 

disco rígido, teclado e mouse; 

• Programas instalados: Sistema operacional Windows XP, Gaussian03W, 

GaussView 3.0.7 e Microsoft Excel 2000; 

• 01 Data- Show. 

 

Pré-requisitos: 
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 Sendo Ferramentas para o Ensino de Química uma disciplina eletiva, a 

possibilidade de haver uma distribuição heterogênea quanto aos conhecimentos dos 

estudantes torna-se maior. Com isso, a preparação da aula foi feita de forma que 

não fossem exigidos pré-requisitos, usando-se linguagens acessíveis a todos os 

períodos do curso e explicando-se os conteúdos prévios necessários. 

 No entanto, conhecimentos básicos de interpretação de espectro 

fotoeletrônico e da diferença entre orbitais canônicos e localizados seriam de grande 

valia para um melhor aprendizado. 

 

Apresentação: 

A aula foi apenas expositiva, tendo duração de 90 minutos e estiveram 

presentes 22 estudantes. Ela foi dividida em duas etapas: Na primeira apresentamos 

um breve histórico do uso de programas computacionais nas pesquisas em Química 

e algumas das principais características dos programas a serem usados. Na 

segunda parte, demonstramos como os cálculos podem ser realizados com os 

programas e interpretamos os principais resultados. 

Foram utilizados slides preparados com o programa Microsoft PowerPoint 

2000, que estão disponíveis no CD-ROM que acompanha este documento. 

 Os experimentos foram feitos em sala de aula e apresentados de forma 

expositiva utilizando-se data-show, e também estão disponíveis de forma detalhada 

no CD-ROM que acompanha este documento. 

 

Testes para aferições: 

A intenção desta aula/apresentação foi obter resultados prévios quanto ao 

entendimento dos discentes sobre o uso de programas computacionais para o 

ensino-aprendizado e para a pesquisa em Química que pudessem subsidiar a 

elaboração de um conjunto de aulas expositivas e práticas para a disciplina Ensino 

de Química. Não foram feitas avaliações formais, porém, debates ao término da 

aula/apresentação entre os estudantes, apresentador e coordenadores do curso de 

graduação foram aproveitados como forma avaliativa informal do aprendizado, além 

de servirem para que os estudantes pudessem opinar quanto ao conteúdo da aula e 

suas possíveis aplicações em salas de aulas no Ensino Médio e Superior. 

 

3.3.2. Disciplina Ensino de Química 
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 A disciplina Ensino de Química é obrigatória para os estudantes de 

Licenciatura em Química da UFPE e objetiva apresentar e discutir as formas de uso 

de recursos didáticos que possam facilitar o processo de ensino-aprendizagem em 

Química. 

 

Material utilizado: 

• 12 microcomputadores com 1.4 GHz e com configuração mínima de 512 MB de 

memória RAM, disco rígido com 40 GB, com monitores coloridos, teclados e 

mouses; 

• Programas instalados: Sistema operacional Windows XP, Gaussian03W, 

GaussView3.0.7, Mathcad 2000 Professional e Microsoft Excel 2000; 

• 01 Data-Show. 

 

Pré-requisitos: 

Visto que a disciplina Ensino de Química é ministrada para estudantes que já 

devem ter tido contato com o programa MS-Excel, já que faz parte do conteúdo 

lecionado na disciplina Introdução ao Microcomputador (1o. período do curso), 

supomos que a maioria dos discentes pudesse utilizá-lo sem muitos problemas. 

  

Apresentação: 

As aulas ocorreram entre os dias 31 de março e 09 de abril de 2008, e foram 

distribuídas da forma apresentada na Tabela 2. 

Tabela 2: Informações sobre as aulas. 

Aula teórica Aula Prática 

Quantidade de Aulas 01 Quantidade de Aulas 03 

Duração total 90 minutos Duração total 270 minutos 

Características 

Aula expositiva 

dividida em duas 

partes: teoria e 

apresentação de 

cálculos 

computacionais. 

Características 

Aulas práticas 

abordando 

experimentos 

computacionais. 
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O objetivo principal na aula teórica foi transmitir aos estudantes os conhecimentos 

necessários às aulas práticas como geometria molecular, ângulos diédricos, 

superfícies de energia potencial (mínimos locais e global de energia), barreiras de 

energia, modos normais de vibrações, equivalência e dependência de orbitais e 

vibrações, além de realizarmos a interpretação de espectros vibracionais e 

fotoeletrônicos, apresentarmos a teoria da perturbação para estados degenerados e 

a diferença entre orbitais canônicos e localizados. 

Nesta aula apresentamos um breve histórico da evolução do uso de 

programas computacionais nas pesquisas em Química, as suas principais 

características e, por fim, exemplos de cálculos e suas interpretações. 

Nas duas primeiras aulas práticas, os cálculos apresentados na aula teórica 

foram realizados pelos estudantes e, logo em seguida, foram refeitos pelo 

apresentador, que comparava os resultados obtidos com os dos estudantes. 

Discutiram-se, ao término de cada experimento, os arquivos de entrada (input) e 

saída (output), além dos resultados. Na terceira aula prática ocorreu o teste de 

aferição do aprendizado dos estudantes. 

 As aulas foram ministradas com auxílio de slides preparados com o programa 

Microsoft PowerPoint 2000, e estão disponíveis no CD-ROM que acompanha este 

documento, assim como a descrição detalhada dos experimentos computacionais. 

 

Testes para aferições: 

Não foi realizada avaliação na aula teórica, pois, na última das aulas práticas 

obteríamos os resultados dos testes aplicados aos estudantes. No entanto, ao 

término da aula teórica, os discentes exprimiram suas opiniões e dúvidas. 

Nas aulas práticas aferiu-se, de modo informal e não quantitativo, o aprendizado dos 

discentes dado o contato mais estreito entre professor e estudantes. A partir das 

discussões realizadas após o término dos experimentos nas primeiras aulas 

práticas, foi possível obter resultados informais das dificuldades e dúvidas dos 

estudantes. Na última aula prática, os estudantes foram submetidos a uma avaliação 

solicitando a realização de experimentos, averiguação dos resultados e suas 

interpretações, análogos aos realizados na primeira etapa das aulas práticas. O 

arquivo contendo esta aula também está disponível no CD-ROM que acompanha 

este documento. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dividiremos os resultados obtidos e as suas discussões em duas partes: i) 

computacional e ii) prática. Na parte computacional, discutiremos os resultados dos 

experimentos computacionais acompanhados dos resultados do modelo baseado na 

teoria de perturbação com estados degenerados. Na parte prática serão discutidos 

os resultados das aulas e de suas avaliações. 

 

4.1. Computacional 

Discutiremos os resultados dos experimentos propostos e aplicados em salas 

de aulas, e também do novo modelo utilizado na descrição dos espectros 

vibracionais e fotoeletrônicos. 

 

4.1.1 Obtenção da estrutura molecular da água e do ozônio 

Em qualquer experimento de química computacional é necessária a estrutura 

molecular (ou geometria) do sistema. Em geral, os programas de modelagem 

molecular ou as interfaces gráficas dos programas de química quântica como, por 

exemplo, o programa GaussView, dispõem de informações sobre geometrias 

padrões, isto é, distâncias de ligação, ângulos de ligação e ângulos diédricos 

característicos. Por exemplo, quando utilizamos o programa GaussView e 

escolhemos o átomo oxigênio com duas valências, o programa assume uma 

geometria tetraédrica, ou seja, o ângulo entre estas duas valências livres é igual a 

109,47°. Quando estas valências são saturadas por átomos hidrogênio 

(automaticamente, neste caso) o programa utiliza valores armazenados 

internamente para distância de ligação típica O–H, e então obtemos uma estrutura 

inicial para a água. Quando saturamos estas valências com ligações duplas com 

átomos oxigênio, a distância típica O=O é utilizada e obtemos a estrutura inicial para 

o ozônio. Entretanto, estas estruturas não são as mais adequadas, pois não 

consideram a relaxação dos ângulos e distâncias de ligação para o sistema em 

questão. Para tanto, é necessário otimizar a estrutura do sistema buscando a 

geometria que forneça a menor energia para um dado método computacional. Os 

resultados da otimização das moléculas de água e do ozônio com o método RHF/6-

31G(d) estão apresentados na tabela 3. 
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Tabela 3: Dados relativos às geometrias das moléculas de água e do ozônio. 

 Água Ozônio 

C
a
lc
u
la
d
o
sa

)  Distância 

de Ligação: 
0,947 Å 

Distância 

de Ligação: 
1,264 Å 

Ângulo de 

Ligação: 
105,6° 

Ângulo de 

Ligação: 
117,9° 

E
xp
e
ri
m
e
n
ta
is

b)
 Distância 

de Ligação: 
0,972 Å 

Distância 

de Ligação: 
1,273 Å 

Ângulo de 

Ligação: 
104,4° 

Ângulo de 

Ligação: 
116,75° 

 a)Método RHF/6-31G(d). b) [Silvestrelli, 1999; Ju-Xiang, 2007]. 

 

Cabe notar que as geometrias iniciais são muito importantes para a 

determinação da estrutura molecular final, já que os métodos de otimização utilizam 

algoritmos de busca por mínimos em superfícies que geralmente encontram o 

mínimo mais próximo da geometria inicial. A terminação deste processo de 

otimização se dá quando os valores das forças sobre os átomos, isto é, os 

gradientes da energia, são menores do que um valor pré-estabelecido. Sendo assim, 

esses algoritmos levam em consideração as forças sobre os átomos para determinar 

a direção em que a energia está diminuindo para, então, realizar incrementos ou 

decrementos das coordenadas atômicas de modo a chegar ao mínimo mais 

próximo; no entanto, caso interesse, pode-se obter o máximo. Logo, esses 

algoritmos não sobem barreiras, ou seja, realizam mudanças das coordenadas dos 

átomos em direção ao aumento de energia. 

Ainda com relação às estruturas iniciais, os programas de modelagem 

molecular, em geral, utilizam modelos baseados na TLV (hibridização, valências, 

ressonâncias, etc.) e distâncias típicas. A TOM não tem esta aplicação 

(semi)quantitativa e, portanto, requer a otimização de várias estruturas iniciais para a 

obtenção do mínimo global na superfície de energia potencial. 

De fato, o conceito de superfície de energia potencial e dos seus pontos 

críticos (mínimos, máximos, selas, etc.) é um dos mais importantes em Química, e, 

em química computacional a sua compreensão é fundamental. 
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4.1.2 Varredura do ângulo de ligação da água e do ozônio 

Com o objetivo de introduzir o conceito de superfície de energia potencial, os 

experimentos a seguir realizam a varredura automática do ângulo de ligação nas 

moléculas de água e do ozônio. Os resultados destas varreduras estão 

apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Valores das energias totais (em Eh ou hartree) em cada valor do ângulo de ligação (em ° ou 

graus). Os cálculos foram realizados com o método RHF/6-31G(d). 

Água Ozônio 
Energia Ângulo Energia Ângulo Energia Ângulo 
-76,00517 120 -224,14600 170 -224,23723 105 
-76,00827 115 -224,15609 165 -224,22155 100 
-76,01017 110 -224,16850 160 -224,19794 95 
-76,01074 105 -224,18212 155 -224,16415 90 
-76,00983 100 -224,19603 150 -224,11702 85 
-76,00734 95 -224,20946 145 -224,05225 80 
-76,00316 90 -224,22181 140 -223,96424 75 
-75,99720 85 -224,23258 135 -224,21779 70 

  -224,24134 130 -224,22221 65 
  -224,24764 125 -224,21155 60 
  -224,25101 120 -224,17325 55 
  -224,25090 115 -224,08419 50 
  -224,24661 110   

 

 Os gráficos da energia total versus o ângulo de ligação para as moléculas de 

água e de ozônio estão apresentados nas Figuras 15 e 16, respectivamente, e foram 

obtidos com o programa MS-Excel. 
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Figura 15: Gráfico da varredura do ângulo de ligação da água feito com o programa MS-Excel utilizando 

os valores da tabela 4. 

 

 Na figura 15, nota-se que com um ângulo de 105° a água tem a menor 

energia total, devendo então este ser o seu ângulo de ligação de equilíbrio ou 

otimizado, consistente com o valor encontrado automaticamente e apresentado na 

tabela 3. Este valor é semelhante ao valor experimental (104,4°), também 

apresentado na tabela 3. Note que o valor calculado pode ser refinado se utilizarmos 

um incremento menor que 5° para realizar a varredura. No entanto, o objetivo não é 

obter o melhor valor ou o valor mais refinado, e sim, introduzir o conceito de busca 

em superfície de energia potencial. De fato, variações do experimento de otimização 

podem ser realizadas para torná-lo mais geral e abrangente. Por exemplo, para a 

obtenção dos valores otimizados e apresentados na tabela 3, utilizamos a geometria 

inicial fornecida pelo programa GaussView, a saber, distância O–H e ângulo H–O–H 

iguais a 1,2 Å e 170,0°, respectivamente. Ou seja, partimos da esquerda do ponto 

mínimo no gráfico da figura 15. Entretanto, se partíssemos de uma geometria inicial: 

distância O–H igual 0,96 Å e ângulo H–O–H de 100,0°, obteríamos a mesma 

geometria final apresentada na tabela 3, já que o algoritmo de otimização busca o 

mínimo mais próximo, isto é, 105,6°. Outro aspecto a se notar é que esse valor 

difere de quase 1° do valor experimental por uma deficiência da função de onda 

utilizada (não inclusão dos efeitos de correlação eletrônica e conjunto pequeno de 

funções de base). Além do fato dos cálculos não levarem em consideração efeitos 

dinâmicos, como, por exemplo, dos movimentos de ponto zero e da deformação 

centrífuga, presentes na determinação experimental da geometria. 
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Ainda com relação aos resultados da figura 15, esses podem ser discutidos e 

generalizados para incluir a variação das energias dos orbitais moleculares em 

função do ângulo da ligação H–O–H. Nesse caso, teremos o diagrama de Walsh 

[Walsh, 1953] que é muito comum em livros-textos, entretanto, a sua obtenção 

permanece um mistério. Esse experimento não foi apresentado aos estudantes, e a 

discussão sobre a origem, obtenção e utilização dos diagramas de Walsh para a 

água e outras moléculas faz parte das perspectivas dessa dissertação. 

 

 

Figura 16: Gráfico de varredura do ângulo de ligação do ozônio feito com o programa MS-Excel 

utilizando os valores da tabela 4. 

 

A análise da figura 16 revela o ozônio apresenta dois ângulos de ligação O–

O–O, 120° e 65° para os quais a energia total é mínima, isto é, dois mínimos locais, 

e que a estrutura com ângulo igual a 120° é o mínimo global, pois apresenta a 

menor energia. Observamos ainda a presença de uma barreira de energia de 

aproximadamente 6,1 eV quando o ângulo de ligação é próximo de 75°. A estrutura 

correspondente a 120° é angular (simetria C2v) e a 65° é próxima da estrutura 

triangular (simetria D3h). Uma análise mais aprofundada das variações das energias 

dos orbitais moleculares pode revelar a origem e natureza da barreira de energia 

que surge em aproximadamente 75°. Entretanto, essa análise está fora do escopo 

da dissertação, principalmente pelo fato dos métodos HF e B3LYP não serem 

flexíveis o suficiente para fornecerem resultados quantitativos adequados. Apesar 

disso, as características qualitativas são bem reproduzidas pelo experimento 

proposto quando comparadas com as superfícies de energia potencial obtidas com 

métodos mais exatos, como os apresentados na figura 17. 
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Figura 17: Varredura do ângulo de ligação do ozônio calculada com o método MS-CASPT2 (multi-state 

multi-configurational second order perturbation theory) e função de base ANO-L 3 ζζζζ. Adaptada de De 
Vico, 2008. 

 

Note que apesar de simples, esse experimento é relevante, pois introduz as 

principais características de (hiper)superfícies de energia potencial: i) mínimo(s) 

local(is); ii) mínimo global; e iii) barreira de energia para interconversão entre as 

estruturas descritas pelos mínimos, e se maior profundidade teórica for o objetivo: 

interseção cônica. 

Os gráficos da das figuras 15 e 16 feitos com o programa MS-Excel podem 

ser visualizados também com o programa GaussView abrindo-se o arquivo de saída 

(output) do cálculo da varredura da superfície potencial, conforme ilustrado na figura 

18. A única diferença entre os gráficos obtidos com os programas MS-Excel e 

GaussView é a troca dos ângulos pelo número do passo (step) do incremento no 

eixo x. 

 

 

Figura 18: Gráficos de varredura do ângulo de ligação da água (esquerda) e do ozônio (direita), 

visualizados com o programa GaussView. 
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Os ângulos podem ser encontrados utilizando-se a seguinte relação: 

 

Apasso = Ainicial + [(número do passo) – 1] ×××× incremento 
 

em que, Ainicial é o ângulo inicial, (número do passo) é “Scan Step Number” na figura 

17, e incremento é o valor do incremento utilizado na varredura no arquivo de 

entrada (input) do cálculo. Como era de se esperar os dois procedimentos e os 

gráficos obtidos são equivalentes. Entretanto, fornece uma maior confiança ao 

estudante de que os gráficos fornecidos pelo programa GaussView estão corretos, já 

que os obteve manualmente com o programa MS-Excel. 

 

4.1.3. Visualização das vibrações moleculares da água e do metano 

Moléculas contendo N átomos têm 3N graus de liberdade referentes às três 

coordenadas cartesianas que descrevem cada átomo. Considerando uma estrutura 

semi-rígida para a molécula, podemos realizar a separação das três coordenadas do 

centro de massa do restante dos graus de liberdade da molécula. Essas 

coordenadas são referentes aos movimentos de translação da molécula nas três 

direções cartesianas do sistema fixo no laboratório. No caso de nenhuma força atuar 

sobre a molécula, vimos que, de acordo com a equação 2.5.6, as três coordenadas 

do centro de massa devem permanecer as mesmas (constantes). Dos (3N – 3) 

graus de liberdade restantes, podemos separar dois ou três graus de liberdade 

referentes as duas (linear) ou três (angular) rotações da molécula. Com isso, os (3N 

– 5) (molécula linear) ou (3N – 6) (molécula angular) graus de liberdade restantes 

referem-se às vibrações. Essas separações dos movimentos moleculares são muito 

úteis para a solução matemática das equações de movimento e na descrição dos 

espectros moleculares. Em particular, a separação do movimento do centro de 

massas é exata quando consideramos a molécula semi-rígida formada por átomos 

com massas pontuais. Com isso, temos que durante um movimento de rotação ou 

de vibração as coordenadas do centro de massas não podem variar, ou seja, deve 

haver invariância translacional quando a molécula realiza esses tipos de 

movimentos. Em termos matemáticos e físicos, esta separação envolve uma 

mudança de sistema de referência, em que passamos do sistema do laboratório, 

ilustrado na figura 19 (esquerda), para o sistema fixo no espaço e com origem no 

centro de massas, ilustrado na figura 19 (direta). De fato, podemos fazer uma 
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mudança de sistema de coordenadas desse último (fixo no espaço) para um sistema 

fixo na molécula, isto é, um sistema referencial que rotaciona junto com a molécula. 

Isso faz com que, um observador no sistema fixo na molécula observe a molécula 

realizando somente movimentos de vibração. Esta última transformação não será 

aqui abordada, pois para mostrar que os movimentos dos átomos são acoplados 

(dependentes ou coordenados) durante uma vibração, basta considerar a invariância 

translacional. 

 

 

Figura 19: Sistema de laboratório (esquerda) e sistema fixo no espaço com origem no centro de massas e 

(direita). 

 

Logo, podemos prever que a água terá 3×3 – 6 (angular) = 3 (três) vibrações 

que estão representadas na figura 20, através dos vetores de deslocamento. 

 

 

Figura 20: Representação esquemática dos vetores de deslocamentos (setas) que descrevem os movimentos 

dos átomos durante as três vibrações da água. Os vetores de deslocamento associados aos átomos oxigênio 

estão exagerados por motivos de visualização. 

 

Estes movimentos vibracionais, bem como os vetores de deslocamentos, 

podem ser visualizados e verificados a partir da abertura do arquivo de saída 

(output) desse experimento com o programa GaussView. 
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Para não haver translação (nem rotação), todos os átomos terão que 

participar da vibração. Este movimento coordenado dos átomos é denominado modo 

normal de vibração. 

Pode-se, ainda, prever e interpretar o espectro vibracional da água utilizando-

se modelos clássicos do tipo massa-mola. Isto é, as moléculas são representadas 

por massas (átomos) ligadas por molas (ligações químicas) com constantes de força 

características. Com isso, temos que as moléculas são descritas por osciladores, 

isto é, massas ligadas por molas, com freqüências vibracionais dadas pelas 

constantes de força e massas reduzidas [Griffiths, 2005]. Podemos então modelar os 

movimentos vibracionais da água como sendo descritos pelos osciladores O–H1, O–

H2 e H–H, em que este último descreve, de fato, a deformação angular associada 

ao aumento/diminuição do ângulo de ligação H1–O–H2. Os osciladores O–H1 e O–

H2 envolvem estiramentos (alongamento/compressão) que, em geral, por levarem 

ao rompimento de ligações químicas, têm freqüências (ou números de onda) 

maiores que os osciladores que descrevem deformações angulares. A razão é que 

esses não envolvem rompimento de ligações, já que os átomos que definem as 

extremidades do ângulo de ligação não estão ligados (por exemplo, oscilador H–H 

na água). Esses mesmos tipos de modelagens e previsões qualitativas valem para 

outras moléculas como NH3, CH4, BH3, etc. Notamos então que, para essas 

moléculas, assim como para a água, teremos osciladores do tipo A–H (A = B, C, N, 

O, S, Si, P, Al, etc.) que devido às simetrias dessas moléculas terão que ser 

equivalentes. Em outras palavras, as ligações A–H são idênticas (mesmas 

distâncias de equilíbrio, mesmas constantes de forças, etc.), o que tornam também 

os osciladores associados A–H idênticos, ou melhor, equivalentes. Entretanto, 

podemos supor que esses osciladores equivalentes podem ou não ser 

independentes. Para a água, teremos então dois osciladores equivalentes (O–H1 e 

O–H2) e um associado à deformação angular com freqüência distinta. Se os 

osciladores equivalentes forem independentes, eles terão necessariamente a 

mesma freqüência, tal que podemos prever duas transições no espectro vibracional 

da água, a saber, deformação angular e estiramento O–H, que esta última é 

duplamente degenerada, isto é, dois osciladores com a mesma freqüência. A 

representação esquemática dessa modelagem está ilustrada na figura 21. 
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Figura 21: Previsão do espectro vibracional da água considerando os osciladores O–H equivalentes e 

independentes. 

 

Entretanto, como durante uma vibração o centro de massas não pode variar, 

temos que os dois osciladores equivalentes (O–H1 e O–H2) não podem ser 

independentes. Ou seja, se mudarmos, por exemplo, somente as coordenadas do 

átomo H1 (estiramento O–H1), necessariamente as coordenadas do centro de 

massas irá também mudar, já que os outros átomos permaneceram estáticos. Logo, 

teremos que variar as posições dos três átomos de maneira coordenada (acoplada) 

como ilustrado na figura 20. Considerando então que esses osciladores são 

equivalentes, mas não independentes, temos que eles poderão oscilar somente de 

duas maneiras coordenadas: simétrica, em que os dois osciladores 

alongam/comprime simultaneamente; ou anti-simétrica, em que um oscilador alonga 

enquanto o outro comprime simultaneamente. Considere uma curva de energia 

potencial típica de ligações simples como a ilustrada na figura 22 para a espécie OH 

calculada com o método UCCSD(T)/cc-pVTZ [Woon, 1993]. 
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Figura 22: Curva de energia potencial para o OH (dubleto) calculada com o método UCCSD(T)/cc-

pVTZ.
1
 

 

 Podemos observar da figura 22 que a compressão (ou encurtamento) da 

ligação a partir da distância equilíbrio leva a um aumento mais pronunciado da 

energia do que o seu alongamento. Logo, podemos prever que o estiramento anti-

simétrico (alongamento e compressão simultânea) deve ter uma freqüência ou 

número de onda maior que o estiramento simétrico (alongamento e alongamento 

simultâneo), já que o seu custo energético é maior. A razão para isso é que num 

estiramento anti-simétrico, sempre haverá uma ligação sendo contraída, e, portanto, 

está-se amostrando a região à esquerda da distância de equilíbrio, a qual é mais 

energética. No caso de um estiramento simétrico, a amostragem se dá mais na 

região à direita, a qual apresenta menor energia. Com isso, podemos prever que o 

espectro vibracional da água terá a forma esquematizada na figura 23. 

Logo, no caso dos osciladores O–H equivalentes e não independentes, 

podemos prever um espectro vibracional com três picos: dois referentes aos 

osciladores O–H e um referente ao oscilador H–H, conforme ilustrado na figura 23. 

O espectro vibracional da água pode ser calculado com métodos de química 

quântica e, por exemplo, visualizados com o programa GaussView, conforme 

ilustrado na figura 24. 

                                                 
1 Note que esse é outro experimento que pode ser realizado juntamente com as varreduras 
dos ângulos de ligação da água e do ozônio. Entretanto, esse experimento tem um custo 
computacional mais elevado devido à precisão quantitativa requerida, além de ser mais 
complexo do ponto de vista teórico, pois envolve espécie com camada aberta (dubleto) e a 
inclusão explícita dos efeitos de correlação eletrônica. 
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Figura 23: Previsão do espectro vibracional da água considerando osciladores O–H equivalentes e não 

independentes. A transição com maior freqüência corresponde ao estiramento anti-simétrico. 

 

 

 

Figura 24: Espectro vibracional de infravermelho (acima) e de espalhamento Raman (abaixo) da água 

calculado com o método RHF/6-31G(d). 

 

Como era de se esperar, a previsão do espectro utilizando osciladores 

equivalentes e não independentes é a correta. É também possível calcular, com o 

método de química quântica escolhido, as intensidades de absorção na região do 

infravermelho e da seção de choque de espalhamento Raman. Desprezando as 

características quantitativas, como as intensidades e atividades, podemos, através 
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da leitura dos valores, com auxílio do programa GaussView, indicar que os picos 

referem-se aos movimentos ilustrados na figura 25. 

 

 

Figura 25: Movimentos de vibração da água e as atribuições das bandas do espectro de infravermelho. 

 

 Notamos ainda que os resultados e atribuições apresentadas na figura 25 

corroboram a descrição qualitativa dada aos números de onda dos estiramentos 

simétricos e anti-simétricos baseada na forma da curva apresentada na figura 22. 

 Analogamente à descrição dos movimentos de vibração da água, para o 

metano prevemos 9 (nove) modos de vibração que podem ser calculados com 

métodos de química quântica, visualizados, por exemplo, com o programa 

GaussView, e ilustrados conforme a figura 26. 
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Figura 26: Movimentos de vibração do metano calculados com o método RHF/6-31G(d) e visualizados 

com o programa GaussView. 

 

Assim como descrito para a água, os movimentos de vibração ilustrados na 

figura 26 podem ser verificados a partir da abertura do arquivo de saída (output) 

deste experimento com o programa GaussView. 

Ainda, para prevermos e interpretarmos o espectro vibracional do metano 

utilizaremos dois tipos de osciladores C–H equivalentes: independentes e não 

independentes. Análogo ao caso da água, se os osciladores C–H equivalentes forem 

independentes podemos prever um espectro vibracional com duas bandas: uma 

referente aos osciladores H–H (deformação angular H–C–H) e um referente aos 

osciladores C–H (quadruplamente degenerados), conforme esquematização na 

figura 27. 
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Figura 27: Previsão do espectro vibracional do metano considerando os osciladores C–H equivalentes e 

independentes. 

 

Assumindo que os osciladores C–H equivalentes não sejam independentes 

podemos prever que a banda de estiramento C–H apresentada na figura 27, no 

espectro de vibração do metano, será separada em duas bandas correspondentes 

aos movimentos acoplados simétricos e anti-simétricos. De maneira análoga, a 

banda referente ao modo de deformação angular (osciladores H–H) também será 

separada em duas bandas, conforme esquema ilustrativo apresentado na figura 28.  

 

 

Figura 28: Previsão do espectro vibracional do metano utilizando-se osciladores equivalentes e não 

independentes. 
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Ao compararmos as previsões dos espectros ilustrados nas figuras 27 e 28 

com aqueles obtidos com métodos de química quântica e visualizados com o 

programa GaussView (ilustrados na figura 29), percebemos que, como esperado, a 

previsão, considerando os osciladores C–H equivalentes e não independentes, é a 

correta. 

 

 

Figura 29: Espectro vibracional de infravermelho (acima) e de espalhamento Raman (abaixo) do metano 

calculado com o método RHF/6-31G(d). 

 

Este experimento é ilustrativo também do fato que o estiramento C–H 

simétrico não é ativo no espectro de absorção na região do infravermelho, pois não 

há variação do momento dipolar da molécula durante a vibração. Fica evidente 

então que para a obtenção de todas as freqüências vibracionais fundamentais dessa 

molécula é necessário ter também o espectro vibracional Raman. 

Similarmente ao caso do espectro vibracional da água, as ferramentas de 

visualização tornam simples e imediata a identificação dos modos vibracionais do 

metano. Em particular, podemos identificar os números de onda em ~3200 cm–1 e 

~3300 cm–1 no espectro Raman na figura 29 como os estiramentos C–H simétrico e 

anti-simétrico. De fato, esta ferramenta permite fazer todas as atribuições das 

vibrações do metano conforme esquematizadas na figura 30. 
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Figura 30: Movimentos de vibração do metano e as atribuições das bandas dos espectros de infravermelho 

e Raman. 

 

 

4.1.4. Visualização dos orbitais moleculares canônicos e localizados 

Para a água 

 As formas e as energia dos orbitais moleculares canônicos podem ser 

visualizada a partir do arquivo do tipo checkpoint com o programa GaussView, 

conforme instruções para tais experimentos (vide CD-ROM), cujos resultados estão 

ilustrados na figura 31. 
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Figura 31: Ilustração da janela aberta como programa GaussView para a visualização da ocupação, 

energia e forma dos orbitais moleculares canônicos da água. Cálculo realizado com o método RHF/6-31G. 

 

A partir da janela ilustrada na figura 31 podemos visualizar que a água tem 5 

(cinco) orbitais moleculares ocupados, dentre eles estão o orbital de caroço (orbital 

1), os de ligação (2 e 3) e os orbitais dos pares de elétrons isolados (4 e 5), o que 

pode ser confirmado pela forma dos orbitais. Note que, devido à natureza 

deslocalizadas dos orbitais moleculares canônicos, nem sempre estas distinções 

entre orbitais de ligação e de par de elétrons isolados são claras como no caso da 

figura 31. 

Ainda, no diagrama de energias, na figura 31, podemos verificar que todos os 

orbitais têm energias diferentes, isto é, não são degenerados. Logo, de acordo com 

o teorema de Koopmans, podemos prever que o espectro fotoeletrônico da água 

deverá ter 5 picos atribuídos a cada um dos 5 orbitais moleculares canônicos 

ocupados, conforme esquema ilustrativo apresentado na figura 32. 
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Figura 32: Energias dos orbitais moleculares canônicos da água (direita), formas dos quatro últimos 

orbitais moleculares canônicos ocupados da água (alto à esquerda) e a esquematização do espectro 

fotoeletrônico previsto (inferior à esquerda).  

  

 Como mencionado na Metodologia, podemos realizar transformações 

unitárias dos orbitais moleculares canônicos e manter a energia total, a densidade 

eletrônica e outros observáveis físicos da molécula invariantes. Algumas dessas 

transformações consistem em alterar as formas e energias desses orbitais de modo 

a torná-los localizados [Shriver, 1994]. Por exemplo, pode-se realizar a 

diagonalização da matriz densidade eletrônica para a obtenção dos orbitais naturais 

[Weinhold, 2005]. Esses orbitais são localizados e estão ilustrados na figura 33, 

juntamente com o diagrama dos níveis de energias. 
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Figura 33: Ilustração da janela aberta como programa GaussView para a visualização da ocupação, 

energia e forma dos orbitais moleculares localizados da água. Cálculo realizado com o método RHF/6-31G 

e localização usando orbitais naturais. 

 

 Note que dos cinco orbitais ocupados, o com menor energia (1) continua 

tendo a natureza de orbital de caroço, os orbitais de valência (2 e 3) associados às 

ligações O–H são degenerados e os associados aos pares de elétrons isolados (4 e 

5) não são degenerados. De fato, se esse processo de localização fosse perfeito, 

teríamos que esses dois últimos orbitais (4 e 5) também seriam degenerados e 

teriam a forma das famosas “orelhas de coelho” características do tratamento pela 

teoria de ligação de valência. Entretanto, dada a simetria desses orbitais e dos 

orbitais moleculares canônicos, o procedimento de localização não é perfeito, e os 

mantém não degenerados. Isso não prejudica as análises desse e dos próximos 

experimentos já que estaremos interessados somente nos orbitais de ligação, e 

esses são localizados perfeitamente por todos os procedimentos de localização 

disponíveis no programa Gaussian03. 

 Se extrapolarmos a utilização do teorema de Koopmans para orbitais 

localizados, lembrando que foi demonstrado somente para orbitais moleculares 

canônicos, podemos então prever que esta representação fornecerá quatro picos no 

espectro fotoeletrônico, atribuídas a cada um dos quatro orbitais com diferentes 

energias, conforme ilustração na figura 34. 
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Figura 34: Energias dos orbitais moleculares canônicos da água (direita), formas dos quatro últimos 

orbitais moleculares localizados ocupados da água (alto à esquerda) e a esquematização do espectro 

fotoeletrônico previsto (inferior à esquerda).  

 

Note que o teorema de Koopmans não é necessariamente válido para orbitais 

localizados, mas no tratamento pela teoria de ligação de valência é possível 

demonstrar um teorema equivalente. Além disso, nesse tratamento, os orbitais 

associados aos pares isolados de elétrons também seriam localizados e então 

preveríamos somente três picos ou bandas no espectro fotoeletrônico da água. 

Confrontando as previsões com o espectro experimental [Simons, 1992; 

Allison, 1978] apresentado na figura 35, percebemos que o cálculo utilizando orbitais 

moleculares canônicos fornece a descrição (qualitativa) correta. 
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Figura 35: Espectro fotoeletrônico parcial (região de valência) da água. Adaptado de Simons, 1992. 

 

Para o metano 

 No caso do metano, realizando procedimentos semelhantes aos 

apresentados para a água, teremos como resultado dos cálculos com orbitais 

moleculares canônicos um orbital de caroço e quatro orbitais de ligação, sendo três 

destes degenerados. A previsão do espectro fotoeletrônico, novamente utilizando a 

aproximação de Koopmans, forneceria três picos diferentes, um deles referente aos 

três orbitais de ligação com mesma energia, conforme ilustração na figura 36. 

 

 

Figura 36: Energias dos orbitais moleculares canônicos do metano (direita), formas dos quatro últimos 

orbitais moleculares canônicos ocupados do metano (alto à esquerda) e a esquematização do espectro 

fotoeletrônico previsto (inferior à esquerda). 
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Já no caso dos orbitais localizados, teremos um orbital de caroço e quatro 

orbitais localizados nas ligações C–H, conforme ilustração na figura 37 (superior à 

esquerda). Note que, assim como no caso da água, esses orbitais podem ser 

obtidos por rotações uns dos outros. Como não há uma direção ou orientação 

preferencial no espaço, nenhuma dessas orientações pode ser privilegiada, e então 

os orbitais terão que necessariamente ser degenerados, como mostrado 

quantitativamente na figura 37 (lado direito). Logo, a previsão do espectro 

fotoeletrônico fornece somente dois picos diferentes, um atribuído ao orbital de 

caroço e o outro aos quatro orbitais de ligação com a mesma energia, conforme 

esquema na figura 37 (inferior à esquerda). 

 

 

Figura 37: Energias de ionização dos orbitais moleculares localizados do metano (direita), formas dos 

quatro últimos orbitais moleculares localizados ocupados do metano (alto à esquerda) e a esquematização 

do espectro fotoeletrônico previsto (inferior à esquerda). 

 

Comparando os espectros fotoeletrônicos previstos nas figuras 36 e 37 com o 

espectro experimental [Hamrin, 1968; Anslyn, 2006] apresentado na figura 38, 

verificamos novamente que o espectro previsto a partir dos orbitais moleculares 

canônicos é o que explica, pelo menos qualitativamente, as características 

espectrais do metano. 
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Figura 38: Orbitais moleculares canônicos do metano calculados com o método RHF/6-31G e as 

atribuições do espectro fotoeletrônico experimental do metano. Espectro experimental adaptado de 

[Anslyn, 2006]. 

 

 Note que a consideração de grandezas equivalentes e não independentes 

não tem conseqüências drásticas nas previsões dos espectros vibracionais e 

fotoeletrônicos de moléculas simétricas. No caso do metano, a aplicação da 

aproximação de Koopmans de maneira direta e sem referência aos estados 

fotoionizados fornece somente dois picos no espectro fotoeletrônico quando 

utilizamos a TLV. Isso causou e causa sérios problemas para a aceitação e uso 

quantitativo da TLV, sendo apontada como uma falha da teoria. De fato, essa 

análise e conclusão não são corretas, pois não levam em consideração o 

equivalente do teorema de Koopmans para a TLV, nem considera os efeitos dos 

estados fotoionizados (catiônicos) do metano. Considerando que as energias de 

ionização são diferenças entre as energias do cátion e da espécie neutra, a remoção 

de um elétron de uma das quatro ligações ou orbitais de ligação causa a quebra da 

degenerescência desses orbitais e fornece duas energias distintas, em concordância 

(qualitativa) com o espectro experimental. Entretanto, se insistirmos em utilizar a 

aproximação de Koopmans para as energias de ionização, então essa descrição é 

inadequada. Uma maneira de manter a aproximação de Koopmans, juntamente com 

orbitais de ligação (ou localizado) degenerados, consiste em permitir que esses 

orbitais perturbem-se mutuamente. Esse mesmo tratamento pode ser dado aos 

osciladores equivalentes para prever os estiramentos simétricos e anti-simétricos 

não degenerados. 
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4.1.5. Teoria da perturbação de estados degenerados aplicada aos espectros 

vibracionais e fotoeletrônicos  

 

A consideração de que os osciladores equivalentes ou as ligações 

equivalentes sejam independentes traz inconsistências quando modelamos os 

espectros vibracionais e fotoeletrônicos de moléculas contendo essas entidades. 

Logo, para sanar essas inconsistências propomos um tratamento quantitativo que 

inclua as interações entre os osciladores equivalentes ou entre as ligações 

equivalentes baseado na teoria de perturbação com estados degenerados. Esse 

tratamento será limitado à 1a. ordem, pois as perturbações são pequenas. 

Usando a teoria da perturbação em sistemas com energias degeneradas 

resulta em valores das energias corrigidas em 1a. ordem com perda (parcial) da 

degenerescência. Essas energias corrigidas são obtidas da resolução de um 

determinante de matriz com dimensão igual ao número de estados degenerados. 

Com isto, poderemos prever os espectros vibracionais e fotoeletrônicos para 

moléculas como água e metano (vide CD-ROM), utilizando osciladores e orbitais 

equivalentes, isto é, mantendo a simetria das ligações. 

 

Espectros de vibração 

 Os modos de vibração ocorrem na molécula da água devido aos osciladores 

O–H e o H–H. Como vimos anteriormente, os osciladores O–H1 e O–H2 são 

equivalentes, mas não podem ser independentes se quisermos reproduzir 

(qualitativamente) o espectro vibracional da água. Os casos em que esses 

osciladores são tratados de forma independente ou não estão sumarizados na figura 

39. 
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Figura 39: Previsão dos espectros de vibração para a água assumindo osciladores O–H equivalentes e 

independentes ou não. 

 Se os osciladores O–H forem tratados de maneira dependente ou acoplados, 

em que este acoplamento é dado pela perturbação constante V, então podemos 

utilizar a teoria da perturbação com estados degenerados para obter as correções 

de 1 a. ordem para as energias. No caso da água, consideraremos os dois 

osciladores O–H equivalentes com energias degeneradas, α , e utilizando a equação 

2.2.26 com d = 2, teremos, 
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Uma explicação visual para os resultados dos cálculos acima está apresentada na 

figura 40. 
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Figura 40: Quebra da degenerescência quando os osciladores O-H na água são acoplados. As energias 

foram transformadas em freqüências de transição. 

 

 Uma vez obtidas as raízes ( 1E  e 2E ) do determinante, é possível retornar à 

equação secular 2.2.23 ou 2.2.24, que para o caso da água torna-se, 
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que pode ser resolvida com os valores VαE −=1  e VαE +=2  para fornecer, 
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ou seja, os dois osciladores O–H1 e O–H2 serão acoplados de tal maneira que 

forneçam os dois modos de vibração, 
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simétrico e anti-simétrico. Fica evidente então que no modo de estiramento simétrico 

os dois osciladores se alongam ou se comprimem simultaneamente ( 21 cc = ), e no 

modo de estiramento anti-simétrico enquanto um dos osciladores se alonga o outro 

se comprime ( 21 cc −= ). Esses resultados para as energias e os modos de vibração 

explicam completamente o espectro vibracional não só da água como de qualquer 

molécula angular do tipo AX2. 
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No metano, assim como no caso da água, consideraremos que os quatro 

osciladores equivalentes C–H podem ser independentes ou não, desta forma, são 

dadas as previsões do seu espectro vibracional sumarizadas na figura 41. 

 

 

Figura 41: Previsão dos espectros de vibração para o metano assumindo osciladores C–H equivalentes e 

independentes ou não. 

 

Considerando, como no caso da água, que os quatro osciladores C–H estão 

acoplados por uma perturbação V constante, teremos, 
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 (4.1.5) 

Note que este determinante leva a uma equação de 4o. grau que pode ser 

fatorada e resolvida ou então o próprio determinante pode ser resolvido utilizando o 

método de cofatores. No presente experimento, propomos que os estudantes 

utilizem o programa de manipulação algébrica Mathcad. 

Os resultados dos cálculos apresentados na equação 4.1.5 estão 

qualitativamente ilustrados na figura 42. 
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Figura 42: Quebra da degenerescência quando os osciladores C-H no metano são acoplados. As energias 

foram transformadas em freqüências de transição. 

  

Similarmente ao caso da água, o acoplamento dos osciladores C–H 

equivalente no metano por uma perturbação causa a quebra da degenerescência 

das energias desses osciladores no padrão apresentado na figura 42. As raízes 

obtidas da solução desse determinante (equação 4.1.5) podem ser utilizadas na 

solução da equação secular para fornecer as contribuições de cada oscilador para 

os modos de vibração. Veremos que três dessas soluções são combinações anti-

simétricas dos coeficientes ( 321 ,, ccc  e 4c ) que representam as contribuições de 

cada um dos quatro osciladores C–H para o modo de vibração e a quarta solução 

correspondem à combinação simétrica desses coeficientes. Isso fornece a 

explicação completa do espectro vibracional do metano e de qualquer outra 

molécula do tipo AX4. Esta análise pode ser estendida diretamente à moléculas do 

tipo AX3, como, por exemplo, NH3, BH3, AlH3, 
+
3OH , +

3SH , +
3CH , dentre outras. 

Note que a perturbação V no caso das vibrações moleculares não tem origem 

física, mas sim matemática, pois se origina do acoplamento entre os osciladores 

para manter a invariância translacional (e rotacional). Entretanto, temos que as 

diferenças entre as freqüências ou números de onda das vibrações associadas aos 

estiramentos simétrico (νsim) e anti-simétrico (νanti), isto é, ∆ν = (νanti – νsim) deve ser 

igual a duas vezes, três vezes ou quatro vezes a perturbação V para moléculas do 

tipo AX2, AX3 e AX4, respectivamente. Em outras palavras, os valores das 
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perturbações para moléculas ou íons moleculares do tipo AXn devem ser iguais a 

nV ν∆= . Utilizando os experimentos com a água e o metano os estudantes estão 

aptos a identificar e calcular os números de onda dos estiramentos simétricos e anti-

simétricos. Realizamos cálculos MP2/6-311++G(d,p) para as moléculas H2O, NH3 e 

CH4. Os valores dos números de onda dos estiramentos estão apresentados na 

tabela 5, juntamente com os valores calculados para a perturbação nessas 

moléculas. 

 

Tabela 5. Valores dos números de onda (em cm–1) dos estiramentos simétricos ( sim
~ν

) e anti-simétricos ( anti
~ν ) das ligações A–H calculados com o método MP2/6-

311++G(d,p)a). 

Molécula anti
~ν  sim

~ν  V (cm–1)b) V(H2O)/V 

H2O 3975 (3756) 3855 (3657) 60 (50) 1,00 (1,00) 

NH3 3655 (3444) 3512 (3337) 48 (36) 1,25 (1,39) 

CH4 3212 (3019) 3076 (2917) 34 (25) 1,76 (2,00) 
a)Os valores entre parênteses se referem aos dados experimentais obtidos no sítio 

http://cccbdb.nist.gov/ em “Vibration data” (visitado em 10/02/2009). b) nV ν∆= ~  para 

moléculas do tipo AHn. 

 

 Note que a perturbação para água é maior que para a amônia, que é maior 

que para o metano. Note que essa ordem é a mesma que a ordem dos valores das 

massas dos átomos centrais, bem como dos valores dos números de ondas dos 

estiramentos das ligações A–H. A correlação do valor da perturbação V, com massa 

do átomo central, pode ser explicada pelo fato de que quanto maior essa massa 

maior deve ser a perturbação para que o centro de massas permanece inalterado. 

Note que esse procedimento e análise podem ser estendidos para outras moléculas 

como BeH2, H2S, BH3, PH3, SiH4, dentre outras, pois os resultados calculados para 

as freqüências vibracionais com o método MP2/6-311++G(d,p) são muito confiáveis, 

como pode ser observado na tabela 5. Essa constitui uma das perspectivas desse 

trabalho. 
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Espectros fotoeletrônicos 

Como no caso do uso da teoria de perturbação com estados degenerados no 

tratamento de espectros vibracionais, pode-se aplicar esta teoria no tratamento de 

espectros fotoeletrônicos com orbitais localizados (degenerados). Com isso, 

podemos manter a descrição adequada de orbitais de ligação equivalentes para 

moléculas simétricas e obter uma descrição apropriada semi-quantitativa dos 

espectros fotoeletrônicos. 

A localização dos orbitais moleculares canônicos da água fornece, como 

esperado, orbitais de ligação degenerados. A utilização da aproximação de 

Koopmans para esses orbitais é inadequada, como já discutido e ilustrado na figura 

34. Entretanto, se considerarmos que esses orbitais, ou melhor, que os pares de 

elétrons das ligações O–H possam interagir via uma perturbação V constante, então 

teremos um problema análogo ao tratamento do espectro vibracional da água. Ou 

seja, a perturbação, quebra a degenerescência dos orbitais de ligação, fornecendo 

as energias: VαE −=1  e VαE +=2 , em que α, nesse caso, corresponde a energia 

degenerada dos orbitais localizados (de ligação) e V representa a interação 

repulsiva entre os pares de elétrons das ligações. Note que se aplicarmos a 

aproximação de Koopmans, poderemos prever corretamente o espectro 

fotoeletrônico da água, como discutido anteriormente para o caso dos orbitais 

moleculares canônicos. 

De forma análoga, se permitirmos que os pares de elétrons das ligações C–H 

no metano interajam via uma perturbação V constante, as correções de 1a. ordem 

da energia quebram a degenerescência das energias desses orbitais localizados 

equivalentes e fornecem os seguintes valores (equação 4.1.5): VE 31 −α=  e 

VEEE +α=== 432 . Com esses valores para as energias dos orbitais de ligação é 

possível utilizar a aproximação de Koopmans e descrever corretamente o espectro 

fotoeletrônico do metano. 

Logo, se permitirmos que interações entre as ligações ocorram, podemos 

continuar utilizando a aproximação de Koopmans nas energias dos orbitais de 

ligação (equivalentes), e conciliar a descrição qualitativa das ligações químicas com 

as características espectrais de moléculas simétricas. 

Note que este modelo faz uma conexão direta e quantitativa com o valor da 

perturbação V e o modelo VESPR (repulsão entre os pares de elétrons da camada 
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de valência). Entretanto, como vimos para os casos de moléculas do tipo AHn, o 

valor da perturbação é dado por, nV )EI(∆= , em que ∆EI é a diferença entre as 

energias de ionização associadas aos elétrons das ligações A–H. Como essa é uma 

grandeza mensurável ou calculável com métodos de química quântica, podemos 

então estabelecer relações quantitativas entre o modelo VESPR e diferenças de 

energias de ionização. 

 

4.1.6. Análise crítica de alguns textos  

Salientamos que conclusões errôneas podem ser encontradas tanto para os 

resultados dos cálculos com orbitais moleculares canônicos e orbitais localizados 

(de ligação de valência) quanto para suas interpretações. 

Os orbitais moleculares canônicos de valência do metano consistem de três 

orbitais ligantes degenerados e um não. Tentando interpretar esses resultados ou 

tentando realizar transposições didáticas, alguns autores, educadores e 

pesquisadores escrevem, ensinam e concluem erroneamente que das quatro 

ligações C–H no metano, somente três seriam equivalentes, e, sendo assim, não 

teria uma simetria tetraédrica. Ainda, mesmo sem cometer erros graves como 

esses, a utilização de orbitais moleculares canônicos na interpretação das ligações 

químicas pode levar a conclusões conflitantes ou incorretas, mesmo para moléculas 

simples como M2, em que M = Li, Na, K. Para tais interpretações, a teoria de ligação 

de valência (TLV), nas suas várias formulações, parece ser a mais adequada. 

Entretanto, dada à demanda computacional da TLV, métodos baseados na análise 

de orbitais localizados, tais como NBO (“natural bond orbital”) [Weinhold, 2005], têm 

sido extensamente empregados em análises qualitativas e quantitativas das 

ligações químicas, fornecem correlações com os modelos químicos empíricos 

[Pauling, 1960]. Entretanto, como já salientado, a utilização desse tipo de 

representação dos orbitais pode causar inconsistências e discordâncias na 

interpretação de espectros moleculares, principalmente, quando simplificações são 

realizadas nas execuções dos cálculos e transposições didáticas são empregadas 

nas interpretações. 

Logo, dado o caráter complemente das duas representações: canônicos × 

localizados, vários livros textos sugerem divisões para aplicações dessas 

representações: 1) a TOM fornece orbitais moleculares canônicos (deslocalizados) 
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que são adequados para descrever as energias do sistema e os espectros; 2) a TLV 

utiliza orbitais localizados que são adequados para descrever estruturas 

moleculares e ligações químicas. Essa dicotomia nas abordagens dos livros textos 

será explorada mais detalhadamente a seguir realizando análises críticas de partes 

relevantes de alguns desses livros. 

A seguir, foram feitas traduções da língua inglesa de alguns trechos de livros, 

os textos com traduções estão destacados por aspas. 

O livro “Inorganic Chemistry” [Shriver, 1994] tem na seção 2.8 subseções que 

tratam da localização (“Localization”) e ligações localizadas e hibridizações 

(“Localized bonds and hybridization”). Nestas subseções é contrastado o caráter 

localizado da formulação de Lewis da ligação química e caráter deslocalizado dos 

orbitais moleculares. Afirmam que na formulação de Lewis: “ambas ligações O–H na 

água, por exemplo, são tratadas como localizadas, estruturas equivalentes, porque 

cada uma consiste de um par de elétrons compartilhado entre O e H”. Afirmam ainda 

que: “esta característica parece estar ausente quando da aplicação da teoria de 

orbitais moleculares, pois os orbitais moleculares são deslocalizados, e os elétrons 

que os ocupam ligam todos os átomos juntos, e não apenas um par de átomos 

vizinhos. O conceito de uma ligação A–B existindo independentemente de outras 

ligações na molécula, e o de ser transferível de uma molécula para outra, parece ter 

sido perdido”. Entretanto, utilizam “o fato de que a teoria quântica mostra que 

podemos utilizar uma combinação linear de orbitais e ainda obter a mesma 

distribuição eletrônica total e a energia de uma molécula. O mesmo é verdadeiro dos 

orbitais moleculares: combinações de orbitais moleculares ocupados podem ser 

formadas tal que resultem numa mesma distribuição eletrônica total, mas os orbitais 

individuais são distintamente diferentes”. Considerando os dois orbitais moleculares 

ocupados a1 e b1 da água pode-se formar a soma a1 + b1 levando a um orbital 

localizado num par O–H e a diferença a1 – b1 levando a um orbital localizado no 

outro par O–H, conforme ilustrado na figura 43 adaptada da figura 2.32 do livro-texto 

em questão. 

 



Dissertação de Mestrado                                                                                   Lódino Serbim 

78 

 

Figura 43: “Os dois orbitais ocupados 1a1 e 1b2 da molécula H2O e as suas soma 1a1 + 1b2 e diferença 1a1 – 

1b2. Em cada caso formamos um orbital localizado entre um par de átomos”. Figura correspondente à 

figura 2.32 da referência [Shriver, 1994]. 

 

Ainda, afirmam que, “desde que estas são duas maneiras equivalentes de descrever 

a mesma população eletrônica total, uma descrição não pode ser dita como sendo 

melhor que a outra. Portanto, está razoavelmente bem justificado o uso da descrição 

localizada de uma molécula quando a evidência química sugere que ela é 

apropriada”. Note que, em geral, este livro-texto é utilizado em disciplinas 

introdutórias de química inorgânica, e logo nos primeiro capítulos é apresentada esta 

dicotomia entre as duas representações: localizada × deslocalizada, que no futuro irá 

se refletir na diferenciação e na criação de pré-conceitos científicos associados às 

teorias de ligação de valência e de orbitais moleculares. Os autores vão mais além, 

e propõem, numa tabela, sugestões de “quando é apropriado selecionar uma 

descrição deslocalizada ou uma descrição localizada”. Essa “Table 2.6” está 

reproduzida na tabela 6. 

 

Tabela 6. “Uma indicação geral das propriedades para as quais as descrições 

localizada e deslocalizada são apropriadas”. 

Localizada 

apropriada 

Deslocalizada 

apropriada 

Forças de ligações Espectros eletrônicos 

Constantes de força Fotoionizações 

Comprimentos de ligações Afinidades eletrônicas 

Acidez de Brønsted Magnetismo 

Descrição VSEPR da geometria 

molecular 

Descrição por diagramas e Walsh da 

geometria molecular 

 Potenciais padrão de redução 



Dissertação de Mestrado                                                                                   Lódino Serbim 

79 

 

O livro “Modern Physical Organic Chemistry” [Anslyn, 2006] relata, na página 

827, um texto com título traduzido: Metano – Orbitais Moleculares ou Ligações 

Simples Discretas com sp3 híbridos? Traduzindo-se este texto, tem-se: “Químicos 

tipicamente descrevem o metano com quatro ligações do tipo σ C–H equivalentes, 

cada uma resultante da união de um orbital sp3 híbrido oriundo do carbono e um 

orbital 1s do hidrogênio. No entanto, o orbital molecular obtido usando-se a teoria 

Hartree-Fock descreve uma situação diferente. Qual visualização é correta? Ambos 

modelos são válidos e cada um tem pontos fortes e fracos. Contudo, somente a 

descrição do modelo do Orbital Molecular pode explicar as energias de ionização do 

metano observados experimentalmente por espectroscopia fotoeletrônica. [...].” 

Com figuras (sendo uma delas a figura 1, adaptada, inserida na introdução 

desta dissertação) apresentadas na mesma página, os autores citam que a TLV 

prevê apenas um pico de valência no espectro fotoeletrônico do metano, enquanto 

que a TOM prevê os dois picos de valência. Claramente há uma influência sobre os 

leitores a respeito da predominância da TOM (ou até mesmo, para leitores menos 

preparados, induzindo a falsa idéia de que a TLV está incorreta, não devendo ser 

utilizada). No entanto, em momento algum do texto é citado que a TOM apresenta 

limitações e erros na descrição da geometria e ligações. 

 A leitura do texto supracitado do livro pode induzir a conclusão errada sobre a 

geometria do metano, como foi feita no livro Elementos de Química Quântica [de 

Souza, 2007], que relata na página 92: “[...] Por exemplo, enquanto a TLV prevê que 

todas as quatro ligações Carbono-Hidrogênio da molécula de metano terão igual 

comprimento e força (os quatro orbitais híbridos sp3 do carbono são iguais), a TOM 

prevê que uma das ligações será mais curta e mais forte que as outras três (possui 

maior caráter s), fato que é comprovado experimentalmente pela espectroscopia de 

fotoelétrons”. Os autores claramente expressam que o metano tem uma das 

ligações diferentes, o que leva os leitores à conclusão errônea que a sua geometria 

não é tetraédica. 

 O livro A Chemist’s Guide to Valence Bond Theory [Shaik, 2008] explica o 

espectro fotoeletrônico do metano da seguinte forma (texto traduzido e adaptado): 

“[...] A TLV, que usa orbitais de ligação localizados (LBOs), parece inútil para 

interpretar espectros fotoeletrônicos. Esta teoria descreve os elétrons que ocupam 

os orbitais de ligação localizados equivalentes, no entanto, os resultados 
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experimentais da espectroscopia fotoeletrônica discordam com as conclusões 

obtidas a partir da TLV. Um exemplo desta falha é o espectro fotoeletrônico do 

metano, que apresenta dois picos diferentes na região de valência. Estes picos 

correspondem aos orbitais moleculares a1 e t2, mas não aos quatro LBOs 

equivalentes da teoria de hibridização de Pauling. Examinaremos o problema 

cuidadosamente, nos termos dos LBOs, para demonstrar que a TLV fornece 

resultados adequados. 

Uma representação física correta para o cátion do metano pode ser uma 

combinação linear de quatro formas, tal que a função de onda não é distinguível 

para os quatro LBOs. A “Figure 5.7” extraída da referência [Shaik, 2008] ilustra as 

estruturas de ligação de valência e seus respectivos determinantes. 

 

Cada estrutura envolve uma situação de ligação localizada. Nós usaremos os 

LBOs, que derivam da transformação unitária dos orbitais moleculares canônicos. 

Como tal, estes LBOs podem ser ortogonais, [...]. Então, para se calcular a interação 

21 ϕϕ −  do elemento de matriz entre as estruturas 1ϕ  e 2ϕ  (neste caso são simples 

determinantes), primeiro coloca-se os orbitais de ambos determinantes na máxima 

correspondência, por meio de uma transposição em 2ϕ . Os dois determinantes 

transformados diferem por só um spin-orbital, dc ≠ , de modo que este elemento de 

matriz é simplesmente β . Voltando para as estruturas VB originais 1ϕ  e 2ϕ , 

encontra-se que estes elementos de matriz são negativos: 
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β−===ΦΦ ddccbbaaHdccbbaacbbaaddHdccbbaaH effeffeff
21  (5.11) 

Isto pode ser generalizado para qualquer par de estruturas de valência ji ϕϕ −  na 

“Figure 5.7” como, 

β−=ΦΦ j
eff

i H  (5.12) 

Diagonaliza-se a matriz hamiltoniano no espaço das quatro configurações, 41 ϕϕ − , 

para obter os quatro estados do cátion do metano. Os padrões de interação são 

mostrados esquematicamente, e a diagonalização pode ser executada com um 

programa de Hückel para uma molécula que tenha a mesma conectividade, 

mostrada na “Figure 5.7”, com a existência de todos os elementos de matriz β− . A 

matriz de Hückel correspondente é mostrada no “Scheme 5.2”, 

0=

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

E

E

E

E

βββ
βββ
βββ
βββ

 

Scheme 5.2 

A diagonalização da matriz de Hückel acima, com β  negativo fornece os estados 

finais do cátion do metano, que mostram as interações como na “Figure 5.7”. Estes 

estados catiônicos exibem uma divisão, um estado mais baixo triplamente 

degenerado, o 2t2, e um acima, 2a1. [...] Deste modo, a TLV prediz corretamente que 

o metano tem dois picos de ionização, um (IP1) com energia baixa corresponde à 

transição para estados degenerados 2T2, e um (IP2) com alta energia corresponde à 

transição para o estado 2A1. [...]” 

Este trecho do livro apresenta uma explicação do espectro fotoetrônico do 

metano através do uso correto da TLV que leva em consideração os estados 

catiônicos. Porém essa formulação é bastante complicada, fazendo uso de cálculos, 

teorias e conceitos da mecânica quântica relativamente profundos. Ainda, para tal 

explicação, os autores fazem uso de estruturas diferentes do cátion +
4CH  e das 

energias transição de entre seus estados inicial e final: 11A1 para 
2T2 e 1

1A1 para 

22A1, ou seja, tem que haver um abandono da aproximação de Koopmans para as 

energias de ionização. 

Ademais, existem artigos [Simons, 1992] que tentam explicar as razões que 

os espectros fotoeletrônicos de moléculas com N energias de ionização idênticas 
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não apresentarem N picos de energias e, além disso, o motivo pelo qual os 

espectros vibracionais produzirem freqüências vibracionais distintas para moléculas 

com ligações equivalentes. A seguir, seguem trechos traduzidos e adaptados deste 

artigo, que tem como título: “Por que ligações equivalentes apresentam picos 

distintos no espectro fotoeletrônico”. 

 “Estudantes de química são freqüentemente incomodados pela observação 

de que moléculas com ligações equivalentes apresentam freqüências vibracionais 

distintas. Por exemplo, a molécula de água, que tem duas ligações equivalentes, 

produz estiramentos simétricos e assimétricos com freqüências no espectro de 

infravermelho. Outra indagação seria quanto às quatro ligações equivalentes do 

metano, que produzem dois picos distintos no espectro vibracional na região do 

estiramento C–H. 

Estudantes freqüentemente perguntam: Se existem quatro ligações 

equivalentes no metano, por que não existem quatro energias vibracionais iguais? 

Perguntas análogas à anterior surgem quando ligações equivalentes ou 

orbitais com pares de elétrons isolados são discutidas. A água tem duas ligações 

equivalentes O–H e dois orbitais com pares de elétrons isolados. Então, por que o 

seu espectro fotoeletrônico exibe dois picos para os orbitais com pares de elétrons 

isolados e mais dois picos para as ligações O–H? Este artigo aborda estas 

questões, enfatizando a diferença entre as ligações ou orbitais equivalentes ou 

independentes. 

A seguinte questão fundamental é abordada no presente artigo: Em 

moléculas que têm N ligações equivalentes simétricas (por exemplo, a água, com 

duas ligações idênticas O–H; a amônia com três ligações idênticas; e o metano com 

quatro ligações idênticas), por que os espectros fotoeletrônicos de moléculas com N 

energias de ionização idênticas não apresentam N picos de energias? 

A chave para essa questão é compreender a diferença entre ligações 

equivalentes e ligações independentes ou não interagentes. Energias de orbitais 

diferentes podem estar presentes mesmo quando só estão presentes ligações 

equivalentes. [...]” 

O autor demonstra utilizando métodos de mecânica clássica e de química 

quântica e através de cálculos que as duas ligações idênticas O–H da água são 

dependentes, pois as freqüências dos estiramentos simétricos e anti-simétricos 

dependem dos mesmos termos, de acordo com as equações, 
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De forma semelhante, no espectro fotoeletrônico, a energia das transições será 

dada por: 

( )21
2

1
σ−σ=σ A      e     ( )21

2

1
σ+σ=σS  

 

O autor explica, ainda, neste artigo o motivo da amônia ter três picos no espectro 

fotoeletrônico. Cabe notar que a abordagem matemática e física dada pelo autor 

envolve, por exemplo, a mecânica clássica nas formulações de Lagrange e de 

Hamilton, inclusive o uso das equações de movimento nessas formulações para a 

determinação dos movimentos vibracionais na água. Faz ainda uso da equação de 

Schrödinger dependente do tempo e da sua solução para dois orbitais de ligação O–

H e da similaridade com as equações clássicas de Lagrange para o movimento 

vibracional. Apesar de rigoroso, profundo e das conexões realizadas, a abordagem 

adotada pelo autor está muito além do conhecimento e formação tradicional de 

estudantes de química. 

 

 

4.1.7. Experimento adicional: um modelo quantitativo para o espectro 

fotoeletrônico  

 

Numa tentativa de conciliar as duas representações (orbitais canônicos e 

orbitais localizados) para a descrição dos orbitais em moléculas simétricas, 

propomos um modelo quantitativo que mantém a representação de orbitais 

localizados e a aplicação da aproximação de Koopmans para a descrição dos 

espectros fotoeletrônicos. Esse modelo permite ainda determinar valores para as 

interações entre pares de elétrons de ligações, podendo assim ser utilizado para 

estender quantitativamente o modelo VESPR. 

A proposta desse modelo e experimento surgiu após a introdução dos outros 

experimentos em salas de aula, em que se verificou que os conceitos: equivalente, 

independente, localizado, deslocalizado, foram de difícil compreensão. Logo, não 
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obtivemos dados quanto à eficiência da aplicação desse modelo no processo de 

ensino e aprendizagem. Entretanto, dada a sua simplicidade, apelo químico e 

possibilidades de correlações, esperamos que modelo seja uma ferramenta didática 

útil, precisa e rigorosa. 

Neste experimento objetivamos a utilização da teoria VSEPR [Gillespie, 2008] 

e AIM [Bader, 1991; Bader, 1994] para determinar as perturbações associadas às 

interações entre os pares de elétrons das ligações equivalentes e fazer uma 

correlação com as separações entre os picos observados nos espectros 

fotoeletrônicos. Dada a limitação de dados experimentais de espectros 

fotoeletrônicos, utilizaremos o método P3-OVGF/cc-pVTZ [Powisa, 2005] para a 

determinação das energias de ionização para a seguinte série moléculas e íons: 

BeH2, OH2, SH2, BH3, 
+
3CH , NH3, 

+
3OH , AlH3, PH3, 

+
3SiH , +

3SH , 

CH4, 
+
4NH , SiH4, 

+
4PH  

 A representação pictórica desse modelo, na figura 44, para o metano, vale 

para qualquer molécula ou íon molecular com quatro ligações equivalentes. Esse 

modelo visa então correlacionar as separações entre os picos associados aos 

elétrons de ligação nos espectros fotoeletrônicos com as interações entre os pares 

de elétrons das ligações equivalentes. 

 

Figura 44: Representação pictórica do modelo utilizado na correlação entre a separação das energias de 

ionização (∆∆∆∆EI) e a perturbação V originada das interações entre os pares de elétrons das ligações. Para o 

metano e quaisquer espécies com quatro ligações equivalentes: V = (∆∆∆∆EI)/4. 

 

As interações entre os pares de elétrons das ligações serão modeladas pela 

repulsão Coulômbica entre as densidades de carga nos pontos críticos das ligações 

calculadas com a teoria de átomos em moléculas (AIM – “atoms in molecule”). A 

teoria AIM realiza uma análise da topologia de densidade eletrônica. A partir dessa 

análise topológica, são obtidas superfícies que definem as fronteiras entre os 

átomos na molécula. Além dessa definição dos átomos, existem caminhos entre os 
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átomos que são obtidos e correlacionados com as ligações químicas. De fato, esses 

caminhos críticos (“critical paths”) definem quais e como os átomos estão ligados, e 

apresentam um ponto crítico, isto é, um ponto extremo. O valor da densidade 

eletrônica nesse ponto crítico é então utilizado para calcular a repulsão com a 

densidade eletrônica no ponto crítico de outra ligação. Esses pontos críticos são 

únicos e suas posições dadas por três coordenadas cartesianas, das quais se pode 

determinar a distância entre os pontos críticos das ligações equivalentes para assim 

estimar o valor da repulsão entre os pares de elétrons das ligações. 

Após realizar os procedimentos computacionais apropriados (vide CD-ROM) e 

utilizando os arquivos de saída dos cálculos com o método P3-OVGF, encontramos 

as energias de ionização de cada molécula ou íon, conforme ilustrado na figura 45 

para a molécula BeH2. 

 

Figura 45: Exemplo do arquivo de saída do cálculo P3-OVGF como programa Gaussian03 ilustrando a 

obtenção das energias de ionização da molécula BeH2. 

 

Para nos certificarmos de que as energias de ionização obtidas com cálculos 

P3-OVGF correspondiam às dos orbitais de ligação, verificamos visualmente a forma 

dos orbitais moleculares canônicos, a partir do arquivo checkpoint, (ver instruções 

detalhadas no CD-ROM) utilizando o programa GaussView com um isovalor 

(isovalue) igual a 0,02. Na tabela 7 estão apresentadas as formas e os números dos 

orbitais correspondentes às ligações equivalentes na série de moléculas e íons. 
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Tabela 7: Orbitais moleculares canônicos de ligação (OL1 e OL2) equivalentes e suas numerações nos 

arquivos de saída dos cálculos P3-OVGF. 

Átomo ou íon Orbitais de Ligação OL 1 OL 2 

BeH2 
 

3 2 

AlH3 
 

8 e 7 6 

BH3 
 

4 e 3 2 

+
3SiH  

 
8 e 7 6 

SiH4 
 

9, 8 e 7 6 

PH3 
 

8 e 7 6 

SH2 
 

7 6 

+
4PH  

 
9, 8 e 7 6 

+
3CH  

 
4 e 3 2 

+
3SH  

 
8 e 7 6 

CH4 
 

5, 4 e 3 2 

NH3 
 

4 e 3 2 

+
4NH  

 
5, 4 e 3 2 

OH2 
 

3 2 

+
3OH  

 
4 e 3 2 
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 O método P3-OVGF foi escolhido para realizar esses cálculos, pois é simples 

de utilizar, não precisa realizar cálculos das espécies fotoionizadas e fornece valores 

precisos para as energias de ionização, como pode ser verificado com os valores 

apresentados na tabela 8. 

 

Tabela 8: Valores das energias de ionização (em eV) e suas diferenças (em eV) calculadas com o método 

P3-OVGF/cc-pVTZ e os valores experimentais correspondentes. 

 Experimental [Allison, 1978] P3-OVGF/cc-pVTZ 
AHn IE1 IE2 ∆IE IE1 IE2 ∆IE Erroa) 

OH2 32,2 18,4 13,8 33,42 18,75 14,67 0,9 

NH3 27,7 16,5 11,2 28,04 16,40 11,64 0,4 

CH4 23,0 14,0 9,0 23,34 14,26 9,10 0,1 
a) calculado como ∆IE(P3-OVGF/cc-pVTZ) – ∆IE(experimental). 

 

O método P3-OVGF realiza correções das energias de ionização obtidas com 

o teorema de Koopmans levando em consideração os efeitos de relaxação e de 

correlação diferencial (espécies neutra e catiônica). Esse método é baseado na 

teoria de propagadores de elétrons, e permite obter também as afinidades 

eletrônicas dos sistemas, novamente, sem precisar realizar os cálculos para as 

espécies neutra e aniônica separadamente. 

Com os dados dos cálculos AIM usando os métodos RHF/cc-pVTZ [Harkless, 

2003], B3LYP/cc-pVTZ [Margarida, 2007], MP2/cc-pVTZ [Sadhukhan, 1999] 

podemos determinar as distâncias entre os pontos críticos das ligações e as suas 

densidades eletrônicas. Por exemplo, para a molécula BeH2 com o método 

B3LYP/cc-pVTZ buscamos a linha “critical points on attractor interaction lines” no 

arquivo de saída, que era a forma apresentada a seguir: 

 

II. CRITICAL POINTS ON ATTRACTOR INTERACTION LINES 

Line  Attractors      Cartesian Coordinates                           Density 

          A   B           X               Y                 Z                     Total         Spin 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    1    2   1     0.000000   0.000000   1.095511     0.99842E-01   0.00000E+00 

    2    3   1     0.000000   0.000000  -1.095511     0.99842E-01   0.00000E+00 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

As coordenadas dos pontos críticos das duas ligações Be–H são: 

X1 = 0,00; Y1 = 0,00; Z1 = 1,095511; e X2 = 0,00; Y2 = 0,00; Z2 = –1,095511. 



Dissertação de Mestrado                                                                                   Lódino Serbim 

88 

Note que essas coordenadas estão em unidades atômicas de comprimento, isto é, 

a0 ou bohr. 

Com essas coordenadas calculamos a distância d entre os pontos críticos como, 

 

191022,2)095511,12()()()(
22

21

2

21

2

21 =×=−+−+−= ZZYYXXd  a0 (4.1.6) 

 

As posições relativas desses pontos críticos nas moléculas BeH2 e H2O estão 

apresentadas na figura 46. 

 

 

Figura 46: Representação dos pontos críticos nas moléculas BeH2 (esquerda) e H2O (direita). As esferas 

brancas, amarelas, cinza e vermelha representam os pontos críticos e os átomos H, Be e O, 

respectivamente. 

 

Ainda do arquivo de saída reproduzido acima, temos que as densidades nos pontos 

críticos ( cρ ) das ligações são idênticas, já que as ligações são equivalentes e valem 

0,099842. Logo, a interação eletrostática entre as densidades nos pontos críticos 

das ligações dará uma aproximação para a perturbação V entre os pares de elétrons 

das ligações, isto é, 

 

90420,00454966
2,191022

099842,0 22

2c1c ==
ρ

=
ρρ

∝
dd

V c  (4.1.7) 

 

Com esse procedimento é possível estimar os valores da perturbação V que estão 

apresentados na tabela 9, juntamente com os valores calculados das energias de 

ionização com o método P3-OVGF. 
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Tabela 9: Valores das energias de ionização (em eV) e suas diferenças (em eV) calculadas com o método 

P3-OVGF/cc-pVTZ, e das energias de interação entre os pontos críticos calculadas com o método AIM 

usando as densidades obtidas com o métodos RHF/cc-pVTZ, B3LYP/cc-pVTZ, MP2/cc-pVTZ. 

 P3-OVGF/cc-pVTZ nV×103 

AHn IE1 IE2 ∆IE RHF B3LYP MP2 
BeH2 13,08 11,94 1,14 8,73 9,10 8,67 

SH2 22,68 15,50 7,18 43,74 43,27 43,43 

OH2 33,42 18,75 14,67 122,06 124,42 118,39 

AlH3 14,87 11,32 3,54 7,85 7,94 7,71 

BH3 18,25 13,13 5,12 63,53 63,23 63,09 
+
3SiH  26,15 20,81 5,34 24,10 23,80 23,43 

PH3 20,56 13,63 6,93 42,81 42,24 41,58 
+
3CH  33,57 25,49 8,07 118,41 115,28 114,34 
+
3SH  33,04 24,14 8,91 65,00 61,86 61,31 

NH3 28,04 16,40 11,64 165,30 162,83 157,14 
+
3OH  48,74 30,17 18,57 132,82 138,44 131,58 

SiH4 18,52 12,67 5,84 19,86 19,85 19,46 
+
4PH  30,10 22,31 7,79 51,81 49,89 49,82 

CH4 23,34 14,26 9,10 122,00 116,16 114,68 
+
4NH  39,24 26,61 12,62 144,67 145,57 139,87 

 

 Note que os valores das interações entre os pares de elétrons das ligações 

apresentados na tabela 9 estão multiplicados por n para as moléculas do tipo AHn. 

Isso devido ao fato das diferenças entre as energias de ionização serem iguais a 

n×V, isto é, nV=∆EI , como obtido pela teoria de perturbação com estados 

degenerados, e representado de forma ilustrativa na figura 47. 
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Figura 47: Quebra da degenerescência pelas interações entre os pares de elétrons das ligações, como 

obtido pela teoria de perturbação com estados degenerados e valor da diferença de energia entre estes 

novos estados. 

 

Logo, podemos estabelecer correlações entre ∆EI e nV, as quais estão 

apresentadas nas figuras a seguir, utilizando os valores apresentados na tabela 9. 

Essas correlações estão apresentadas nas figuras 48 à 50. 

 

 

 

Figura 48: Correlação entre as diferenças de energias de ionização de moléculas e íons e as interações 

entre as densidades dos pontos críticos de ligação, calculadas com o método RHF/cc-pVTZ. 
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Figura 49: Correlação entre as diferenças de energias de ionização de moléculas e íons e as interações 

entre as densidades dos pontos críticos de ligação, calculadas com o método B3LYP/cc-pVTZ. 

 
 

 

Figura 50: Correlação entre as diferenças de energias de ionização de moléculas e íons e as interações 

entre as densidades dos pontos críticos de ligação, calculadas com o método MP2/cc-pVTZ. 

 

Os valores de R2 (correlação linear) foram calculados o programa OriginPro 

8SRO (v8.0724 B724) e são iguais a 0,640; 0,674 e 0,657 para os métodos RHF 

(figura 48), B3LYP (figura 49) e MP2 (figura 50), respectivamente. 

 

As análises dessas correlações entre ∆EI e nV foram separadas entre 

moléculas neutras e cátions moleculares e estão apresentadas nas figuras 51 e 52, 

respectivamente, utilizando o método B3LYP/cc-pVTZ. 
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Figura 51: Correlação entre as diferenças de energias de ionização de moléculas neutras e as interações 

entre as densidades dos pontos críticos de ligação, calculadas com o método B3LYP/cc-pVTZ. 

 

 

Figura 52: Correlação entre as diferenças de energias de ionização de íons moleculares e as interações 

entre as densidades dos pontos críticos de ligação, calculadas com o método B3LYP/cc-pVTZ. 

 

Os valores das correlações lineares (R2) são 0,710 e 0,522 para moléculas 

neutras e íons moleculares, respectivamente. Note que em ambos os casos os 

sistemas que mais contribuíram para o afastamento da relação linear foram aqueles 

que contêm átomo oxigênio, a saber, OH2 e 
+
3OH . Esses resultados podem ser 

explicados pelos erros associados aos cálculos de ∆IE com o método P3-OVGF/cc-

pVTZ, conforme apresentado na Tabela 8 para a água, amônia e metano. 

Entretanto, a determinação mais detalhada da origem dessa tendência pode 

fornecer indicadores importantes para estabelecer as limitações do modelo proposto. 

De fato, se eliminarmos as espécies com oxigênio obteremos os seguinte valores de  
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R2: 0,735; 0,743 e 0,630 para todas as espécies, para as moléculas neutras e para 

os cátions moleculares, respectivamente. 

 

4.2. Prática 

Os resultados da avaliação realizada para com os estudantes (no total de 

oito) da disciplina de Ensino de Química, juntamente com as observações dos seus 

desempenhos individuais indicam que (o teste de aferição está contido no CD-ROM 

anexo à esta dissertação): 

 

Questão 1: A maioria da turma tinha bons conhecimentos computacionais. Isso foi 

primordial para o nosso trabalho, Figura 53. Constatamos a partir do questionário 

(contido no CD-ROM anexo a dissertação) que somente um dos estudantes não 

tinha conhecimento básico de informática. Isto poderia ter interferido no uso dos 

programas de química computacional. No entanto, notamos que, mesmo nesse 

caso, cujo maior problema se restringiu ao uso do sistema operacional Windows e 

do programa MS-Excel, esse estudante foi capaz de fazer a maioria dos 

experimentos. Esta constatação foi feita ao final da aula, pois os alunos mostraram 

seus resultados obtidos nas simulações. 

 

 

Figura 53: Gráfico dos resultados da questão 1. 

 

Questão 2: Acreditávamos que noventa minutos de aula teórica não seria um tempo 

suficiente para expor todos os conhecimentos necessários, mas foi a única 

oportunidade em sala de aula que tivemos para introduzir o assunto de química 

computacional. Apesar do pouco tempo, a figura 54 mostra que o aproveitamento foi 

satisfatório. 
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Figura 54: Gráfico dos resultados da questão 2. 

 

Questão 3: Ao término da segunda aula prática, foi pedido aos estudantes que 

trouxessem, na aula seguinte, o ângulo de ligação do ozônio e a referência que 

continha este dado. Todos eles relataram que encontraram muitas dificuldades para 

encontrar artigos com o dado requerido. No entanto, a partir dos programas foi 

possível obter este dado com boa aproximação e com certa facilidade, Figura 55. 

 

 

Figura 55: Gráfico dos resultados da questão 3. 

 

Questão 4: O entendimento parcial sobre os conceitos envolvidos no gráfico de 

varredura do metano e da água pode ter ocorrido pelo uso de termos pouco 

abordados na aula teórica, dificultando a resposta da questão 4. Termos tais como, 

pontos estacionários (extremos) em superfícies (máximos e mínimos), de mínimos 

locais e mínimo global, e de barreiras de energia, Figura 56. Quando se utilizavam 

os termos mínimo e máximo de energia, por serem linguagens simples, eram bem 

interpretados nos gráficos. Foi necessário fazer uma ponte entre estes termos 

simplificados e a linguagem químio-computacional. 
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Figura 56: Gráfico dos resultados da questão 4. 

 

Questão 5: Os estudantes relataram terem compreendido bem a interpretação dos 

espectros vibracionais, modos normais de vibração e tipos de vibrações, Figura 57. 

 

 

Figura 57: Gráfico dos resultados da questão 5. 

 

Questão 6: Através da questão 6, pudemos constatar que os conceitos de 

degenerescência, equivalência e independência dos orbitais foram entendidos pelos 

estudantes. Isto foi corroborado por conversas no ambiente do laboratório de 

química computacional, onde pudemos confirmar a validade das respostas à 

questão 6, figura 58. 
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Figura 58: Gráfico dos resultados da questão 6. 

 

Questão 7: A maioria dos discentes respondeu que há relação do PES das 

moléculas, usando-se os cálculos dos determinantes das matrizes oriundas da 

Teoria da Perturbação, evidenciados pelos orbitais canônicos. De fato, isto ficou 

percebido no desempenho dos estudantes quanto à prática computacional e 

respostas às perguntas feitas sobre o assunto. Ratificado pelos resultados 

mostrados na figura 66. 

 

 

Figura 59: Gráfico dos resultados da questão 7. 

 

Questão 8: Cerca de 87,5% dos estudantes responderam que utilizariam os 

softwares para ratificar ou obter dados para um estudo envolvendo a obtenção de 

comprimentos de ligação, ângulos de ligação, etc. para moléculas com no máximo 

cinco átomos, Figura 60.  
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Figura 60: Gráfico dos resultados da questão 8. 

 

Questão 9a: Esta foi uma questão que gerou discussões. A maioria da turma 

aprovou o uso dos programas para aulas no Ensino Médio, mas com alterações no 

conteúdo e nas práticas, Figura 61. As discussões feitas em sala resultaram na 

adaptação e aplicação de parte deste trabalho aos estudantes do Ensino Médio 

(vide CD-ROM). Impressões retiradas de conversas com os estudantes mostraram 

que o receio de utilizar os programas como ferramenta de ensino estaria ligado ao 

pouco conhecimento sobre o uso desses softwares. 

 

 

Figura 61: Gráfico dos resultados da questão 9a. 

 

Questão 9b: 87,5% dos estudantes responderam que utilizariam os programas como 

auxílio ao melhor entendimento dos conteúdos apresentados nas disciplinas do 

Ensino Superior. De certa forma, esta questão mostra a satisfação dos estudantes 

avaliados quanto à nova ferramenta motivacional, que pode melhorar o ensino-

aprendizado em sala de aula.  
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Figura 62: Gráfico dos resultados da questão 9b. 

 

Outra forma de avaliação foi feita. Os estudantes deixaram todos os arquivos 

e interpretações nos computadores, assim, pudemos conferir os resultados obtidos 

por eles e suas interpretações. Os dados estão apresentados nas figuras 63 à 66. 

 

Otimização da Geometria do ozônio 

 

Figura 63: Resultados dos acertos das questões relacionadas ao experimento "Otimização da Geometria 

do Ozônio". 
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Varredura do ângulo de ligação do ozônio 

 

Figura 64: Resultados dos acertos das questões relacionadas ao experimento "Varredura do ângulo de 

ligação do ozônio". 

 

 

Visualização das vibrações moleculares do metano e previsão do espectro de 

vibração 

 

Figura 65: Resultados dos acertos das questões relacionadas ao experimento "Visualização das vibrações 

moleculares do metano e previsão do espectro de vibração". 
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Visualizando orbitais canônicos e localizados do metano e previsão do PES 

 

Figura 66: Resultados dos acertos das questões relacionadas ao experimento "Visualizando orbitais 

moleculares canônicos e localizados do metano e previsão do espectro fotoeletrônico". 

 

A avaliação informal feita através de debates e conversas, em conjunto com 

os dados apresentados nas figuras 63 a 66, nos levaram a concluir que os alunos 

conseguiram entender de maneira satisfatória o uso dos softwares computacionais 

quanto à otimização das geometrias das moléculas, varredura do ângulo de ligação, 

o entendimento da diferença entre orbitais moleculares localizados e canônicos, 

utilização da teoria da perturbação na previsão de PES (compreensão dos conceitos 

de equivalência, interagência e dependência de ligações e oscilações), todas estas 

conclusões são baseadas no alto índice de acertos nos exercícios solicitados. 

 Os softwares desenvolvidos para a química computacional devem ser 

utilizados como ferramenta para se adquirir “linguagem química” para que o 

estudante venha a desenvolver situações-problemas químicos [Raupp, 2008]. A 

apresentação desta ferramenta para estudantes que nunca tinham tido contato com 

softwares de química computacional foi muito positivo. Os alunos se mostraram 

interessados em utilizar e entender a ferramenta. Procuramos utilizar a ferramenta 

como indicado, por Raupp, D. et al, 2008, ou seja, os alunos foram incentivados a 

calcular comprimentos de ligações, ângulos entre as ligações e previsão de 

espectros vibracionais e fotoeletrônicos, resolvendo situações-problemas químicos. 
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CAPÍTULO 5
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

  Grandezas ou entidades equivalentes tais como ligações químicas, orbitais 

(moleculares), osciladores são utilizadas amplamente no ensino de vários conceitos 

químicos e na explicação e racionalização de observações experimentais. Essas 

grandezas equivalentes podem ou não ser consideradas independentes. Em geral, 

por motivos de simplicidade (ou simplesmente desconhecimento) a transposição 

didática é realizada considerando essas grandezas equivalentes como 

independentes. Isso causa dificuldades e problemas conceituais quando utilizadas 

para explicar ou racionalizar as propriedades químicas de moléculas. Em particular, 

nesse trabalho foram abordados os problemas conceituais oriundos da utilização de 

ligações químicas, de orbitais moleculares e de osciladores equivalentes ou não e 

independentes ou não na descrição da geometria de moléculas simétricas e dos 

espectros vibracionais e fotoeletrônicos dessas moléculas. A consideração de 

ligações equivalentes é importante para manter a simetria e explicar as geometrias 

observadas de moléculas simétricas como H2O, NH3 e CH4. Entretanto, a 

consideração de que as ligações A–H nessas moléculas sejam representadas por 

orbitais de ligação (orbitais localizados) equivalentes e independentes ou por 

osciladores (modelo massa-mola) equivalentes e independentes fornecem 

resultados e conceitos contraditórios quando aplicados na descrição dos espectros 

fotoeletrônicos e vibracionais dessas moléculas. Entretanto, considerando que essas 

grandezas não sejam independentes, isto é, que possam interagir via uma 

perturbação constante, podem-se remover as contradições e discrepâncias nas 

descrições dos espectros moleculares, mantendo-se as grandezas (ligações, orbitais 

localizados, osciladores) equivalentes. Essas grandezas equivalentes e suas 

conseqüências químicas foram introduzidas e abordadas em experimentos 

computacionais que utilizam ferramentas de química quântica e de programas 

gráficos para visualizações. Com isso, uma abordagem, que acreditamos ser, mais 

didática foi introduzida e discutida detalhadamente para que possa ser utilizada por 

pesquisadores, professores e educadores. De fato, esses experimentos 

computacionais foram introduzidos e testados em salas de aulas de disciplinas do 

curso de licenciatura em Química da UFPE. Isso motivou os estudantes (87,5% dos 

participantes) a afirmarem que utilizariam esses e ou outros experimentos 

computacionais em salas de aula do ensino superior e, possivelmente, médio. 
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 A partir das observações das dificuldades encontradas pelos estudantes na 

compreensão e aplicação dos conceitos associados a grandezas equivalentes, 

propusemos um modelo quantitativo que relaciona as características dos espectros 

fotoeletrônicos com as interações entre as ligações equivalentes. As relações 

quantitativas entre as diferenças das energias de ionização dos elétrons das 

ligações (equivalentes) e as interações entre os pares de elétrons dessas ligações 

foram estabelecidas pela teoria de perturbação com estados degenerados. Nesse 

modelo, devido à falta de espectros fotoeletrônicos experimentais, as energias de 

ionização foram calculadas com o método P3-OVGF/cc-pVTZ. As interações entre 

os pares de elétrons das ligações A–H foram representadas pela repulsão 

Coulômbica entre as densidades eletrônicas nos pontos críticos das ligações, 

calculadas com o método de átomos em moléculas (AIM). Esse modelo foi aplicado 

com sucesso ao conjunto: 

BeH2, OH2, SH2, BH3, 
+
3CH , NH3, 

+
3OH , AlH3, PH3, 

+
3SiH , +

3SH , 

CH4, 
+
4NH , SiH4, 

+
4PH , 

e relações aproximadamente lineares (R2 = 0,67 para B3LYP/cc-pVTZ) foram 

obtidas. Se as espécies contendo oxigênio: OH2, e 
+
3OH  forem excluídas a análise a 

o coeficiente de correlação linear (R2) aumenta para 0,74. Esse modelo, além de 

semi-quantitativo, é simples do ponto de vista químico e permite estender o modelo 

VSEPR (Repulsão entre Pares de Elétrons da Camada de Valência) quantificando 

as repulsões entre os pares de elétrons das ligações. 

 Esses resultados, as observações em salas de aulas, e as avaliações abrem 

inúmeras perspectivas para a continuação desse trabalho, e algumas delas estão 

relacionadas a seguir: 

1) Aplicação dos experimentos computacionais propostos a num número maior 

de turmas, inclusive com turmas de controle, para a obtenção de resultados 

com menores erros estatísticos sobre o impacto do uso de ferramentas 

computacionais no ensino de Química; 

2) Propor novos experimentos computacionais envolvendo, por exemplo, a 

obtenção e origem dos diagramas de Walsh e da curva quantitativa de 

energia potencial da espécie OH (cálculos CCSD(T)/cc-pVTZ); 

3) Tentar determinar origem das discrepâncias causadas pelas espécies OH2 e 

+
3OH  no modelo quantitativo proposto; 
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4) Utilizar as cargas na região de recobrimento presentes no modelo CBOP 

desenvolvido no DQF-UFPE [Malta, 2002] para estimar as repulsões entre os 

pares de elétrons das ligações equivalentes; 

5) Estender o modelo quantitativo para outras espécies como: CH3X, SiH3X, 

NH2X, PH2X, BH2X, AlH2X, com X = F e Cl; 

6) Utilizar o conjunto AHn: BeH2, OH2, SH2, BH3, 
+
3CH , NH3, 

+
3OH , AlH3, PH3, 

+
3SiH , +

3SH , CH4, 
+
4NH , SiH4, 

+
4PH , para determinar os valores das 

perturbações, V, que restauram a invariância translacional a partir das 

diferenças dos números de onda dos estiramentos anti-simétricos e 

simétricos, nnV ν∆=ν−ν= ~)~~( antianti . Tentar estabelecer relações entre essas 

perturbações e as propriedades moleculares, tais como, os valores das 

massas do átomo central (mA) ou com os valores das médias dos 

estiramentos das ligações A–H, )~~(~
simanti2

1 ν+ν=ν . 
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APÊNDICE 

A tabela abaixo resume o conteúdo de cada arquivo contido na media         

CD-ROM anexa a esta dissertação: 

Título do Arquivo Conteúdo 

Aplicação do Teorema Variacional 

Exemplo de cálculos para obter resultados 

das energias para uma partícula na caixa, 

utilizando-se o Método Variacional. 

Aula para Ferramentas de Ensino de 

Química 

Slides apresentados na aula para os 

estudantes da disciplina Ferramentas de 

Ensino de Química. 

Aulas para Ensino de Química 
Slides apresentados nas aulas para os 

estudantes da disciplina Ensino de Química. 

Dedução da Teoria da Perturbação 

Dedução das equações da Teoria da 

Perturbação para estados degenerados e 

não-degenerados. 

Dissertacao_de_Lodino Esta dissertação em formato digital. 

Experimentos parte I 

Procedimentos experimentais realizados para 

estudantes da disciplina Ferramentas para o 

Ensino de Química. 

Experimentos parte II 
Experimentos realizados para estudantes da 

disciplina Ensino de Química. 

Experimentos parte III 
Os procedimentos do experimento extra 

(4.1.7). 

Palestra para o Ensino Médio 
Slides apresentados na palestra ministrada 

aos estudantes do Ensino Médio. 

Resultados da palestra-Ensino Médio 

Detalhamento dos procedimentos e 

resultados da palestra ministrada aos 

estudantes do Ensino Médio. 

Teste de aferição 
Avaliação de opinião aplicada aos estudantes 

da disciplina Ensino de Química. 

 


