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Orientador: Prof. Dr. Fernando R. Ornellas

São Paulo

2014



Ficha Catalográfica

Elaborada pela Divisão de Biblioteca e

Documentação do Conjunto das Químicas da USP.

Lima,  José Carlos Barreto  de
L732i I nves t igação  d e  s i s t emas  mo lecu la r e s  co n tend o  b e r í l i o  :

caracter ização espectroscópica e  termoquímica /  José Carlos
Barreto  de Lima .  -- São Paulo,  2014.

170p.

Tese (doutorado) – Instituto de Química da Universidade de
São Paulo. Departamento de Química Fundamental.  

Orientador: Ornellas,  Fernando Rei

1. Termoquímica molecular I . T .  I I .  Ornellas,  Fernando
Rei ,  or ientador .  

541.36 CDD



de Lima, J. C. B. Investigação de Sistemas Moleculares contendo Beŕılio: Ca-

racterização Espectroscópica e Termoqúımica. Tese apresentada ao Instituto de
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orientação não só acadêmica, mas também em aspectos que vão muito além dos objetivos

de uma instituição de ensino, e que servirão para o resto de minha vida. Pelos almoços e
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Resumo

de Lima, J. C. B. Investigação de Sistemas Moleculares contendo Beŕılio: Ca-

racterização Espectroscópica e Termoqúımica. 2014. 170 p. Tese (Doutorado) -

Programa de Pós-Graduação em Qúımica. Instituto de Qúımica, Universidade de São

Paulo, São Paulo.

Este trabalho teve como foco principal a caracterização espectroscópica dos hale-

tos de beŕılio, BeCl, BeBr e BeI. O conhecimento acerca dessas espécies foi ampliado

significativamente através do cálculo de parâmetros de dif́ıcil caracterização experimen-

tal. Como os poucos trabalhos experimentais realizados para esses haletos apresentam

resultados inconclusivos para a transição C 2Σ+ − X 2Σ+, através do cálculo acurado

de probabilidades de transição foi posśıvel oferecer uma nova interpretação para os da-

dos existentes, apresentando inclusive resultados para as outras transições eletrônicas até

o presente desconhecidas. Cálculos utilizando o método de Interação de Configurações

Multirreferencial (MRCI) com um conjunto de funções de base consistentes na correlação

de qualidade quintupla-zeta foram utilizados para se obter as curvas de energia potencial

associadas ao primeiro e segundo canais de dissociação para os estados dubleto e quarteto

dessas espécies. Parâmetros espectroscópicos como as constantes vibracionais we, wexe,

a constante rotacional Be e a distância de equiĺıbrio foram determinados para os esta-

dos de mais baixa energia. Além disso, foram calculadas a energia de excitação (Te) e a

energia de dissociação (De) com e sem a inclusão de efeitos spin-órbita. Os resultados

obtidos expandiram significativamente nosso conhecimento sobre os estados eletrônicos

dessa espécies. Para os estados já investigados experimentalmente, houve boa coerên-

cia entre os parâmetros calculados e experimentais. As diferenças de energia entre os

dois canais no limite de dissociação para as moléculas BeCl, BeBr e BeI obtidas neste

trabalho foram, respectivamente: 21835, 21889 e 21998 cm−1, em concordância com o

respectivo resultado experimental das três espécies (21980 cm−1). A determinação teórica

da energia de dissociação D0 foi bastante satisfatória. Obtivemos 92,24, 72,77 e 51,75

kcal ·mol−1, respectivamente, para as moléculas BeCl, BeBr e BeI incluindo os efeitos

spin-órbita, comparados a 91,78, 71 e 57 kcal ·mol−1. Para uma análise mais completa

das curvas de energia potencial, elas também foram obtidas considerando-se os efeitos

relativ́ısticos. A constante de acoplamento spin-órbita calculada na região de equiĺıbrio

de cada uma das moléculas BeCl, BeBr e BeI foi, respectivamente: 41, 207 e 324 cm−1,



em boa concordância com os resultados experimentais: 52,8, 198 e 361,1 cm−1, respec-

tivamente. A separação spin-órbita no limite de dissociação calculada foi de 823, 3446

e 6975 cm−1 (BeCl, BeBr e BeI), também coerentes com resultados experimentais: 882,

3685,24 e 7603,15 cm−1, respectivamente. Foi ainda realizada uma análise detalhada sobre

os canais de dissociação das moléculas HBeP e BePH. A construção de um diagrama de

energias relativas permitiu obter um conjunto de dados importantes a respeito de todos

os posśıveis canais de dissociação. Em particular é mostrado a estabilidade relativa e a

energia no limite de dissociação. Para a energia no limite de dissociação obtivemos resul-

tados consistentes com os valores experimentais. Nossos cálculos para os três primeiros

canais de dissociação HBeP = H + Be resultaram nos seguintes valores: H (2Sg) + Be

(X 4Σ+), 0 cm−1; H (2Sg) + Be (a 2Π), 426 cm−1 (exp. 502 cm−1); H (2Sg) + Be (b

2Σ−), 1896 cm−1 (exp. 1976 cm−1). Por fim, pela primeira vez na literatura, o calor de

formação e de atomização foram calculados para estas espécies. Para os isômeros HBeP

e BePH, a energia de atomização a 298,15 K calculada foi de 119,02 kcal ·mol−1 e 107,40

kcal ·mol−1, respectivamente; para o calor de formação a 298,15 K, obtivemos 86,14 e

97,76 kcal ·mol−1 para as espécies HBeP e BePH, respectivamente. Palavras-chave:

constantes espectroscópicas, função momento de dipolo de transição, haletos

de beŕılio, F́ısico Qúımica, Qúımica Teórica, Qúımica Quântica



Abstract

de Lima, J. C. B. Investigation of Molecular Systems containing Beryllium:

Spectroscopic and Thermochemical Characterization. 2014. 170 p. PhD The-

sis - Graduate Program in Chemistry. Instituto de Qúımica, Universidade de São Paulo,

São Paulo.

This work has mainly focused on the spectroscopic characterization of the beryllium

halides, BeCl, BeBr and BeI. Knowledge about these species was substantially increased

through the calculation of parameters that are difficult to access in an experimental charac-

terization. As the few experimental works carried out for these halides presented inconclu-

sive results for the C 2Σ+ − X 2Σ+ transition, we carried out accurate calculations of tran-

sition probabilities, thus offering a new interpretation about the existing data, including

also results for other electronic transitions as yet unknown. Calculations using the method

Multireference Configuration Interaction (MRCI) along with correlation-consistent basis

set functions of quintuple-zeta quality were used to obtain the potential energy curves

associated with the first and second dissociation channels for the doublet and quartet

states of these species. Spectroscopic parameters such as vibrational constants we, wexe,

the rotational constant Be and the equilibrium distance were determined for the low-lying

states. Furthermore, we also calculated the excitation energy (Te) and the dissociation

energy (De) with and without the inclusion of spin-orbit effects. The obtained results sig-

nificantly expanded our knowledge about the electronic states of this species. For states

already investigated experimentally, there was good consistency between the calculated

and the experimental parameters. The energy differences between the two channels in the

dissociation limit for BeCl, BeBr and BeI molecules obtained in this work were: 21835,

21889 and 21998 cm−1, in agreement with the corresponding experimental results of the

three species (21 980 cm−1). The theoretical determination of the dissociation energy D0

was very satisfactory. We obtained 92.24, 72.77, and 51.75 kcal ·mol−1, respectively, for

the BeCl, BeBr and BeI molecules including spin-orbit effects, compared to 91.78, 71 and

57 kcal ·mol−1. For a more complete analysis of the potential energy curves, they also

were obtained considering relativistic effects. The calculated spin-orbit coupling constants

in the equilibrium region of BeCl, BeBr and BeI molecules were respectively 41, 207 and

324 cm−1, in good agreement with the experimental results: 52.8, 198, and 361.1 cm−1,

respectively. The calculated spin-orbit splitting in the dissociation limit was 823, 3446



and 6975 cm−1 (BeCl, BeBr and BeI) also consistent with the experimental results: 882,

3685.24 and 7603.15 cm−1, respectively. Additionally, a detailed analysis of the disso-

ciation channels of HBeP and BePH molecules was performed. The construction of a

relative energies diagram allowed us to derive a set of important data for all the possible

dissociation channels. In particular, it is shown the relative stability and the energy in the

dissociation limit. For the energy in the dissociation limit, we obtained results consistent

with the experimental values. Our calculations for the first three dissociation channels

HBeP = H + Be resulted in the following values: H (2Sg) + Be (X 4Σ+), 0 cm−1; H

(2Sg) + Be (a 2Π), 426 cm−1 (exp. 502 cm−1); H (2Sg) + Be (b 2Σ−), 1896 cm−1 (exp.

1976 cm−1). Finally, for the first time in the literature, the heat of formation and the

atomization energy were calculated for these species. For the HBeP and BePH isomers,

the atomization energy calculated at 298.15 K was 119.02 and 107.40 kcal ·mol−1, respec-

tively; for the heat of formation at 298.15 K, we obtained 86.14 and 97.76 kcal ·mol−1 for

HBeP and BePH species, respectively.

Keywords: Spectroscopic constants, dipole moment transition function, beryl-

lium halides, Physical Chemistry, Theoretical Chemistry, Quantum Chemistry
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3.8 Função do momento de dipolo para alguns estados selecionados da molécula
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Caṕıtulo 1

Introdução

A sistematização dos atributos inerentes a cada espécie molecular permitiu no decorrer

dos séculos, e ainda permite, que novas relações sejam estabelecidas. A busca constante

por essas informações, quer experimental ou teorica, é essencial para que o corpo de co-

nhecimento qúımico se fundamente cada vez mais. Isto possibilita fazer previsões sobre as

propriedades de novas espécies qúımicas, bem como esclarecer com mais detalhes estudos

já realizados.

Uma investigação cient́ıfica que pretende realizar um estudo qúımico sistemático sobre

determinada classe de compostos aborda, de uma maneira geral, aspectos que possibilitem

a caracterização f́ısico-qúımica dessas espécies. Uma etapa importante da caracterização

de um sistema molecular é a descrição espectroscópica. A determinação de parâmetros

energéticos, geométricos e vibracionais inerentes a cada entidade molecular permite obter

explicações no ńıvel molecular para propriedades qúımicas e f́ısicas apresentadas por essas

entidades. Analisar concomitantemente caracteŕısticas eletrônicas, cinéticas e termoqúı-

micas complementam essa investigação.

Apesar dos avanços experimentais e teóricos realizados até o momento, muitas mo-

léculas ainda carecem desta descrição pormenorizada, e ainda existem várias lacunas no

que se refere a resultados experimentais de algumas espécies. Uma razão é a dificuldade

de trabalho devido a fatores relacionados à periculosidade. Outras razões envolvem im-

pedimentos estritamente experimentais ligados à metodologias inadequadas ou mesmo à

limitações instrumentais.

Neste atributo, a Qúımica Teórica tem sido um caminho que tem permitido obter

resultados valiosos, já que um dos aspectos que se destaca na investigação de um deter-

minado sistema através de cálculos ab initio é a possibilidade de abordar sistemas que

possam ser de dif́ıcil acesso para um trabalho experimental e, desta forma, contribuir

significativamente para o progresso do conhecimento cient́ıfico. Através de modelos para
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a descrição da estrutura eletrônica, é posśıvel prever com razoável confiabilidade várias

propriedades e obter informações importantes para o processo de caracterização.

Um caso particular e interessante é o que ocorre com o beŕılio e seus compostos.

Bernath destaca que a dificuldade experimental em se trabalhar com este elemento se deve

ao fato de ele ser refratário, ou seja, apresenta altas temperaturas de fusão e ebulição e

uma baixa pressão de vapor a altas temperaturas, bem como seus compostos apresentam

alta toxicidade [1]. Merritt et al. fazem a mesma afirmação, e comentam que o beŕılio

apresenta um desafio técnico para estudos experimentais pelo fato de ser praticamente

monoatômico a altas temperaturas; outro problema adicional é que o beŕılio se oxida

facilmente e seus óxidos são extremamente tóxicos [2].

A toxicidade do beŕılio já é bem conhecida em literaturas especializadas. Até os

anos 90, alguns estudos só sugeriam atividade carcinogênica em humanos por estudos

realizados em animais [3–5]. Esse cenário se alterou até os anos 2000, época em que

diversas evidências constataram a ação canceŕıgena em humanos. Ficou mais evidente

a diferença entre doenças já conhecidas como Doença do Beŕılio Crônica, uma resposta

devido à hipersensibilidade com exposição a baixos ńıveis de Be e a Doença do Beŕılio

Aguda, que é uma irritação pulmonar como resposta a altos ńıveis de exposição [6, 7].

Apesar de todo conhecimento atual adquirido e das indústrias adotarem as cautelas

necessárias, nos dias atuais ainda são constatados casos das doenças citadas acima [8].

Há pesquisas que objetivam compreender melhor o mecanismo de adesão do Be em célu-

las pulmonares para identificar trabalhadores mais propensos geneticamente em contrair

doença e propor novas terapias para aliviar os sintomas e perda de funções pulmona-

res [6, 9, 10].
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Cummings et al. [11] propuseram a reconsideração sobre alguns aspectos dessas do-

enças. Num trabalho recente, eles mostram, por exemplo, que os limites de exposição

seguros alteraram na ordem de cem durante os anos (100 µg/cm3 em 1950 para 2 µg/cm3

em 1990), enfatizando a necessidade de rever os ńıveis aceitáveis de contato com com-

postos de Be, já que após a sensibilização a tolerância pode ficar abaixo dos ńıveis de

segurança aceitáveis. Isso evidencia que toda essa ciência acumulada demonstra que há

diversos cuidados a serem respeitados quando se pretende manusear o beŕılio e seus de-

rivados. Porém, esta mesma experiência mostra que apesar de todos os cuidados, ainda

existem casos constatados das doenças resultantes do contato com estes compostos.

Além dessas caracteŕısticas, também se destacam peculiaridades interessantes relativas

à ligação desse elemento. Um caso clássico é sobre a existência da molécula Be2. Apesar

da sua aparente simplicidade, por se tratar de uma molécula com apenas 8 elétrons, sua

ligação levou cerca de 70 anos para ser totalmente esclarecida e remete aos primeiros anos

da espectroscopia. Após a obtenção de um dos primeiros espectros da molécula de I2 na

década de 30, ocorreu a tentativa frustrada, nos laboratórios de Herzberg, em se obter o

espectro da diatômica Be2, levando à conclusão de que a interação entre dois átomos deste

elemento no estado fundamental era repulsiva [1, 2]. Na época, o advento da teoria do

orbital molecular previa uma ordem de ligação igual a zero para este composto, reforçando

essa premissa.

Trabalhos teóricos sobre o Be2 se estenderam até a década de 80 com resultados

controversos. Alguns previam um mı́nimo a distâncias grandes e ligados por interação de

van der Waals (próximo a 5 Å), porém outros grupos calcularam distâncias na ordem de 2 a

3 Å. No ińıcio dos anos 80, com a possibilidade de realização de cálculos multirreferenciais,

resultados ab initio obtidos no ńıvel de teoria Interação de Configurações multi-referência

(MRCI) e cálculos Full CI indicavam um comprimento de ligação pequeno e uma curva

de energia potencial com apenas um mı́nimo [1,2].
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Mesmo com o crescente interesse teórico por esse caso particular, resultados experi-

mentais eram escassos na época. Uma razão era a evidente dificuldade técnica em se obter

o Be2, fato que foi resolvido com o surgimento da técnica de ablação a laser pulsante.

Nesta técnica, o vapor de beŕılio é obtido pela ablação por laser de um alvo de Be me-

tálico. Numa próxima etapa, é promovido um resfriamento pela colisão com moléculas

de um gás inerte e, por fim, o espectro é investigado utilizando laser com frequências

ajustáveis (”tunable dye laser”) [2, 12].

Com o surgimento dessas novas técnicas espectroscópicas, Bondybey et al. obteve em

1984 o primeiro espectro em fase gasosa do Be2 [12], e ainda hoje há trabalhos analisando o

espectro desta molécula [13,14], bem como investigando sua ligação [15,16]. Considerando

estas observações, a realização de cálculos acurados para sistemas simples contendo beŕılio

é de fundamental importância.

Compostos de Beŕılio: Pesquisas e Aplicações

Apesar da alta toxicidade, há inúmeras aplicações industriais para derivados de beŕılio,

principalmente por serem resistentes à corrosão e apresentarem boa condutividade térmica

e elétrica [7,8]. Este elemento apresenta propriedades peculiares quando comparado com

outros metais. É mais leve que o alumı́nio, porém é 40% mais ŕıgido e chega a ser 30% mais

elástico que o aço. Possui alto ponto de fusão e de ebulição além de ser resistente à corrosão

[7]. Isto lhe confere caracteŕısticas muito interessantes do ponto de vista comercial, o que

reflete a ampla gama de aplicações observadas.

O uso do Be tem se intensificado. Recentemente, em 10 de junho de 2014, a Mate-

rion Brush Beryllium & Composites investiu na produção de ligas de alumı́nio-beŕılio,

utilizadas em componentes de aeronaves como a F35 Lightning [17]. A Materion rea-

liza, desde 2013, investimentos na produção de ligas de alumı́nio-beŕılio para mercados

de equipamentos industriais de precisão, aeroespacial e defesa [18]. Outro exemplo é o

contrato assinado em agosto de 2010 pelas empresas IBC Advanced Alloys Corp. de Bri-

tish Columbia e a Hydrogen Link Inc. de Quebec, ambas do Canadá, para avançarem no

desenvolvimento de reservatórios de hidrogênio com hidreto de ĺıtio e beŕılio, e de baterias

para aplicações em pequena escala como laptops e dispositivos portáteis [19].
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O beŕılio e seu óxido, por serem bons refletores de nêutrons, são empregados em

revestimento de reatores nucleares, isto porque atuam como moderadores de nêutrons, ou

seja, promovem uma redução na energia dessas part́ıculas tornando posśıvel sustentar uma

reação em cadeia envolvendo 235U ; também são utilizados em portas de ônibus espaciais

e em satélites [20,21].

Como consequência desse interesse, surgem igualmente trabalhos de modelagem mole-

cular com o intuito de examinar novos produtos com potencial aplicação tecnológica. Por

exemplo, existem simulações de nanotubos de BeO indicando que podem ser utilizados

como dispositivos anisotrópicos e sensores fotoelétricos [22,23].

Outro composto investigado por cálculos teóricos na forma de nanotubo é o BeB2 [24].

Experimentalmente, Mattes et al. avaliaram a estrutura cristalina doBeB3 [25] e Garvie et

al. caracterizaram compostos do tipo BenBm [26]. No caso da espécie mais simples, BeB,

nosso grupo foi pioneiro ao realizar um trabalho detalhado de sua estrutura eletrônica e

propriedades espectroscópicas dessa nova molécula diatômica [27].

Este nanocomposto apresenta propriedades eletrônicas únicas quando comparado a

sistemas parecidos. Na forma planar é semelhante ao grafite, entretanto mostra um menor

custo energético no processo de formação de tubos; outra peculiaridade que se destaca é

que os nanotubos de BeB2 são essencialmente metálicos [24,28].

Há trabalhos teóricos que indicam que nanotubos de BeB2 podem ser uma boa al-

ternativa como reservatório de hidrogênio [29, 30]. É posśıvel utilizar fulerenos de boro e

beŕılio para a mesma função [31]. A inserção de Be em fulerenos de C60 foi obtida por

Ohtsuki et al. [32] e seus resultados foram coerentes com estudos teóricos [33,34].

Uma aplicação relativamente recente do beŕılio é na área de diodos emissores de luz

(LED) e diodos de laser (LD) (do inglês Light Emitting Diodes e Laser Diodes). Sempre

houve um grande interesse tecnológico por emissores de laser na região do espectro viśıvel.

Alguns usos posśıveis incluem sistemas de armazenamento de dados de alta densidade, co-

municação por fibras óticas, fabricação de telas de projeção em equipamentos eletrônicos,

entre outros [35].
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Os primeiros dispositivos usados como diodos de laser, baseados em ZnSe [36], apre-

sentaram problemas como tempo de vida de emissão curto e geração de defeitos na liga,

o que promovia uma posterior degradação [37]. O alto caráter iônico desses compostos

geravam materiais menos resistentes quando comparados com aqueles de ligação cova-

lente [38]. Uma boa alternativa foi o uso de calcogênios de beŕılio como BeTe, BeSe e

BeS. Resultados experimentais e teóricos mostram uma ligação covalente pronunciada e

comprimento de ligação curto, gerando ligas com estruturas de forte resistência e tempo

de vida maior [35,39–41].

Existem outros usos de BeTe como semicondutores, isolantes elétricos e em células

solares [42, 43], bem como outras variedades de compostos utilizados em LEDs como

Be3N2 [44] e uma liga de Nb3Be que apresenta supercondutividade [45].

Outro uso interessante é na área ambiental, em que o isótopo radioativo 7Be tem

inovado a capacidade de prognosticar o processo de erosão do solo, bem como avaliar o

processo de sedimentação em rios. O uso de isótopos radioativos como 137Cs (t1/2= 30,2

anos) e 210Pb (t1/2= 22,2 anos) já é bem estabelecido para este tipo de estudo.

Um fator que limita a técnica é o longo tempo de meia-vida dos isótopos acima, sendo

portanto utilizada para avaliar somente processos naturais e não os causados pela ação

humana, ou seja, não é posśıvel avaliar o efeito sobre a erosão e sedimentação de processos

recentes.

O 7Be apresenta t1/2 de 53,3 dias, sendo útil portanto para estudar a erosão causada

em um solo utilizado recentemente por agricultores [46,47], bem como avaliar a sedimen-

tação em rios de poluentes oriundos de indústrias [48–50]. O método de medida consiste

basicamente de uma comparação entre as densidades de atividade radioativa entre duas

medidas, de um śıtio de referência (sem ter sofrido erosão nem deposição) e de uma

amostra pontual de uma região afetada [47].
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Mesmo com a ampla pesquisa e aplicação, ainda existem lacunas na descrição de al-

gumas moléculas, inserindo o beŕılio em um contexto interessante para investigações a

respeito da ligação qúımica em seus compostos. Com este intuito, foram pesquisados de

forma sistemática a espectroscopia de três haletos de beŕılio para os quais o conhecimento

experimental é ainda limitado e descrições teóricas de alto ńıvel inexistentes. Complemen-

tando estudos anteriores realizados em nosso grupo sobre os sistemas BeNH/HBeN [51],

procurou-se também nesses estudos caracterizar estruturalmente e vibracionalmente vá-

rios estados eletrônicos dos sistemas isoeletrônicos HBeP e BePH.
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Caṕıtulo 2

Fundamentos Teóricos

Um caminho interessante para a realização de estudos em qúımica é através de métodos

ab initio, com os quais é posśıvel obter diversas propriedades mediante um tratamento

estritamente matemático. A origem desses métodos foi oriunda de novos conceitos, em

relação à mecânica clássica, que apareceram com o desenvolvimento de uma equação de

onda proposta pelo f́ısico austŕıaco Erwin Schrödinger (Eq. 2.1), bem como com as novas

relações obtidas pela Mecânica Quântica [52].

ĤΨ = EΨ (2.1)

em que Ĥ é o operador Hamiltoniano de um sistema de N -elétrons, descritos pela função de

onda Ψ. Trata-se de um problema de autovalores. E é chamado de autovalor, ele resulta

da aplicação do operador sobre Ψ, sendo que a função de onda permite, em prinćıpio,

calcular todas as propriedades do sistema. Entretanto, a Eq. 2.1, independente do tempo,

tem solução conhecida somente para sistemas hidrogenóides, ou seja, átomos com apenas

um elétron na eletrosfera. Uma estratégia para resolver a equação de Schrödinger para

sistemas mais complexos é por meio de aproximações. Diferentes maneiras de definir o

operador e a função de onda caracterizam os diferentes métodos para a solução desta

equação.

2.1 A aproximação de Born-Oppenheimer

Uma primeira aproximação importante que permitiu resolver a equação de Schrödinger

para sistemas moleculares foi proposta em 1927 por Max Born e J. Robert Oppenheimer,

que ficou conhecida como aproximação de Born-Oppenheimer [52–56]. Estes dois cien-

tistas partiram do fato de que como a massa núclear é muito maior que a massa dos

elétrons, a posição do núcleo poderia ser considerada aproximadamente fixa em relação

ao movimento eletrônico. Partindo desse prinćıpio, a equação proposta por Schrödinger
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poderia ser escrita de tal forma que cada um desses movimentos pudesse ser representado

separadamente. Explicitando as coordenadas eletrônicas e nucleares pode-se reescrever a

Eq. 2.1 da seguinte forma:

ĤΨ({r, R}) = EΨ({r, R}) (2.2)

em que E é a energia interna da molécula e Ψ({r, R}) a função de onda dependente tanto

das coordenadas dos elétrons (r) quanto dos núcleos (R). O operador Hamiltoniano (Ĥ)

escrito em unidades atômicas, independente do tempo e não-relativ́ıstico, que corresponde

às energias eletrônica, vibracional e rotacional de um sistema molecular pode ser descrito

pela Eq. 2.3.

Ĥ = −
M∑
A=1

1

2MA

∇2
A −

N∑
i=1

1

2
∇2
i −

N∑
i=1

M∑
A=1

ZA
riA

+
M∑
A=1

M∑
B>A

ZAZB
RAB

+
N∑
i=1

N∑
j>i

1

rij
(2.3)

em que i, j se referem aos elétrons e A,B aos núcleos. A distância entre as part́ıculas

é escrita como riA=|ri − RA|, ou seja, distância do elétron i ao núcleo A, esta definição

também é aplicada aos termos RAB e rij. O termo ∇2 é definido em coordenadas esféricas

polares e quando escrito em relação à distância nuclear ele é dado pela Eq. 2.4.

∇2
R =

1

R2

∂

∂R

(
R2 ∂

∂R

)
+

1

R2 sen θ

∂

∂θ

(
sen θ

∂

∂θ

)
+

1

R2 sen θ2

∂2

∂φ2
(2.4)

em que (θ, φ) definem a orientação do eixo internuclear no espaço e R é a distância

internuclear.

Escrevendo o Hamiltoniano de maneira mais compacta obtém-se a Eq. 2.5:

Ĥ = T̂N(R) + T̂e(r) + V̂eN(r, R) + V̂NN(R) + V̂ee(r) (2.5)

em que cada termo representa: T̂N(R) a energia cinética dos núcleos; T̂e(r) a energia

cinética dos elétrons; V̂eN(r, R) o potencial de atração elétron-núcleo; V̂NN(R) a energia

de repulsão nuclear e V̂ee(r) a energia de repulsão eletrônica.

Idealmente, deveŕıamos ser capazes separar Ĥ em uma parte eletrônica e nuclear atra-

vés do termo V̂eN(r, R), o que nos permitiria escrever a função de onda molecular como um

produto de uma função de onda eletrônica e uma função de onda nuclear Ψmol({r, R})=
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Ψeletr({r})ψnuc({R}). Isto, porém, não é posśıvel. Assim, podemos dizer que a separação

do Hamiltoniano em uma parte nuclear e outra eletrônica é aproximadamente correta

e, por esse motivo, dizemos que a proposta de Born-Oppenheimer é uma aproximação.

Como o termo V̂eN é grande ele não pode ser desprezado. Em compensação, podemos ob-

ter uma função de onda que depende parametricamente de R, escrita como Ψmol({r, R})=

Ψeletr({r;R})ψnuc({R}). A separação das coordenadas com ponto e v́ırgula indica essa

dependência paramétrica com a distância internuclear.

Como podemos considerar os núcleos fixos em relação ao movimento eletrônico, é

posśıvel fixar uma configuração nuclear em um valor espećıfico Ra, e resolver a equação

utilizando a função de onda eletrônica Ψeletr({r;Ra}), a qual depende apenas parametri-

camente de R. Nesta tese, por exemplo, nós realizamos estes cálculos para as espécies

diatômicas considerando uma faixa de R, portanto para cada distância internuclear nós

obtivemos uma energia eletrônica. A representação gráfica da energia em função da con-

figuração nuclear corresponderá à curva de energia potencial para essas moléculas.

Podemos seguir com o racioćınio da proposta de Born e Oppenheimer e aplicar o

Hamiltoniano total sobre a função de onda molecular, agora separada em uma parte

nuclear e outra eletrônica (Eq. 2.6).

ĤΨmol = ψnuc({R})

{
−

N∑
i=1

1

2
∇2
i +

N∑
i=1

N∑
j>i

1

rij
−

N∑
i=1

M∑
A=1

ZA
riA

}
Ψeletr({r, R}) +

Ψeletr({r, R})

{
M∑
A=1

M∑
B>A

ZAZB
RAB

−
M∑
A=1

1

2MA

∇2
A

}
ψnuc({R}) = ETOTALΨmol (2.6)

2.2 A equação de Schrödinger eletrônica e nuclear

Neste ponto, já é posśıvel escrever duas equações de Schrödinger separadas, uma nu-

clear e outra eletrônica. Portanto, a equação de onda eletrônica poderá ser representada

pela Eq. 2.7:

{
−

N∑
i=1

1

2
∇2
i +

N∑
i=1

N∑
j>i

1

rij
−

N∑
i=1

M∑
A=1

ZA
riA

}
Ψeletr({r;R}) = Eeletr(R)Ψeletr({r;R}) (2.7)
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A equação de Schrödinger eletrônica é resolvida para cada valor de R, e a energia

resultante (Eeletr(R)) pode ser utilizada na equação de onda nuclear definida pela Eq.

2.8:{
−

M∑
A=1

1

2MA

∇2
A +

M∑
A=1

M∑
B>A

ZAZB
RAB

+ Eeletr(R)

}
ψnuc({R}) = Evib,rot ψnuc({R}) (2.8)

Aplicando a aproximação de Born-Oppenheimer obtém-se dois problemas separados

em duas equações de onda. Na solução da parte eletrônica o objetivo é encontrar a

função de onda eletrônica Ψeletr({r;R}) que represente o sistema de maneira adequada, e a

energia eletrônica Eeletr(R). A busca pelos autovalores da equação de onda eletrônica para

cada valor de R, fornece mais que apenas a energia eletrônica para uma certa distância.

Com essa busca é obtida uma função da energia eletrônica que, somada aos termos de

repulsão nuclear, representa as curvas de energia potencial de uma molécula diatômica.

Essa energia potencial pode ser inserida na Eq. 2.8 através do termo que representa a

repulsão eletrostática dos núcleos e da energia parametricamente dependente de R obtida

pela resolução da Eq. 2.7. Na Eq. 2.8 a repulsão eletrostática dos núcleos é dada por:

V̂NN(R) = V̂nucl(R) =
M∑
A=1

M∑
B>A

ZAZB
RAB

(2.9)

A Eq. 2.9 é uma função da distância internuclear, assim como a energia eletrônica.

Esses dois termos podem ser unidos resultando no operador Û(R), o qual representa a

energia potencial do movimento nuclear (Eq. 2.10).

Û(R) = V̂nuc(R) + Eeletr(R) (2.10)

Rearranjando a Eq. 2.8 e inserindo o termo descrito pela Eq. 2.10 obtém-se a Eq. 2.11.

Nesta equação é inserida a massa reduzida, considerando um sistema de coordenadas com

origem no centro de massa da molécula. Como ∇2
R está em coordenadas esféricas polares,

a função de onda nuclear é explicitada em função das coordenadas (R, θ, φ). A Eq. 2.11
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compreende os movimentos de vibração e rotação de uma molécula diatômica.

{
−

M∑
A=1

1

2µ
∇2
R + Û(R)

}
ψnuc(R, θ, φ) = ETOTAL ψnuc(R, θ, φ) (2.11)

Movimento rotacional e vibracional

É posśıvel realizar uma nova separação importante, ou seja, dos movimentos rotacional

e vibracional. Para isso, são necessárias algumas considerações. O quadrado do Laplaciano

pode ser escrito conforme a Eq. 2.12.

∇2
R =

∂2

∂R2
+

2

R

∂

∂r
− 1

}2R2
Ĵ2 (2.12)

em que Ĵ2 é o quadrado do operador momento angular rotacional,

Ĵ2 = −}2

(
∂2

∂R2
+ cot θ

∂

∂θ
+

1

sen2 θ

∂2

∂φ2

)
(2.13)

Substituindo a Eq. 2.12 na Eq. 2.11 obtém-se:

{
− 1

2µR2

∂

∂R

(
R2 ∂

∂R

)
+

1

2µR2
Ĵ2 + Û(R)

}
ψnuc(R, θ, φ) =

ETOTAL ψnuc(R, θ, φ) (2.14)

A função de onda nuclear pode ser separada em uma parte radial (<v,J(R)) relacionada

ao movimento vibracional da molécula, e uma parte chamada de harmônicos esféricos

(Y MJ
J ) relacionada ao movimento rotacional:

ψnuc(R, θ, φ) =
<v,J(R)

R
Y MJ
J (θ, φ) (2.15)

Nota-se que a parte dependente de R pode ser separada da parte angular. Na Eq.

2.14 cada termo está em função da distância internuclear, apenas o operador Ĵ2 apre-

senta dependência angular e tem solução conhecida quando aplicado sobre os harmônicos
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esféricos:

Ĵ2Y MJ
J (θ, φ) = J(J + 1)}2Y MJ

J (θ, φ) (2.16)

Continuando com a separação dos movimentos vibracional e rotacional, consideremos

primeiramente o modelo do rotor ŕıgido. Este modelo assume que uma molécula consiste

de dois átomos rigidamente conectados um ao outro, o que corresponde a dizer que a

separação internuclear permanece constante em um valor, por exemplo, Re, ou seja, na

distância de equiĺıbrio. Neste caso, os termos ∂
∂R

do Hamiltoniano da Eq. 2.14 apresenta-

rão valor zero e desaparecerão [54,55]. Podemos definir, arbitrariamente, o ponto zero da

energia potencial como sendo V (Re) = 0. Dentro dessas considerações, a Eq. 2.14 poderá

ser reduzida a:

{
− 1

2µR2
e

Ĵ2

}
ψnuc(Re, θ, φ) = Erot ψnuc(Re, θ, φ) (2.17)

em que o termo ψnuc(Re, θ, φ) corresponde aos harmônicos esféricos Y MJ
J (θ, φ).

Conforme apresentado na Eq. 2.16, podemos concluir que os autovalores da Eq. 2.17

serão correspondentes às energias rotacionais do sistema:

Erot =
}2

2µR2
e

J(J + 1) J = 0, 1, 2, . . . (2.18)

A Eq. 2.18 está relacionada aos ńıveis rotacionais e pode ser reescrita fazendo uso do

termo B, mais comumente empregado neste caso:

Erot(cm
−1) = BJ(J + 1) (2.19)

Como restringimos a um caso em que R é a distância de equiĺıbrio, o termo inserido na

equação 2.19 deve ser expresso por Be. Este termo é a constante rotacional que em cm−1

é dada por:

Be(cm
−1) =

}2

2hcµR2
e

(2.20)
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No caso deste trabalho de doutorado, as constantes rotacionais foram calculadas para

cada ńıvel vibracional (Bv) das diatômicas estudadas usando a expressão 2.21.

Bv =

〈
v

∣∣∣∣∣ 16, 8576

µR2

∣∣∣∣∣ v
〉

(2.21)

Através de um ajuste obtido pelo método dos mı́nimos quadrados, as constantes Be,

αe e γ podem ser determinadas através da Eq. 2.22,

Bv = Be − αe
(
v +

1

2

)
+ γ

(
v +

1

2

)2

(2.22)

em que Be é a constante rotacional de equiĺıbrio, αe e γ são as constantes de acoplamento

rotação-vibração.

Podemos analisar agora a parte radial (<(R)) da função de onda nuclear. Considerando

o disposto na Eq. 2.16 e substituindo a Eq. 2.15 na Eq. 2.14, obtemos a equação de onda

dependente apenas da distância internuclear:

{
− 1

2µR2

d

dR

(
R2 d

dR

)
+ J(J + 1) + Û(R)

}
<(R) = Ev,J <(R) (2.23)

O primeiro passo na solução da Eq. 2.23 é resolver a equação de Schrödinger eletrô-

nica (Eq. 2.7) para vários valores de R e com isto obter as energias eletrônicas para um

conjunto de estados eletrônicos moleculares de interesse. Para cada valor de Eeletr deve-se

somar o termo V̂nuc(R) (definido pela equação 2.9) e obter U em função de R. O próximo

passo é conceber uma função Û(R) cujos parâmetros (R e Eeletr) apresentem um bom

ajuste para os valores calculados. Nesta tese, para cerca de cinco dezenas de distâncias

internucleares as energias eletrônicas são calculadas pelo método Interação de Configura-

ções Multirreferencial (MRCI). A seguir, para um intervalo definido, esses parâmetros são

ajustados através de uma interpolação spline da ordem de 2000 pontos. Por fim, a função

Û(R) interpolada pode ser inserida na equação nuclear de Schrödinger (Eq. 2.23), e esta

última resolvida através de métodos numéricos [52,57].

O método numérico utilizado, neste caso, é o de Numerov-Cooley, implementado no

programa Intensity [58]. Desenvolvido pelo astrônomo Russo Boris V. Numerov em 1920,
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trata-se de um método de cálculo numérico que apresenta boa convergência e boa mi-

nimização dos erros, pois também se utiliza da correção de Cooley [57, 59]. Como se

trata de um método numérico iterativo, a solução da equação problema é constrúıda por

iterações sucessivas, as quais são realizadas passo a passo, partindo de valores iniciais

arbitrários [52,60]. Na prática, este método foi desenvolvido para a solução de problemas

de autovalores associados a equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, sendo que

Numerov tinha como objetivo calcular correções na trajetória do cometa Halley [60].

Na solução da Eq. 2.23 os autovalores Ev,J podem ser definidos pela Eq. 2.24.

Ev,J = Te +G(v) + Fv(J) (2.24)

em que Te é a diferença de energia entre dois ńıveis vibracionais na distância de equiĺıbrio,

G(v) e Fv(J) correspondem aos termos vibracional e rotacional. A Eq. 2.24 pode ser

reescrita na forma expandida:

Ev,J = Te + ωe

(
v +

1

2

)
− ωexe

(
v +

1

2

)2

+ ωeye

(
v +

1

2

)3

+ . . .+

J(J + 1)Bv −DvJ
2(J + 1)2 + . . . (2.25)

em que Bv eDv são as constantes rotacional e de distorção centŕıfuga para um determinado

ńıvel vibracional, ωe, ωexe e ωeye são as constantes vibracionais.

Considerando apenas as energias vibracionais, é posśıvel calcular a diferença de energia

entre estados adjacentes (∆Gv+ 1
2
) da seguinte forma:

∆Gv+ 1
2

= G(v + 1)−G(v) (2.26)

As curvas de energia potencial não são harmônicas, portanto ∆Gv+ 1
2

tende a decrescer

com o número quântico v. Entretanto, na forma expandida as constantes espectroscópicas

que caracterizam a anarmonicidade das curvas aparecem explicitamente, e essa diferença

pode ser representada por:

∆Gv+ 1
2

= ωe − 2 ωexe

(
v +

1

2

)
+ ωeye

{
1 + 3

(
v +

1

2

)
+ 3

(
v +

1

2

)2
}

(2.27)
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Por fim, os valores das constantes vibracionais são obtidos fazendo uso das energias

vibracionais calculadas na Eq. 2.23. A diferença ∆Gv+ 1
2

é calculada e, por um ajuste dos

mı́nimos quadrados, as constantes obtidas.

Até aqui, foram descritas as soluções posśıveis para a equação de Schrödinger nuclear.

Entretanto, a equação de Schrödinger eletrônica apresenta solução exata conhecida apenas

para sistemas monoeletrônicos. A resolução da mesma para sistemas mais complexos foi

devido inicialmente aos trabalhos do inglês Douglas Rayner Hartree que, em 1929, propôs

uma forma de resolver este problema e que ficou conhecido como o método Hartree.

2.3 O Método Hartree

Como apresentado no seção anterior, um primeiro passo importante na resolução da

equação de Schrödinger é o fato de podermos negligenciar o acoplamento entre os movi-

mentos nucleares e eletrônicos considerando a aproximação de Born-Oppenheimer. Este

procedimento permite a resolução da parte eletrônica em relação a uma distância inter-

nuclear fixa, agindo apenas como um parâmetro. A energia potencial resultante, ou seja,

a função obtida da energia em relação à posição nuclear, poderá ser utilizada na solução

da equação de Schrödinger que descreve o movimento nuclear.

Esta aproximação foi demonstrada na seção anterior para um sistema molecular e, ba-

sicamente, permite desacoplar as interações núcleo-elétron (separando a função de onda

em uma parte eletrônica e nuclear), e a interação núcleo-núcleo (pela separação dos mo-

vimentos vibracional e rotacional da equação de Schrödinger nuclear). Entretanto, houve

um longo e árduo caminho até termos uma descrição matemática satisfatória de sistemas

moleculares, devido ao fato da solução da equação de Schrödinger eletrônica para sistemas

atômicos multieletrônicos não apresentar solução trivial.

A dificuldade se encontra na solução das equações matemáticas que representam as

interações eletrostáticas e magnéticas entre os elétrons. Portanto, o movimento de um

elétron em relação a outro é correlacionado, e os termos que representam esta correlação

não podem ser negligenciados. Atualmente, ainda surgem novas metodologias que pre-

tendem obter uma representação cada vez mais completa da energia de interação entre os

elétrons, tal a importância da mesma na reprodução da energia eletrônica molecular.
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Uma maneira de visualizar a importância em se considerar a interação intereletrônica,

é analisando um caso simples. Podemos adotar o átomo de hélio como exemplo, trata-se

de um sistema que contém apenas dois elétrons. A Fig. 2.1 apresenta uma reprentação

deste sistema.

Figura 2.1: Representação vetorial do átomo de He.

Um primeiro passo na resolução da equação de Schrödinger é a definição do operador.

Neste caso, temos que representar a energia cinética dos elétrons 1 e 2, a atração núcleo-

elétron 1 e 2, e o potencial de interação entre os dois elétrons como definido pela Eq.

2.28 [61–63].

Ĥ = −1

2
∇2

1 −
1

2
∇2

2 −
Z

r1

− Z

r2

+
1

r12

(2.28)

Os dois primeiros termos da parte esquerda da Eq. 2.28 se referem aos operadores que

representam a energia cinética dos elétrons 1 e 2, e os dois próximos termos ao operador

relacionado à atração núcleo-elétron 1 e 2. O último termo se refere à energia potencial de

repulsão elétron 1-elétron 2 que depende do ângulo α entre os vetores ~ri para os elétrons,

devido à mútua repulsão 1
r12

. Aplicando a lei dos cossenos a partir da Fig. 2.1 podemos

obter a relação:

~r12 =
√
~r1 + ~r2 − 2 ~r1~r2 cos α (2.29)

Dessa forma, quando temos mais de um elétron não é posśıvel separar a parte radial

da angular como realizado para um sistema de um elétron. Um forma de resolver esse

problema, é considerando uma aproximação fazendo uso de um modelo de part́ıculas

independentes, ou seja, um modelo em que o movimento de um elétron é considerado como

independente da dinâmica de todos os outros [61–67]. Além de desconsiderar inicialmente
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o termo de repulsão intereletrônica do operador Ĥ (Eq. 2.28), a função de onda total

pode ser escrita como um produto das funções de onda dos elétrons 1 e 2 (Eq. 2.30).

Ψ12 = Ψ1(r1, θ1, φ1) Ψ2(r2, θ2, φ2) (2.30)

Com esta primeira aproximação, é posśıvel separar cada função de onda de um elétron

(Eq. 2.31), e resolver a equação de Schrödinger para o átomo de hélio.

Ψi,nlmlms(ri, θi, φi) = <i,nl(ri)Θi,lml(θi)Φi,ml(φi) (2.31)

As autofunções da Eq. 2.31 estão rotuladas com os números quânticos principal (n),

angular (l), magnético (ml - momento angular orbital). Pode-se entender também que

Y (θ, φ) = Θ(θ)Φ(φ) corresponde aos harmônicos esféricos.

Para calcular a energia de atração eletrônica, no caso do hélio, usando esta primeira

aproximação, teremos duas equações, uma para cada elétron. A soma das energias obtidas

na resolução dessas equações é de -108,8 eV . O valor experimental correspondente a esta

energia (da remoção de dois elétrons do átomo, ou seja, converter o átomo em um cátion

duplamente carregado) pode ser entendido como a soma dos primeiro e segundo potenciais

de ionização do hélio, que corresponde a -79,00 eV [62,63]. O erro de quase 38% demostrou

a importância do efeito do termo de repulsão eletrônica para a energia de um sistema com

mais de um elétron.

Outra solução, pode ser adotar um modelo em que cada um dos dois elétrons do He

se move através de um potencial coulômbico do núcleo, porém considerando que este

potencial está blindado pela distribuição de carga do segundo elétron, onde se assume

uma simetria esférica para esta distribuição [61]. Este modelo foi proposto inicialmente

por Clarence Zener em 1930 [68], e no mesmo ano recebeu contribuições de John C. Slater

[69]. O potencial resultante para cada elétron, nesta nova proposta, será um potencial

coulômbico de simetria esférica gerado por uma carga efetiva Qef = (Z−S)e. O resultado

anterior pode ser melhorado adicionando uma constante de blindagem S (0 ≤ S ≤ 1).

Neste novo modelo, o valor da energia de atração eletrônica do átomo de hélio (-67,5 eV )

é bem mais próximo do experimental [63].
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Como a equação de Schrödinger não apresenta solução anaĺıtica, inevitavelmente é

necessário realizar algumas aproximações. Como observado nos cálculos para o caso do

hélio, o termo que representa a interação entre os elétrons não pode ser negligenciado,

pois representa uma parcela importante da energia molecular. Quem ofereceu uma pro-

posta interessante na resolução da equação de Schrödinger foi Hartree. Continuando a

adotar um modelo de part́ıculas independentes, Hartree encontrou uma forma de resolver

numericamente a equação de Schrödinger contemplando o termo de repulsão intereletrô-

nica 1
r12

. Entretanto, esta interação eletrostática é substituida por um potencial efetivo -

Vef (r) [63].

Como as part́ıculas são independentes, uma primeira aproximação é considerar a in-

teração coulômbica individual de cada elétron com carga −e com o núcleo de carga +Ze.

Devido à magnitude da força de atração N -e, esta é a força mais forte sentida por cada

elétron. Outra aproximação é considerar a interação coulômbica entre cada elétron com

todos os outros elétrons do átomo. Essas energias de repulsão são mais fracas se compa-

radas à atração N -e, mas como mostrado no caso do hélio, elas certamente não podem

ser negligenciadas.

Hartree considerou que os elétrons poderiam ser tratados como independentes do mo-

vimento de todos os outros para que a solução da equação de Schrödinger não se tornasse

demasiado dif́ıcil. Foi com essa aproximação que ele conseguiu dividir esta equação em

um conjunto de equações de um elétron. Porém, há uma aparente contradição neste mo-

delo de Hartree, a interação coulômbica entre os elétrons deve ser considerada, ao mesmo

tempo em que os mesmos devem ser tratados como se movendo independentemente. O

compromisso entre essas duas exigências é alcançado assumindo que cada elétron se move

independentemente em um potencial ĺıquido efetivo simetricamente esférico (Vef (r)), em

que r é a coordenada do elétron com respeito ao núcleo. O potencial efetivo eletrônico to-

tal é dado pela soma do potencial de Coulomb atrativo N -e simetricamente esférico com o

potencial repulsivo efetivo (também simetricamente esférico) que representa o efeito médio

das interações coulômbicas repulsivas entre um elétron e todos os outros (Eq. 2.32).

Vef (ri)total =
Z

ri
−
∑
i 6=j

∫
1

rij
|Ψj(rj, θj, φj)|2 dτj (2.32)
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em que o primeiro termo representa a atração eletrostática devido à carga +Ze, o segundo

termo à interação repulsiva com a carga eletrônica, a qual é dada pelo somatório sobre a

distribuição de carga −e |Ψj|2 de todos os elétrons ej com j 6= i, que de certa forma causam

uma blindagem sobre a carga nuclear [63]. Uma vez que o limite de integração é sobre

todas coordenadas angulares, as distâncias mútuas rij são representadas por um valor

médio, logo o segundo termo se torna uma função que depende somente de r. Portanto,

o potencial efetivo é simetricamente esférico.

Este modelo reduz o problema para um modelo de um elétron, o qual é mais facilmente

resolvido por técnicas numéricas, e está no cerne do que ficou conhecido como a Teoria

do Campo Autoconsistente de Hartree (SCF - do inglês Self-Consistent Field). Inserindo

Vef (ri) na equação de Schrödinger, é posśıvel obter a função de onda e os autovalores para

qualquer um dos elétrons presentes no átomo.

A questão agora é como escolher a distribuição de carga eletrônica, já que esta só será

determinada solucionando a equação de Schrödinger, a qual contém Vef (ri). Isto pode

ser feito considerando que o potencial efetivo é autoconsistente, ou seja, se a distribuição

de carga elétrica pudesse ser calculada a partir de um potencial efetivo correto, e então

Vef (ri) fosse avaliado a partir da distribuição de carga elétrica obtida, isto exigiria que o

potencial efetivo final fosse o mesmo que o primeiro utilizado. A condição de autoconsis-

tência permite determinar o valor correto de Vef (ri) [63,65]. Portanto, fazendo uso de um

procedimento iterativo para obter a função de onda otimizada, Hartree iniciou seus cálcu-

los com um potencial de simetria esférica estimado V 0(r). Um exemplo de um potencial

de ordem zero aproximado (para o átomo de ĺıtio) é:

V 0(r) =
Z

r
− ae−br (2.33)

o qual descreve a blindagem da carga nuclear pelos dois elétrons 1s e fornece o potencial

efetivo para o elétron 2s [63]. Os parâmetros a e b podem ser ajustados para otimizar

o potencial efetivo. Inserindo este potencial na equação de Schrödinger para o i-ésimo

elétron, a função de onda de um elétron Ψ
(0)
i e o autovalor E

(0)
i podem ser calculados.

Esta etapa é realizada para cada um dos elétrons presentes no átomo. Os ńıveis de energia

obtidos são então preenchidos com elétrons, começando com o estado de mais baixa energia

e obedecendo o prinćıpio de Pauli, até que todos os N elétrons tenham sido atribúıdos a
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um determinado estado.

Agora sim estas funções de onda são utilizadas, de acordo com a Eq. 2.32, na busca

por um potencial efetivo melhorado para o i-ésimo elétron:

V
(1)
efi

(ri) =
Z

ri
−
∑
i 6=j

∫ ∣∣∣Ψ(0)
j (rj, θj, φj)

∣∣∣2
rij

dτj (2.34)

O potencial efetivo para o i-ésimo elétron é produzido pela carga nuclear e pela dis-

tribuição de carga média de todos os outros j-elétrons. Um processo iterativo inicia, este

potencial é inserido na equação de Schrödinger, resultando em uma primeira função de

onda melhorada Ψ
(1)
i e o autovalor E

(1)
i para o i-ésimo elétron, os quais são comparados

com Ψ
(0)
i e E

(0)
i . O processo continuará até que não haja diferenças significativas entre

a nova função de onda e o novo autovalor com os obtidos na etapa anterior, esta dife-

rença é estipulada em um limite de convergência pré-estabelecido. O processo irá finalizar

quando um valor mı́nimo de energia for atingido, já que, segundo o prinćıpio variacional,

considera-se que a energia obtida com a função de onda exata será sempre menor que a

obtida com uma função de onda aproximada. Um diagrama ilustrativo do processo de

autoconsistência é apresentado na pg. 218 da bibliografia consultada [63].

Este procedimento é conhecido como a Aproximação do Campo Autoconsistente, e

como foi explanado a interação entre os elétrons é considerada implicitamente através da

escolha do melhor potencial efetivo para obter as funções de onda de um elétron [63]. O es-

forço despendido por Hartree foi compensado pelos resultados obtidos, já que possibilitou

ampliar nossa compreensão a respeito do átomo. Entretanto, o método ainda precisava

ser aprimorado. O f́ısico soviético chamado Vladimir Aleksandrovich Fock, observou que

alguns resultados obtidos pelo método proposto por Hartree eram ruins porque o modelo

adotado não considerava o pŕıncipio de Pauli. Devido à importância da consideração deste

prinćıpio, na próxima seção é apresentada uma breve descrição dos eventos históricos que

levaram à conclusão de que o elétron apresentava uma propriedade sem precedentes no

mundo clássico: o spin.
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Descrição Quântica do Momento Angular

A descrição de uma part́ıcula requer três números quânticos para especificar a forma

matemática de sua dependência em três coordenadas espaciais, entretanto a adição de

mais uma coordenada é essencial nesta descrição, o spin. Algumas considerações sobre as

propriedades do spin são importantes neste ponto e interessantes de serem destacadas, pois

determinarão a forma mais adequada na escolha de uma função de onda que possibilite

uma descrição mais correta de um sistema atômico.

Nos primeiros anos do desenvolvimento da Mecânica Quântica, alguns resultados ex-

perimentais sobre o espectro do He sugeriam que um orbital poderia ser ocupado por até

dois elétrons [63]. Entretanto, outra constatação foi que os estados atômicos são descritos

por uma função de onda eletrônica total que é antissimétrica com relação à permutação de

dois elétrons. Nesta mesma época, Wolfgang Pauli, baseado nesses resultados, formulou

um prinćıpio que estabelecia uma regra para os elétrons: para dois elétrons associados a

um mesmo orbital, ou seja, n, l e ml são os mesmos, o momento angular de spin (ms)

deve necessariamente ser diferente [61,63–65,70].

Na verdade, seu prinćıpio era válido para todas as part́ıculas com número quântico de

spin (n+1/2)} (n = 0, 1, 2, ...). Essas part́ıculas são conhecidas como férmions e obedecem

à estat́ıstica de Fermi-Dirac; seu prinćıpio não se aplicava às part́ıculas denominadas

bósons (com número quântico de spin inteiro ou zero), as quais obedecem à estat́ıstica

Bose-Einstein [65].

Outros resultados experimentais foram decisivos para a inserção do spin na teoria

quântica. O efeito Zeeman anômalo foi uma constatação de que quando um campo mag-

nético externo era aplicado sobre um átomo com número ı́mpar de elétrons, observava-se

um número de linhas espectrais maior que o esperado [63]. Quando Pieter Zeeman se

deparou com este resultado em 1896, discussões sobre a existência do spin nem haviam

começado.

Outra constatação experimental importante foi obtida pelo experimento realizado em

1915 por Albert Einstein e Wander J. de Hass, cujo resultado ficou conhecido como Efeito

Einstein-de Haas [63, 71]. Este efeito corresponde à rotação mecânica induzida em um
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cilindro de ferro quando suspenso por um pequeno fio em um campo magnético vertical,

produzido por uma corrente elétrica que passa por uma bobina. A força deste campo

magnético é escolhida de tal forma que sature a magnetização do cilindro com n elétrons,

cada um possuindo um certo momento magnético. No caso de saturação, todos os momen-

tos magnéticos apontarão em uma direção oposta àquela assumida pelo campo magnético

vertical. Como se trata de um metal, os elétrons livres em uma banda de condução não

apresentam momento angular orbital, logo o momento magnético não é decorrente desta

razão.

Em um certo momento, o campo magnético é invertido e todos os momentos mag-

néticos giram na direção oposta causando uma mudança da magnetização. Inverter este

campo também resulta em um giro do momento angular de spin correspondente de todos

os elétrons. Devido à conservação do momento, esta mudança deve ser compensada por

uma alteração no momento angular mecânico, ou seja, como resultado ocorre a rotação

do cilindro de ferro [63, 71]. O Efeito Einstein-de Haas demonstrou que há uma conexão

entre o momento angular de spin com o momento angular de rotação como concebido pela

mecânica clássica. Entretanto, uma explicação mais aprofundada utilizando o conceito

de spin não foi usada na época por Einstein; naquele momento, as discussões sobre uma

posśıvel rotação do elétron estavam apenas começando [71].

Por fim, em 1922, o experimento de Stern-Gerlach procurou identificar se os elétrons

apresentavam um momento angular intŕınseco [61, 63, 67, 70]. Eles usaram um feixe de

átomos de prata direcionados em um campo magnético não homogêneo. Se as part́ıculas

fossem tratadas do ponto de vista clássico, o resultado esperado, caso o momento angular

intŕınseco existisse, era observar uma imagem cont́ınua na tela do detector resultante da

separação aleatória causada pela interação do momento angular do elétron com o campo

magnético não homogêneo. Stern e Gerlach acabaram observando um resultado positivo,

mas ao mesmo tempo inesperado. As part́ıculas foram deflexionadas, portanto possúıam

um momento angular intŕınseco. Porém, o detector apresentou marcações somente acima

ou abaixo da tela; logo, conclúıram também que o momento angular intŕınseco deveria

ser quantizado.

Para ser coerente com esses resultados experimentais e estar de acordo com o Prinćıpio

de Pauli, o spin foi inserido, no contexto da Mecânica Quântica, como um postulado ad
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hoc [64, 67]. Logo, a função de onda total deverá ser escrita como um produto de uma

parte espacial e uma função de spin. Esta suposição pôde ser explicada posteriormente,

em 1928, pelos trabalhos de Paul Dirac, já que o spin surgia naturalmente da resolução

da equação de Schrödinger relativ́ıstica [61,64,67,72–74].

Dessa forma, dois tipos de momento angular são importantes para as discussões apre-

sentadas nesta seção: o momento angular orbital e o momento angular de spin. O mo-

mento angular orbital é o correspondente na mecânica quântica da noção clássica do

momento angular, ou seja, aquela que surge quando uma part́ıcula executa uma traje-

tória de rotação (como o movimento de rotação do elétron em torno do núcleo). Já o

momento angular de spin não apresenta equivalente clássico. Inclusive, a interpretação de

que o spin é o giro do elétron em seu eixo de rotação pode ser equivocado. Adotando um

modelo no qual o elétron é representado por uma esfera, alguns cálculos simples resultam

em um valor de frequência angular que gera uma velocidade, no equador da esfera, supe-

rior à velocidade da luz (c), em contradição direta com a teoria da relatividade especial.

Um resultado similar é obtido quando o momento angular de spin é interpretado como

sendo o momento angular mecânico de uma esfera com um raio do elétron clássico (re), ou

seja, utilizando a Eq. 2.35 (deduzida na bibliografia consultada [63]) obtém-se novamente

uma velocidade de um ponto no equador superior a c.

v =
5 ·
√

3 · }
4mere

(2.35)

Outra constatação é que a partir de resultados experimentais de espalhamento de alta

energia, é posśıvel concluir que a carga e de um elétron está localizada em um pequeno

volume com r < 10−16 m. Este resultado pode aumentar ainda mais as discrepâncias

deste modelo mecânico do elétron, já que um pequeno valor de re no denominador da

Eq. 2.35 iria aumentar ainda mais a velocidade equatorial (v ∝ 1/r). Esses resultados

indicam que não deve estar correto aplicar um modelo mecânico para o elétron, bem

como a interpretação do spin como momento angular clássico, ou seja, como sendo um

movimento de rotação do elétron, mas apenas considerar o elétron como uma carga pontual

que apresenta uma propriedade intŕınseca, o spin. Qualquer comparação com nosso mundo

macroscópico pode inferir em interpretações errôneas, e inclusive inserir erros conceituais

na interpretação dos modelos oriundos da Mecânica Quântica [62,63]. A importância dos
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estudos que possibililtaram concluir a existência de um momento angular de spin, além

de nos permitir uma maior compreensão a respeito da natureza do elétron e de alguns

fenômenos até então inexplicados, interferiram sobremaneira na construção de uma função

de onda mais abrangente do que a proposta por Hartree.

2.4 O Método Hartree-Fock

Fock notou que os resultados de Hartree eram ruins em relação ao resultado experi-

mental devido ao fato de ele não ter considerado a antissimetria da função de onda exigida

pelo prinćıpio de exclusão de Pauli [61], além de não respeitar a indistinguibilidade das

part́ıculas. Na mesma época em que Fock testou os resultados de Hartree considerando

a antissimetria da função de onda total, Slater propôs, em 1930, o uso de determinantes

para a construção da função de onda [61, 67, 74]. Assim, Fock sugeriu uma extensão do

método do campo autoconsistente de Hartree fazendo uso de uma função de onda obtida

através de um determinante de Slater (Eq. 2.36).

Ψ(r1, r2, · · · , rN) ≡ (N!)−
1
2

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

ϕi(r1) ϕj(r1) · · · ϕk(r1)

ϕi(r2) ϕj(r2) · · · ϕk(r2)
...

...
. . .

...

ϕi(rN) ϕj(rN) · · · ϕN(rN)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(2.36)

(N!)−
1
2 é um fator de normalização; trata-se de um determinante com N elétrons associa-

dos a N orbitais moleculares (ϕi, ϕj, · · · , ϕN). Cada função ϕN(rN) é composta por uma

parte espacial ΨN(rN , θN , φN) e uma parte de spin ξN .

Substituindo a função de onda definida pelo determinante de Slater na Eq. 2.23, ou

seja, na equação de Schrödinger eletrônica, a energia obtida será representada pela Eq.

2.37.

Eeletr =
N∑
i=1

Hi +
1

2

N∑
i=1

N∑
j=1

(Jij −Kij) (2.37)

O primeiro termo da Eq. 2.37 se refere à integral de um elétron, e representa a energia

cinética média para um elétron e a energia de atração nuclear média N -e associado ao
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orbital i (para facilitar a exposição das integrais será usada a notação braket):

Hi =

〈
ϕi(r1)

∣∣∣∣∣− 1

2
∇2

1 −
Z

r1

∣∣∣∣∣ϕi(r1)

〉
(2.38)

Os próximos dois termos da Eq. 2.37, Jij e Kij, são as integrais de Coulomb e de

Troca, respectivamente, e são definidas pelas equações 2.39 e 2.40.

Jij =

〈
ϕi(r1)ϕj(r2)

∣∣∣∣∣ 1

r12

∣∣∣∣∣ϕi(r1)ϕj(r2)

〉
(2.39)

Kij =

〈
ϕi(r1)ϕj(r2)

∣∣∣∣∣ 1

r12

∣∣∣∣∣ϕj(r1)ϕi(r2)

〉
(2.40)

A integral de Coulomb, dentro de uma interpretação clássica, representa a repulsão

entre as densidades de carga do elétron 1, |ϕi(r1)|2, e do elétron 2, |ϕj(r2)|2. Já a integral

de troca não apresenta um interpretação clássica simples, entretanto podemos entender

que ela representa o efeito proveniente da correlação de dois elétrons com spins paralelos.

Pode-se notar que nesta integral (Eq. 2.40) ocorre a troca das coordenadas dos elétrons

nos orbitais i e j em relação à integral de Coulomb.

O próximo passo no desenvolvimento do que ficou conhecido como o método Hartree-

Fock, é definir parâmetros que serão utilizados como referência no processo de otimização

pela busca do mı́nimo de energia. Neste caso, os parâmetros serão as funções spin-orbitais

ϕi(ri). As melhores funções serão aquelas que minimizam a energia eletrônica. Uma forma

de criar este v́ınculo entre a menor energia e as melhores funções é impondo a condição

de ortonormalidade de ϕi(ri) através do uso da técnica conhecida como multiplicadores

de Lagrange.

Considerando a energia como um funcional dos spin-orbitais, para derivar a equação

de Hartree-Fock será necessário minimizar E[{ϕN(rN)}] com respeito aos spin-orbitais
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impondo a condição de ortonormalidade:

〈
ϕi(r1)

∣∣∣ϕj(r1)
〉

= δij (2.41)

em que δij é conhecido como delta de Kronecker, ou seja, quando i = j, δij = 1 e a função

é normalizada, quando i 6= j, δij = 0 e a função é ortogonal.

Dessa forma, é posśıvel impor a seguinte restrição:

〈
ϕi(r1)

∣∣∣ϕj(r1)
〉
− δij = 0 (2.42)

Agora, definimos um novo funcional dos spin-orbitais L [{ϕN(rN)}],

L [{ϕN(rN)}] = E[{ϕN(rN)}]−
N∑
i=1

N∑
j=1

εij

(〈
ϕi(r1)

∣∣ϕj(r1)
〉
− δij

)
(2.43)

em que energia E[{ϕN(rN)}] apresenta a mesma expressão dada pela Eq. 2.37, e o termo

εij representa um conjunto de multiplicadores de Lagrange. A otimização da energia, den-

tro das restrições estabelecidas, é obtida minimizando L . Isto pode ser feito adicionando

uma pequena variação na função de onda spin-orbital, ou seja, ϕi(r1) = ϕi(r1) + δϕi(r1).

Portanto, pode-se escrever a seguinte expressão:

δL [{ϕN(rN)}] = δE[{ϕN(rN)}]−
N∑
i=1

N∑
j=1

εij

(
δ
〈
ϕi(r1)

∣∣ϕj(r1)
〉)

= 0 (2.44)

Expandindo a Eq. 2.44 em função da expressão para a energia (Eq. 2.37), chega-se

em uma nova relação para as integrais de Coulomb, de Troca (Eq.s 2.45 e 2.46, respec-

tivamente - esta expansão é mostrada em detalhes na página 118 da bibliografia consul-

tada [53]) e da integral de um elétron Hi.

Jij =

〈
δϕi(r1)

∣∣∣∣∣
∫
|ϕj(r2)|2

r12

dτ2

∣∣∣∣∣ϕi(r1)

〉
+ c.c. (2.45)
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Kij =

〈
δϕi(r1)

∣∣∣∣∣
∫
ϕj(r1)ϕj(r2)

r12

dτ2

∣∣∣∣∣ϕi(r2)

〉
+ c.c. (2.46)

Hi =

〈
δϕi(r1)

∣∣∣∣∣− 1

2
∇2

1 −
Z

r1

∣∣∣∣∣ϕi(r1)

〉
+ c.c. (2.47)

em que cc é o conjugado complexo.

Neste caso, a integral de Coulomb pode apresentar outra interpretação, na qual um

elétron sofre a repulsão do campo resultante de todos os outros elétrons do átomo, sendo

estes representados pela densidade eletrônica dada pela integral
∫ |ϕj(r2)|2

r12
dτ2. Nas equa-

ções 2.45, 2.46 e 2.47, pode-se observar os operadores de Coulomb, de Troca, e de um

elétron, respectivamente.

Aplicando uma pequena variação em ϕi (=ϕi(r1)) e realizando alguns rearranjos, é

posśıvel obter, a partir da Eq. 2.44, a seguinte relação:

δL =
N∑
i=1

[〈
δϕi

∣∣∣∣∣
{
ĥ1|ϕi〉+

N∑
j=1

Ĵj|ϕi〉 −
N∑
j=1

K̂j|ϕi〉+
N∑
j=1

εij|ϕj〉

}]
+ cc = 0 (2.48)

em que cc é o conjugado complexo.

Independente da variação δϕi, igualando o conjugado complexo e os termos entre

chaves a zero é garantido que δL =0, e que a energia calculada seja a mı́nima posśıvel.

Assim:

[
ĥ1 +

N∑
j=1

(Ĵj − K̂j)
]
|ϕi(r1)〉+

N∑
j=1

εij|ϕj(r1)〉 = 0 (2.49)

que identificamos como a equação de Hartree-Fock:

F̂ |ϕi(r1)〉 =
N∑
j=1

εij |ϕj(r1)〉 (2.50)

em que o operador de Fock é dado por:

F̂ = ĥ1 +
N∑
j=1

(Ĵj − K̂j) (2.51)
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A Eq. 2.50 pode ser expandida da seguinte forma:

F̂ϕ1(r1) = ε11 ϕ1(r1) + ε12 ϕ1(r1) + ε13 ϕ1(r1) + . . .

F̂ϕ2(r1) = ε21 ϕ2(r1) + ε22 ϕ2(r1) + ε23 ϕ2(r1) + . . .
...

...
...

...
...

F̂ϕN(r1) = εN1 ϕ3(r1) + εN2 ϕ3(r1) + . . . + εNN ϕN(r1)

(2.52)

Esta expansão pode ser representada por um conjunto de matrizes. Por um processo

de diagonalização, é posśıvel calcular os autovalores correspondentes à energia do sistema

estudado. Constrói-se funções spin-orbitais iniciais ϕi1 com energia E1; com a aplicação

do operador Fock encontra-se um novo conjunto de ϕi2 com energia E2; à nova função de

onda ϕi2 é reaplicado o operador Fock até que não haja diferença significativa no valor de

energia entre os dois passos, ou seja, até o resultado convergir a um mı́nimo de energia.

Logo, o método é autoconsistente.

Através de um formalismo matricial, é posśıvel simplificar a expressão da Eq. 2.50

realizando uma transformação unitária, ou seja, multiplica-se um conjunto de funções

de onda spin orbital por uma matriz U que satisfaz a relação U † = U−1, dessa forma,

a propriedade de ortonormalidade é mantida e um novo conjunto de funções é obtido.

Assim, a Eq. 2.50 pode ser reescrita como uma equação de autovalores, o conjunto

particular de funções spin orbitais obtidas desta equação é chamado de conjunto de spin

orbitais canônicos [53]. Portanto, esta equação é conhecida como Equação de Hartree-Fock

Canônica (Eq. 2.53). O termo canônico, em matemática, é usado para referenciar uma

expressão que é escrita em sua forma clássica ou mais simples, neste caso a forma clássica

da equação de autovalores é retomada.

F̂ |ϕi(r1)〉 = εi |ϕi(r1)〉 (2.53)

Entretanto, as equações de Hartree-Fock apresentam solução numérica apenas para

sistemas moleculares diatômicos. Foi apenas em 1951, com a publicação dos trabalhos

do cientista holandês Clemens C. J. Roothaan, que estas equações puderam ser aplicadas

para sistemas moleculares poliatômicos [61].
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2.5 O Método Hartree-Fock-Roothaan

A solução, resolvida independentemente por Hall e Roothaan, propõe que os orbitais

moleculares (ϕ) sejam expandidos como uma combinação linear de funções de base (χ),

chamadas de funções atômicas (Eq. 2.54).

ϕi =
M∑
ν=1

cνiχν i = 1, 2, · · · , K (2.54)

sendo que o coeficiente de expansão do orbital molecular cνi representa a contribuição

do ν-ésimo orbital atômico para a formação do i -ésimo orbital molecular utilizando M

funções de base. Esta aproximação ficou conhecida como Combinação Linear dos Orbitais

Atômicos (CLOA, ou LCAO - do inglês Linear Combination of Atomic Orbitals). A

melhor representação do orbital molecular seria obtida utilizando um conjunto infinito de

funções de base. Na prática isto não é posśıvel, e um conjunto finito de bases é utilizado.

Roothaan foi capaz de mostrar, com a introdução de funções de base conhecidas, que

as equações diferenciais de Hartree-Fock poderiam ser convertidas em um conjunto de

equações algébricas, as quais poderiam ser resolvidas utilizando uma formulação matricial.

Na verdade, como as funções de base são conhecidas, a solução da equação de Hartree-

Fock se reduz ao cálculo do conjunto de coeficientes de expansão cνi que representam a

função de onda molecular. Isto facilitou a implementação computacional das equações de

Hartree-Fock e permitiu a aplicação para o estudo de moléculas [53].

Aplicando a aproximação CLOA, podemos substituir a Eq. 2.54 na Eq. 2.53 e obter

a relação apresentada na Eq. 2.55.

F̂

∣∣∣∣∣
M∑
ν=1

cνiχν

〉
= εi

∣∣∣∣∣
M∑
ν=1

cνiχν

〉
(2.55)

Multiplicando ambos os lados da Eq. 2.55 por
∑M

µ=1 cµiχµ, e retirando as constantes

das integrais:
M∑
µ=1

M∑
ν=1

cµi cνi 〈χµ|F̂ |χν〉 = εi

M∑
µ=1

M∑
ν=1

cµi cνi 〈χµ|χν〉 (2.56)

em que 〈χµ|F̂ |χν〉 = Fµν , conhecida como matriz de Fock, representa a energia eletrônica;
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〈χµ|χν〉 = Sµν , conhecida como integral de recobrimento (ou de sobreposição), representa

a sobreposição dos orbitais atômicos µ e ν. Portanto, a Eq. 2.56 pode ser reescrita:

M∑
µ=1

M∑
ν=1

cµi cνi Fµν = εi

M∑
µ=1

M∑
ν=1

cµi cνi Sµν (2.57)

Para obter o valor do coeficiente de expansão, basta derivar ε em relação a cµ mantendo

a ortonormalidade dos orbitais. Quando isso é feito, chega-se a uma expressão que contém

o termo ∂ε/∂cµ. Adotando o prinćıpio variacional considera-se que os melhores valores

para os coeficientes serão aqueles relacionados à menor energia, neste caso a derivada da

energia em relação ao coeficiente será zero e a relação apresentada na Eq. 2.58 é obtida.

Fµν

M∑
ν=1

cνi − εi
M∑
ν=1

cνi Sµν = 0 (2.58)

A Eq. 2.58 pode ser reescrita da seguinte forma:

M∑
ν=1

cνi(Fµν − εiSµν) = 0 (2.59)

Como os coeficientes não são igualados a zero, isso ocorrerá para o termo entre parên-

teses. Assim, a determinante deste termo será igual a zero, e os coeficientes poderão ser

calculados na resolução da matriz.

det|Fµν − εiSµν | = 0 (2.60)

Expandindo a equação 2.58, é posśıvel obter um conjunto de equações que podem ser

organizadas na forma de uma matriz, esta forma matricial é chamada de equação secular,

e é representada por:

FC = SCε (2.61)

em que F é a matriz de Fock, C é a matriz dos coeficientes cνi, S é a matriz de recobrimento,

e ε é a matriz diagonal das energias orbitais εi. Portanto, utilizando a aproximação CLOA

e o prinćıpio variacional, os coeficientes são otimizados derivando a energia com relação a

cada coeficiente e definindo esta derivada como sendo igual a zero. A Eq. 2.60 não pode
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ser resolvida diretamente porque os elementos Fµν da matriz de Fock envolvem integrais

que apresentam os operadores de Coulomb e de troca, que dependem de funções de onda

espaciais. Porém, seguindo o racioćınio de Hartree, é posśıvel adotar a abordagem do

campo autoconsistente. Neste contexto, os coeficientes otimizados da Eq. 2.60, para cada

orbital molecular, são comparados com os coeficientes iniciais, se houver diferença o cálculo

é repetido fazendo uso desses novos coeficientes, até que um critério de convergência seja

atingido. Este processo iterativo na otimização dos coeficientes, que segue a mesma ideia

de Hartree, é correspondente à teoria do campo autoconsistente [53,62,67].

Duas limitações importantes se destacam no método Hartree-Fock-Roothaan. A pri-

meira é considerar que a função de onda pode ser representada por um determinante

único de Slater. Dessa forma, os estados eletrônicos excitados de uma molécula não são

considerados. A segunda resulta da aproximação do campo médio, que considera a in-

teração de um elétron com a distribuição de carga média de todos os outros elétrons do

sistema. Nesta aproximação, a repulsão intereletrônica não é descrita satisfatoriamente,

já que não é permitido realizar ajustes instantâneos na trajetória de um elétron particular

como resultado do movimento dos outros elétrons.

Devido a essas limitações, se considerarmos a solução exata das equações de Hartree-

Fock-Roothaan fazendo uso, por exemplo, de uma base suficientemente grande, atingiŕıa-

mos o que é conhecido como o limite Hartree-Fock. A diferença entre a energia calculada

neste limite e a obtida pela solução exata da equação de Schrödinger não-relativ́ıstica é

conhecida pelo nome de Energia de Correlação Eletrônica [52,64,75]. Devido a este limite

do método Hartree-Fock, novos métodos surgiram com a intensão de suprir esta demanda

de recuperar a energia de correlação no resultado da energia molecular. Entretanto, um

estudo importante antes de descrever esses métodos é sobre as funções de base utilizadas

no método Hartree-Fock-Roothaan.

51



Conjuntos de Funções de Base

Com a proposta de Roothaan, um novo campo de trabalho surgiu envolvendo a cons-

trução de funções de base. Em prinćıpio, se um conjunto de funções de base infinito fosse

utilizado, a função de onda molecular seria representada exatamente nesse modelo. Logo

um valor exato seria calculado para as propriedades qúımicas de interesse. Entretanto,

isto não é posśıvel e bases finitas são empregadas nos cálculos. Na verdade, o custo com-

putacional, dentro de uma abordagem do campo autoconsistente, cresce na ordem de M4,

em que M é o número de funções de base. Neste contexto, a melhor base será aquela que

apresentar o menor número posśıvel de funções capazes de reproduzir uma propriedade

qúımica com um bom ńıvel de acurácia.

No ińıcio da Qúımica Quântica, a representação dos orbitais atômicos para sistemas

multieletrônicos era feita fazendo uso de orbitais obtidos na solução exata da equação

de Schrödinger não relativ́ıstica para átomos hidrogenóides. A forma matemática desses

orbitais inclúıa uma parte radial, <n,l, e os harmônicos esféricos como a parte angular,

Y Ml
l [70]:

Ψn,l,ml(R, θ, φ) = <n,l(R)Y Ml
l (θ, φ) (2.62)

A solução para as partes radial e angular não é um processo trivial, e era obtida fazendo

uso de algumas equações diferenciais. Isto pode ser observado no resultado obtido pela

solução dessas equações. No caso da parte radial, por exemplo, a solução é dada por:

<n,l(R) = −

√(
2Z

na0

)3
(n− l − 1)!

2n[(n+ l)!]3
e−

ρ
2ρlL2l+1

n+l (ρ) (2.63)

em que ρ = 2Zr
na0

; L2l+1
n+l (ρ) são os polinômios associados de Laguerre cuja expressão com-

pleta é apresentada na bibliografia consultada [70,74,75].

A expressão para os harmônicos esféricos também pode ser desmembrada em duas

partes:

Y Ml
l (θ, φ) = Θ(θ) Φ(φ) (2.64)

52



A equação diferencial para Φ(φ) é fácil de ser resolvida e resulta em eimlφ. A solução

de Θ(θ) é expressa em termos dos polinômios associados de Legendre. A solução para a

parte angular é dada por:

Y Ml
l (θ, φ) =

√
2l + 1

4π

(l − |ml|)!
(l + |ml|)!

P
|ml|
l (cos θ) eimlφ (2.65)

com l = 0, 1, 2 e ml = 0,±1, . . . ,±l.

Na Eq. 2.65, P
|ml|
l (cos θ) representa os polinômios associados de Legendre. Esses

polinômios podem ser obtidos pela expressão de Rodrigues [75] (Eq. 2.66 - com cos = x).

A expressão completa, incluindo a Eq. 2.66 na Eq. 2.65, é apresentada na bibliografia

consultada [70].

P
|ml|
l (x) =

(−1)ml

2ll!
(1− x2)ml/2

dl+ml

dxl
(x2 − 1)l (2.66)

Apesar desta aproximação permitir uma excelente representação de um orbital para

um sistema mutieletrônico, os cálculos utilizando esses orbitais atômicos não são práticos.

Isso se deve, principalmente, à complexidade dos polinômios utilizados que geram integrais

de dif́ıcil solução. Além disso, este procedimento apresenta uma convergência lenta em

cálculos que adotam a abordagem do campo autoconsistente, principalmente conforme o

número quântico aumenta. Com o intuito de obter funções de base mais fáceis de serem

trabalhadas, Slater propôs, em 1930, uma expressão para substituir a parte radial da

Eq. 2.62, e ficou conhecida como Orbitais do Tipo Slater (STO - do inglês Slater Type

Orbitals). A fim de simplificar a expressão dos polinômios de Laguerre da Eq. 2.63, Slater

manteve apenas os termos de maior grau da Eq. 2.63 [75]:

Rn(r) =
(2ζ)3/2√
Γ(2n+ 1)

(2ζr)n−1 e−ζr (2.67)

em que Γ(x) é chamada de função gama de Euler e é uma generalização da função fatorial

n! [75]. Por exemplo, considerando um expoente variável, pode-se adotar valores diferentes

para ζ e a Eq. 2.67 pode ser reescrita:

Rζnll(r) =
(2ζnl)

3/2√
(2n+ 2)!

(2ζnlr)
l e−ζnlr (2.68)
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Para valores maiores de ζ os STO são mais contráıdos em torno do núcleo, para

valores menores de ζ os STO são mais expandidos e representam melhor os orbitais

difusos [76]. Apesar dos STOs serem semelhantes às funções hidrogenóides, eles ainda são

dif́ıceis de calcular, e na prática são aplicadas apenas para sistemas diatômicos e moléculas

lineares. Uma alternativa é a utilização de um outro tipo de função de base, as funções do

tipo Gaussiana (GTO - do inglês Gaussian Type Orbitals). Essa base substitui o termo

exponencial e−ζr por uma função Gaussiana e−αr
2
.

O primeiro passo na descrição dessas bases é considerar o elétron em um potencial

harmônico simetricamente esférico. Adotando esse modelo, obtém-se outra solução da

parte radial da equação de Schrödinger não relativ́ıstica para átomos hidrogenóides (Eq.

2.62), e a Eq. 2.63 apresentará a seguinte forma:

<n,l(R) =
(2α)3/4

π1/4

√
2n+1(n− l − 1)!

(2n− 1)!!
(
√

2αr)lL2l+1
n+l

(
2αr2

)
e−αr

2

(2.69)

A mesma estratégia adotada na descrição da base STO para simplificar o polinômio de

Laguerre é aplicada aqui, e apenas os termos de maior grau são mantidos. Dessa forma,

a parte radial de uma base GTO será descrita pela Eq. 2.70.

Rn(r) =
2(2α)3/4

π1/4

√
22n−l−2

(4n− 2l − 3)!!
(
√

2αr)2n−l−2e−αr
2

(2.70)

Quando os números quânticos angulares l assumem valores pares, o grau de r será par;

quando assumem valores ı́mpares o grau de r será ı́mpar. Portanto, as funções radiais 2s

e 3s corresponderão aos termos r2e−αr2 e r4e−αr2, respectivamente. Já para os orbitais 2p

e 3p corresponderão aos termos re−αr2 e r3e−αr2, respectivamente.

Uma vantagem importante das funções GTO é que o produto de duas Gaussianas em

diferentes centros é equivalente a uma função Gaussiana simples centrada em um ponto

entre os dois centros. Como consequência, integrais de dois elétrons para três ou quatro

centros atômicos serão reduzidas a integrais sobre dois diferentes centros, facilitando dessa

forma a resolução dessas integrais [64,67]. Entretanto, uma base Gaussiana não apresenta

a proximidade com as funções hidrogenóides como ocorre em uma base STO. As bases
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GTO apresentam problemas em descrever o comportamento adequado próximo ao núcleo.

O orbital atômico 1s apresenta um cúspide no núcleo atômico, uma função STO também

apresenta esse cúspide, entretanto a função Gaussiana não. Devido a esse fato, é necessário

utilizar uma quantidade maior de Gaussianas para uma representação acurada. Para

contornar este problema, várias GTOs são agrupadas para formar as Funções Gaussianas

Contráıdas. Nesta estratégia, cada Gaussiana contráıda é feita para ser uma combinação

linear fixa das Gaussianas originais, chamadas de Funções Gaussianas Primitivas (g)

[64,67,75]:

χCGTOi =
∑
i

dij g
PGTO
i (2.71)

em que χCGTOi são as funções contráıdas do tipo Gaussiana (CGTO - Contracted Gaussian

Type Orbitals), gPGTOi são as funções primitivas do tipo Gaussiana (PGTO - Primitive

Gaussian Type Orbitals), e dij são chamados de coeficientes de contração; os parâmetros

que caracterizam g são mantidos fixos durante o cálculo.

Assim, cada função orbital passa a ser representada por uma combinação linear das

Gaussianas contráıdas:

Ψi =
∑
i

cijχ
CGTO
i (2.72)

Como consequência, um cálculo fazendo uso de um elevado conjunto de funções GTO

exibirá uma convergência mais lenta, entretanto será compensado sobremaneira pela rá-

pida computação das integrais, permitindo que uma grande quantidade de Gaussianas

possa ser utilizada sem comprometer o custo computacional. Além disso, o uso de funções

contráıdas, ao invés de funções Gaussianas primitivas, reduzem o número de coeficientes

cij desconhecidos a serem determinados no cálculo Hartree-Fock-Roothaan. Esta diminui-

ção no número de coeficientes leva a uma redução significativa de tempo computacional.

Fazendo uma escolha adequada das Gaussianas contráıdas ocorre apenas uma pequena

perda na acurácia do resultado.

Esta escolha é realizada da seguinte forma. Realiza-se um cálculo SCF utilizando bases

relativamente grandes de Gaussianas primitivas. Como resultado é obtido um conjunto de
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coeficientes, determinados variacionalmente, para as primitivas de cada orbital espacial.

Esses coeficientes otimizados das Gaussianas primitivas podem ser usados na Eq. 2.71

para obter as bases Gaussianas contráıdas, e serem aplicadas em um cálculo de estru-

tura molecular. Por exemplo, em um esquema de contração (4s)/[2s], quatro Gaussianas

primitivas do tipo s são usadas para construir duas funções de base para o hidrogênio.

Nestes esquemas de contração adota-se a seguinte estratégia; a Gaussiana primitiva mais

difusa, ou seja, aquela que apresentar o menor valor para o expoente α (Eq. 2.70) não

é contráıda; cada uma das Gaussianas primitivas remanescentes constituirão apenas uma

Gaussiana contráıda. Dessa forma, no exemplo supracitado três Gaussianas foram usadas

para formar um conjunto de funções de base contráıda.

Dunning propôs o esquema de contração (9s5p)/[3s2p] [67], obtendo os coeficientes

otimizados em um cálculo SCF para sistemas atômicos do segundo peŕıodo. Neste caso,

nove primitivas Gaussianas do tipo s e cinco do tipo p são contráıdas em três conjuntos s e

dois p. Este esquema de contração resulta em um conjunto de bases de valência separada,

o qual contém uma função de base representando o orbital de caroço 1s, duas funções

de base para os orbitais de valência 2s, e duas funções para cada um dos três orbitais

de valência 2p. Portanto, em uma base de valência separada os orbitais do caroço são

sempre representados por apenas uma base Gaussiana contráıda, já os orbitais de valência

apresentam um valor dobrado, triplicado ou mesmo quadruplicado de funções contráıdas

em relação à uma base mı́nima. Neste exemplo, o esquema de contração reduz o número

total de funções Gaussianas de 24 (nove primitivas do tipo s e cinco primitivas do tipo

p para cada um dos 2px, 2py, e 2pz orbitais) para apenas 9 conjuntos contráıdos. Esta

redução resulta em uma economia computacional significativa, já que a quantidade de

integrais de dois elétrons a serem resolvidas é proporcional à quarta ordem do número de

funções de base.

O tipo mais simples de base contráıda é conhecido como um Conjunto de Base Mı́nima,

no qual cada orbital é representado por apenas uma função. Um conjunto de base mı́nima

deve incluir uma função para o H e o He (orbital 1s), cinco funções de base do Li ao Ne

(para os orbitais 1s, 2s, e três orbitais 2p), nove funções do Na ao Ar, e assim por diante.

Há uma grande desvantagem em se trabalhar com um conjunto de base mı́nima. Há

uma limitação na flexibilidade das funções em descrever a distribuição de elétrons entre
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os núcleos para formar uma ligação qúımica. Como consequência, os resultados não se

aproximam do limite Hartree-Fock [62].

A resposta evidente a essa deficiência é adicionar mais funções ao conjunto de base. O

problema dos orbitais serem representados por funções esféricas foi contornado duplicando

ou triplicando as funções de base. Quando essas funções são duplicadas em relação a um

conjunto de base mı́nima, elas passam a se chamar conjunto de base dupla-zeta (simbo-

lizado por DZ), quando são triplicadas passam a se chamar conjunto de base tripla-zeta

(simbolizado por TZ), quando são quadruplicadas são chamadas de quadrupla-zeta, e as-

sim por diante. O termo zeta é utilizado em referência aos termos zeta (ζ) da base STO.

Entretanto, um aumento do conjunto de base significa que haverá mais parâmetros para

serem otimizados variacionalmente, o que gera um maior esforço computacional. Uma

solução para o problema foi encontrada focando principalmente nos orbitais de valência.

Dessa forma, uma prática comum foi aumentar o número de funções apenas para esses

orbitais, enquanto que para os orbitais do caroço ficou mantido o uso de funções de base

mı́nima. Esses conjuntos conhecidos como bases de Pople passaram a ser chamados de

conjunto de bases de valência separada (split-valence). Além de melhorar o resultado em

relação ao uso de bases mı́nimas, o problema de maior demanda computacional devido ao

aumento das funções também foi contornado [67].

Um exemplo, é a base 6-31G. Trata-se de uma base composta por dois grupos de

funções: a primeira função é indicada pelo número antes do traço, neste caso uma com-

binação linear de seis funções Gaussianas representam os orbitais do caroço. Os orbitais

de valência são indicados após o traço, neste caso três funções Gaussianas representam os

orbitais de valência mais internos, enquanto uma função Gaussiana representa o orbital

de valência mais externo. Relativamente à valência, a base 6-31G dobra as funções em

relação à base mı́nima, e como usa a estratégia da valência separada ela é denominada de

conjunto de funções de base dupla-zeta de valência (VDZ - Valence Double-Zeta).

Há outras caracteŕısticas importantes que precisam ser inclúıdas às bases para uma

representação mais realista de um sistema molecular, pelo fato das funções de base mı́-

nima serem centradas no átomo. Quando uma ligação se forma os orbitais atômicos são

distorcidos pela presença dos outros átomos (diz-se que esses orbitais estão polarizados).

Uma forma de considerar esta distorção é incluir funções de base que representam orbi-
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tais com valores maiores de momento angular. Portanto, a inclusão de funções do tipo p

modela de maneira satisfatória a distorção de um orbital s; já a inclusão de funções do

tipo d descreve bem a distorção de um orbital p. A adição dessas funções de polarização a

uma base dupla-zeta resulta em uma base dupla-zeta mais polarização (DZP - double-zeta

plus polarization), e pode ser simbolizada pela adição de um asterisco no fim do nome.

Dois exemplos são as bases 6-31G* e 6-31G**. Na primeira, orbitais do tipo d são

adicionados aos elementos diferentes do H. Já no segundo exemplo, além de fazer essa

adição aos outros elementos, é adicionado também uma função do tipo p ao hidrogênio.

Entretanto, sistemas aniônicos ou que se apresentam em estados eletrônicos excitados,

possuem orbitais ainda mais difusos comparados à polarização, ou seja, os elétrons neste

caso estão fracamente ligados e uma nova adição de funções à base é necessária para repre-

sentar esta caracteŕıstica. Nestes casos, se diz que as bases são aumentadas (augmented)

com funções de base difusas e um śımbolo “+” é inclúıdo. Por exemplo, a base 6-31+G

é aumentada em uma função s e um conjunto de funções p para os elementos diferentes

do H, a inclusão de dois sinais positivos indicam que também foram adicionadas funções

difusas do tipo s para o hidrogênio [64,66,67].

Devido à necessidade de descrever as diversas propriedades de um sistema molecu-

lar, outras bases maiores continuaram a ser desenvolvidas. Porém, conforme o número

de funções aumenta é importante que essas propriedades apresentem uma convergência

sistemática para o limite de base completa (representada por CBS - Complete Basis Set).

As bases de Dunning apresentam essas caracteŕısticas, e são chamadas de bases consis-

tentes na correlação (simbolizado por cc - Correlation Consistent) porque são constrúıdas

com o objetivo de recuperar a energia de correlação dos elétrons de valência [77–79]. Para

atingir essa meta, os conjuntos de base são constrúıdos de tal modo que no processo de

obtenção dos coeficientes as funções de cada orbital correlacionado são representados por

uma simples Gaussiana primitiva escolhida de forma a maximizar sua contribuição para

a energia de correlação, e onde todos os orbitais correlacionados, independentemente do

tipo de função, que contribuem de maneira semelhante para a energia de correlação são

adicionados de maneira simultânea. Dessa forma, uma hierarquia de bases consistentes na

correlação pode ser obtida no sentido de que cada uma dessas bases conterá todos os or-

bitais correlacionados que minimizam a energia em quantidades semelhantes [64,75]. Por
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exemplo, a primeira função d proporciona uma grande redução de energia, mas a contri-

buição de uma segunda função d é similar àquela do primeira função f. O abaixamento de

energia a partir de uma terceira função d é similar àquela que é promovido pela segunda

função f, bem como pela primeira função g. A adição de funções de polarização deve ser

feita agrupando os orbitais que reduzem a energia numa amplitude parecida. Portanto,

considerando este exemplo, a adição deve feita na ordem: 1d, 2d1f and 3d2f1g. Outra

caracteŕıstica é o aumento do número de funções sp conforme as funções de polarização

são estendidas, corrigindo erros residuais na descrição da polarização.

Vários tamanhos diferentes de conjuntos de bases cc estão dispońıveis em termos do

número final de funções contráıdas. Estas bases são conhecidas pela sigla cc-pVnZ, em

que n é conhecido como número cardinal, e assume os valores 2, 3, 4, 5, 6 etc. Apenas

as três primeiras bases têm seus números cardinais simbolizadas pelas letras D, T, Q,

respectivamente, e o nome da sigla se refere a correlation consistent polarized valence n-

tuple zeta. Logo, quando n=2 é chamada de dupla-zeta, 3 de tripla-zeta e assim por diante.

Conforme aumenta-se o número cardinal, cada tipo de função de base é aumentada em

uma unidade, e uma função de polarização de ordem maior é inclúıda (como apresentado

no exemplo acima para a adição de funções de polarização). Assim, para os elementos

do primeiro peŕıodo a base cc-pVDZ apresentará as funções [3s2p1d], enquanto a base

cc-pVTZ apresentará as funções [4s3p2d1f].

Esses conjuntos de funções de base consistentes na correlação podem ser aumentados

com funções difusas, pela mesma razão em que essas funções foram adicionadas para as

bases de Pople; quando isso é feito, é inclúıdo antes da base a sigla “aug-”. Este aumento

consiste na adição de uma função extra com expoentes pequenos para cada momento

angular. Para elementos diferentes do H, no caso da base aug-cc-pVDZ são adicionados

uma função s, uma p e uma função d, neste caso a base irá apresentar as funções [4s3p2d].

Já para a base aug-cc-pVTZ serão adicionados 1s1p1d1f, logo a base terá [5s4p3d2f]

funções.

Para estudos que pretendem recuperar a correlação eletrônica caroço-caroço e caroço-

valência, são adicionadas funções com expoentes grandes, e o śımbolo para essas bases fica

sendo cc-pCVnZ. Uma base cc-pCVDZ tem adicionada uma função s e uma p, logo ela

ficará com [4s3p1d] funções, uma base cc-pCVTZ tem 2s2p1d funções adicionadas, logo
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ela ficará com [6s5p2d] funções. Embora as bases cc-pCVnZ exibam uma convergência

sistemática para a energia de correlação de todos os elétrons no limite de base completa,

ocorre que a energia de correlação caroço-valência converge mais lentamente do que a

energia de correlação caroço-caroço. Portanto, os expoentes das funções que serão adi-

cionadas ao conjunto cc-pVnZ são otimizados apenas para a correlação caroço-valência,

exceto que uma pequena parcela de correlação caroço-caroço é inclúıda para assegurar

uma convergência sistemática no limite de base completa. Adotando essa estratégia essas

bases passam a se chamar conjunto de bases caroço-valência ponderadas (cc-pwCVnZ,

em que w significa weighted), melhorando significativamente a convergência de várias

propriedades moleculares em relação a n [80].

Um novo desafio surge quando se pretende estudar espécies contendo elementos com

muitos elétrons, como foi o caso deste trabalho que investigou diatômicas contendo Br e I.

O fato desses elementos apresentarem muitos elétrons, significa que será necessário fazer

uso de uma base com muitas funções para descrevê-los, entretanto a consequência é uma

lenta convergência tornando o custo computacional muito alto. Foi Hellmann, em 1935,

que sugeriu uma proposta considerada radical na época, substituir alguns elétrons do

caroço por funções anaĺıticas conhecidas por potencial efetivo do caroço (ECP - Effective

Core Potentials) [66]. Muitas dificuldades surgiram na construção dessas bases para o

uso em cálculos ab initio, uma delas é que o prinćıpio de Pauli precisava ser respeitado,

ou seja, os orbitais mais externos precisavam ser ortogonais aos orbitais, com mesmo

momento angular, inseridos no ECP. Outra questão é que os elétrons do caroço apresentam

velocidades suficientemente próximas à da luz e a otimização dos coeficientes para os

elétrons do caroço devem ser realizadas com um cálculo relativ́ıstico Dirac-Hartree-Fock.

Assim, é posśıvel incluir implicitamente no ECP os efeitos relativ́ısticos escalares e a

interação spin-órbita [64].

Como exemplo, o pseudopotencial utilizado para o bromo substitui os 10 elétrons mais

internos do caroço e é denominado ECP10MDF; já para o iodo, é utilizado o ECP28MDF,

ou seja, 28 elétrons do caroço são substitúıdos pelo pseudopotencial. O astato, um átomo

bem maior em número de elétrons, chega a substituir 60 elétrons (ECP60MDF). Quando

um conjunto de funções de base apresenta pseudopotencial é adicionado o termo “-pp”

ao final da base, como em aug-cc-pV5Z-pp. A sigla para essas bases apresenta a forma
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geral ECPnXY, em que n representa o número de elétrons do caroço substitúıdos pelo

pseudopotencial, X indica o sistema de referência usado, neste caso “M” indica que o

sistema é um átomo neutro, e Y representa o ńıvel de teoria em que o ECP foi obtido, neste

caso DF significa que foi realizado um cálculo relativ́ıstico na otimização das Gaussianas

primitivas.

Abaixo é mostrado um esquema com o número de elétrons para cada sistema em que

a valência é representada sem destaque e o caroço em itálico. Para os átomos bromo e

iodo, os elétrons representados pelo pseudopotencial estão destacados em negrito.

Br : 1s22s22p6 3s2 3p6 3d10 4s24p5

(PP: ECP10MDF [81])

I : 1s22s22p63s23p63d10 4s2 4p6 4d10 5s25p5

(PP: ECP28MDF [81])

At : 1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f14 5s2 5p6 5d10 6s26p5

(PP: ECP60MDF [82])

Uma última consideração importante está relacionada à aplicação dessas funções de

base no estudo de espécies qúımicas. Em cálculos de estrutura molecular, os resultados

obtidos para certas propriedades qúımicas podem ser utilizados em um processo de carac-

terização. Entretanto, é exigido uma metodologia que permita obter uma certa precisão

entre os valores teóricos calculados e os experimentais. Se os valores forem o mais precisos

posśıveis, esta mesma metodologia poderá ser adotada para espécies que, por exemplo,

não apresentam muitos resultados experimentais para serem usados como um parâmetro

de avaliação da qualidade do resultado. É posśıvel obter resultados bem precisos extrapo-

lando os valores calculados no limite de base completa (CBS). Para isto, deve-se utilizar

uma sequência de funções de base bem definidas e um modelo de extrapolação adequado.

Os conjuntos de funções base consistentes na correlação da série aug-cc-pVnZ (n =

D, T, Q e 5) de Dunning e co-autores [77–79] atendem bem a este requisito. Algumas

estratégias de extrapolação podem ser adotadas, como as propostas por Feller [83].

Os resultados obtidos com esta sequência de bases consistentes na correlação podem ser

extrapolados para o conjunto de base completa com o uso de expressões de dois [CBS(1)]
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e três [CBS(2)] termos, equações 2.73 e 2.74, respectivamente [83].

E(n) = ECBS + b/n3 (n = 4, 5) (2.73)

E(n) = ECBS + b exp−(n−1) +c exp−(n−1)2 (n = 3, 4, 5) (2.74)

É importante salientar que a extrapolação CBS(1) subestima e CBS(2) sobrestima o

limite de energia. Aplicando a estratégia proposta por Feller [83], a energia CBS pode

ser calculada pela média aritmética dos resultados obtidos pelas duas expressões. Assim,

resultados acurados para as propriedades avaliadas podem ser alcançados podendo, in-

clusive, servir como um banco de dados de referência quando se investiga, por exemplo,

espécies ainda não identificadas experimentalmente.

Como salientado na seção anterior, um problema importante a ser considerado nos

cálculos de estrutura molecular é como recuperar a correlação eletrônica que não é abar-

cada nos resultados de energia Hartree-Fock. Apesar do valor dessa energia de correlação

ser pequeno, ele apresenta uma ordem de grandeza que, do ponto de vista qúımico, não

pode ser desprezado e, devido a isto, o método Hartree-Fock não permite o cálculo acu-

rado de diversas propriedades. Com o objetivo de superar esta deficiência, métodos mais

avançados na descrição da correlação foram desenvolvidos. Sendo conhecidos como méto-

dos pós-Hartree-Fock, eles se diferenciam na maneira de inserir a correlação eletrônica no

resultado da energia, seja na representação da função de onda molecular ou na maneira

de escrever o Hamiltoniano.

Entretanto, há dois tipos de correlação que precisam ser diferenciados: a correlação

estática e a correlação dinâmica [64, 75, 84]. A correlação estática se refere a situações

em que são necessários múltiplos determinantes na descrição adequada de um sistema.

Por exemplo, no cálculo da curva de energia potencial de uma molécula diatômica, a

função de onda utilizada deverá ser capaz de lidar com diferentes configurações na região

assintótica da curva para descrever diferentes estados eletrônicos, já que estes se tornam

quase degenerados neste ponto da curva. Um método que recupera a correlação estática é

denominado de Teoria do Campo Auto-consistente Multiconfiguracional - MCSCF (Mul-

ticonfigurational Self-Consistent Field). A correlação dinâmica se refere à inadequação do

método Hartree-Fock em descrever a interação instantânea de um elétron em decorrência
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do movimento dos outros elétrons. Métodos que recuperam este tipo de correlação são,

por exemplo, o método Coupled-Cluster e Interação de Configurações Multirreferencial

(MRCI).

Dois desses métodos, que foram utilizados neste trabalho, são o método Coupled-

Cluster, que adota um tratamento perturbativo ao descrever o Hamiltoniano, e o método

Interação de Configurações Multirreferencial, que considera a superposição de configura-

ções eletrônicas na construção da função de onda molecular. Uma breve descrição desses

métodos é apresentada nas próximas seções.

2.6 O Método Coupled-Cluster

Diferentemente do método Hartree-Fock (HF ), a função de onda no formalismo Coupled-

Cluster - CC (ΨCC) não é escrita como um determinante único de Slater, mas como

explicitado na Eq. 2.75.

ΨCC = eT̂ΨHF (2.75)

ΨCC é a função de onda eletrônica não-relativ́ıstica; ΨHF é a função de onda Hartree-Fock

do estado fundamental normalizada; o operador eT̂ é definido por uma expansão de Taylor

(Eq. 2.76) [52,64].

eT̂ ≡ 1 + T̂ +
T̂ 2

2!
+
T̂ 3

3!
+ · · · =

∞∑
k=0

T̂ k

k!
(2.76)

em que cada operador de cluster (T̂ ) é representado por um somatório (Eq. 2.77).

T̂ ≡ T̂1 + T̂2 + · · ·+ T̂N =
N∑
i=1

T̂i i = 1, 2, · · · , N (2.77)

N é o número de elétrons e os operadores T̂i geram todas os posśıveis determinantes com

i excitações em relação à função de onda referência (ΨHF ).

Por exemplo, aplicando o operador de excitação de uma part́ıcula (T̂1) e o operador de

excitação de duas part́ıculas (T̂2) sobre a função de onda HF, obtém-se os determinantes

de Slater correspondentes a excitações simples e duplas, respectivamente (Eq. 2.78 e Eq.
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2.79) [52]:

T̂1ΨHF ≡
occ.∑
a

virt.∑
r

traΨ
r
a (2.78)

T̂2ΨHF ≡
occ.∑
a<b

virt.∑
r<s

trsabΨ
rs
ab (2.79)

em que os coeficientes de expansão t representam as amplitudes de excitação. Eles refletem

o peso que as excitações dos elétrons associados aos orbitais ab para os orbitais virtuais

rs, por exemplo, na função de onda.

Através da substituição da Eq. 2.77 na Eq. 2.76 é posśıvel escrever a expressão para

eT̂ (Eq. 2.80) na forma [64]:

eT̂ = 1+ T̂1 +(T̂2 +
1

2
T̂ 2

1 )+(T̂3 + T̂2T̂1 +
1

6
T̂ 3

1 )+(T̂4 + T̂3T̂1 +
1

2
T̂ 2

2 +
1

2
T̂2T̂

2
1 +

1

24
T̂ 4

1 )+ · · · (2.80)

Com o primeiro termo gera-se a função referência HF, com o segundo todas as excitações

simples, com o terceiro as duplas, e assim por diante. Como resultado da aplicação do

operador eT̂ no método CC chega-se a uma expressão para ΨCC , que é uma combinação

linear de determinantes. Além de incluir ΨHF , adiciona-se todas as posśıveis excitações

dos elétrons dos orbitais ocupados para os orbitais virtuais. É importante lembrar que o

método CC não é variacional.

O uso do método CC com excitações simples, duplas e triplas (CCSDT ) apresenta

um custo computacional muito alto, logo a sua aplicação se limita a moléculas pequenas.

Diversas alternativas surgiram para superar esta deficiência. Das soluções, a mais utili-

zada hoje em dia é a proposta por Raghavachari et al. [85]. Ele adicionou as excitações

triplas de maneira aproximada através de um formalismo perturbativo. Esta estratégia é

denominada CCSD(T) [64,84].

Entretanto, um problema surge quando os determinantes correspondentes aos estados

excitados apresentam um peso significativo na constituição da função de onda total, ou

seja, quando um sistema é multiconfiguracional. Nestes casos, os determinantes das exci-

tações simples causam uma relaxação nos orbitais moleculares para descrever este caráter

multireferencial de ΨTOTAL, portanto uma análise do peso do coeficiente de expansão t

relacionado às excitações simples (tra) permite avaliar o quanto ΨHF pode ser considerada
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uma boa referência [64,66].

Lee et al. [86] propuseram uma expressão para o cálculo do caráter multireferencial

conhecida como Diagnóstico τ1 e definida pela Eq. 2.81.

τ1 =

√∑occ.
a

∑virt.
r (tra)

2

N
(2.81)

em que N é o número de elétrons e tra é a amplitude das excitações simples.

Nesse trabalho, Lee et al. aplicaram esse teste para sistemas qúımicos variados com

e sem caráter multireferencial reconhecido. Eles conclúıram que um valor maior que

0,02 para T1 sugere cautela na avaliação de um resultado CCSD(T) de referência única.

Nestes casos, métodos que consideram uma abordagem multiconfiguracional são indicados.

Uma alternativa robusta e que proporciona resultados acurados é utilizar o formalismo

Interação de Configurações Multirreferencial.

2.7 O Método Interação de Configurações Multirreferencial

De maneira semelhante ao método Coupled-Cluster, o formalismo Interação de Con-

figurações - CI (do inglês: Configuration Interaction) considera as excitações eletrônicas

na construção de Ψ, definida como mostrado na Eq. 2.82.

ΨCI = c0ΨHF +

(
1

1!

)2∑
ar

craΨ
a
r +

(
1

2!

)2∑
ab
rs

crsabΨ
ab
rs +

(
1

3!

)2∑
abc
rst

crstabcΨ
abc
rst (2.82)

O termo
(

1
n!

)2
é inserido para não haver excitações computadas mais de uma vez. No

método CI, a função de onda total (ΨCI) consiste de uma combinação linear de determi-

nantes de Slater. Entretanto, há uma diferença importante com relação ao método CC.

Os coeficientes de expansão c, neste caso, são determinados variacionalmente [53,75].

Uma abordagem rigorosa, conhecida como Full CI seria incluir na expansão um con-

junto completo de determinantes gerados pela distribuição de todos os elétrons (do caroço

e da valência) sobre todos os orbitais desocupados. Na prática, isto só é posśıvel para

sistemas qúımicos pequenos, mesmo que com um custo computacional alto.
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O fato é que o número de configurações necessárias para representar as excitações au-

menta muito com o tamanho do sistema. A estratégia adotada é utilizar uma função CI

truncada, ou seja, sem representar todos os determinantes de excitação e limitando o nú-

mero de elétrons excitados. Entretanto, este procedimento traz outro problema, a função

de onda se torna não-extensiva e não-consistente em tamanho. Não-extensiva apre-

senta o mesmo significado do aplicado em termodinâmica para propriedade extensiva. O

termo não-consistente costuma ser utilizado como sinônimo de não-extensivo, entretanto

é importante lembrar que devem ser utilizados em contextos diferentes.

O termo consistente em tamanho é definido somente quando dois fragmentos não estão

interagindo, portanto um método é não-consistente se não representa corretamente um

processo, por exemplo, no limite de dissociação. Extensivo em tamanho implica que a

energia calculada pelo método cresce linearmente com o número de part́ıculas do sistema,

sendo um conceito mais amplo que consistência, pois pode ser aplicado tanto para átomos

quanto para moléculas. Apesar dessa deficiência do método CI truncado, a incorporação

dos efeitos de excitações múltiplas na função de onda pode minimizar a magnitude do

erro gerado [64,84].

Algumas aproximações foram desenvolvidas para corrigir esta deficiência no resultado

da energia CI truncada. No caso do formalismo CI com excitações simples e duplas

para o cálculo desta correção, a mais utilizada é conhecida como Correção de Davidson

representada pela Eq. 2.83.

∆E = ED(1− c2
0) (2.83)

em que ∆E é o valor adicionado na energia final que corresponde a essa correção; ED é a

energia correspondente às excitações duplas e c0 é o coeficiente de expansão da função de

onda do estado fundamental (ΨHF ) [75,87,88].

Quando se pretende utilizar espaços de configuração menores que o Full CI, é im-

portante lembrar de dois conceitos já abordados, da correlação estática e dinâmica. A

correlação estática é introduzida para a correção da energia nos casos em que há a presença

de estados quase degeneradas.

Para sua recuperação na energia final são utilizadas como referência funções de onda

em que estejam presentes as configurações dominantes (de maiores coeficientes) e aquelas
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configurações degeneradas a estas. Este espaço de configuração calibrado pela função de

onda de referência é conhecido como espaço de referência.

Um caminho interessante para gerar os conjuntos de orbitais iniciais para o tratamento

da correlação estática é o uso de um espaço de referência multiconfiguracional. No for-

malismo adotado pelo método MCSCF são utilizadas classes de configurações ao invés de

selecionar apenas uma configuração especifica.

Uma estratégia comumente aplicada é subdividir o espaço de referência em três partes:

orbitais inativos, ativos e virtuais. Os orbitais inativos estão relacionados ao caroço, os

orbitais ativos à valência e os virtuais estão vazios. A expansão da função de onda MCSCF

é constrúıda distribuindo, sem restrições, todos os elétrons de valência nos orbitais ativos.

Este procedimento denominado Espaço Ativo Completo - CAS (do inglês: complete

active space), otimiza simultaneamente os orbitais e os coeficientes de expansão das con-

figurações de referência, oferecendo um conjunto de orbitais e um espaço de referência

multiconfiguracional para tratar a correlação estática.

Já a correlação dinâmica é introduzida para a correção das interações instantâneas

entre os elétrons. A recuperação desta correlação na energia final é realizada através de

um cálculo CI utilizando como referência um cálculo CASSCF, ou seja, são inclúıdas

na expansão da ΨCI todas as configurações com excitações simples e duplas geradas do

espaço de referência CAS.

É importante lembrar que o método CI otimiza variacionalmente os coeficientes de

expansão das configurações eletrônicas, mas os orbitais obtidos da referência são manti-

dos fixos, isto é, não são reotimizados. Quando o espaço de referência contém mais de

uma configuração (configuração de referência: CAS ), o método passa a ser conhecido

como Interação de Configurações Multirreferencial - MRCISD, ou simplesmente MRCI

(Multireference Configuration Interaction) [64,75,84].

É posśıvel obter resultados acurados e confiáveis através de cálculos utilizando os méto-

dos pós-HF descritos acima. O exame detalhado das propriedades estruturais, termoqúı-

micas e espectroscópicas geram um conjunto de dados essenciais para a compreensão, por

exemplo, da capacidade do Be em formar ligações com outros elementos.
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A caracterização dos pontos estacionários na superf́ıcie de energia potencial averi-

guando os processos de interconversão entre os isômeros, bem como com a determinação

dos posśıveis estados de transição envolvidos, oferecem um amplo panorama da estabili-

dade de espécies triatômicas contendo este elemento, e das barreiras de energia associadas

a essas transformações. Combinados com dados sobre os posśıveis canais de dissociação

em que o sistema pode se fragmentar, estimativas confiáveis das energias de dissociação

também podem ser obtidas.

No caso da investigação de espécies diatômicas, é posśıvel realizar um estudo detalhado

sobre a estrutura eletrônica caracterizando os diversos estados eletrônicos apresentados

pelo cálculo acurado de importantes propriedades como constantes espectroscópicas, ener-

gia de dissociação, energia de excitação para os diferentes estados, bem como realizar uma

análise da ligação qúımica através da curva do momento de dipolo. Outra propriedade

importante que pode ser obtida dos resultados teóricos é o tempo de vida radiativa dos

estados excitados dessas espécies; o valor calculado teoricamente pode ser comparado com

resultados experimentais e validar o método adotado. Na próxima seção será apresentado

uma breve descrição de algumas dessas propriedades.
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2.8 A Probabilidade de Transição

Para explicar o termo vida radiativa, começaremos analisando uma absorção causada

em uma molécula qualquer por uma radiação eletromagnética alterando a população en-

tre seus estados. Para isto definiremos dois estados, um de energia mais alta (υ’) que

chamaremos de estado excitado, e outro de energia mais baixa (υ”) que chamaremos de

estado fundamental.

Einstein definiu três tipos de coeficientes de probabilidade de transição. O primeiro co-

eficiente representa a probabilidade de ocorrer uma emissão espontânea do estado excitado

para o fundamental (Aυ′υ′′); o segundo representa uma absorção induzida por um campo

de radiação promovendo a molécula do estado fundamental para o excitado (Bυ′′υ′); e um

terceiro representando uma emissão induzida na qual depois da molécula ter sido exci-

tada ela começa a emitir a radiação absorvida (Bυ′υ′′), sendo esta última responsável pelo

desenvolvimento dos lasers. A figura 2.2 mostra um esquema com os três processos [89].

Bν"ν'

Bν'ν" Aν'ν"

ν'

ν"

Figura 2.2: Os três tipos de coeficientes de Einstein

É posśıvel representar a mudança na população dos estados de uma molécula em um

formalismo que represente alterações espontâneas ou induzidas por radiação de um estado

excitado para o estado fundamental, isto pode ser representado pela Eq. 2.84 [90]:

(
dNυ′

dt

)
emis.

= −Nυ′Bυ′υ′′ρ(υ)−Nυ′Aυ′υ′′ (2.84)

O número de moléculas passando de υ” para υ’ pela absorção de um quantum hνυ′′υ′

é proporcional à Nυ′′ no estado υ” e à densidade de radiação naquela frequência ρ(νυ′′υ′).

Na presença de radiação também haverá mudança na população do ńıvel excitado por
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absorção induzida dos estados de mais baixa energia:

(
dNυ′

dt

)
abs.

= Nυ′′Bυ′′υ′ρ(υ) (2.85)

A mudança de população total é dada por:

dNυ′

dt
= (Nυ′′ −Nυ′)Bυ′′υ′ρ(υ)−Nυ′Aυ′υ′′ (2.86)

Utilizaremos as relações obtidas por Boltzmann e pela relação da Lei de Planck para

a densidade de radiação, equações 2.87 e 2.88, respectivamente:

Nυ′ = Nυ′′e
−hνυ′′υ′

kT (2.87)

ρ(υ) =
8πhν3

υ′′υ′

c3(e
−hνυ′′υ′

kT − 1)
(2.88)

Não é posśıvel obter Aυ′υ′′ pela teoria da radiação, mas pode-se chegar em uma relação

entre Aυ′υ′′ e Bυ′υ′′ , e obter indiretamente o coeficiente de Einstein de emissão espontânea.

Considerando um sistema em equiĺıbrio (dNm/dt = 0), ou seja, o número de moléculas

passando de υ′′ a υ′ é igual ao número de moléculas que passam de υ′ a υ′′, obtém-se:

(Nυ′ −Nυ′′)Bυ′′υ′ρ(υ)−Nυ′Aυ′υ′′ = 0 (2.89)

Incorporando as Eq. 2.87 e 2.88 na Eq. 2.89 obtém-se a seguinte expressão para a

emissão espontânea:

Aυ′υ′′ = 8πhcν3
υ′′υ′Bυ′′υ′ (2.90)

Pela definição de Herzberg, o coeficiente de absorção induzida Bυ′′υ′ é dado pela Eq.

2.91 [91,92]:

Bυ′′υ′ =
8π3

3h2c
(µυ′′υ′)

2 (2.91)
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Substituindo a Eq. 2.91 na Eq. 2.90 obtém-se o coeficiente de Einstein para uma

emissão espontânea:

Aυ′υ′′ =
64π2ν3

υ′′υ′

3h
| µυ′′υ′ |2 (2.92)

Para que Aυ′υ′′ fique em s−1, µυ′′υ′ em e·Å e νυ′′υ′ em cm−1 a Eq. 2.92 deve ser

reorganizada como na Eq. 2.93 [93,94]:

Aυ′υ′′ =
(
7, 2356 · 10−6

)
ν3
υ′υ′′

(2− δ0,Λ′+Λ′′)

(2− δ0,Λ′)
| 〈Ψυ′ | 〈Ψ′e | ~µ(~ri, ~Rk) | Ψ′′e〉 | Ψυ′′〉 |2 (2.93)

em que,
(2−δ0,Λ′+Λ′′ )

(2−δ0,Λ′ )
é o fator de degenerescência; νυ′υ′′ é a energia de transição e pode ser

obtida pela Eq. 2.94 [95]:

νυ′υ′′ = (T ′e − T ′′e ) + [G(ν)′ −G(ν)′′] (2.94)

Na Eq. 2.93 〈Ψυ′ | 〈Ψ′e | ~µ(~ri, ~Rk) | Ψ′′e〉 | Ψυ′′〉 = µυ′υ′′ é o elemento da matriz

do momento de dipolo de transição [94, 95] e Ψυ′ é a função de onda vibracional obtida

pelo método de Numerov-Cooley [57,60] implementado no programa Intensity [58]; 〈Ψ′e |

~µ(~ri, ~Rk) | Ψ′′e〉 = µ(R) é o momento de dipolo de transição eletrônica em função da

distância internuclear, sendo Ψ′e e Ψ′′e as funções de onda eletrônica dos dois estados

envolvidos na transição obtidas através do programa Molpro. A função momento de

dipolo clássica para uma coleção de N part́ıculas de carga qi no vetor posição ~ri pode ser

representada pela Eq. 2.95 [53,96]:

~µ =
N∑
i

qi~ri (2.95)

No formalismo da mecânica quântica, o operador momento de dipolo de N elétrons e

S núcleos pode ser dividido duas partes, uma eletrônica e outra nuclear (µ = µe + µn), e

é dada pela Eq. 2.96:

~µ(~ri, ~Rk) = e

(
−

N∑
i

~ri +
S∑
k

Zk ~Rk

)
, (2.96)
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em que, qµ = −1 para elétrons e qk = Zk para núcleos. A quantidade ~Rk é o vetor

de posição para o késimo núcleo; e é a carga do núcleo inclúıda para adotar o sistema

internacional de unidades. No caso dos nossos cálculos, ~µ(~ri, ~Rk) é o operador que é

aplicado na função de onda eletrônica Ψe para obter µ(R). Depois, com um programa

de interpolação numérica, é obtida uma função matemática que melhor se ajusta aos

valores de µ(R). Utilizando essa função matemática resultante da interpolação, resolve-se

a integral µυ′υ′′ que constitui os elementos da matriz do momento de dipolo de transição,

os quais são usados na Eq. 2.93 para calcular Aυ′υ′′ . Deve-se ter cautela com relação

à convenção adotada para essas equações, como recomenda Larsson [94], e às unidades

utilizadas. Aplicamos a sugestão de Whiting et al. [97] para as equações e Tatum oferece

diversos fatores de conversão úteis [98].

Finalmente, podemos obter o tempo de vida radiativa, definido pela Eq. 2.97:

τν′ =
1∑

ν′′ Aυ′υ′′
(2.97)
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Caṕıtulo 3

Resultados e Discussões

3.1 Os sistemas BeX (X = Cl, Br e I)

Para o processo de caracterização teórica de espécies diatômicas são realizados diversos

estudos para traçar o perfil estrutural e energético dos estados de mais baixa energia. A

curva de energia potencial é calculada em um ńıvel de teoria acurado permitindo visualizar

os canais de dissociação da molécula. Através desta curva e fazendo uso de ferramentas

matemáticas, as constantes espectroscópicas são obtidas para cada estado eletrônico. Um

resultado acurado de energia de dissociação pode ser obtido para cada estado incluindo

correções relativ́ısticas e a energia do ponto zero. Outro parâmetro energético relevante

determinado é a diferença de energia entre o poço das curvas dos estados excitados e o

estado fundamental.

Outras propriedades importantes obtidas são o momento de dipolo de transição entre

os estados eletrônicos e o momento de dipolo para cada estado. Os valores de momento de

dipolo, quando colocados em um gráfico em função da variação da distância internuclear

da diatômica, possibilitam uma ampla análise da polaridade da molécula, bem como

com a interpolação desses resultados de µ Vs R é posśıvel calcular o momento de dipolo

médio para cada ńıvel vibracional dos estados eletrônicos investigados como uma média

dessas funções para cada estado vibracional. Fazendo uso do momento de dipolo de

transição, as transições eletrônicas também podem ser estudadas através de parâmetros

como coeficiente de Einstein, fatores de Franck-Condon e energia de excitação entre dois

estados vibracionais. Com os coeficientes de Einstein, o tempo de vida radiativa de um

determinado estado eletrônico excitado pode ser calculado e comparado com resultados

experimentais.

Uma postura tradicional em uma investigação qúımica é o estudo de compostos que

apresentem alguma regularidade em suas propriedades. Uma das razões é o fato de pen-

sarmos a qúımica em função da organização presente na tabela periódica. Essas regu-
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laridades, por exemplo, nos permitem extrapolar tendências para compostos ainda não

conhecidos e prever ou confirmar suas caracteŕısticas e propriedades.

Os haletos, particularmente, são alvo de diversos estudos quando se pretende averiguar

essas regularidades. No melhor de nosso conhecimento, um dos primeiros trabalhos anali-

sando essas regularidades foi publicado em 1975 por Surana [99], que investigou uma série

de haletos (F, Cl, Br e I) dos metais alcalinos e alcalinos-terrosos (exceto Fr e Ra), num

total de 40 diatômicas. Surana utilizou uma relação matemática para o cálculo da frequên-

cia fundamental envolvendo uma combinação dos potenciais de Morse e de Coulomb, bem

como incorporando a eletronegatividade do átomo de halogênio em sua equação. Além

do valor de ωe, Surana também calculou o momento de dipolo e a distância de equiĺıbrio.

Como era esperado, os valores de µ e re aumentam do flúor para o iodo para todos os

haletos estudados, enquanto os valores de ωe diminuem, explicitando a regularidade dessas

constantes conforme se varia o ânion. Na mesma época Kleinschmidt e Hildenbrand [100]

determinaram a energia de dissociação via espectrometria de massas de haletos (F, Cl, Br

e I) de metais alcalinos-terrosos (exceto Ra). Observando tendências nos valores de D0

para os haletos de cálcio, estrôncio e bário eles estimaram o valor de energia de dissociação

para os compostos BeBr, BeI, MgBr e MgI.

Um outro trabalho bem mais recente, também investigando os estados excitados, foi

realizado por Bahrini et al. [101]. Neste trabalho experimental, eles determinaram os

valores de Te, ωe, ωexe, Be, Re, Ae e τv por espectroscopia a laser para o estado C 2Π das

espécies Ca79Br e CaI. Pelo fato de haver poucos trabalhos a respeito de compostos de

beŕılio, e com o intuito de vislumbrar uma visão mais geral a respeito desses compostos,

neste trabalho estudamos uma série de diatômicas do tipo BeX (X = Cl, Br e I).

3.2 Metodologia Computacional

Como pretende-se obter as curvas de energia potencial para os estados eletrônicos

de mais baixa energia (fundamental e excitados), surge a necessidade de se utilizar uma

função de onda multiconfiguracional na representação desses estados. Isto exige primeira-

mente que sejam realizados cálculos no ńıvel de teoria CASSCF (Complete Active Space

Self-Consistent Field), que incluem os efeitos de correlação estática, com um conjunto
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de base de qualidade quintupla-zeta. Neste ńıvel de teoria, os orbitais são otimizados

para cada distância internuclear. A função de onda gerada deste cálculo é utilizada como

referência no tratamento conhecido como Interação de Configurações Multirreferencial

(MRCI), que inclui os efeitos de correlação dinâmica. Neste último cálculo, todas as

posśıveis excitações simples e duplas, que são posśıveis de se obter com o espaço ativo

CASSCF, são utilizadas para construir a função de onda MRCI. Para todas as diatômicas,

o orbital 1s do caroço do beŕılio também foi liberado nestas excitações. Como o átomo de

beŕılio apresenta apenas quatro elétrons, estes apresentam uma forte correlação.

Utilizou-se para o beŕılio a base aug-cc-pV5Z desenvolvida recentemente por Prascher

et al. [102]. Para o cloro foi aplicada a base aug-cc-pV5Z [103], e para os outros haletos

um conjunto de funções de base aug-cc-pV5Z-pp (pp - pseudopotencial): para o iodo a

base com o potencial ECP28MDF [82] e, para o bromo, o potencial ECP10MDF [82].

As energias vibracionais foram obtidas pela solução da equação radial de Schrödinger

pelo método de Numerov-Cooley como implementado no programa Intensity [58]. Com

as energias rotovibracionais, foram calculadas as constantes espectroscópicas utilizando o

método dos mı́nimos quadrados, como apresentado nos fundamentos teóricos. Na análise

das transições eletrônicas, o coeficiente de Einstein (Aυ′υ′′), os fatores de Franck-Condon

e as energias de excitação vibracionais foram calculadas por um processo de interpolação,

também utilizando o programa Intensity. Todos os cálculos foram realizados utilizando o

programa MOLPRO09 [104].

Para a consideração dos efeitos relativ́ısticos, os autoestados spin-órbita foram obtidos

com a aplicação do operador Pauli-Breit (Hel + HSO) representado na forma matricial, em

que o termo HSO corresponde ao acoplamento spin-órbita. Os elementos da matriz spin-

órbita são obtidos no ńıvel CASSCF/aVTZ pela aplicação do operador de Breit-Pauli

como implementado no programa Molpro. Essa matriz foi constrúıda substituindo os

elementos da diagonal da matriz Hel + HSO pelas energias MRCI+Q/aV5Z. Uma descrição

detalhada dos cálculos dos efeitos spin-órbita é dada por Berning et al. [105]. A simetria

de uma molécula diatômica heteronuclear é representada através do grupo pontual C∞v,

entretanto o código computacional utilizado nos cálculos impede o uso deste grupo de

ponto. Neste caso, trabalhamos com o subgrupo C2v. Essas representações irredut́ıveis

estão correlacionadas: Σ+, ∆ com A1; Πx com B1; Πy com B2; Σ−, ∆ com A2.
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3.3 A molécula BeCl

3.3.1 Investigação Teórica da diatômica BeCl

A molécula BeCl apresenta um total de 21 elétrons. No cálculo CASSCF, os 9 elé-

trons de valência foram distribúıdos no espaço ativo composto por 9 orbitais especificados

na forma (5,2,2,0), que representa o número de orbitais utilizados para cada espécie de

simetria. Como adota-se o grupo pontual C2v, esses orbitais se transformam segundo a

representações irredut́ıveis (A1, B1, B2, A2). As configurações referentes à função de onda

CASSCF, foram obtidas excitando-se os nove elétrons de valência no espaço ativo (5,2,2,0).

Portanto, a função de onda CASSCF foi obtida otimizando esse conjunto de orbitais, ge-

rando espaços de referência referentes aos estados dubletos (quartetos) de dimensão: 2308

(1408) (A1), 2200 (1440) (B1 e B2), e 2112 (1472) (A2). As configurações referentes à

função de onda MRCI foram geradas pela excitação de onze elétrons de valência (inclu-

são dos elétrons 1s do Be) no espaço de configuração CASSCF. Neste caso, foram obtidas

para os estados dubletos (quartetos): 4.885.563 (3.110.344) de configurações contráıdas de

simetria A1, 2.156.649 (2.326.671) de simetria B1 e B2 e 2.177.848 (1.956.737) de simetria

A2. Na energia final MRCI foi inclúıda a correção de Davidson (MRCI+Q).

Os posśıveis canais de dissociação correlacionados com os estados eletrônicos molecu-

lares de mais baixa energia para a molécula BeCl foram determinados com a regra de

Wigner-Witmer [91]. Na tabela 3.1 são apresentados os estados moleculares para os dois

primeiros canais e os valores experimental e calculado para a energia de separação entre

os canais no limite de dissociação.

Tabela 3.1: Estados eletrônicos de mais baixa energia para a molécula BeCl incluindo os canais
de dissociação e a energia de separação no limite de dissociação (∆E, em cm−1).

∆E

Estados dos átomos separados Estados moleculares Teór.a Exp.b

Be (1Sg) [2s2] + Cl (2Pu) [3s23p5] 2Σ+, 2Π 0 0

Be (3Pu) [2s12p1] + Cl (2Pu) [3s23p5] 2,4Σ+(2), 2,4Σ−, 2,4Π(2), 2,4∆ 21 835 21 980

a Calculado em R = 50 a0.
b Ref. [106]. Calculado pela média dos multipletos atômicos.
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A diferença de 145 cm−1 entre os valores teórico e experimental evidencia a acurácia

da metodologia adotada. A Fig. 3.1 apresenta as curvas de energia potencial para sete

estados eletrônicos da molécula BeCl. As linhas tracejadas correspondem aos estados não-

ligados: um estado dubleto (D 2Σ+) e um quarteto (b 4∆). Os estados não ligados acima de

55000 cm−1 não foram inclúıdos na figura. É apresentado também o limite de dissociação

referente a cada canal, e para cada estado são apresentados os ńıveis vibracionais.

 0

 10000

 20000

 30000

 40000

 50000

 60000

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

E
n
er

g
ia

 /
 c

m
−

1

Distância internuclear / a0

X 
2
Σ

+

A 
2
Π

B 
2
Π

C 
2
Σ

+
 (ext)

C 
2
Σ

+

(int)

D 
2
Σ

+

a 
4
Σ

+

b 
4
∆

Be (
1
Sg) + Cl (

2
Pu)

Be (
3
Pu) + Cl (

2
Pu)

0

5

10

15

20

0

5

10

0

5

10

15
0

1
2

3

Figura 3.1: Curvas de energia potencial para os sete estados eletrônicos de mais baixa energia
da molécula BeCl. Os estados dubletos e quartetos fracamente ligados são representados por
linhas tracejadas.

Cinco estados eletrônicos moleculares da molécula BeCl foram caracterizados, quatro

estados dubletos e um quarteto. Na tabela 3.2 encontram-se os parâmetros geométricos,

espectroscópicos e energéticos calculados para esses estados.
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Tabela 3.2: Energias de excitação Te (em cm−1), distâncias de equiĺıbrio (em a0(Å)), constantes
rotacionais e vibracionais (em cm−1) e energias de dissociação (em kcal·mol−1) da molécula BeCl.
Para os parâmetros Be e ωe, o número de pontos utilizados no ajuste numérico é indicado entre
parênteses. Resultados RCCSD(T) com base de qualidade quintupla-zeta são apresentados entre
colchetes.

estado Te Re Be ωe ωexe De

X 2Σ+ 0 3,386 (1,792) 0,7322 (10) 849,2 (21) 4,447 94,31
Exp.a 0 3,396 (1,797) 0,7285 847,19 5,14 —
Exp.b 0 3,213 (1,7) 0,8 846,58 5,11 —
Exp.c 0 — — 846,4 5,1 —
Exp.d 0 — — 840,33 8,71 —
Teor.e 0 3,398 (1,798) — 844,5 4,7 91,9

[3,411 (1,805)] [838,9]

A 2Π 28 464 3,430 (1,815) 0,7136 (10) 828,7 (10) 4,678 13,01

Exp.a 27 992,9 3,441 (1,821) 0,7094 822,1 5,24 —
Exp.b 27 970,46 — — 824,19 6,03 —
Exp.c — — — 821 5 —

Exp.d 28 029,58 — — 813,32 1,96 —

B 2Π 38 801 4,354 (2,304) 0,4453 (10) 834,97 (15) 12,497 46,01

C 2Σ+ (int.) 47 818 3,254 (1,722) 0,7948 (3) 974,4 (3) 9,965 20,02

Exp.f 48 773 3,292 (1,742) 0,7751 952,5 — —

C 2Σ+ (ext.) 39 438 5,807 (3,073) 0,2490 (10) 331,3 (20) 0,796 43,98

a 4Σ+ 51 828 4,197 (2,221) 0,4792 (10) 312,2 (9) 9,048 8,76

a Colin et al. [107]
b Fredrickson et al. [108]
c Novikov e Tunitskii [109]
d Varma e Jha [110]
e Vasiliu et al. [111]
f Carleer et al. [112]

A tabela 3.2 indica que houve boa concordância entre os resultados experimentais e

os obtidos neste trabalho. Pelos nossos resultados no ńıvel MRCI, o estado fundamental

apresenta uma distância de equiĺıbrio de 3,386 a0 (1,792 Å) e uma frequência de 849,2

cm−1. Já no ńıvel RCCSD(T), a distância de equiĺıbrio calculada foi de 3,411 (1,805)

Å e a frequência 838,9 cm−1. Colin et al. obtiveram uma distância de 3,396 (1,797)

Å e frequência de 847,2 cm−1, eles mediram o espectro desta molécula através de uma

discarga de microondas sobre uma amostra aquecida de BeCl2 sólido sob um fluxo cons-

tante de argônio [107]. Outros dois trabalhos experimentais, adotando uma metodologia

semelhante a de Colin et al., são os de Novikov e Tunitskii [109] e Varma e Jha [110], que

obtiveram os valores 846,4 cm−1 e 840,33 cm−1 para a frequência, respectivamente.
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Esses valores também foram coerentes com o trabalho recente de Valisiu et al. [111],

neste trabalho são apresentados resultados no ńıvel CCSD(T) no limite de base completa

com o conjunto de funções de base aug-cc-pwCVnZ (n = Q e 5), incluindo efeitos de

correlação caroço-valência e correções relativ́ısticas para o estado fundamental da molécula

BeCl. A diferença dos nossos resultados e os deste trabalho diferiram em apenas 0,01 a0,

4,7 cm−1, 0,3 cm−1 e 2,41 kcal ·mol−1 para Re, ωe, ωexe e De, respectivamente. Nosso

estudo representou o sistema molecular através de uma função de onda multirreferencial.

Portanto, consideramos os nossos resultados como referência em relação aos trabalhos

experimentais e teóricos. As tabelas 3.3 e 3.4 apresentam os valores de Bv e ∆Gv+1/2

utilizados no cálculo das propriedades espectroscópicas.

Tabela 3.3: Constantes rotacionais (em cm−1) para os estados vibracionais selecionados dos
ńıveis eletrônicos de mais baixa energia para a molécula BeCl.

v X 2Σ+ A 2Π B 2Π C 2Σ+ (int.) C 2Σ+ (ext.) a 4Σ+

0 0,7300 0,7105 0,4476 0,7891 0,2500 0,4715
1 0,7217 0,7038 0,4568 0,7805 0,2520 0,4624
2 0,7149 0,6966 0,4629 0,7757 0,2538 0,4486
3 0,7081 0,6897 0,4667 0,2552 0,4289
4 0,7016 0,6834 0,4697 0,2562 0,4106
5 0,6953 0,6773 0,4710 0,2573 0,3865
6 0,6887 0,6709 0,4718 0,2583 0,3691
7 0,6819 0,6640 0,4718 0,2588 0,3479
8 0,6754 0,6565 0,4712 0,2591 0,3302
9 0,6690 0,6501 0,4700 0,2594 0,3119

Tabela 3.4: Diferenças entre as energias vibracionais (∆Gυ+1/2, em cm−1) para os estados
vibracionais selecionados dos ńıveis eletrônicos de mais baixa energia para a molécula BeCl.

v X 2Σ+ A 2Π B 2Π C 2Σ+ (int.) C 2Σ+ (ext.) a 4Σ+

0 847 822 945 956 331 293
1 834 811 812 931 329 290
2 825 799 738 916 327 267
3 816 789 695 326 244
4 806 782 665 327 218
5 796 775 640 326 197
6 786 764 620 324 179
7 776 752 603 320 164
8 767 740 587 317 148
9 758 741 572 313 293
10 749 557 309
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Na tabela 3.5 são apresentadas as configurações eletrônicas predominantes para os

estados de mais baixa energia em Re. Como o orbital 1s do beŕılio foi inserido no espaço

ativo para o cálculo MRCI, o caroço contará com 10 elétrons e apresentará configuração

1σ2 2σ2 1π2
x 1π2

y 3σ2 correspondentes aos orbitais 1s, 2s, 2px, 2py e 2pz do átomo de cloro,

respectivamente. O estado fundamental apresenta a configuração eletrônica ...4σ2 5σ2 6σ2

2π2
x 2π2

y 7σ1 (c2
0 ≈ 0,85), que engloba os orbitais 1s (4σ) e 2s (5σ) do beŕılio, e 3s, 3px,

3py e 3pz do átomo de cloro, respectivamente.

Tabela 3.5: Configuração eletrônica na distância de equiĺıbrio de cada estado eletrônico, bem
como o coeficiente de expansão C2

0 definido na seção 2.7.

Estado Configuração C2
0

X 2Σ+ ...4σ2 5σ2 6σ2 2π4 7σ 0,85

A 2Π ...4σ2 5σ2 6σ2 2π4 3π 0,86

B 2Π ...4σ2 5σ2 6σ2 2π4 3π 0,38

... 4σ2 5σ2 6σ2 2π3 7σ2 0,43

C 2Σ+ (int.) ...4σ2 5σ2 6σ2 2π4 8σ 0,81

C 2Σ+ (ext.) ...4σ2 5σ2 2π4 6σ2 7σ 0,11
...4σ2 5σ2 2pi4 6σ 7σ2 0,56
...4σ2 5σ2 2π4 6σ2 8σ 0,07

...4σ2 5σ2 2π4 6σ 7σ 8σ 0,06

D 2Σ+ ...4σ2 5σ2 6σ 2π4 7σ2 0,54

a 4Σ+ ...4σ2 5σ2 6σ2 2πx 2π2
y 7σ 3πx 0,46

...4σ2 5σ2 6σ2 2π2
x 2πy 7σ 3πx 0,46

Para o estado A 2Π, foi calculada uma distância de equiĺıbrio de 3,430 a0 (1,815 Å)

e uma frequência de 828,7 cm−1, em boa concordância com os resultados experimentais

obtidos por Colin et al. [107], que obtiveram os valores de Re = 3,441 a0 (1,821 Å) e ωe

= 822,1 cm−1. Fredrickson et al. [108] obtiveram uma frequência de 824,2 cm−1 através

do espectro ultravioleta do BeCl. Outro parâmetro pelo qual se pode caracterizar um

estado é a energia de transição Te. Colin et al. [107] listam um valor de 27992,9 cm−1

para a transição A 2Π→ X 2Σ+, enquanto que Fredrickson et al. [108] e Varma e Jha [110]

um valor de 27970,46 cm−1 e 28029,58 cm−1, respectivamente. A diferença de 470 cm−1

do resultado de Colin et al. reforça nossa atribuição para este primeiro estado excitado.

Outros Parâmetros energéticos para os estados estudados são apresentados na tabela 3.6.
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Tabela 3.6: Energia do ponto zero (em cm−1), energia de transição Te (em cm−1), energia de
transição vibrônica (ν00, em cm−1), energias de dissociação (D0, em kcal·mol−1) e barreira de
energia (∆E, em cm−1).

ZPE Te ν00 De D0 ∆E

X 2Σ+ 430 0 0 94,31 92,24∗

91,78a

98,93b

104c

136 ± 11d

99,6e

90,69h

A 2Π 415 28 464 28 449 13,01 11,74 8776
27 959,5d

27 959,0e

27 979,63f

B 2Π 523 38 801 38 894 46,01 44,51
C 2Σ+(int.) 485 47 818 47 872 20,02 18,64

48 827,6 ± 3g

C 2Σ+(ext.) 166 39 438 43,98 43,50

a 4Σ+ 145 51 828 8,76 8,19

a Hildenbrand e Theard [113]
b Beckel et al. [114]
c Farber e Srivastava [115]
d Novikov e Tunitskii [109]
e Fredrickson e Martin [108]
f Colin et al. [107]
g Carleer et al. [112]
h Vasiliu et al. [111]
* Inclui efeitos spin-órbita.

Pode-se observar que não há um acordo sobre o valor de energia de dissociação do

estado fundamental incluindo a correção do ponto zero. Os valores experimentais discor-

dam entre si com uma diferença de até ≈ 44 kcal·mol−1. Obtivemos um valor de 94,31

kcal·mol−1 para De, adicionando a energia do ponto zero esse valor fica 93,08 kcal·mol−1.

Incluindo o efeito spin-órbita, resultante do átomo de cloro, pode-se obter De estimado

pelo valor da média ponderada sobre os multipletos experimentais, com isto chegamos a

uma energia de dissociação de 92,24 kcal·mol−1. Esse resultado está de acordo com o valor

experimental de Hildenbrand e Theard [113], que mediu uma energia de dissociação de

91,78 kcal·mol−1 através de métodos termoqúımicos, e fazendo uso da técnica de espec-

trometria de massas. Nosso resultado também está em concordância com o valor teórico

de 90,69 kcal·mol−1 obtido por Vasiliu et al. [111].
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Um resultado bem interessante que obtivemos, foi na análise da atribuição dos próxi-

mos dois estados excitados. Uma constatação nova que não é apresentada em nenhum dos

resultados experimentais anteriores, os quais analisam o espectro eletrônico da molécula

BeCl, é que na verdade o estado excitado descrito como B 2Σ+ por Carleer et al. [112],

mas considerado como C 2Σ+ neste trabalho, apresenta dois mı́nimos resultantes de dois

cruzamentos evitados (ver Fig. 3.1).

Podemos constatar pela Fig. 3.1 que este mı́nimo externo é de dif́ıcil acesso para

um estudo experimental e que, portanto, o trabalho teórico apresenta uma informação

importante. Observamos que a energia de transição eletrônica calculada neste trabalho

(47818 cm−1) apresentou uma diferença de 955 cm−1 em relação ao resultado de Carleer

et al. (48773 cm−1). Apesar deste estado apresentar um poço raso, foi posśıvel calcular

quatro ńıveis vibracionais. Estimamos o valor de ωe = 974 cm−1 com os valores ∆Gv+1/2

= 956, 931 e 916 cm−1 (v = 0, 1 e 2). Carleer et al. [112] conseguiram detectar apenas

três ńıveis vibracionais, isso pode ser explicado pela Fig. 3.1, onde se observa que este

estado é cruzado pelo estado B 2Π próximo a v′ = 0. Ele obteve um valor de ∆G1/2 =

952,5 cm−1, estando em boa concordância com nosso resultado, porém o valor de ∆G3/2 =

1212,7 cm−1 está em desacordo com nossos resultados. Carleer et al. obtiveram esse valor

tentando atribúı-lo à transição (3, 2), entretanto esse aumento no espaçamento vibracional

é incomum de ocorrer experimentalmente.

Também identificamos o estado excitado B 2Π com um mı́nimo em 4,354 a0 e uma

frequência de 834,97 cm−1 em 38894 cm−1. Este estado é apenas inferido por Carleer et

al. (como D 2Π), o qual não apresenta um resultado conclusivo a seu respeito, mas que

supõem que ele possa existir devido às perturbações observadas no espectro rotacional na

região do estado que ele chama de B 2Σ+ (identificado em nosso trabalho como C 2Σ+),

a atribuição das transições B 2Π − X 2Σ+ também é um desafio para medidas experi-

mentais. A possibilidade de obtenção de informações que não são facilmente obtidas por

resultados experimentais, bem como a reinterpretação desses resultados, mostra a relevân-

cia da realização de estudos ab initio sobre determinados sistemas. Inclusive, os dados da

molécula BeCl foram publicados no Journal of Molecular Spectroscopy [116]. Este jornal

apresenta uma chamada intitulada “Most Downloaded Journal of Molecular Spectroscopy

Articles”, em que este artigo estava inclúıdo. Nos primeiros meses, já contava com mais
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de 300 visualizações. Esta mesma lista apresentava também outro artigo publicado por

nós a respeito da molécula BeBr [117]. Desde quando foi publicado em janeiro deste ano,

até o mês de julho de 2014 o trabalho já contava com 600 visualizações, demonstrando o

interesse cient́ıfico por resultados como esses.

3.3.2 Os estados relativ́ısticos Ω da diatômica BeCl

Para complementar o estudo da diatômica BeCl, os efeitos spin-órbita também fo-

ram considerados. As curvas de energia potencial para os estados relativ́ısticos Ω são

apresentadas na Fig. 3.2.
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Figura 3.2: Curvas de energia potencial para os estados Ω da molécula BeCl.
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Obtivemos uma constante de acoplamento de 41 cm−1 na região de equiĺıbrio do estado

A 2Π (Fig. 3.3) em boa concordância com o resultado experimental de 52,8 ± 1, bem

como a análise de que se trata de um estado regular [107].
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Figura 3.3: Destaque das curvas de energia potencial para o primeiro estado excitado.

No limite de dissociação, o valor da separação spin-órbita para o átomo de cloro foi

de 823 cm−1, em acordo com o determinado experimentalmente (882 cm−1). Para o

estado B 2Π, a constante de acoplamento obtida foi de apenas 9 cm−1. Na tabela 3.7 são

apresentadas as constantes espectroscópicas para os estados do primeiro canal.

Tabela 3.7: Distância internuclear (em a0(Å)) e constantes roto-vibracionais (em cm−1) para
os estados Ω da molécula BeCl. Para os parâmetros Be e ωe, o número de pontos utilizados no
ajuste numérico é indicado entre parênteses.

Re Be ωe ωexe

X 2Σ1/2 3,386 (1,792) 0,7322 (10) 850,5 (20) 4,488

A 2Π1/2 3,433 (1,816) 0,7122 (10) 829,9 (10) 4,107

A 2Π3/2 3,429 (1,814) 0,7149 (10) 831,3 (9) 5,824

B 2Π1/2 4,415 (2,336) 0,3825 (5) 896,28 (4) 15,485

B 2Π3/2 4,351 (2,302) 0,4449 (10) 931,07 (8) 23,214
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Esses resultados reforçam o pequeno efeito spin-órbita desta molécula. Os parâmetros

apresentados não diferem muito daqueles dos cálculos sem considerar este efeito. Para o

estado fundamental, houve apenas uma pequena mudança na frequência vibracional de

1,3 cm−1. Para o primeiro estado excitado também não houve mudança significativa. A

tabela 3.8 apresenta mais alguns parâmetros considerando os efeitos spin-órbita.

Tabela 3.8: Energia do ponto zero (ZPE) e de transição ν00 (em cm−1), energias de dissociação
(em kcal·mol−1) e barreira de energia (em cm−1) para alguns estados Ω da molécula BeCl.

ZPE Te ν00 De D0 ∆E

X 2Σ1/2 429 0 0 93,54 92,31

A 2Π1/2 413 28484 28468 14,57 13,39 8995

A 2Π3/2 418 28443 28432 12,1 10,08 8445

B 2Π1/2 452 38794 38817 10,73 9,44 3754

B 2Π3/2 501 38804 38876 45,04 43,60 —

Pode-se observar na tabela 3.8 que os valores de energia de transição para o primeiro

estado excitado apresentaram-se próximos ao resultado sem considerar o efeito spin-órbita

(ν00 = 28449 cm−1). O valor de energia de dissociação para o estado fundamental, in-

cluindo a correção do ponto zero, foi de 92,31 kcal·mol−1, bem próximo da estimativa com

a média ponderada feita anteriormente (92,24 kcal·mol−1).

3.3.3 A Função Momento de Dipolo e a Polaridade da Molécula

A curva da Fig. 3.4 representa a função momento de dipolo para a molécula BeCl.

Trata-se de um gráfico importante, onde é apresentado o momento de dipolo em função

da distância internuclear para um conjunto de estados eletrônicos, incluindo o estado

fundamental e alguns estados excitados de multiplicidade dubleto e quarteto. A figura

permite uma análise minuciosa da variação do momento de dipolo em relação à distância,

bem como em relação à cada estado eletrônico, possibilitando averiguar a polaridade da

molécula em cada situação.
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Figura 3.4: Funções do momento de dipolo para estados selecionados da molécula BeCl.

Valores negativos da curva indicam uma polaridade em que o beŕılio apresenta uma

densidade de carga positiva e o cloro negativa (Beδ+Clδ−), já valores positivos repre-

sentam uma polaridade invertida (Beδ−Clδ+), enquanto que valores constantes próximos

de zero indicam que os átomos na molécula apresentam um comportamento neutro. O

comportamento constante da função momento de dipolo também indica que o efeito da

transferência de carga é contrabalanceado pelo aumento da distância internuclear (neste

caso, há a transferência de carga do átomo de Cl para o átomo de Be) [118,119]. Quando

essa transferência de carga não é significativa, ou seja, a polaridade é mantida, observa-

se um comportamento linear da curva conforme o momento de dipolo varia. Este fato

é comum na região de equiĺıbrio, e reflete a predominância de uma certa configuração

eletrônica para uma certa região da curva de um determinado estado eletrônico.

Outras duas caracteŕısticas fornecem informações relevantes sobre a polaridade da

molécula, uma é sobre a ascendência ou descendência das curvas. No primeiro caso,

ocorre diminuição da polaridade da molécula, e o oposto ocorre no segundo caso, ou seja,

a polaridade da molécula aumenta numa curva descendente. Os canais de dissociação

86



correspondem à separação da molécula nos fragmentos neutros, logo o momento de dipolo

de todos os estados tende a zero conforme aumenta-se a distância internuclear. Isto pode

ser observado para uma distância acima de 7 a0 para todos os estados, menos para C 2Σ+

(ext), como este estado apresenta uma distância de equiĺıbrio de 5,8 a0 o momento de

dipolo tenderá a zero para distâncias superiores a 10 a0.

Pode-se observar na Fig. 3.4 que ocorrem três variações importantes na função mo-

mento de dipolo, uma delas em aproximadamente 3,7 a0, a outra em aproximadamente 4,3

a0, e uma última em 6,0 a0. Ambas estão relacionadas às mudanças no caráter da função

de onda devido a alterações de configuração eletrônica, e estão associadas a regiões da

curva de energia potencial onde ocorrem cruzamentos evitados (observados na Fig. 3.1).

Na região da distância menor, há o cruzamento evitado entre os estados C 2Σ+ (int) e D

2Σ+, enquanto na distância intermediária o cruzamento evitado é entre os estados A 2Π e

B 2Π. Por fim, em ≈ 6,0 a0 ocorre o cruzamento evitado entre os estados X 2Σ+ e C 2Σ+

(ext.).

É importante salientar que em ≈ 5,7 a0 não há mudança na função de onda, portanto

este ponto não corresponde a um cruzamento evitado, até porque essas curvas corres-

pondem a estados de simetrias diferentes. Como exemplo da mudança de configuração

eletrônica, constata-se que numa distância internuclear de 3,6 a0, ou seja, antes do cru-

zamento evitado entre os estados C 2Σ+ (int) e D 2Σ+, a configuração de ambos é ...6σ2

2π4 8σ (c2
0 ≈ 0,81) e ...6σ 2π4 7σ2 (c2

0 ≈ 0,54), respectivamente. Já a partir de 3,8 a0,

ponto da curva onde se observa o cruzamento evitado, a configuração do estado C 2Σ+

(int) passa a ser ...6σ 2π4 7σ2 (c2
0 ≈ 0,59) e do estado D 2Σ+ a configuração ...6σ2 2π4 8σ

(c2
0 ≈ 0,46).

A curva do momento de dipolo para o estado fundamental apresenta comportamento

linear na região de equiĺıbrio. A pequena magnitude da curva descendente (o momento de

dipolo vai de 0 D (0 u.a.) numa distância de 3,0 a0 até 8,45 D (1,76 u.a.) em 5,4 a0) indica

que a ligação qúımica deve apresentar um caráter covalente (com polaridade Beδ+Clδ−),

fato que pode ser reforçado observando o valor de -0,85 D (-0,33 u.a.) para o momento

de dipolo do estado X 2Σ+ em Re. O momento de dipolo calculado está de acordo com o

estudo teórico realizado por Langhoff et al. [120]. Ele realizou os cálculos no ńıvel CISD

(Interação de Configurações com excitações simples e duplas) com os conjuntos de função
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de base [6s5p3d1f] (Be) e [9s7p3d2f] (Cl) correlacionando os elétrons do orbital 1s do

beŕılio e obtiveram um valor de 0,88 D para o estado fundamental do BeCl.

Essas informações ficam mais conclusivas comparando os resultados com moléculas

claramente iônicas. Por exemplo, a diatômica AlSi [121] foi trabalhada em nosso grupo e

apresentou uma grande magnitude para a função momento de dipolo do estado fundamen-

tal, indicando um caráter iônico da ligação qúımica; na região de equiĺıbrio, o momento de

dipolo desta molécula apresentou um valor que é quase o triplo (+2,69 D) do BeCl (+0,88

D). Caracteŕısticas semelhantes podem ser vistas para a espécie AlO. Uma grande mag-

nitude da curva e um valor de momento de dipolo de 8,54 D para o estado fundamental

não deixam dúvidas que se trata de uma molécula iônica.

Curiosamente, uma grande magnitude da função momento de dipolo pode ser obser-

vada, no caso do BeCl, para o estado C 2Σ+ (ext) (o momento de dipolo vai de 0 D (0

u.a.) numa distância de 5,2 a0 até 17,3 D (3,6 u.a.) em 7,7 a0). Este estado apresenta

um alto valor de momento de dipolo em Re de 4,53 D. Esses resultados caracterizam uma

ligação de caráter iônico, e não são incoerentes considerando que a distância de equiĺıbrio

deste estado eletrônico excitado apresenta o valor de 5,807 Å (quase o dobro em relação ao

estado fundamental). Podemos inferir que devido a esse alto valor de Re, aliado às densi-

dades de carga de cada átomo, ocorre a formação de um dielétrico, ou seja, uma separação

de cargas entre Be e Cl, caracteŕısticas inerentes a uma ligação com caráter iônico. Outra

caracteŕıstica que pode-se observar no gráfico apresentado na Fig. 3.4 é que a polaridade

deste estado muda duas vezes; uma dessas mudanças ocorre em aproximadamente 3,7 a0

de Beδ+Clδ− para Beδ−Clδ+ e, em aproximadamente 6 a0, volta a apresentar a polaridade

Beδ+Clδ−.

Em contrapartida, podemos realizar uma comparação com outras espécies claramente

covalentes como o caso das moléculas BeP [122] e BeAs [123], investigadas em nosso

grupo. A curva do momento de dipolo do estado fundamental X 4Σ− também apresenta

uma pequena amplitude para o BeP (BeAs) (o momento de dipolo vai de 0 D (0 D) numa

distância de 3,7 a0 (4,0 a0) até -1,4 D (+ 1,15 D) em 4,8 a0 (idem)), com um momento de

dipolo na distância de equiĺıbrio de -0,58 D (+0,72 D), valores próximos do BeCl (-0,85

D), mas pequenos em relação a uma espécie iônica.
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No caso, o maior caráter covalente das espécies BeP e BeAs, em relação ao BeCl, pode

ser compreendido analisando as eletronegatividades na escala Pauling: Be (1,57), P (2,19),

As (2,18) e Cl (3,16). Portanto, observa-se uma menor diferença de eletronegatividade

para as moléculas BeP e BeAs comparando com a diatômica BeCl. Logo, esta última

apresentará maior polaridade. Uma maneira prática de analisar o caráter iônico dessas

ligações é através da expressão proposta por Linus Pauling para calcular a porcentagem

de caráter iônico (%CI) de uma ligação covalente (Eq. 3.1), nesta equação ∆χ representa

a diferença de eletronegatividade entre os dois átomos da molécula [67].

%CI = 100 · [1− e−
1
4

(∆χ)2 ] (3.1)

No caso das espécies BeCl, BeP e BeAs, os valores de %CI foram de 46,8%, 9,2% e

8,9%, indicando uma maior polaridade para a diatômica BeCl. Os valores baixos indicam

que as espécies apresentam um maior caráter covalente. Uma comparação interessante

pode ser feita observando esses valores para as diatômicas AlSi (97,9%) e AlO (56,7%), o

que mostra claramente o caráter iônico dessas espécies.

O beŕılio apresenta caracteŕısticas únicas que o torna peculiar. Se comparado com

outros metais, ele é um dos que possui o menor raio atômico (45 pm), e como apresenta

apenas 4 elétrons estes são fortemente atráıdos pelo núcleo. Quando o Be realiza uma

ligação com outros elementos (como no caso do cloro), os elétrons não são doados, como

ocorre em uma ligação iônica, devido a essa força de atração elétron-núcleo. Portanto, a

nuvem eletrônica do beŕılio é polarizada tornando-se positivamente carregada atraindo,

dessa forma, os elétrons do átomo de Cl para formar uma ligação de caráter covalente.

Devido ao pequeno raio atômico do beŕılio, os elétrons do caroço apresentam uma alta

correlação com os elétrons de valência. Portanto, é importante que esses elétrons do caroço

sejam considerados nos cálculos para uma descrição mais completa desses sistemas.

Os estados C 2Σ+ (int) e A 2Π também apresentam polaridade Beδ+Clδ− em distâncias

abaixo de 3,55 a0, porém são mais polares que o estado fundamental. A mesma distribui-

ção de densidade de carga é apresentada pelos estados C 2Σ+ (ext) e B 2Π em valores de

distância superiores a 5,4 a0.

89



O estado a 4Σ+ apresenta uma polaridade invertida em relação ao estado fundamental

(Beδ−Clδ+); isto também é observado para os estados B 2Π e D 2Σ+ em distâncias abaixo

de 3,6 a0 e para o estado A 2Π acima de 4,4 a0. É interessante observar que depois

da variação na função momento de dipolo para o estado D 2Σ+ a curva apresenta um

valor constante próximo de zero (0,35 u.a.) entre 4,65 a 5,15 a0. Portanto, neste caso

a transferência de carga é contrabalanceada pelo aumento da distância internuclear, e os

átomos Be e Cl apresentam um comportamento quase neutro.

Pela análise apresentada, o gráfico da função momento de dipolo permite realizar uma

ampla investigação sobre a polaridade de uma molécula. A obtenção do momento de

dipolo médio pode ser relevante para estudos experimentais, os valores calculados neste

trabalho são apresentados na tabela 3.9.

Tabela 3.9: Momentos de dipolo médio (e Å) para estados eletrônicos e vibracionais selecio-
nados para a molécula de BeCl.

X 2Σ+ A 2Π B 2Π C 2Σ+ (int.) C 2Σ+ (ext.) a 4Σ+

0 -0,1750 -0,6419 -0,0001 -1,1657 -0,5138 0,6093
1 -0,1847 -0,6473 0,0739 -1,1658 -0,5239 0,5882
2 -0,1925 -0,6526 0,0979 -1,1501 -0,5339 0,5604
3 -0,2001 -0,6573 0,0965 -1,1030 -0,5468 0,5212
4 -0,2091 -0,6609 0,0964 -0,5616 0,4838
5 -0,2195 -0,6631 0,0857 -0,5743 0,4372
6 -0,2310 -0,6635 0,0759 -0,5872 0,4022
7 -0,2433 -0,6616 0,0661 -0,6047 0,3609
8 -0,2561 -0,6556 0,0549 -0,6237 0,3249
9 -0,2690 -0,6421 0,0447 -0,6408 0,2902

3.3.4 As transições eletrônicas do BeCl

Através do momento de dipolo de transição, foi posśıvel analisar as transições eletrôni-

cas desta espécie, com o cálculo dos coeficientes de Einstein e do tempo de vida radiativa

para dois estados eletrônicos excitados. As transições A 2Π − X 2Σ+, C 2Σ+ (int.) − X

2Σ+, C 2Σ+ (int.) − A 2Π e B 2Π − X 2Σ+ foram investigadas. A curva do momento de

transição em função da distância internuclear é apresentada na Fig. 3.5.
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Figura 3.5: Momento de dipolo de transição para estados selecionados da molécula BeCl.

Observa-se um comportamento quase-linear para a curva da transição A 2Π - X 2Σ+

até uma distância de 4,0 a0, após o qual ocorre uma brusca mudança na curva. O mesmo

comportamento pode ser observado para a transição B 2Π - X 2Σ+, indicando uma forte

interação entre essas duas transições.

A tabela 3.10 apresenta os valores para o coeficiente de emissão de Einstein (Aυ′υ′′) e

os fatores de Franck-Condon (Qυ′υ′′), bem como as energias de transição (Tυ′υ′′). O termo

Qυ′ das tabelas que apresentam os resultados para Aυ′υ′′ , é obtido pela relação dada pela

Eq. 3.2. O número de ńıveis υ′′ usados no somatório serão apresentados nas tabelas.

Qυ′ =
υ′′∑
υ′′=0

qυ′υ′′ (3.2)
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Tabela 3.10: Coeficientes de emissão de Einstein (em s−1), fatores de Franck-Condon (em
itálico e valores de referência entre colchetesa) e energias de transição (em cm−1, entre parênteses)
para a transição A 2Π − X 2Σ+. Para o cálculo de Qυ′ , υ

′′ = 10.

υ” υ’ = 0 υ’ = 1 υ’ = 2 υ’ = 3 υ’ = 4 υ’ = 5

0 45 504 000 2 561 300 142 640 7 335 394 57

0,953 0,045 0,002 0,000 0,000 0,000

[0,949] [0,088] [0,002] [0,001] [0,000] [0,000]

(28 449) (29 270) (30 081) (30 880) (31 669) (32 451)

1 1 846 000 40 943 000 4 543 400 392 080 31 176 2 134

0,047 0,866 0,080 0,006 0,001 0,000

[0,050] [0,853] [0,089] [0,007] [0,001] [0,000]

(27 602) (28 424) (29 235) (30 033) (30 822) (31 604)

2 7 905 3 434 900 36 837 000 6 321 900 718 030 75 046

0,000 0,088 0,786 0,113 0,011 0,001

[0,001] [0,097] [0,764] [0,124] [0,013] [0,001]

(26 768) (27 590) (28 401) (29 199) (29 988) (30 770)

3 45 23 065 5 051 600 32 866 000 7 914 500 1 101 500

0,000 0,001 0,129 0,707 0,144 0,017

[0,000] [0,001] [0,142] [0,681] [0,154] [0,020]

(25 943) (26 765) (27 576) (28 374) (29 163) (29 945)

4 5 17 56 984 6 651 800 29 107 000 9 219 300

0,000 0,000 0,002 0,170 0,631 0,169

[0,000] [0,000] [0,003] [0,183] [0,600] [0,177]

(25 127) (25 949) (26 760) (27 558) (28 347) (29 129)

5 15 63 322 107 680 8 096 200 25 711 000

0,000 0,000 0,000 0,004 0,208 0,563

(24 321) (25 142) (25 953) (26 752) (27 541) (28 323)

6 1 5 66 557 158 310 9 314 600

0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,242

(23 524) (24 346) (25 157) (25 955) (26 744) (27 526)

Qυ′ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

a Singh e Prabhuram [124]
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Pela tabela 3.10 observa-se que as transições são diagonalmente dominantes. Podemos

deduzir que a banda 0-0 será a mais intensa devido a uma diferença de apenas 0,04 a0

entre as distâncias internucleares de equiĺıbrio dos estados A 2Π (3,430 a0) e X 2Σ+ (3,386

a0). Os valores para os fatores de Franck-Condon calculados neste trabalho estão em

acordo com Singh e Prabhuram obtidos por um potencial de Morse [124].

Para a transição C 2Σ+ (int.) − X 2Σ+, Carleer et al. [112] observaram nove bandas

na região do violeta associadas com duas progressões envolvendo os ńıveis υ′′ = 0 a 5 para

o estado X 2Σ+ e dois ńıveis vibracionais para o estado excitado (υ′ = 0 a 2) na região de

1990 a 2175 Å; essas bandas são apresentadas na Fig. 1 da referência [112].

Já observamos que o valor de ∆G3/2, obtido por Carleer et al., não está em acordo

com nossos resultados. Nossos valores de intensidade também estão em discordância com

esses dados experimentais. A tabela 3.11 apresenta os resultados para a transição C−X.

Tabela 3.11: Coeficientes de emissão de Einstein (em s−1), fatores de Franck-Condon (em
itálico) e energias de transição (em cm−1, entre parênteses) para a transição C 2Σ+ (int.) − X
2Σ+. Para o cálculo de Qυ′ , υ

′′ = 4.

υ” υ’ = 0 υ’ = 1 υ’ = 2

0 15 672 000 10 258 000 2 850 600
0,627 0,314 0,056

(47 872) (48 825) (49 744)

1 5 273 200 5 735 400 15 372 000
0,273 0,190 0,414

(47 025) (47 978) (48 897)

2 1 359 400 5 778 700 1 814 200
0,078 0,288 0,040

(46 191) (47 144) (48 063)

3 290 760 2 570 500 4 659 300
0,017 0,147 0,212

(45 364) (46 317) (47 236)

4 53 200 826 600 2 853 800
0,003 0,047 0,177

(44 533) (45 486) (46 405)

Qυ′ 1,000 0,986 0,899

Pode-se observar que este trabalho identificou as bandas (0,0) e (2,1) como as mais
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intensas, informação corroborada tanto pelos valores de Av′v′′ como de Qv′v′′ . Já Carleer

et al. atribúıram as bandas mais intensas como sendo (1,2) e (1,1), respectivamente. Em

nosso trabalho a próxima banda mais intensa é (1,0), sendo dois terços da intensidade

da banda (0,0). Esta é seguida das bandas (1,2), (1,1) e (0,1), as quais apresentam um

terço do valor de intensidade da banda (0,0). Com relação à atribuição, nossos cálculos

identificam as bandas (0,0), (0,1) e (0,2) em 2088,90, 2126,51 e 2164,91 Å, respectivamente.

Carleer et al. atribúıram essas bandas nas regiões 2047,78, 2083,51 e 2120,02 Å. Já para

as transições (1,0), (1,1), (1,2), (1,3) e (1,4) nossos cálculos identificam essas bandas

em 2048,12, 2084,27, 2121,14, 2159,03 e 2198,46, Carleer et al. atribúıram essas bandas

nas regiões 2008,70, 2043,00, 2078,08, 2113,94 e 2150,64. Esses valores estão claramente

diferentes, devido aos fatos apontados sugerimos que o espectro eletrônico da molécula

BeCl seja reavaliado. As transições eletrônicas decorrentes do mı́nimo externo do estado

C 2Σ+ não foram estudadas por serem dif́ıceis de serem exploradas experimentalmente.

A tabela 3.12 apresenta as bandas da transição A−C.

Tabela 3.12: Coeficientes de emissão de Einstein (em s−1), fatores de Franck-Condon (em
itálico) e energias de transição (em cm−1, entre parênteses) para a transição C 2Σ+ (ext. ) −
A 2Π. Para o cálculo de Qυ′ , υ

′′ = 3.

υ” υ’ = 0 υ’ = 1 υ’ = 2

0 1 522 500 1 897 460 1 016 940
0,442 0,399 0,14

(19 424) (20 377) (21 296)

1 846 820 106 558 1 949 840
0,331 0,019 0,354

(18 602) (19 555) (20 474)

2 313 880 556 000 37 978
0,151 0,198 0,02

(17 790) (18 743) (19 662)

3 95 774 437 700 240 080
0,054 0,205 0,066

(16 980) (17 934) (18 853)

Qυ′ 0,978 0,821 0,579

No caso desta transição, observa-se que as bandas mais intensas em ordem crescente

de energia foram: (2, 1), (1, 0), (0, 0) e (2, 0). Não há resultados experimentais a respeito
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desta transição. Por fim, apresentamos as bandas da transição B − X (tabela 3.13).

Tabela 3.13: Coeficientes de emissão de Einstein (em s−1), fatores de Franck-Condon (em
itálico) e energias de transição (em cm−1, entre parênteses) para a transição B 2Π - X 2Σ+.
Para o cálculo de Qυ′ , υ

′′ = 20.

υ” υ’ = 0 υ’ = 1 υ’ = 2 υ’ = 3 υ’ = 4 υ’ = 5

6 69 990 697 400 2 188 800 2 821 800 1 294 480 3 896
0,002 0,025 0,081 0,105 0,049 0,000

(33 970) (34 915) (35 727) (36 464) (37 159) (37 824)

7 251 980 1 606 560 2 997 200 1 729 640 26 778 870 620
0,008 0,058 0,113 0,068 0,001 0,030

(33 184) (34 129) (34 941) (35 678) (36 373) (37 038)

8 754 940 2 847 400 2 622 000 231 200 676 160 1 474 820
0,024 0,102 0,102 0,010 0,024 0,056

(32 408) (33 353) (34 164) (34 902) (35 597) (36 262)

9 1 892 420 3 734 000 1 056 960 283 560 1 545 340 327 980
0,055 0,130 0,044 0,009 0,060 0,014

(31 641) (32 586) (33 398) (34 135) (34 830) (35 495)

10 3 968 200 3 279 000 1 942 1 497 600 630 020 239 180
0,105 0,113 0,001 0,054 0,028 0,008

(30 884) (31 828) (32 640) (33 378) (34 073) (34 738)

11 6 908 600 1 395 880 990 260 1 327 700 60 570 1 144 060
0,163 0,050 0,025 0,053 0,001 0,045

(30 135) (31 080) (31 891) (32 629) (33 324) (33 989)

12 9 827 200 2 920 2 531 800 73 486 1 207 600 386 560
0,203 0,001 0,068 0,006 0,037 0,020

(29 395) (30 339) (31 151) (31 889) (32 583) (33 249)

13 11 106 800 1 804 500 1 752 360 840 760 1 054 940 234 160
0,197 0,030 0,048 0,015 0,038 0,003

(28 663) (29 607) (30 419) (31 157) (31 852) (32 517)

14 9 519 800 6 711 400 17 807 2 471 000 694 1 402 200
0,143 0,117 0,001 0,054 0,001 0,038

(27 939) (28 884) (29 696) (30 433) (31 128) (31 793)

15 5 707 200 10 437 600 2 363 800 1 107 640 1 551 200 465 020
0,073 0,168 0,041 0,025 0,029 0,016

(27 224) (28 169) (28 980) (29 718) (30 413) (31 078)

16 2 031 400 9 047 800 8 430 200 316 620 2 213 800 468 020
0,023 0,130 0,142 0,005 0,044 0,007

(26 517) (27 462) (28 273) (29 011) (29 706) (30 371)

17 264 080 4 232 000 10 736 800 5 769 800 58 134 2 482 800
0,003 0,055 0,165 0,101 0,001 0,047

(25 818) (26 763) (27 575) (28 312) (29 007) (29 672)

Qυ′ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

95



A transição eletrônica entre os estados B 2Π - X 2Σ+ não foi investigada experimen-

talmente. Podemos observar que as transições apresentam um espalhamento sobre vários

ńıveis vibracionais do estado fundamental, e que apresenta um máximo em v” = 13. Des-

tacamos que a energia da transição mais intensa (28663 cm−1) se localiza na mesma região

espectral das transições diagonais das bandas A 2Π - X 2Σ+, podendo portanto interferir

nas mesmas.

Por fim, utilizando os resultados apresentados nas tabelas 3.10, 3.11 e 3.12, foi posśıvel

calcular o tempo de vida radiativa para alguns estados eletrônicos excitados. Trata-

se de um parâmetro quantitativo que pode ser comparado diretamente com resultados

experimentais. Somando os valores de Aυ′υ′′ sobre todos os ńıveis do estado de mais baixa

energia (υ′′), é posśıvel calcular os valores para o coeficiente de Einstein total (Aυ′) para

cada transição, e com esses valores obter o tempo de vida radiativa. Isto foi feito para

as transições C 2Σ+ − X 2Σ+ (C−X), A 2Π − X 2Σ+ (A−X) e C 2Σ+ − A 2Π (C−A)

(tabelas 3.10, 3.11 e 3.12, respectivamente). A tabela 3.14 apresenta os resultados de

Aυ′ para os ńıveis vibracionais selecionados e o tempo de vida radiativa para os estados

eletrônicos excitados A 2Π e C 2Σ+ (int.).

Tabela 3.14: Coeficiente de Einstein total (Aυ′ , em s−1) e tempo de vida radiativa (em ns)
para vários ńıveis vibracionais dos estados excitados A 2Π e C 2Σ+ (int.) da molécula BeCl.

Av′ τv′

υ’ C−X A−X C−A Total (C) A C

0 22 648 560 47 357 974 2 778 974 25 427 534 21 39
1 25 169 200 46 962 368 2 997 718 28 166 918 21 36
2 27 549 900 46 632 063 3 244 838 30 794 738 21 33
3 — 46 347 495 — — 22 —
4 — 46 026 218 — — 22 —
5 — 45 620 237 — — 22 —

No melhor do nosso conhecimento, não há nenhum trabalho experimental ou teórico

na literatura que mediu ou calculou o tempo de vida radiativa da espécie BeCl. Neste

trabalho, obtivemos os valores de 21 ns para o tempo de vida radiativa do estado A 2Π

(v′ = 0) e 39 ns para o estado C 2Σ+ (int, v′ = 0).
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Nosso grupo chegou a calcular o valor de τv′ (v′ = 0), no ńıvel MRCI/aug-cc-pVQZ,

do estado A 2Π para as espécies BeF, MgF e CaF, obtendo os valores 6,81 ns, 7,16 ns e

19,48 ns, usando uma metodologia semelhante à deste trabalho. No caso da diatômica

CaF, por exemplo, houve uma boa concordância entre o valor calculado e o resultado

experimental (21,9 ± 4.0 ns) [125]. Uma comparação qualitativa pode ser feita entre

os resultados do BeCl e cloretos de outros metais alcalinos terrosos. Dagdigian et al.

realizaram a medida experimental de τv′ para monohaletos de metais alcalinos terrosos, e

obtiveram valores de 29,4 ns e 38,2 ns para os tempos de vida radiativa dos estados 2Π

e 2Σ+ da molécula CaCl, bem como os valores 31,3 ns e 38,8 ns para os mesmos estados

da diatômica SrCl [126]. Para compararmos esses resultados, consideramos que as curvas

de energia potencial para moléculas isovalentes apresentam perfis semelhantes, como é o

caso observado neste trabalho para as espécies BeCl, BeBr e BeI.
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3.4 A molécula BeBr

Um dos primeiros trabalhos sobre o BeBr foi feito em 1967 por um grupo indiano, em

que Reddy e Rao [127] relataram em uma nota na Current Science resultados (com acurá-

cia de 3 cm−1) para o espectro de emissão. O espectro foi obtido por uma descarga de alta

frequência em uma matriz de argônio, produzindo uma sequência de bandas na região de

3660-3920 Å correspondentes a transições entre o estado fundamental e o primeiro estado

excitado. A frequência do estado fundamental medida foi de 713,8 cm−1, com ωexe = 3,5

cm−1. Acima do estado fundamental, em 26357,2 cm−1, Reddy e Rao determinaram o

primeiro estado excitado com ωe = 701,2 cm−1 e ωexe = 4,5 cm−1; conclúıram dizendo que

publicariam uma discussão completa sobre os valores medidos. Isto veio a ocorrer no ano

seguinte [128]. No novo trabalho foram apresentados os mesmos dados anteriores (porém,

com acurácia de 1 cm−1) acrescidos do valor da separação spin-órbita do primeiro estado

excitado (197 cm−1). Além disso, explicaram com mais detalhes a parte experimental e

ofereceram uma análise mais completa dos resultados.

Dois anos depois, foram apresentados resultados mais acurados (0,1 cm−1) devido

à consideração do efeito isotópico (Be79Br e Be81Br) e por utilizar um aparelho mais

moderno. Reddy et al. [129] apresentaram os valores de 715,1 cm−1 para a frequência

do estado fundamental (ωexe = 4,3 cm−1) e 702,3 cm−1 para o primeiro estado excitado

(ωexe = 4,0 cm−1), a uma energia de 26353,2 cm−1 acima do estado fundamental.

Por fim, cinco anos mais tarde, um grupo da Bélgica liderado por M. Carleer [130]

realizaram a análise rotacional da sequência ∆v = 0 da banda 0-0 referente à transição

A2Π − X2Σ. Eles obtiveram resultados bem mais acurados pelo espectro de emissão de

alta resolução da molécula BeBr na região de 3750 a 3850 Å. Apesar da alta resolução

utilizada, Carleer et al. argumentaram que não foi posśıvel fazer a análise rotacional

das sequências ∆v = ±1 devido à intrincada superposição de bandas. Neste estudo, eles

chegaram nos valores de B0 = 0,5459 ± 0,0001 cm−1 e r0 = 1,9532 ± 0,0008 Å para o

estado fundamental. Carleer et al. conclúıram que o estado A2Π é regular, apresentando

v00 = 26437,6 ± 0,3 cm−1, B0 = 0,5332 ± 0,0001 cm−1, r0 = 1,9765 ± 0,0008 Å e um

desdobramento spin-órbita de 198,0 ± 0,6 cm−1.
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3.4.1 Investigação Teórica da diatômica BeBr

Para esta diatômica, foi utilizada uma base com pseudopotencial representando os

10 elétrons do caroço mais interno do Br, sobrando, portanto, 29 elétrons. No cálculo

CASSCF, os 9 elétrons de valência foram distribúıdos no espaço ativo composto por

9 orbitais especificados na forma (5,2,2,0). Portanto, a função de onda CASSCF foi

obtida otimizando esse conjunto de orbitais, gerando espaços de referência para os estados

dubletos (quartetos) de dimensões: 2308 (1408) (A1), 2200 (1440) (B1 e B2) e 2112 (1472)

(A2). As configurações referentes à função de onda MRCI foram geradas pela excitação

de onze elétrons (inclusão dos elétrons 1s do Be) no espaço de configuração CASSCF.

Neste caso, foram obtidas para os estados dubletos (quartetos) a seguinte quantidade de

configurações contráıdas: 3.882.514 (2.481.194) (A1), 3.259.360 (1.863.924) (B1 e B2) e

2.017.966 (1.864.876) (A2).

Outra observação importante é sobre o número de estados utilizados para gerar os

estados dubletos e quartetos que se correlacionam com os dois primeiros canais de dis-

sociação, que são definidos pelo número de ráızes utilizado para cada simetria. Para a

multiplicidade dubleto, foram utilizados cinco estados A1, quatro estados B1 e B2 e dois

A2. Já para quarteto, presente no segundo canal, foram inclúıdos três estados A1, dois

estados B1, B2 e A2.

Fazendo uso da regra de Wigner-Witmer [91] determinou-se os posśıveis canais de

dissociação que se correlacionam com os estados eletrônicos de mais baixa energia para

a espécie BeBr. A tabela 3.15 apresenta os estados moleculares para os dois primeiros

canais de dissociação estudados, bem como o valor da energia no limite de dissociação

experimental e calculado neste trabalho.
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Tabela 3.15: Diferença de energia entre os dois canais no limite de dissociação (∆E, em cm−1)
e os estados eletrônicos moleculares para a molécula BeBr.

∆E

Estados dos átomos separados Estados moleculares Teór.a Exp.b

Be (1Sg) [2s2] + Br (2Pu) [4s24p5] 2Σ+, 2Π 0 0

Be (3Pu) [2s12p1] + Br (2Pu) [4s24p5] 2,4Σ+(2), 2,4Σ−, 2,4Π(2), 2,4∆ 21 889 21 980

a Calculado em R = 50 a0.
b Ref. [106]. Calculado pela média dos multipletos atômicos.

Houve uma boa proximidade entre o valor experimental e o calculado neste trabalho

para a diferença de energia entre os dois primeiros canais no limite de dissociação. Esta

precisão era aguardada. O segundo canal se refere à promoção de um elétron do orbital 2s

do átomo de beŕılio para o orbital 2p. Não ocorre excitação do átomo de bromo neste canal

de dissociação, portanto, as energias do Br se cancelam e, neste caso, (numa distância

de 50 a0 entre os dois átomos) estamos, na verdade, realizando um tratamento altamente

acurado do átomo de Be. A diferença de energia entre os dois primeiros canais obtida

para os outros haletos de beŕılio também resultou em bons resultados, reforçando assim

este argumento. A curva de energia potencial foi calculada no ńıvel CASSCF/MRCI.

A Fig. 3.6 apresenta as curvas de energia potencial para os dez estados eletrônicos de

mais baixa energia. As linhas tracejadas correspondem a estados não ligados. À direita

da Fig. são apresentados os limites de dissociação para cada canal. Foram caracterizados

sete estados eletrônicos moleculares da espécie BeBr.
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Figura 3.6: Curvas de energia potencial para os dez primeiros estados eletrônicos da molécula
BeBr. Os estados dubletos e quartetos não ligados são representados por linhas tracejadas.

Utilizando o programa Intensity, obtivemos as energias rotovibracionais e, pelas dife-

renças entre as energias dos estados excitados e o estado fundamental, foi posśıvel calcular

a energia de excitação para cada estado eletrônico. Estes e outros parâmetros são apre-

sentados na tabela 3.16.
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Tabela 3.16: Energias de excitação Te (em cm−1), distâncias de equiĺıbrio (em a0(Å)), constan-
tes rotacionais e vibracionais (em cm−1) e energias de dissociação (em kcal·mol−1) da molécula
BeBr. Para os parâmetros Be e ωe, o número de pontos utilizados no ajuste numérico é indicado
entre parênteses. Resultados RCCSD(T) com base de qualidade quintupla-zeta são apresentados
entre colchetes.

estado Te Re Be ωe ωexe De

X 2Σ+ 0 3,694 (1,955) 0,5455 (10) 715,9 (20) 3,592 77,31
Exp.a 0 — — 715,1 4,30 —
Exp.b 0 3,6911 (1,9532)∗∗ 0,5459∗∗ — — —

[3,706 (1,961)] [712,3]

A 2Π 26 661 3,731 (1,975) 0,5349 (7) 700,0 (6) 3,492 14,72∗

Exp.a 26 353,2 — — 702,3 3,98 —

Exp.b 3,7351 (1,9767)∗∗ 0,5332∗∗ — — —

B 2Π 33 449 4,485 (2,373) 0,3702 (10) 800,6 (15) 12,642 44,02

C 2Σ+ (int.) 48 374 3,581 (1,895) — — 12,34∗

C 2Σ+ (ext.) 34 427 5,936 (3,141) 0,2113 (10) 313,9 (19) 1,015 41,30

a 4Σ+ 45 644 4,416 (2,337) 0,3768 (10) 294,0 (9) 7,473 —

b 4∆ 46 874 4,616 (2,442) 0,3494 (7) 237,2 (6) 7,709 —

a Reddy et al. [129]
b Carleer et al. [130]
* Valores se referem à altura da barreira.
** Valores experimentais de R0 e B0

Notamos que dados experimentais sobre a molécula BeBr são bem mais escassos em

relação aos que foram encontrados para a molécula BeCl. Como foi detalhado na seção

3.4, o grupo liderado por Reddy iniciou os estudos desse sistema em 1967. Com o aprimo-

ramento das técnicas utilizadas e com aparelhos mais modernos para a época, eles foram

revisando seus resultados até 1970. Somente em 1975, outro grupo, liderado por Carleer,

reinvestigou a molécula BeBr. Entretanto, apesar de utilizarem técnicas bem mais avan-

çadas em relação às adotadas por Reddy, Carleer et al. revisaram apenas os valores da

distância de equiĺıbrio e Be, bem como caracterizaram os estados A 2Π1/2 e A 2Π3/2.
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Houve boa concordância entre os valores experimentais e os calculados neste trabalho.

Obtivemos uma diferença de apenas 0,03 a0 e 0,0004 cm−1 (Re e Be) em relação aos

valores experimentais obtidos por Carleer et al. [130]. Já para os parâmetros ωe e ωexe,

nossos cálculos chegaram a uma diferença de apenas 0,8 cm−1 e 0.7 cm−1 em relação

ao trabalho de Reddy et al. [129]. Também calculamos os valores de Re e ωe no ńıvel

RCCSD(T)/aug-cc-pV5Z(-pp), e os resultados foram coerentes com os obtidos no ńıvel

CASSCF/MRCI/aug-cc-pV5Z(-pp): diferença de 0,01 a0 e 4 cm−1, respectivamente.

Os parâmetros obtidos neste trabalho para o primeiro estado excitado A 2Π também

foram coerentes com os resultados experimentais. Os valores para Re e Be apresentaram

uma diferença, em relação aos resultados de Carleer et al., de 0,004 a0 e 0,002 cm−1,

respectivamente. Já para os parâmetros ωe e ωexe, obtivemos uma diferença, em relação

aos resultados de Reddy et al., de 2 cm−1 e 0,5 cm−1, respectivamente. No melhor do

nosso conhecimento, não existem resultados experimentais para os estados B 2Π, C 2Σ+

(int.), C 2Σ+ (ext.), 4Σ+ e b 4∆, sendo publicados pela primeira vez pelo nosso grupo [117].

Na tabela 3.17 e 3.18 são apresentados os valores de Bv e ∆Gv+1/2 usados no cálculo

dos parâmetros espectroscópicos deste trabalho.

Tabela 3.17: Constantes rotacionais (em cm−1) para os estados vibracionais selecionados dos
ńıveis eletrônicos de mais baixa energia para a molécula BeBr.

v X 2Σ+ A 2Π B 2Π C 2Σ+ (ext.) a 4Σ+ b 4∆

0 0,5434 0,5323 0,3715 0,2117 0,3720 0,3435
1 0,5389 0,5277 0,3741 0,2126 0,3615 0,3313
2 0,5343 0,5232 0,3763 0,2133 0,3515 0,3196
3 0,5299 0,5187 0,3781 0,2139 0,3407 0,3068
4 0,5257 0,5142 0,3785 0,2145 0,3298 0,2933
5 0,5214 0,5099 0,3781 0,2149 0,3187 0,2799
6 0,5172 0,5071 0,3772 0,2153 0,3071 0,2667
7 0,5128 0,3760 0,2156 0,2950
8 0,5085 0,3743 0,2158 0,2827
9 0,5041 0,3725 0,2160 0,2708
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Tabela 3.18: Diferenças entre as energias vibracionais (∆Gυ+1/2, em cm−1) para os estados
vibracionais selecionados dos ńıveis eletrônicos de mais baixa energia para a molécula BeBr.

v X 2Σ+ A 2Π B 2Π C 2Σ+ (ext.) a 4Σ+ b 4∆

0 710 695 864 313 280 222
1 700 685 786 311 265 206
2 693 678 725 308 249 192
3 687 671 676 306 233 175
4 680 664 638 304 219 159
5 673 660 609 302 204 145
6 666 585 300 189
7 659 565 298 174
8 652 547 295 161
9 644 531 293

A tabela 3.19 lista os valores de energia do ponto zero (ZPE), energia de transição

eletrônica (sem e com a inclusão de ZPE), e energias de dissociação para cada estado

dubleto. Para D0 e ν00, são apresentados alguns resultados experimentais para o estado

fundamental e primeiro excitado, respectivamente. Os valores de barreira de energia

calculados para os estados A 2Π e C 2Σ+ (int.), também são apresentados.

Tabela 3.19: Energia do ponto zero (em cm−1), energia de transição Te (em cm−1), energia
de transição vibrônica (em cm−1), energias de dissociação (em kcal·mol−1) e barreira de energia
(em cm−1) calculadas neste trabalho. Alguns valores experimentais são destacados em negrito.

ZPE Te ν00 De D0 ∆E

X 2Σ+ 359 0 0 77,31 72,77 —
71a

91,31b

A 2Π 352 26 661 26 654 14,72 — 5149
26 437,6c

26 350,7d

B 2Π 455 33 499 33 353 44,02 42,72 —

C 2Σ+(int.) 364 48 374 48 379 1,80 0,76 630

C 2Σ+(ext.) 156 34 427 34 224 41,75 41,30 —

a Kleinschmidt e Hildenbrand [100]
b Reddy et al. [131]
c Carleer et al. [130]
d Reddy e Rao [128]
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Como já mencionado, há poucos dados experimentais na literatura para a molécula

BeBr. No melhor do nosso conhecimento, encontramos apenas dois trabalhos experimen-

tais que determinaram o valor para a energia de dissociação do estado fundamental.

Kleinschmidt e Hildenbrand [100] calcularam a energia de dissociação para uma série

de haletos dos metais alcalinos terrosos fazendo uso da extrapolação de Birge-Sponer. Por

meio de métodos termoqúımicos, eles utilizaram dados obtidos de reações em fase gasosa

(menos para os brometo e iodeto de beŕılio e magnésio). Através de uma correlação entre

esses resultados termoqúımicos, eles estimaram a energia de dissociação para os haletos

que faltavam. Desse trabalho, eles obtiveram um valor de 71 kcal·mol−1 para D0 do BeBr.

Outro resultado de D0 foi obtido Reddy et al. [131]. Eles assumiram que a energia de

dissociação (DAB) pode ser calculada utilizando a seguinte expressão emṕırica:

DAB = D̄AB[1− 0, 2075(∆x)re] + 52, 29∆x (3.3)

em que D̄AB = (DAADBB)1/2, ∆x corresponde à diferença entre as eletronegatividades de

Pauling (χA−χB), e re é a distância internuclear. Desta relação emṕırica, eles obtiveram

um valor de 91,31 kcal·mol−1 para a energia de dissociação.

Nosso cálculo resultou em uma energia de dissociação De de 77,31 kcal·mol−1; com a

adição da energia do ponto zero, obtivemos D0=76,28 kcal·mol−1. Incluindo o efeito spin-

órbita do átomo de bromo (estimado através da média ponderada sobre os multipletos

experimentais), chega-se a 72,77 kcal·mol−1 para a energia de dissociação do BeBr, valor

esse mais coerente com a energia obtida por Kleinschmidt e Hildenbrand.

Outro parâmetro da tabela 3.19 coerente com resultados experimentais é a energia

de transição incluindo a energia do ponto zero. Carleer et al. [130] e Reddy et al. [128]

determinaram os valores de 26473,6 cm−1 e 26350,7 cm−1; nosso valor de ν00 apresentou

uma diferença de apenas 190 cm−1 e 313 cm−1 em relação aos valores de Carleer e Reddy,

respectivamente.

105



3.4.2 Os estados relativ́ısticos Ω da diatômica BeBr

A consideração dos efeitos relativ́ısticos para a molécula BeBr fornece uma visão mais

completa sobre os estados eletrônicos desta diatômica. A curva de energia potencial para

os estados relativ́ısticos é apresentada na Fig. 3.7.
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Figura 3.7: Curvas de energia potencial para os estados Ω da molécula BeBr.

Obtivemos uma constante de acoplamento de 207 cm−1 na região de equiĺıbrio para

o estado A 2Π, em boa concordância com o resultado experimental de 198.0 ± 6 [130].

Nossos resultados mostram que o estado A 2Π é regular, ou seja, o estado de mais baixa

energia é o A 2Π1/2, de acordo com a observação experimental de Carleer et al.. Nesta

mesma distância internuclear (ou seja, Re para o estado A 2Π), observa-se pela Fig. 3.7

que a curva logo acima, referente ao estado B 2Π, apresentou uma maior separação spin-

órbita entre os estados 1/2 e 3/2. A constante de acoplamento, neste caso, apresentou

um valor de 1960 cm−1.

Podemos entender melhor esses valores, considerando que na região de equiĺıbrio a

configuração eletrônica ...7σ2 3π4 4π1 8σ0 está associada ao estado A e o orbital molecular
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4π apresenta maior contribuição do orbital 2p do beŕılio. Portanto, o elétron estará

mais localizado ao redor deste átomo. Para a mesma distância, a configuração eletrônica

correspondente ao estado B é ...7σ2 3π3 8σ2 e, neste caso, o orbital molecular 3π está

mais localizado sobre o átomo de Br. Por isso, observa-se uma maior separação spin-

órbita. Após aproximadamente 4,2 a0, ocorre um cruzamento entre os estados A 2Π;

acima desta distância o estado Ω = 3/2 apresenta menor energia, e o orbital molecular π

está localizado sobre o haleto. Nossos cálculos representaram adequadamente o valor da

separação spin-órbita experimental de 3685,24 cm−1 [132], que corresponde ao valor da

diferença de energia entre os multipletos Br(2P3/2) e Br(2P1/2), em 8,0 a0 nós determinamos

uma separação de 3446 cm−1 para a separação spin-órbita, uma diferença de apenas 239

cm−1. Na tabela 3.20 são apresentadas as constantes espectroscópicas para alguns estados

spin-órbita.

Tabela 3.20: Distância internuclear (em a0 (Å)) e constantes rotovibracionais (em cm−1) para
os estados spin-órbita da molécula BeBr. Para os parâmetros Be e ωe, o número de pontos
utilizados no ajuste numérico é indicado entre parênteses.

Re Be ωe ωexe

X 2Σ+
1/2 3,695 (1,955) 0,5481 (6) 708,9 (4) 0,9930

A 2Π1/2 3,729 (1,973) 0,5352 (7) 696,8 (6) 1,7980

A 2Π3/2 3,737 (1,977) 0,5343 (4) 686,4 (3) 1,3575

B 2Π1/2 4,418 (2,338) 0,3817 (5) 841,4 (4) 16,6835

B 2Π3/2 4,539 (2,402) 0,3628 (5) 989,5 (4) 38,8525

Outra discussão interessante, é relativa à região mais interna do estado C 2Σ+ (agora

em aproximadamente 48381 cm−1). A consideração dos efeitos relativ́ısticos mostra que

além deste estado apresentar um cruzamento evitado com o estado B 2Π1/2, também

ocorre um cruzamento deste tipo com o estado a 4Σ1/2. Neste caso, o estado C 2Σ+ (int)

desaparece. Esta informação pode ser confirmada pelo fato de não ter sido constatadas

transições 2Σ+ − X 2Σ+ nas investigações experimentais. A tabela 3.21 apresenta mais

alguns parâmetros considerando os efeitos spin-órbita.
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Tabela 3.21: Energia do ponto zero ZPE e de transição ν00 (em cm−1), energias de dissociação
(em kcal·mol−1) e barreira de energia (em cm−1).

ZPE Te ν00 De D0 ∆E

X 2Σ+
1/2 370 0 0 73,38 72,33

A 2Π1/2 353 26551 26534 17,83 16,17 6010

A 2Π3/2 348 26758 26736 11,89 10,90 4160

B 2Π1/2 434 33148 33213 12,34 11,10 4315

B 2Π3/2 501 33849 33980 38,35 36,92

O valor de energia de dissociação para o estado fundamental, incluindo a correção do

ponto zero, foi de 72,33 kcal·mol−1, bem próximo da estimativa com a média ponderada

sobre os multipletos experimentais feita anteriormente neste trabalho (72,77 kcal·mol−1).

Além de D0, a tabela apresenta as energias de transição ν00 para os estados spin-órbita

de mais baixa energia.
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3.4.3 A polaridade da molécula BeBr

A Fig. 3.8 apresenta a curva da função do momento de dipolo para a diatômica BeBr.
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Figura 3.8: Função do momento de dipolo para alguns estados selecionados da molécula BeBr.

Não há mudanças significativas entre o perfil da função do momento de dipolo entre o

BeBr e a espécie BeCl avaliada anteriormente. Com exceção do estado C 2Σ+ que, no caso

do BeBr, é mais polar. Para o estado fundamental, também se observa um comportamento

linear próximo à distância de equiĺıbrio, e um aumento da polaridade (Beδ+Brδ−), bem

como o estado quarteto apresenta polaridade invertida. Há três pontos da curva em que

ocorre mudança de polaridade da ligação (em 3,9 a0, 4,5 a0 e 6,2 a0), e essas inversões

estão relacionadas às mudanças da função de onda associadas aos cruzamentos evitados.

Como discutido no caso do BeCl, a amplitude da curva pode indicar o caráter iônico

ou covalente da ligação qúımica; no caso do BeBr, podemos concluir que apresenta um

caráter de ligação covalente.
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3.4.4 Probabilidade de transição e tempo de vida radiativa

A Fig. 3.9 apresenta a curva do momento de transição em função da distância inter-

nuclear para a molécula BeBr para as transições A 2Π−X2Σ+ e B 2Π−X2Σ+.
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Figura 3.9: Momento de dipolo de transição para as transições eletrônicas A−X e B−X.

A curva para a transição A 2Π − X2Σ+ apresenta uma função que varia de maneira

suave acima de 4,4 a0. Além disso, como no caso do BeCl, os estados fundamental (3,694

a0) e primeiro excitado (3,731 a0) apresentam uma diferença de apenas 0,04 a0 entre as

distâncias de equiĺıbrio. Portanto, podemos inferir por essas observações que as transições

serão diagonalmente dominantes, com a banda 0-0 sendo a mais intensa. Esta informação

é confirmada observando os valores da tabela 3.22, calculados neste trabalho para as

probabilidades de transição.
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Tabela 3.22: Coeficientes de emissão de Einstein (em s−1), fatores de Franck-Condon (em
itálico) e energias de transição (em cm−1, entre parênteses) para a transição A 2Π − X 2Σ+.
Para o cálculo de Qυ′ , υ

′′ = 5.

υ” υ’ = 0 υ’ = 1 υ’ = 2 υ’ = 3

0 31 960 000 1 333 800 58 261 3 031

0,965 0,033 0.001 0.001

(26 654) (27 350) (28 034) (28 712)

1 931 070 29 358 000 2 532 400 162 140

0,035 0,898 0.063 0.004

(25 945) (26 640) (27 325) (28 003)

2 1 345 1 809 100 26 862 000 3 600 100

0.000 0,068 0.834 0,090

(25 245) (25 940) (26 625) (27 303)

3 17 3 995 2 609 100 24 443 000

0.000 0.000 0,101 0.772

(24 552) (25 247) (25 932) (26 610)

4 0 65 7 478 3 343 600

0.000 0.000 0.001 0,133

(23 865) (24 560) (25 245) (25 923)

Qυ′ 1,000 1,000 1,000 1,000

Como podemos constatar na tabela 3.22, a transição 0-0 é a mais intensa. Em acordo

com nosso resultado, Kus’menko e Chumak [133] obtiveram um valor de 0,956 para o fator

de Franck-Condon para esta transição. Para avaliar o comportamento da curva referente

à transição C 2Σ+ (int.) − X 2Σ+, notamos que próximo a 3,7 a0 o estado fundamental

apresenta a configuração eletrônica ...7σ2 8σ1 3π4 e o primeiro estado excitado a confi-

guração ...7σ2 8σ0 3π4 4π1, ficando assim evidente que se trata de uma transição 8σ1 →

4π1. Sendo que a maior contribuição desses orbitais moleculares corresponde ao beŕılio.

Trata-se de um resultado coerente com o fato do primeiro estado excitado ser regular, já

que a configuração π é semipreenchida, e portanto, o estado com J = 1/2 apresentará

energia menor. Por fim, obtivemos o tempo de vida radiativa para o estado A 2Π, os

resultados estão presentes na tabela 3.23.
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Tabela 3.23: Coeficiente de Einstein total (Aυ′ , em s−1) e tempo de vida radiativa (em ns)
para quatro ńıveis vibracionais do estado A 2Π da molécula BeBr.

υ’ A−X τv′

0 32 892 432 30
1 32 504 960 31
2 32 069 239 31
3 31 551 871 32

No melhor do nosso conhecimento, não há resultados experimentais nem teóricos acerca

do valor do tempo de vida radiativa para os estados excitados do BeBr. Podemos apenas

fazer uma comparação com algumas espécies isovalentes, Dagdigian et al. [126] determina-

ram valores de τv′ de 34,2 ns e 34,3 ns para as diatômicas CaBr e SrBr, respectivamente.

Num trabalho mais recente, Bahrini et al. [134] obtiveram para o CaBr os valores 36,3 ns

e 34,1 ns para os estados A 2Π1/2 e A 2Π3/2, respectivamente.
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3.5 A molécula BeI

Notamos, anteriormente, que publicações de dados experimentais sobre a molécula

BeBr são menores em relação aos que foram encontrados para a molécula BeCl. No

caso da molécula BeI, esses dados são ainda mais escassos. Um dos primeiros trabalhos

experimentais sobre essa molécula foi uma nota publicada na Current Science em 1969 em

que Murty e Rao [135] descrevem a obtenção de um espectro com uma descarga de alta

frequência direcionada para uma mistura de beŕılio metálico aquecido e vapor de iodo.

Deste espectro constatou-se a existência de um sistema dubleto na região de 4100-4500

Å.

O estado fundamental foi caracterizado (ωe = 611,7 cm−1 e ωexe = 1,6 cm−1), bem

como o primeiro estado excitado (ωe = 603,9 cm−1 e ωexe = -2,1 cm−1), presente em

23544,9 cm−1 acima do estado fundamental, com uma constante de acoplamento spin-

órbita igual a 373 cm−1. No mesmo ano, Murty e Rao [136] complementaram seus resul-

tados incluindo os valores de B0 = 0,4577 cm−1 e r0 = 2,092 Å para o estado X 2Σ, e B0

= 0,4569 cm−1 e r0 = 2,094 Å para o estado A 2Π1/2. Eles confirmaram que este estado

é regular, obtendo um novo valor para A0 de 357,2 cm−1.

Três anos depois, em 1972, o mesmo grupo apresentou o espectro eletrônico do radical

BeI oferecendo valores mais acurados e uma discussão mais detalhada da natureza regular

do estado A 2Π. Para o estado fundamental Murty e Rao obtiveram B0 = 0,4385 cm−1 e

r0 = 2,137 Å. No caso do desdobramento spin-órbita e das frequências não houve mudança

nos dados com relação aos trabalhos de 1969 [135,136], exceto para o estado A 2Π1/2 (ωe

= 603,8 cm−1).

O último estudo, no melhor de nosso conhecimento, foi feito por Carleer et al. [112].

Neste trabalho experimental, o espectro foi obtido de uma discarga de microondas sobre

uma amostra aquecida de BeI2 sólido e com um fluxo constante de argônio. Eles realizaram

uma nova análise rotacional em alta resolução do sistema de bandas da transição A 2Π1/2

− X 2Σ (situada em 4247 Å) e estenderam para a transição A 2Π3/2 − X 2Σ (situada em

4185 Å), Carleer et al. constataram que o primeiro sistema de bandas apresentou uma

maior intensidade. Para o estado fundamental, eles determinaram B0 = 0,4219 ± 0,0001

cm−1 e r0 = 2,1789 ± 0,0005 Å, para o estado A 2Π1/2 B0 = 0,4216 ± 0,0001 cm−1, r0 =
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2,1797 ± 0,0005 Å e v00 = 23540,59 ± 0,03 cm−1; para o estado A 2Π3/2, B0 = 0,4182 ±

0,0002 cm−1, r0 = 2,1885 ± 0,0005 Å e v00 = 23900,83 ± 0,06 cm−1.

3.5.1 Investigação Teórica da diatômica BeI

Esta molécula apresenta 57 elétrons, sendo que 28 elétrons do caroço mais interno

do átomo de iodo foram representados por um pseudopotencial, dessa forma sobram 29

elétrons. Para o cálculo CASSCF, a valência dessa diatômica apresenta 9 elétrons, os

quais foram distribúıdos no espaço ativo (5,2,2,0). Para contemplar o primeiro e segundo

canal de dissociação, o número de estados dubletos (quartetos) foi o mesmo que o adotado

para o BeBr, ou seja: 5 (3) A1, 4 (2) B1 e B2 e 2 (2) A2. A otimização desse conjunto de

orbitais no ńıvel CASSCF gerou espaços de referência para os estados dubleto (quarteto)

de dimensões: 2308 (1408) [A1], 2200 (1440) [B1 e B2] e 2112 (1472) [A2]. Para o cálculo no

ńıvel MRCI adotou-se o mesmo procedimento que para as espécies BeCl e BeBr, ou seja,

os elétrons do orbital 1s do caroço do átomo de beŕılio não foram inclúıdos no espaço ativo

do cálculo CASSCF, mas foram correlacionados através de excitações simples e duplas.

Portanto, o número de configurações contráıdas para os estados dubletos (quartetos) foi

de: 7.701.227 (5.396.197) [A1], 6.755.022 (4.494.557) [B1 e B2] e 4.900.047 (4.492.173)

[A2].

Pela regra de Wigner-Witmer [91], foram obtidos os posśıveis canais de dissociação

correlacionados com os estados eletrônicos de mais baixa energia para a espécie BeI. A

tabela 3.24 apresenta os estados moleculares para os canais estudados e o valor da energia

no limite de dissociação experimental e calculado neste trabalho.

Tabela 3.24: Estados eletrônicos de mais baixa energia para a molécula BeI incluindo os canais
de dissociação e a energia de separação no limite de dissociação (∆E, em cm−1).

∆E

Estados dos átomos separados Estados moleculares Teór.a Exp.b

Be (1Sg) [2s2] + I (2Pu) [5s25p5] 2Σ+, 2Π 0 0

Be (3Pu) [2s12p1] + I (2Pu) [5s25p5] 2,4Σ+(2), 2,4Σ−, 2,4Π(2), 2,4∆ 21 998 21 980

a Calculado em R = 50 a0.
b Ref. [106]. Calculado pela média dos multipletos atômicos.
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Nosso resultado está em ótima concordância com o valor experimental para a diferença

de energia entre os dois primeiros canais. A curva de energia potencial foi obtida no ńıvel

CASSCF/MRCI utilizando um conjunto de funções de base de qualidade quintupla-zeta

descritas na metodologia. A Fig. 3.10 apresenta as curvas de energia potencial para os

dez estados eletrônicos de mais baixa energia.
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BeI. Os estados dubletos e quartetos não ligados são representados por linhas tracejadas.

É posśıvel observar algumas diferenças importantes em relação ao BeBr. Observa-se

pela Fig. 3.10 que houve uma diminuição na barreira de energia que corresponde ao

primeiro estado excitado (A 2Π) em comparação ao BeBr (5149 cm−1), reduzindo-se a

quase pela metade para a molécula de BeI (2599 cm−1). No caso do BeCl, esse valor foi

de 8776 cm−1. Outra caracteŕıstica interessante do sistema BeI, é que o estado C 2Σ+

(int) não apresenta um poço, portanto trata-se de um estado eletrônico não ligado. Seis

estados eletrônicos moleculares da espécie BeI foram caracterizados, e os resultados são

apresentados na tabela 3.25.
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Tabela 3.25: Energias de excitação Te (em cm−1), distâncias de equiĺıbrio (em a0(Å)), constan-
tes rotacionais e vibracionais (em cm−1) e energias de dissociação (em kcal·mol−1) da molécula
BeI. Para o parâmetro ωe, o número de pontos utilizados no ajuste numérico é indicado entre
parênteses. Resultados RCCSD(T) com base de qualidade quintupla-zeta são apresentados entre
colchetes.

estado Te Re Be ωe ωexe De

X 2Σ+ 0 4,127 (2,184) 0,4198 616,2 (4) 2,448 59,88
Exp.a 0 4,038 (2,137)∗∗ 0,4385∗∗ 611,7 1,6 —
Exp.b 0 4,1175 (2,1789)∗∗ 0,4219∗∗ — — —

[4,142 (2,192)] [611,6]

A 2Π 24 053 4,125 (2,183) 0,4264 619,2 (2) 5,985 7,43∗

Exp.a — 4,040 (2,138)∗∗ 0,4380∗∗ — — —

Exp.c 23 544,9 — — 603,8∗∗∗ 2,1∗∗∗ —

B 2Π 28 281 4,729 (2,503) 0,3202 919,6 (4) 35,883 41,86

C 2Σ+ (ext.) 29 419 6,160 (3,260) 0,1886 305,9 (11) 1,157 38,64

a 4Σ+ 38 607 4,727 (2,501) 0,3205 311,3 (8) 5,944 12,35

b 4∆ 39 911 4,882 (2,583) 0,3012 266,6 (5) 6,219 8,66

a Murty e Rao [137]
b Carleer e Colin [138]
c Murty e Rao [135]
* Valores se referem à altura da barreira.
** Valores experimentais de R0 e B0.
*** Referentes ao estado A 2Π1/2.

De maneira geral, os valores para alguns parâmetros encontrados em trabalhos expe-

rimentais (descritos na seção 3.5) estão coerentes com os calculados em nosso trabalho.

Para os parâmetros Re, Be, ωe e ωexe do estado fundamental, obtivemos uma diferença

de 0,09 a0, 0,02 cm−1, 4,5 cm−1 e 0,85 cm−1 entre nossos valores e os obtidos por Murty e

Rao [137], respectivamente. Em relação aos resultados de Carleer e Colin [138], obtivemos

uma diferença de 0,01 a0 e 0,002 cm−1 para Re e Be. Os parâmetros calculados para este

estado no ńıvel MRCI também foram coerentes com os obtidos no ńıvel RCCSD(T).

Para o primeiro estado excitado, foi obtida uma diferença de 0,08 a0 e 0,02 cm−1 para

Re e Be em relação ao trabalho de Murty e Rao [137], respectivamente. Já no caso dos

parâmetros Te, ωe e ωexe, a diferença entre nossos valores e os obtidos por outro trabalho

experimental de Murty e Rao [135] foi de 508 cm−1, 20 cm−1 e 6 cm−1.

No caso de ωe e ωexe, os valores foram bem discrepantes. Com relação a essa alta dife-
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rença entre os parâmetros vibracionais calculados neste trabalho e experimentais, temos

alguns apontamentos importantes. Em dois trabalhos de 1969, Murty e Rao investiga-

ram o espectro da molécula BeI, obtendo em um deles a constante de acoplamento, a

energia de transição e os parâmetros vibracionais para o estado fundamental e primeiro

excitado [135]. Num segundo trabalho, eles reavaliaram o valor da constante de acopla-

mento e ofereceram também os valores de B0 e r0 [136]. Curiosamente, neste segundo

trabalho, Murty e Rao comentam que as constantes que aparecem no primeiro trabalho

foram incorretamente determinadas. No segundo trabalho, eles apresentam um novo va-

lor para a constante de acoplamento (de 373 cm−1 [135] para 357,2 cm−1 [136]). Disso,

podemos inferir que para obter um valor mais preciso para esta constante o perfil da curva

também teria sido determinado com uma maior precisão. Entretanto, os valores de ωe e

ωexe permanecem iguais.

Além de estudar a molécula BeI, Carleer et al. também investigaram a transição A 2Π

− X 2Σ+ para as espécies BeBr [130] e BeCl [107]. Notamos que para essas duas últimas

espécies, eles realizaram uma investigação bem mais detalhada que no caso da diatômica

BeI. Por exemplo, na reinvestigação da transição A 2Π − X 2Σ+ desta última molécula

feita em 1977, além do estado A 2Π1/2 eles também obtiveram os parâmetros de energia

para o estado A 2Π3/2 [138], sendo este último estado não avaliado por Murty e Rao. En-

tretanto, Carleer et al. não reavaliaram os parâmetros vibracionais, e inclusive inclúıram

no artigo os resultados de ωe e ωexe obtidos por Murty e Rao. Dentro dessas conside-

rações, acreditamos que novas investigações experimentais são necessárias principalmente

para rever os parâmetros vibracionais da molécula BeI.

O valor calculado neste trabalho para a energia de dissociaçãoDe foi de 59,88 kcal·mol−1;

incluindo a energia do ponto zero chegamos no valor de D0 igual a 59,00 kcal·mol−1. In-

cluindo os efeitos spin-órbita, utilizando o valor da média ponderada sobre os multiple-

tos experimentais do átomo de cloro (7,25 kcal·mol−1), chegamos a um valor de 51,75

kcal·mol−1. Para a molécula BeI, Kleinschmidt e Hildenbrand adotaram o mesmo pro-

cedimento aplicado à molécula BeBr para obterem a energia de dissociação (explicado

anteriormente neste trabalho), e estimaram um valor de 57 kcal·mol−1 [100]. Já para a

energia de transição (ν00) calculamos o valor de 24053 cm−1, também em acordo com o

resultado experimental de Murty e Rao [135] (23540,8 cm−1), uma diferença de 512 cm−1.
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3.5.2 Os estados relativ́ısticos Ω da diatômica BeI

Como no caso da espécie BeBr e, especialmente, devido aos efeitos spin-órbita mais

pronunciados para o iodo, a consideração dos efeitos relativ́ısticos para a molécula BeI

nos fornece informações importantes a respeito de seus estados eletrônicos. A Fig. 3.11

apresenta a curva de energia potencial da molécula BeI incluindo os efeitos relativ́ısticos.
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Figura 3.11: Curvas de energia potencial para os estados Ω da molécula BeI.

A constante de acoplamento em Re calculada neste trabalho foi de 324 cm−1 para

o estado A 2Π, diferindo em 33,2 cm−1 e 37 cm−1 em relação ao valor experimental

obtido por Murty e Rao [137] (357,2 cm−1) e por Carleer e Colin [112] (361,1 cm−1),

respectivamente. De maneira semelhante ao BeBr, nossos resultados mostraram que o

estado A 2Π também é regular. Acima de 4,45 a0, ocorre uma inversão entre os estados A

2Π1/2 e A 2Π3/2, e em 50 a0 calculamos um valor de 6975 cm−1 para a diferença de energia

entre os multipletos I(2P3/2) e I(2P1/2), em boa concordância com o valor experimental

(7603,15 cm−1) [139]. Na tabela 3.26 são apresentadas as constantes espectroscópicas para

alguns estados spin-órbita.
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Tabela 3.26: Distância internuclear (em a0(Å)) e constantes roto-vibracionais (em cm−1)
para os estados spin-órbita da molécula BeI. Para os parâmetros Be e ωe, o número de pontos
utilizados no ajuste numérico é indicado entre parênteses.

Re Be ωe ωexe

X 2Σ+
1/2

4,130 (2,185) 0,4193 (10) 611,1 (9) 3,044

Exp.b 4,1175 (2,1789) 0,4219 611,7 1,6

A 2Π1/2 4,123 (2,182) 0,4207 (6) 615,8 (5) 2,177

Exp.a 4,0400 (2,1380) 0,4380 603,8 2,1

Exp.b 4,1190 (2,1797) 0,4216 — —

A 2Π3/2 4,148 (2,195) 0,4137 — —

Exp.b 4,1357 (2,1885) 0,4182 — —

B 2Π1/2 4,823 (2,552) 0,3079 (4) 905,1 (3) 33,033

B 2Π3/2 4,611 (2,440) 0,3350 (10) 788,9 (5) 19,341

a Murty e Rao [137]
b Carleer e Colin [138]

Considerando os efeitos relativ́ısticos, nossos resultados para o estado fundamental

foram mais coerentes com os resultados experimentais. Para Re, Be, ωe e ωexe, esses valo-

res apresentaram as seguintes diferenças em relação ao trabalho de Carleer e Colin [138]:

0,01 a0, 0,003 cm−1, 0,6 cm−1, 1,4 cm−1, respectivamente. Para os mesmos parâmetros,

mas para o estado A 2Π1/2, em relação ao trabalho de Murty e Rao [137], obtivemos as

diferenças: 0,08 a0, 0,02 cm−1, 12 cm−1, 0,08 cm−1, respectivamente. No caso de ωe,

a diferença caiu pela metade comparada com os nossos valores sem o efeito spin-órbita.

Comparando com os resultados de Re e Be obtidos por Carleer e Colin, a diferença foi de

0,004 a0 e 0,0009 cm−1, respectivamente.

Para o estado A 2Π1/2, nossos cálculos resultaram em valores regulares para os ńıveis

vibracionais. Os valores de ∆G1/2, ∆G3/2, ∆G5/2 e ∆G7/2 aqui calculados através do

programa Intensity foram: 610,8, 607,2, 603,6 e 598,6 cm−1. Apesar desta regularidade,

Carleer e Colin não recalcularam as frequências vibracionais obtidas por Murty e Rao,

esta constatação reforça nossa recomendação para que novas investigações experimentais

sejam realizadas para a molécula BeI. Através dos nossos resultados para o estado A

2Π3/2, fica mais clara a razão de Carleer e Colin e Murty e Rao não terem calculado as

constantes espectroscópicas. Este estado apresentou um poço muito raso, a ponto de não

ser posśıvel calcular as frequências vibracionais. Nosso cálculo resultou em apenas dois
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ńıveis vibracionais G0 = 291 cm−1 e G1 = 879 cm−1 (∆G1/2 = 587,8 cm−1), e uma barreira

de energia de 2,88 kcal·mol−1. Na tabela 3.27 são apresentados mais alguns parâmetros

considerando os efeitos relativ́ısticos. Pode ser observado que nossos resultados de energia

de transição (ν00), para os estados A 2Π1/2 e A 2Π3/2, apresentaram uma diferença em

relação ao valor experimental de 264 e 215 cm−1, respectivamente.

Tabela 3.27: Energias do ponto zero ZPE, de transição Te e ν00 (em cm−1), e de dissociação
De e D0 (em kcal·mol−1).

ZPE Te ν00 De D0

X 2Σ+
1/2

307 0 0 53,58 52,71

A 2Π1/2 308 23806 23805 10,60∗ 9,72

Exp.a 23540,59

A 2Π3/2 291 24132 24116 2,88∗ 2,05

Exp.a 23900,83

a Carleer e Colin [138]
* Valores se referem à altura da barreira.

3.5.3 A polaridade da molécula BeI

A Fig. 3.12 apresenta a curva da função do momento de dipolo para a diatômica BeI.
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Observa-se que da mesma forma como ocorreu no caso do BeBr (comparando com

o BeCl), a principal diferença está presente na curva do estado C 2Σ+, no cruzamento

próximo a 4,0 a0 entre este estado e o D 2Σ+. Neste ponto, ocorre uma mudança de

polaridade de Beδ+Iδ− para Beδ−Iδ+ com uma variação no momento de dipolo de quase

20 D (8 u.a.). Essa grande variação associada à região da curva referente às distâncias

menores, indica um estado não ligado.

O estado fundamental apresenta um comportamento linear próximo à distância de

equiĺıbrio e um aumento da polaridade (Beδ+Iδ−); nessa região o estado quarteto apresenta

polaridade invertida. Como ocorreu para as espécies BeCl e BeBr, há três pontos da

curva em que ocorre mudança de polaridade da ligação (em 3,95 a0, 4,7 a0 e 6,4 a0) e,

igualmente, essas inversões estão relacionadas às mudanças da função de onda associadas

a cruzamentos evitados. Como discutido para as outros dois haletos, podemos inferir pelo

gráfico que a molécula BeI também apresenta um caráter de ligação covalente.

3.6 A periodicidade dos sistemas BeX (X = Cl, Br e I)

Uma abordagem interessante a respeito dos sistemas investigados neste trabalho é

comparar as curvas de energia potencial relativ́ısticas e não relativ́ısticas das diatômicas

BeCl, BeBr e BeI. A análise das curvas possibilita constatar a periodicidade esperada para

esses haletos de beŕılio. Seguindo a sequência do cloro ao iodo, constata-se um aumento do

número atômico, bem como do raio atômico, como consequência a distância internuclear

dos haletos de beŕılio, nesta sequência, também aumentará. O aumento da carga nuclear

e da distância de equiĺıbrio afetam diretamente as propriedades dessas diatômicas. A

tendência em algumas propriedades podem ser visualizadas nas curvas apresentadas na

Fig. 3.13.
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Uma primeira constatação que pode ser vislumbrada tanto nas curvas relativ́ısticas

como não relativ́ısticas da Fig. 3.13, é que a energia de ligação na sequência adotada

diminuirá com o aumento do número atômico, bem como a energia de dissociação da

molécula BeI será menor que da molécula BeCl. No caso das curvas não relativ́ısticas,

a energia de dissociação calculada neste trabalho, incluindo a energia do ponto zero e

considerando os efeitos relativ́ısticos, foram: 92,24 kcal·mol−1 (BeCl), 72,77 kcal·mol−1

(BeBr) e 51,83 kcal·mol−1 (BeI). Os efeitos relativ́ısticos para o cálculo de D0 são oriun-

dos dos haletos, e são estimados de dados experimentais pela média ponderada sobre os

multipletos dos átomos Cl (0,84 kcal·mol−1), Br (3,51 kcal·mol−1) e I (7,25 kcal·mol−1).

Analisando as curvas não relativ́ısticas, também pode-se constatar que o cruzamento

evitado entre os estados A 2Π (primeiro canal) e B 2Π (segundo canal) gera uma barreira de

energia que diminui do cloro para o iodo. Nestes casos, as barreiras apresentam os valores

8776 cm−1 (BeCl), 5149 cm−1 (BeBr) e 2599 cm−1 (BeI). Esta tendência periódica é crucial

no entendimento de propriedades espectroscópicas apresentadas por esses sistemas, já que

a diminuição da barreira de energia pode ser determinante para a existência, ou não, de

um determinado estado eletrônico. Isto é claramente constatado nos sistemas estudados,

já que essa diminuição do valor da barreira também ocorre para o estado C 2Σ+(int), esta

barreira de energia surge de um cruzamento evitado com o estado 2Σ+ de alta energia

presente no segundo canal de dissociação. O valor desta barreira de energia diminui

significativamente do BeCl (4166 cm−1) ao BeBr (630 cm−1) e desaparece completamente

na molécula BeI.

Outra tendência viśıvel nas curvas a, b e c da Fig. 3.13, é que os estados excitados

apresentam uma energia cada vez menor do cloro ao iodo, por exemplo, a energia de

excitação (Te) do estado a 4Σ+ apresenta os valores de 51828 cm−1, 45644 cm−1 e 38607

cm−1, para o BeCl, BeBr e BeI, respectivamente, uma diminuição de até 13000 cm−1. As

consequências são que os estados de mais alta energia apresentarão uma maior contribuição

na função de onda multirreferencial, bem como poderão causar interferências mais intensas

quando cruzamentos evitados estão presentes. Isto ocorre nas curvas não relativ́ısticas, já

que o mı́nimo interno do estado C 2Σ+ apresenta um cruzamento evitado com o estado

2Σ+, portanto conforme vamos do cloro para o iodo a energia do estado 2Σ+ (do segundo

canal) vai diminuindo até causar o desaparecimento do estado C 2Σ+.
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A mesma diminuição da energia dos estados pode ser observada nas curvas relativ́ısti-

cas. Neste caso, a influência dos estados de mais alta energia é significativa, já que surgem

novos cruzamentos evitados entre os estados relativ́ısticos que não existiam na curva não

relativ́ıstica. Por exemplo, o estado C 2Σ+ (int) além de desaparecer na molécula BeI,

também desaparece na molécula BeBr (curva e), devido ao cruzamento evitado entre o

estado C 2Σ+
1/2 e o estado B 2Π1/2 em aproximadamente 3,40 a0, bem como com o estado

a 4Σ+
1/2 em aproximadamente 3,65 a0.

Uma análise interessante das curvas d, e e f pode ser feita com relação à periodici-

dade de propriedades relativ́ısticas, como por exemplo, a constante de acoplamento na

região de equiĺıbrio e a separação spin-órbita no limite de dissociação. Essas propriedades

apresentarão maior valor conforme a carga nuclear aumentar do Cl ao I. Na região de

equiĺıbrio para o estado A 2Π, as constantes de acoplamento calculadas neste trabalho

foram de 41 cm−1 (BeCl), 207 cm−1 (BeBr) e 326 cm−1 (BeI). Esta mesma constante para

o estado B 2Π, obtida verticalmente na distância de equiĺıbrio do estado A 2Π, apresenta

valores bem maiores: 477 cm−1 (BeCl), 1960 cm−1 (BeBr) e 3814 cm−1 (BeI). O mesmo

ocorre no limite assintótico, ou seja, a separação spin-órbita em 50 a0 calculada por nós

também apresentaram valores altos para as três diatômicas: 823 cm−1 (BeCl), 3446 cm−1

(BeBr) e 6974 cm−1 (BeI).

Esses resultados podem ser explicados analisando a configuração eletrônica na região

de equiĺıbrio e na região assintótica. No primeiro caso, ou seja, na distância de equiĺıbrio

do estado A 2Π (BeBr) a configuração eletrônica é ...7σ23π44π18σ0, o orbital molecular

4π semipreenchido apresenta uma maior contribuição do orbital atômico 2pz do átomo de

beŕılio. Portanto, o elétron está mais localizado sobre o átomo de Be. Nesta mesma região,

a configuração eletrônica do estado B 2Π (BeBr) é ...7σ23π38σ2, e, neste caso, o orbital

está mais localizado sobre o haleto, o qual apresentará um maior efeito spin-órbita devido

à maior carga nuclear. Esta mesma caracteŕıstica será observada no limite assintótico,

neste caso os átomos estão separados e a configuração eletrônica estará relacionada à con-

figuração dos átomos individuais. Em 50 a0 a separação spin-órbita decorre da diferença

de energia entre os multipletos 2P1/2 e 2P3/2 dos haletos.
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3.7 Os sistemas HBeP e BePH

Motivados pela escassez de estudos experimentais e teóricos de moléculas contendo

beŕılio, nosso grupo tem buscado caracterizar teoricamente, por meio de cálculos acurados,

espécies contendo este elemento qúımico. Se poucos trabalhos, experimentais ou teóricos,

foram encontrados para as espécies diatômicas, para as espécies tratômicas isto é mais

evidente. No melhor do nosso conhecimento, não há nenhum estudo experimental ou

teórico abordando as espécies HBeP e BePH, extensão natural da espécie BeP já estudada

no grupo [122].

No caso de sistemas triatômicos, um trabalho pioneiro realizado em nosso grupo ana-

lisou propriedades energéticas e estruturais, bem como os estados eletrônicos excitados

e os posśıveis canais de dissociação de uma espécie desconhecida experimentalmente, a

molécula HBeN [51], usando a metodologia CISD incluindo a correção de Davidson. Exis-

tem poucos trabalhos teóricos a respeito dessa espécie triatômica. Recentemente, Li et

al. [140], por exemplo, investigaram as espécies HBeN− e HNBe− em diferentes ńıveis

de teoria incluindo CASPT2. Nesse estudo, eles averiguaram a estabilidade relativa, bem

como a superf́ıcie de energia potencial para a multiplicidade dupleto. Também foram

caracterizados diferentes estados de transição para cada estado eletrônico.

Outro trabalho interessante foi realizado por McDowell [141], em que foram compa-

radas caracteŕısticas estruturais e energéticas das moléculas HBeX (X = F, Cl, Br) em

diferentes ńıveis de teoria incluindo CCSD(T). Zaidi et al. [142] investigaram a superf́ıcie

de energia potencial dos isômeros HBeO e BeOH, através de cálculos acurados no ńıvel

MRCI e RCCSD(T), bem como analisaram a estabilidade relativa entre as espécies e de-

terminaram os posśıveis canais de dissociação. Por fim, Penotti se utiliza de diferentes

ńıveis de teoria, incluindo CCSD(T), para analisar a estrutura eletrônica da espécie HBeLi

e outras duas triatômicas na geometria de equiĺıbrio [143]. Há ainda outro estudo que

investiga a estrutura cristalina de alguns hidretos de ĺıtio e beŕılio que destaca a importân-

cia dessas moléculas relativamente à possibilidade de uso em sistemas de armazenamento

de hidrogênio para substituir futuramente os combust́ıveis fósseis [144].
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3.7.1 Descrição da Superf́ıcie 3[H,Be, P ]

Nesta primeira etapa, focamos o trabalho na caracterização estrutural, na estabilidade

relativa entre os isômeros, na barreira de energia para isomerização com o cálculo da

constante de velocidade, bem como na determinação do calor de formação

Metodologia Computacional

Para o estudo da superf́ıcie de energia potencial 3[H,Be, P ], realizou-se primeiramente

um estudo com o método RCCSD(T). Para o átomo de hidrogênio foram usados os con-

juntos de funções base consistentes na correlação da série aug-cc-pVnZ de Dunning e

co-autores [77–79]; já para o Be utilizou-se os conjuntos de funções base cc-pVnZ, e para

o P , o aug-cc-pV(n+d)Z, em que n = D, T, Q e 5.

Esses cálculos também foram realizados no ńıvel MRCI com os mesmos conjuntos

de funções base. Os resultados foram extrapolados para o limite do conjunto de base

completa com o uso de expressões de dois [CBS(1)] e três [CBS(2)] termos, adotando

a estratégia proposta por Feller et al. [83] como explicada nos fundamentos teóricos. Na

determinação do calor de formação de ambas as moléculas, as energias foram computadas

e extrapoladas utilizando o mesmo procedimento adotado acima no ńıvel RCCSD(T). Já

no cálculo da correção caroço-valência foram utilizados os seguintes conjuntos de funções

base: aug-cc-pVTZ para o H, cc-pwCVTZ [145] para o Be e aug-cc-pwCVTZ para o

P [145]. Todos os cálculos foram realizados utilizando o programa MOLPRO 2009 [104].

Pontos Estacionários da Superf́ıcie

A superf́ıcie 3[H,Be, P ] foi estudada utilizando as metodologias RCCSD(T) e MRCI

e os resultados para ambos os ńıveis de teoria serão apresentados separadamente. Para o

ńıvel RCCSD(T), os resultados obtidos para as moléculas HBeP (3Σ−), BePH (3A”) e o

estado de transição associado HBeP (3A”) encontram-se na tabela 3.28.
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Tabela 3.28: Energias totais (em hartree), diagnóstico τ1, entalpias, energias de
Gibbs e energia do ponto zero (em kcal ·mol−1) para as espécies HBeP, BePH
e o estado de transição associado (TS), com os conjuntos de funções base aVnZ
(n=D, T, Q e 5) obtidas no ńıvel RCCSD(T), incluindo a extrapolação para base
completa (CBS).

ESPÉCIE BASE ETOTAL τ1 H G ZPE

HBeP aVDZ -356,087010 0,01 -356,074610 -356,100873 5,320
aVTZ -356,126308 0,01 -356,113886 -356,140150 5,328
aVQZ -356,133620 0,01 -356,121146 -356,147387 5,367
aV5Z -356,140223 0,01 -356,127762 -356,154013 5,356

CBS(1) -356,145585 -356,133134 -356,159393 5,347
CBS(2) -356,144109 -356,131655 -356,157912
média -356,144847 -356,132395 -356,158653

BePH aVDZ -356,061301 0,02 -356,049315 -356,077596 4,912
aVTZ -356,102491 0,02 -356,090472 -356,118724 4,935
aVQZ -356,113985 0,02 -356,101921 -356,130157 4,966
aV5Z -356,117384 0,02 -356,105319 -356,133553 4,968

CBS(1) -356,120145 -356,108078 -356,136311 4,970
CBS(2) -356,126215 -356,107288 -356,135521
média -356,123180 -356,107683 -356,135916

TS aVDZ -356,020043 0,05 -356,010603 -356,038363 3,486
aVTZ -356,061216 0,05 -356,051680 -356,079405 3,550
aVQZ -356,072689 0,05 -356,063108 -356,090819 3,580
aV5Z -356,076031 0,05 -356,066444 -356,094153 3,584

CBS(1) -356,078744 -356,069153 -356,096860 3,587
CBS(2) -356,077966 -356,068376 -356,096084
média -356,078355 -356,068765 -356,096472

Analisando os dados da tabela 3.28 observa-se que o mı́nimo global, no ńıvel CCSD(T),

encontrado para todos os conjuntos de funções base se referem à espécie HBeP. Consi-

derando os valores de energia eletrônica extrapolados, esta é mais estável que BePH por

13,60 kcal ·mol−1; incluindo a energia do ponto zero esta diferença é 13,22 kcal ·mol−1.

Os valores da variação da entalpia (∆H) e da energia livre de Gibbs (∆G) a 298,15 K

entre os isômeros HBeP e BePH, no limite de base completa, foram de 15,51 kcal ·mol−1

e 14,27 kcal ·mol−1, respectivamente.
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O estado de transição foi confirmado pelo cálculo da coordenada intŕınseca da reação

(IRC ). A barreira de energia, em termos da variação da energia livre de Gibbs, para

o sentido direto da interconversão entre os isômeros foi de 39,02 kcal ·mol−1 e para o

sentido inverso de 24,75 kcal ·mol−1, a 298,15 K. Foi feita uma estimativa da constante

de velocidade (k) utilizando a teoria do estado de transição, bem como da constante de

equiĺıbrio (κ) considerando a seguinte reação como de primeira ordem:

HBeP
k1−−⇀↽−−
k−1

BePH

Para o sentido inverso a constante k−1 apresentou o valor de 4, 48 × 10−6 s−1 (τ1/2 =

1, 55 × 105 s). Já para a constante de equiĺıbrio κ o valor calculado foi de 3, 46 × 10−11,

portanto no equiĺıbrio haverá uma maior concentração de HBeP em relação a BePH;

esse valor pequeno de κ indica que somente a altas temperaturas a espécie menos estável

poderia ser caracterizada.

É importante observar na tabela 3.28 o alto valor do diagnóstico τ1 para o estado de

transição. Isto indica que esta espécie apresenta caráter multiconfiguracional e apresentará

resultados mais confiáveis se for explorada por uma metodologia que utilize uma função de

onda multirreferencial, como é o caso do MRCI, por exemplo. Portanto, convém reforçar

que os resultados qualitativos obtidos no tratamento cinético e os valores de energia para o

estado de transição obtidos no ńıvel de teoria RCCSD(T) devem ser analisados com cautela

e contrastados com metodologias multirreferenciais. Considerando essas observações os

cálculos também foram computados no ńıvel MRCI. A tabela 3.29 apresenta os respectivos

resultados.
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Tabela 3.29: Energias totais (em hartree), energias com a correção de Davidson, ental-
pias, energias de Gibbs e energia do ponto zero (em kcal ·mol−1) para as espécies HBeP,
BePH e o estado de transição associado (TS), com os conjuntos de funções base aVnZ
(n=D, T, Q e 5) obtidas no ńıvel MRCI, incluindo a extrapolação para base completa
(CBS).

ESPÉCIE BASE ETOTAL ETOTAL+Q H G ZPE

HBeP aVDZ -356,083340 -356,087913 -356,070954 -356,097212 5,313
aVTZ -356,120391 -356,127926 -356,107978 -356,134230 5,326
aVQZ -356,130528 -356,139408 -356,118074 -356,144312 5,356
aV5Z -356,133418 -356,142399 -356,120964 -356,147201 5,355

CBS(1) -356,135765 -356,144827 -356,123311 -356,149547 5,354
CBS(2) -356,135091 -356,144126 -356,122637 -356,148873
média -356,135428 -356,144477 -356,122974 -356,149210

BePH aVDZ -356,057634 -356,063256 -356,045646 -356,073913 4,917
aVTZ -356,096537 -356,104571 -356,084499 -356,112733 4,952
aVQZ -356,107406 -356,115897 -356,095318 -356,123536 4,986
aV5Z -356,110525 -356,119111 -356,098432 -356,126647 4,990

CBS(1) -356,113058 -356,121722 -356,100961 -356,129173 4,993
CBS(2) -356,112331 -356,120972 -356,100235 -356,128448
média -356,112695 -356,121347 -356,100598 -356,128811

TS aVDZ -356,016339 -356,021126 -356,006993 -356,034770 3,421
aVTZ -356,054301 -356,062550 -356,044847 -356,072585 3,494
aVQZ -356,064793 -356,073801 -356,055288 -356,083010 3,529
aV5Z -356,067774 -356,076939 -356,058261 -356,085981 3,534

CBS(1) -356,070195 -356,079487 -356,060675 -356,088393 3,538
CBS(2) -356,069499 -356,078754 -356,059982 -356,087701
média -356,069847 -356,079121 -356,060329 -356,088047

No ńıvel de teoria MRCI, o mı́nimo global encontrado para todos os conjuntos de fun-

ções base também foi para a espécie HBeP. Considerando os valores de energia eletrônica

extrapolados, este isômero é mais estável que BePH por 14,27 kcal ·mol−1; incluindo a

energia do ponto zero esta diferença fica em 13,90 kcal ·mol−1. Com a correção de Da-

vidson, esta estabilidade apresenta o valor de 14,51 kcal ·mol−1, que com a incorporação

da ZPE fica 14,15 kcal ·mol−1. A variação da entalpia (∆H) e da energia livre de Gibbs

(∆G) a 298,15 K no limite de base completa, entre os dois isômeros, apresentou os valores

de 14,04 kcal ·mol−1 e 12,80 kcal ·mol−1, respectivamente.
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Em termos de ∆G, para o sentido direto (HBeP → TS → BePH) obteve-se uma

barreira de 38,38 kcal ·mol−1, e para o sentido inverso uma barreira de 25,58 kcal ·mol−1

em 298,15 K. A constante de velocidade k−1 foi estimada em 1, 10×10−6 s−1 (e uma meia-

vida de τ1/2 = 6, 28× 105 s). A constante de equiĺıbrio κ calculada foi de 4, 16× 10−10.

Uma comparação interessante entre as metodologias mostra que a constante de equi-

ĺıbrio apresentou um valor 12 vezes maior no ńıvel RCCSD(T) em relação ao resultado

MRCI. Outra comparação pode ser feita a respeito da meia-vida (τ1/2). Como estamos

trabalhando com uma reação de primeira ordem, a meia-vida será diretamente relacio-

nada com a constante de velocidade (τ1/2 = ln2/k). A meia-vida de uma reação é o tempo

necessário para que a concentração do reagente se reduza pela metade do seu valor inicial.

Portanto, convertendo a unidade do valor de τ1/2 obtidos nos diferentes ńıveis, enquanto

o resultado RCCSD(T) prevê que o processo de isomerização iria ocorrer em 3 dias, no

ńıvel MRCI a interconversão entre os isômeros se processaria em 14 dias.
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Parâmetros Geométricos e Frequências Vibracionais

Os resultados otimizados para os parâmetros estruturais e para as frequências vibra-

cionais harmônicas foram computados nos ńıveis RCCSD(T ) e MRCI para as espécies

HBeP (3Σ−), BePH (3A”) e para o estado de transição associado, HBeP (3A”). A tabela

3.30 apresenta os dados RCCSD(T ).

Tabela 3.30: Parâmetros estruturais (Å,◦) e frequências vibracionais (cm−1; srt
- estiramento; bnd - deformação) para as espécies HBeP, BePH e o estado de
transição associado (TS), otimizados no ńıvel RCCSD(T).

ESPÉCIE BASE GEOMETRIA FREQUÊNCIAS

HBeP rHBe rBeP aHBeP νbndHBeP νstrBeP νstrHBe
aVDZ 1,3409 2,0731 180,00 485,15 625,89 2125,02
aVTZ 1,3327 2,0569 180,00 476,47 634,50 2139,77
aVQZ 1,3309 2,0474 180,00 480,48 640,70 2152,58
aV5Z 1,3306 2,0491 180,00 477,85 637,90 2152,68

CBS(2) 1,3304 2,0501 180,00 476,27 636,21 2152,69

BePH rPH rBeP aBePH νbndBePH νstrBeP νstrPH
aVDZ 1,4409 2,0978 88,85 501,20 604,72 2330,27
aVTZ 1,4288 2,0792 88,71 494,01 620,49 2337,60
aVQZ 1,4271 2,0699 88,95 494,96 627,34 2351,46
aV5Z 1,4268 2,0684 88,56 495,27 628,36 2351,20

CBS(2) 1,4266 2,0675 88,33 495,45 628,94 2350,99

TS rBeP rHBe aHBeP νbndHBeP νstrBeP νstrHBe
aVDZ 1,9806 1,4344 73,03 1569,55i 716,73 1722,05
aVTZ 1,9594 1,4215 73,41 1578,76i 734,75 1748,62
aVQZ 1,9507 1,4179 73,55 1578,51i 742,63 1761,70
aV5Z 1,9491 1,4175 73,59 1579,12i 743,15 1764,16

CBS(2) 1,9482 1,4173 73,61 1579,48i 743,43 1765,57

Neste caso, foi utilizada a expressão de três termos para a extrapolação CBS e a

tendência de convergência é claramente notada nesses dados; o número de casas decimais

empregado tem o propósito de destacar esse fato.
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Na tabela 3.31 encontram-se os dados em MRCI. Os resultados serão discutidos

simultaneamente para ambos os ńıveis de teoria e apresentados sempre nesta ordem:

RCCSD(T) (MRCI ).

Tabela 3.31: Parâmetros estruturais (Å,◦) e frequências vibracionais (cm−1)
para as espécies HBeP, BePH e o estado de transição associado (TS), otimizados
no ńıvel MRCI.

ESPÉCIE BASE GEOMETRIA FREQUÊNCIAS

HBeP rHBe rBeP aHBeP νbndHBeP νstrBeP νstrHBe
aVDZ 1,3421 2,0708 180,00 485,56 628,32 2116,72
aVTZ 1,3344 2,0542 180,00 479,09 638,03 2129,64
aVQZ 1,3325 2,0473 180,00 481,65 641,43 2141,54
aV5Z 1,3322 2,0464 180,00 481,13 641,71 2142,21

CBS(2) 1,3320 2,0459 180,00 480,81 641,86 2142,56

BePH rPH rBeP aBePH νbndBePH νstrBeP νstrPH
aVDZ 1,4407 2,0922 88,85 503,75 612,65 2323,40
aVTZ 1,4280 2,0729 88,78 498,73 629,55 2335,81
aVQZ 1,4258 2,0637 89,05 500,32 636,54 2351,13
aV5Z 1,4254 2,0623 89,04 500,80 637,73 2352,00

CBS(2) 1,4252 2,0615 89,03 501,08 638,41 2352,45

TS rHBe rBeP aHBeP νbnd(i)HBeP νstrBeP νstrHBe
aVDZ 1,4370 1,9875 72,30 1483,31 692,93 1700,26
aVTZ 1,4238 1,9643 72,97 1524,32 715,42 1728,98
aVQZ 1,4200 1,9549 73,20 1534,06 725,87 1742,66
aV5Z 1,4195 1,9531 73,24 1537,03 727,38 1744,71

CBS(2) 1,4192 1,9521 73,26 1538,75 728,23 1745,87

Foram observadas diferenças estruturais entre os dois isômeros. A espécie BePH, por

exemplo, apresentou geometria angular e para os valores extrapolados obteve-se o ângulo

de 88,33◦ (89,03◦), enquanto que para a espécie HBeP foi determinada como apresentando

geometria linear.

Como não há estudos experimentais para as espécies HBeP e BePH, uma alternativa

foi comparar os parâmetros geométricos e vibracionais calculados neste trabalho no ńı-

vel CCSD(T) (MRCI) para essas moléculas triatômicas, com a geometria experimental

ou teórica (quando for o caso) das diatômicas correspondentes. A seguir, realizamos uma

comparação entre nosso resultado para a distância HBe da triatômica HBeP com a distân-
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cia determinada experimentalmente, bem como com resultados teóricos, para a diatômica

HBe.

No caso dos dados referentes à diatômica BeP, foi necessário recalcular através do

programa Intensity os parâmetros geométricos e espectroscópicos do trabalho publicado

em nosso grupo substituindo o valor da massa reduzida [122]. A tabela 3.32, apresenta as

correções utilizando uma massa reduzida de 6,9810, segue-se a mesma nomenclatura dos

estados adotada no artigo. Esses resultados serão publicados juntamente com o trabalho

para os isômeros HBeP e BePH.

Tabela 3.32: Distâncias de equiĺıbrio (Re, em Å) e constantes rotacionais e vibracionais (Be,
ωe, ωexe, ωeye e ωeze, respectivamente, em cm−1), para a diatômica BeP. Para os parâmetros
Be e ωe, o número de pontos utilizados no ajuste numérico é indicado entre parênteses.

estado Re Be ωe ωexe ωeye ωeze

X 4Σ− 2,073 0,5606(8) 617,9(16) 8,296 0,225 -0,011

Teór.a 2,082 586

1 2Π 1,921 0,6549(8) 766,4(18) 6,865 0,138 -0,003

Teór.a 1,927 770

1 2Σ− 2,074 0,5615(8) 639,2(20) 3,156 -0,003 0,000

1 2∆ 2,065 0,5665(8) 657,2(14) 6,199 0,079 -0,003

1 2Σ+ 2,047 0,5769(4) 638,6(3) -0,031 -0,793 -0,038

A 4Π 1,989 0,6103(8) 661,7(16) 4,520 0,029 0,000

2 2Σ+ 1,843 0,7021(8) 1502,6(4) 106,274 7,300 —

Teór.b 1,771 1497

2 2Π 1,975 0,6183(6) 672,4(10) 7,423 0,376 -0,028

3 2Π 2,052 0,5749(4) 519,3(5) 24,183 4,472 -0,280

B 4Σ− 2,757 0,3172(6) 348,6(8) 4,094 0,175 -0,004

4 2Π 2,045 — 670,8c — — —

a Valores obtidos no ńıvel de teoria CASSCF/MRCI+Q com uma
base de qualidade tripla-zeta por Boldyrev et al. [146].

b Re otimizado no ńıvel de teoria QCISD(T)/6-311+G(2df); ωe
obtido com um cálculo MP2(full)/6-31G(d), também de Boldy-
rev et al. [147]

c Frequência fundamental.

Portanto, para a distância HBe, foi calculado neste trabalho o valor de 1,330 Å (1,332

Å), que é compat́ıvel com a distância de equiĺıbrio experimental de 1,343 Å obtida por

Knight et al. [148]. Já Machado et al. [149] calcularam uma distância de equiĺıbrio de

1,346 Å no ńıvel MRCI e Pitarch-Ruiz et al. [150] calcularam uma distância de 1,316 Å
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usando um cálculo CI Completo, com uma base que inclui as funções 4s3p2d1f/3s2p1d

(Be/H) + 4s4p2d Be.

Para distância BeP, obteve-se neste trabalho, para a espécie HBeP, os valores de

2,050 Å (2,046 Å), e para BePH, 2,068 Å (2,062 Å). Observou-se coerência com o valor

teórico (tabela 3.32) para o estado fundamental da diatômica correspondente (2,073 Å).

Por fim, obteve-se os valores de 1,427 Å (1,425 Å) para PH, sendo próximo do resultado

experimental (1,4223 Å) obtido por Davies et al. [151].

A respeito das frequências harmônicas, também houve correspondência entre os resul-

tados para as moléculas triatômicas e as respectivas diatômicas. Para a espécie triatômica

linear (HBeP), a frequência calculada no valor de 2152,69 cm−1 (2142,56 cm−1) pode ser

identificada como sendo o modo de estiramento HBe. O valor experimental para a mo-

lécula diatômica HBe é de 2060,78 cm−1 (Knightet al. [148]), e Pitarch-Ruiz et al. [150]

chegaram numa frequência de 2128,55 cm−1.

Para a espécie triatômica angular (BePH), o modo de vibração de maior frequência

calculado foi de 2350,99 cm−1 (2352,45 cm−1), sendo identificado como o estiramento

PH. Davies et al. determinaram uma frequência de 2365,2 cm−1 para o estiramento

experimental da molécula diatômica correspondente [151]. Observa-se que nesta estratégia

de comparação de resultados, houve uma boa correlação entre os parâmetros calculados

neste trabalho e os determinados experimentalmente.
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3.7.2 Propriedades Termoqúımicas

O calor de formação e a energia de atomização para as espécies HBeP e BePH fo-

ram calculados neste trabalho no ńıvel RCCSD(T). Para obter um resultado acurado são

necessárias algumas correções. A primeira é considerar os efeitos de correlação caroço-

valência, esta correção foi estimada utilizando os conjuntos de funções base aug-cc-pVTZ

para o H, cc-pwCVTZ para o Be e aug-cc-pwCVTZ para o P . Na metodologia ado-

tada são realizados dois cálculos de otimização, em um deles são considerados apenas os

elétrons de valência (Eeletr.[pwCV TZ]), e em outro os elétrons do caroço também são

inclúıdos (Eeletr.[pwCV TZ − c]), neste caso os 4 elétrons do Be e os 15 elétrons do P

foram considerados (Eq. 3.4).

∆ECV = Eeletr.[pwCV TZ − c]− Eeletr.[pwCV TZ] (3.4)

A segunda seria considerar os efeitos spin-órbita. Foi realizada uma estimativa da

correção incluindo esses efeitos, e obtivemos um valor na ordem de 0,01 kcal ·mol−1 para

esta correção, logo ela foi desconsiderada. Para o cálculo do calor de formação, é necessário

fazer uso da lei de Hess. No esquema abaixo é apresentada a aplicação desta lei para o

caso da molécula mais estável.

Be(g) + P(g) +H(g) → HBeP(g)

Be(s) → Be(g)

1

2
H2(g) → H(g)

P(est.padr.) → P(g)

————————————————

Be(s) +
1

2
H2(g) + P(est.pad.) → HBeP(g)
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A energia de atomização (D0) das espécies triatômicas HBeP e BePH foi obtida pela

Eq. 3.5.

D
[0K]
0 = ∆E

[0K]
eletr. + ∆Etotal

CV + EZPE (3.5)

em que ∆E
[0K]
eletr. é a diferença de energia eletrônica a zero Kelvin entre os átomos separados

e a molécula, e ∆Etotal
CV é a diferença da correção caroço-valência (dada pela equação 3.4)

entre os átomos separados e a molécula, por fim EZPE é a contribuição da energia do

ponto zero para a molécula. É posśıvel obter esta energia a 298,15 K substituindo o

termo ∆E
[0K]
eletr. da equação 3.5 pela variação da entalpia a 298,15 K, ∆H [298K]. Como a

correção da energia do ponto zero já está inclúıda na energia vibracional, o termo EZPE na

equação 3.5 não deve ser adicionado para a correção a 298,15 K. Por exemplo, a variação

∆H [298K] para o isômero mais estável (HBeP) é dada por:

∆H [298K] =
[
H

[298K]
H(g)

+H
[298K]
Be(g)

+H
[298K]
P(g))

]
−H [298K](HBeP) (3.6)

em que H [298K](HBeP) é a entalpia da triatômica a 298,15 K, e H
[298K]
H(g)

a entalpia para as

espécies atômicas, neste caso para o hidrogênio. A entalpia a 298,15 K é calculada pela

equação:

H [298K](HBeP) = E
[0K]
CCSDT−CBS + E

[298K]
TERM. +RT (3.7)

em que E
[298K]
TERM. representa a energia térmica do sistema, calculada pela soma das energias

translacional, vibracional e rotacional, e pode ser obtida do output do Molpro (como co-

mentado anteriormente, a energia vibracional já inclui EZPE). Para os átomos a correção

para 298,15 K é expressa por:

H
[298K]

(H(g),Be(g),P(g))
= E

[0K]
CCSDT−CBS +

5

2
RT (3.8)

Os calores de formação, a zero kelvin, para os átomos foram obtidos das tabelas JANAF

[106]. Como exemplo, o calor de formação para a espécie mais estável pode ser calculado

a partir da energia de atomização e dos calores de formação de cada um dos átomos pela

Eq. 3.9.

∆fH
	 =

[
∆fH

	(Be(g)) + ∆fH
	(H(g)) + ∆fH

	(P(g))
]
−
[
D0(HBeP(g))

]
(3.9)
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Dessa forma, a energia de atomização e o calor de formação foram calculados. Os

resultados obtidos encontram-se na tabela 3.33.

Tabela 3.33: Energias eletrônicas RCCSD(T) totais para as espécies Be, P, H, HBeP e
BePH, incluindo a extrapolação no limite de base completa. Contribuições do efeito de corre-
lação caroço-valência (∆ECV ), e energias do ponto zero (EZPE) para o cálculo da energia de
atomização e do calor de formação para os isômeros BePH e HBeP.

CONTRIBUIÇÃO Be P H BePH HBeP

aVDZ* -14,616843 -340,798816 -0,499334 -356,060922 -356,087010

aVTZ* -14,618427 -340,810688 -0,499821 -356,105485 -356,126308

aVQZ* -14,618951 -340,828155 -0,499948 -356,118065 -356,133620

aV5Z* -14,619078 -340,829975 -0,499995 -356,121721 -356,140223

CBS(1)* -14,619151 -340,830984 -0,500022 -356,127246 -356,145585

CBS(2)* -14,619211 -340,831885 -0,500044 -356,125026 -356,144109

E
[0K]
CCSDT−CBS (média)* -14,619181 -340,831434 -0,500033 -356,126136 -356,144847

∆ECV * -0,043700 -0,291259 0,000000 -0,335607 -0,335810

E
[298K]
term. * 0,011122 0,011517

H [298K]* -14,616821 -340,829074 -0,497633 -356,114070 -356,132386

EZPE* 0,007446 0,008535

D0** 110,99 127,75

∆fH
	[0K]** 92,48 75,72

∆fH
	[298, 15K]**a 97,76 86,14

Be(s) P(est.padrao)
1
2H2(g)

H	f [0K]**b 76,42 75,42 51,63

H	f [298K]**b 77,44 75,62 52,10

*Valores em u.a.
**Valores em kcal ·mol−1

a RT = 0,000944 u.a.
b Tabelas JANAF [106]
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Para o cômputo das energias totais foram utilizados os conjuntos de funções base

aVnZ (n=D, T, Q e 5) obtidas no ńıvel RCCSD(T) incluindo a extrapolação CBS. Os

valores da energia de atomização e do calor de formação, a zero Kelvin, para HBeP foram

de 127,75 kcal ·mol−1 e 75,72 kcal ·mol−1, respectivamente; para a espécie menos estável,

BePH, os valores foram 110,99 kcal ·mol−1 e 92,48 kcal ·mol−1, respectivamente. Fizemos

a correção térmica para 298,15 K e obtivemos os seguintes resultados para a energia de

atomização e o calor de formação: para a molécula HBeP o valor de 119,02 kcal ·mol−1 e

86,14 kcal ·mol−1, respectivamente; já para a molécula BePH foram calculados os valores

107,40 kcal ·mol−1 e 97,76 kcal ·mol−1, respectivamente. Espera-se, portanto, que esses

dados venham a motivar a realização de trabalhos experimentais para a caracterização

dessas moléculas.

3.7.3 Caracterização dos estados eletrônicos das espécies HBeP e BePH

Outro aspecto importante para o processo de caracterização é sobre os estados eletrô-

nicos fundamental e excitados, bem como a relação entre esses estados com os canais de

dissociação dessas moléculas. Esta investigação foi realizada no ńıvel de teoria MRCI com

um conjunto de funções de base de qualidade tripla-zeta. Dentro deste contexto, foi reali-

zada a caracterização dos estados eletrônicos dessas moléculas através da determinação de

parâmetros geométricos e vibracionais neste ńıvel de teoria, bem como das propriedades

eletrônicas dos estados fundamental e excitados.

A primeira etapa, para posterior planejamento dos cálculos, foi determinar os pos-

śıveis estados eletrônicos dos isômeros HBeP e BePH. Cálculos exploratórios no ńıvel

CCSD(T)/aug-cc-pVDZ permitiram concluir que a espécie HBeP é linear e BePH angu-

lar. Com essa informação, e por meio da regra generalizada de Wigner-Witmer [91], foi

posśıvel obter os estados eletrônicos moleculares e sua correlação com os posśıveis canais

de dissociação da molécula. A tabela 3.34 apresenta esses estados para os dois isômeros,

bem como os posśıveis canais de dissociação correspondentes aos fragmentos Be + PH,

BeP + H e HBe + P correlacionados da seguinte forma: BePH → Be + PH; BePH →

BeP +H; HBeP → BeP +H e HBeP → HBe+ P .
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A segunda etapa foi averiguar a energia relativa dos estados em relação ao estado fun-

damental das moléculas HBeP e BePH através de cálculos iniciais exploratórios. Para isso,

foram realizados alguns testes com cálculos single-point no ńıvel CASSCF/aug-cc-pVDZ

incluindo um certo número de ráızes. A geometria otimizada do estado fundamental,

utilizada no cálculo single-point, foi obtida no ńıvel MRCI/aug-cc-pVTZ.

O teste foi iniciado com apenas quatro estados (Σ−, Σ+, e dois estados Π) para cada

multiplicidade. Como observou-se uma grande diferença entre essas energias suspeitou-

se que pudesse haver mais estados com energias intermediárias entre eles. O número de

ráızes foi sendo aumentado até um valor em que as diferenças entre as energias não fossem

significativas.

Chegou-se ao número de vinte e quatro estados para cada multiplicidade. Os oito

primeiros estados foram comparados em ordem crescente de energia (relativa ao estado

fundamental) para ambos os isômeros (Tabela 3.35).

Tabela 3.35: Energias CASSCF/aug-cc-pVDZ para os estados moleculares das espécies HBeP
e BePH relativas ao estado fundamental X 3Σ− para o isômero HBeP (∆E em cm−1) e ao estado
X 3A” para o isômero BePH.

HBeP BePH

estado ∆E estado ∆E

X 3Σ− 0 X 3A” 0

a 1∆ 9115 a 1A′ 2120

b 1Σ+ 12034 b 1A” 2543

A 3Π 12257 A 3A′ 13675

c 1Π 21826 B 3A” 20899

d 1Σ+ 36597 c 1A” 21267

1 5Π 40348 d 1A′ 24131

B 3Π 40615 1 5A” 35365
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Neste estudo preliminar, observa-se que o primeiro estado excitado para a espécie

HBeP (a 1∆) situa-se a 9115 cm−1 em relação ao estado fundamental. Os dois estados

seguintes (b 1Σ+ e A 3Π), aproximadamente próximos entre si, estão a uma energia de

12034 e 12257 cm−1, respectivamente. O próximo estado investigado (c 1Π) já se apresenta

com energia bem alta em relação a X 3Σ− (21826 cm−1).

Para o BePH, o primeiro estado excitado (a 1A′) está mais próximo do estado funda-

mental (2120 cm−1) comparado ao seu isômero. O segundo estado excitado (b 1A”) está

a 2543 cm−1, entretanto, o terceiro estado (A 3A′) apresenta uma alta energia relativa

ao estado X 3A”, 13675 cm−1. O estado seguinte (B 3A”) já encontra-se energeticamente

alto (20899 cm−1). Uma observação importante é que ocorre uma inversão de estados do

resultado CASSCF em relação ao cálculo MRCI; para este último método o estado X 1A′

foi identificado como sendo o fundamental.

Avaliando os resultados deste estudo exploratório, foram investigados no ńıvel MRCI

somente os quatro primeiros estados de mais baixa energia para ambos os isômeros. Para

isto, o número de estados do cálculo CASSCF/MRCI para a espécie HBeP deverá incluir:

3Σ−, 3Π (para tripleto) e 1∆, 1Σ+ (para singleto), enquanto que o número de estados para

a espécie BePH deverá incluir: 3A”, 3A′ (para tripleto) e 1A′, 1A” (para singleto).

Propriedades eletrônicas e estruturais

Para os quatro primeiros estados de mais baixa energia para a espécie HBeP (3Σ−,

1∆, 1Σ+ e 3Π) a tabela 3.36 apresenta para cada um deles a configuração eletrônica, a

energia eletrônica molecular e a energia de transição vertical MRCI e MRCI incluindo a

correção de Davidson (MRCI+Q), usando um conjunto de funções de base de qualidade

tripla-zeta. No caso do átomo de beŕılio, utilizou-se funções de base revistas recentemente

por Prascher et al. [102].
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Tabela 3.36: Configuração eletrônica e energias (E+356, em u.a.) MRCI e MRCI+Q para
os quatro estados de menor energia da espécie HBeP, calculadas na distância de equiĺıbrio do
estado fundamental (X 3Σ−), bem como energia de transição Tv (em cm−1).

MRCI MRCI+Q

estado configuração eletrônica (c2) E Tv estado E Tv

X 3Σ− ...6σ2 7σ1 2π1
x 2π2

y (0,88) -0,117572 0 X 3Σ− -0,129646 0

a 1∆ ...6σ2 7σ2 2π1
x 2π1

y (0,43) -0,085726 6989 a 1∆ -0,098166 6909

b 1Σ+ ...6σ2 7σ2 2π2
y (0,42) -0,061916 12215 A 3Π -0,076847 11588

...6σ2 7σ2 2π2
x (0,42)

A 3Π ...6σ2 7σ1 2π2
x 2π1

y (0,81) -0,061672 12269 b 1Σ+ -0,075779 11823

Constata-se que os resultados incluindo a correção de Davidson apresentam valores

menores (tabela 3.36), e que esta inclusão inverte a ordem energética dos estados b 1Σ+

e A 3Π. A inversão de estados não ocorre para a transição Te, como mostra a tabela 3.37

para resultados MRCI e MRCI+Q para esta transição.

Tabela 3.37: Energias (E+356, em u.a.) MRCI e MRCI+Q, bem como energia de transição
Te (em cm−1).

MRCI MRCI+Q

estado E Te E Te

X 3Σ− -0,117572 0 -0,129646 0

a 1∆ -0,085737 6987 -0,098174 6907

A 3Π -0,062715 12040 -0,077762 11387

b 1Σ+ -0,061985 12200 -0,075845 11808

A tabela 3.38 apresenta os resultados para os quatro primeiros estados de menor

energia para o isômero BePH (X 1A′, a 3A”, A 1A” e b 3A′). Para cada um desses estados

é apresentada a configuração eletrônica, a energia eletrônica molecular e a energia de

transição Tv calculadas no ńıvel MRCI e MRCI+Q com um conjunto de funções de base

de qualidade tripla-zeta. A tabela 3.39 apresenta os resultados de energia de transição

adiabática MRCI e MRCI+Q.
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Tabela 3.38: Configuração eletrônica e energias (E+356, em u.a.) MRCI e MRCI+Q para
os quatro estados de menor energia da espécie BePH, calculadas na distância de equiĺıbrio do
estado fundamental (X 3Σ−) do HBeP, bem como energia de transição Tv (em cm−1).

MRCI MRCI+Q

estado configuração eletrônica (c2) E Tv E Tv

X 1A′ ...7a′2 8a′2 2a”2 (0,79) -0,094848 0 -0,108275 0

a 3A” ...7a′2 8a′2 2a”1 9a′1 (0,88) -0,086492 1834 -0,096683 2544

A 1A” ...7a′2 8a′2 2a”1 9a′1 (0,81) -0,079817 3299 -0,090839 3827

b 3A′ ...7a′2 8a′1 2a”2 9a′1 (0,87) -0,029078 14435 -0,040694 14832

Tabela 3.39: Energias (E+356, em u.a.) MRCI e MRCI mais a correção de Davidson
(MRCI+Q), bem como energia de transição Te (em cm−1) para a molécula BePH.

MRCI MRCI+Q

estado E Te E Te

X 1A′ -0,094848 0 -0,108275 0

a 3A” -0,093745 242 -0,104142 907

A 1A” -0,085518 2048 -0,097164 2439

b 3A′ -0,041562 11695 -0,053020 12127

Comparando as tabelas 3.38 e 3.39 com a 3.35, nota-se que ocorre uma inversão na

ordem dos estados. No ńıvel CASSCF o estado fundamental é 3A”, em contraposição ao

resultado MRCI, em que o estado 1A′ é o fundamental. Este tipo de constatação também

foi observado por Roberto-Neto e Ornellas [51] no estudo da espécie isovalente HBeN.

Para facilitar a discussão dos resultados apresentados nas tabelas 3.36, 3.37, 3.38 e

3.39, as geometrias de equiĺıbrio para os isômeros HBeP e BePH são exibidas na Fig.

3.14 (essas informações sobre a geometria também estão expostas mais à frente na tabela

3.40).
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HBe P

Figura 3.14: Parâmetros estruturais (Å) para os estados fundamental e excitados, otimizados
no ńıvel MRCI+Q/aVTZ, para os isômeros (a) HBeP e (b) BePH. Entre colchetes são apresen-
tados os resultados RCCSD(T)/aV5Z.

Com relação às energias de transição Tv e Te expostas nas tabelas 3.36 e 3.37, convém

salientar a proximidade entre esses valores no caso da espécie linear, bem como a dife-

rença marcante entre os mesmos parâmetros para a espécie angular (tabelas 3.38 e 3.39).

Podemos explicar esse fato considerando que os valores semelhantes para as distâncias dos

diferentes estados eletrônicos da molécula HBeP (Fig. 3.14a) representam que o fundo do

poço das superf́ıcies de energia potencial desses estados estão bem sobrepostos um sobre

o outro, portanto as transições Tv e Te apresentarão valores próximos (ver Fig. 3.15a). O

oposto ocorre no caso da molécula BePH. Como a geometria é bem diferente entre o estado

fundamental e os estados excitados (Fig. 3.14b), o fundo do poço correspondente a estes

estados eletrônicos não estão sobrepostos e esta espécie apresentará diferentes valores de

Tv e Te (ver Fig. 3.15b).

Te Te
Tv

Tv

X3 -

a1

X1A'

a3A'' 

(a) (b)

Figura 3.15: Representação hipotética do corte da superf́ıcie de energia potencial para a
transição do estado fundamental para o primeiro estado excitado dos isômeros (a) HBeP e (b)
BePH
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A seguir são apresentadas as tabelas 3.40 e 3.41 contendo as geometrias otimizadas e

as frequências vibracionais harmônicas, respectivamente, para os isômeros HBeP e BePH,

bem como para as diatômicas correspondentes a cada fragmento dos canais de dissociação.

No caso dos parâmetros referentes à diatômica BeP, a comparação é feita com os dados

da tabela 3.32.

Tabela 3.40: Geometrias otimizadas (r, Å; ângulo, ◦) no ńıvel MRCI+Q/aug-cc-pVTZ para
os estados fundamental e excitados dos isômeros HBeP e BePH, bem como para as diatômicas
HBe, BeP e PH. Alguns resultados foram obtidos no ńıvel RCCSD(T)/aug-cc-pV5Z (entre
colchetes).

HBeP BePH

X 3Σ− a 1∆ A 3Π b 1Σ+ X 1A′ a 3A” A 1A” b 3A′

rHBe 1,332 1,332 1,332 1,322 — — — —

[1,331] [1,330]

rBeP 2,059 2,052 2,036 1,987 1,915 2,079 1,993 2,031

[2,049] [2,041] [1,900] [2,068]

rPH — — — — 1,455 1,434 1,439 1,509

[1,449] [1,427]

∠HBeP 180,0 179,8 180,0 180,0 — — — —

[180,0] [180,0]

∠BePH — — — — 74,5 89,7 85,3 47,8

[73,2] [88,9]

BeP PH HBe

X 4Σ− a 2Π b 2Σ− c 2∆ d 2Σ+ A 4Π X 3Σ− a 1∆ b 1Σ+ X 2Σ+

rBeP 2,085 1,931 2,079 2,073 2,056 1,995 — — — —
(2,073)a (1,921)a (2,074)a (2,065)a (2,047)a (1,989)a

(2,082)b (1,927)b

[2,070] [1,915]

rPH — — — — — — 1,427 1,425 1,422 —
(1,422)c (1,430)c

(1,423)d (1,418)d

[1,424] [1,422]

rHBe — — — — — — — — — 1,349
(1,343)e

(1,316)f

[1,346]

a Comparados com os dados da tabela 3.32 corrigidos do trabalho teórico de Ornellas [122].
b Teór. Boldyrev et al. [146].
c Exp. Davies et al. [151].
d Teór. Bruna et al. [152].
e Exp. Knight et al. [148].
f Teór. Pitarch-Ruiz et al. [150].
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Tabela 3.41: Frequências vibracionais harmônicas (ωe, cm
−1; str, estiramento; bnd, defor-

mação angular) no ńıvel MRCI+Q/aug-cc-pVTZ para os estados fundamental e excitados dos
isômeros HBeP e BePH, bem como para as diatômicas HBe, BeP e PH. Alguns resultados
foram obtidos no ńıvel RCCSD(T)/aug-cc-pV5Z (entre colchetes).

HBeP BePH

ωe X 3Σ− a 1∆ A 3Π b 1Σ+ X 1A′ a 3A” A 1A” b 3A′

BeP (str) 630,1 646,0 658,9 663,9 784,8 618,0 758,7 1303,4

[637,9] [652,0] [799,5] [628,4]

HBe (str) 2124,2 2141,2 2140,1 2239,9 — — — —

[2152,4] [2153,2]

PH (str) — — — — 2204,2 2311,2 2293,9 1876,5

[2236,0] [2350,8]

HBeP (bnd) 475,0 467,6 468,2 440,9 — — — —
475,0 — 468,3 440,9 — — — —

[478,6] [433,6]

[478,6] [515,2]

BePH (bnd) — — — — 282,2 491,3 459,4 572,8

— — — — [232,5] [495,0]

BeP PH HBe

ωe (str) X 4Σ− a 2Π b 2Σ− c 2∆ d 2Σ+ A 4Π X 3Σ− a 1∆ b 1Σ+ X 2Σ+

BeP 598,0 753,4 637,3 632,6 652,0 661,0 — — — —
(617,9)a (766,4)a (639,2)a (657,2)a (638,6)a (661,7)a

(586)b (770)b

[614,3] [806,6]

rPH — — — — — — 2347,0 2368,3 2390,6 —
(2365,2)c

(2380)d (2415)d

[2369,3] [2384,9]

rHBe — — — — — — — — — 2035,0
(2060,8)e

(2128,6)f

[2054,3]

a Tab. 3.32 (corrigido de Ornellas [122]).
b Teór. Boldyrev et al. [146].
c Exp. Davies et al. [151].
d Teór. Bruna et al. [152].
e Exp. Knight et al. [148].
f Teór. Pitarch-Ruiz et al. [150].
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O isômero linear HBeP apresentou o estado fundamental X 3Σ−, e em 6907 cm−1

o primeiro estado excitado (a 1∆). Como não há resultados experimentais para serem

contrastados com os nossos, uma abordagem interessante é comparar as energias de tran-

sição calculadas neste trabalho com espécies isovalentes e isoeletrônicas. A tabela 3.42

apresenta uma comparação dos valores de energia de transição para esta espécie e para a

molécula isovalente HBeN e isoeletrônica CNN , ambas trabalhadas em nosso grupo.

Tabela 3.42: Energias de transição Te (em cm−1) para a espécie HBeP, bem como para a
molécula isovalente HBeN, e para a molécula isoeletrônica CNN . São inclúıdas algumas espécies
isoeletrônicas lineares que apresentam o estado fundamental X 3Σ−.

HBeP CNNa HBeNb

estados Te estados Te estados Te

X 3Σ− 0 X 3Σ− 0 X 3Σ− 0

a 1∆ 6907 a 1∆ 6859 A 3Π 8176

A 3Π 11387 b 1Σ+ 10814 a 1Σ− 12096

b 1Σ+ 11808 A 3Π 23859 b 1Σ+ 14187

ESTADO ISOELETRÔNICAS LINEARES

X 3Σ− HAlCc; HBSid; HSiC+e

a Alves et al. [153]
b Roberto-Neto e Ornellas [51]
c Tzeli e Mavridis [154]
d Luke et al. [155]
e Yang et al. [156]

Roberto-Neto e Ornellas [51] realizaram um trabalho abordando a espécie isovalente

HBeN. Cálculos no ńıvel de teoria SDCI+Q com um conjunto de funções de base de

qualidade dupla-zeta indicaram que esta molécula apresenta geometria linear e o estado

fundamental como sendo 3Σ−; a 8176 cm−1 localizou-se o primeiro estado excitado, no caso

o estado A 3Π. A molécula isoeletrônica CNN , estudada recentemente em nosso grupo

no ńıvel de teoria MRCI+Q/CBST−5 [153], também apresentou o estado fundamental

X 3Σ−, mas com uma energia de transição igual a 6859 cm−1 para o primeiro estado

excitado, a 1∆.
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Há outras espécies isoeletrônicas ao HBeP que também apresentam o estado funda-

mental X 3Σ− e possuem geometria linear. Dentre essas, está a molécula HAlC, in-

vestigada por Tzeli et al. [154] através de cálculos no ńıvel CASSCF/MRCI com bases

de qualidade quadrupla-zeta. A espécie HSiC+ estudada através de cálculos B3LYP/6-

311+G**//B3LYP/6-311G** realizados por Yang et al. [156] também apresenta as mes-

mas caracteŕısticas, bem como a molécula HBSi, investigada por Luke et al. [155] com cál-

culos MP4SDTQ/6-31G*//HF/3-21G(∗) e por Mains et al. [157] com cálculos MP4SDTQ/6-

31G*(6D)//HF/6-31G*(6D) (frozen core).

Como explicado anteriormente, outra maneira de validar nossos resultados é comparar

os parâmetros geométricos e vibracionais dos isômeros HBeP e BePH calculados neste

trabalho, com os mesmos parâmetros para as diatômicas correspondentes. Dessa forma,

constatou-se que houve concordância entre parâmetros geométricos e vibracionais calcu-

lados neste trabalho para as espécies triatômicas com resultados experimentais e teóricos

de espécies diatômicas (tabelas 3.40 e 3.41).

Para a distância HBe, a espécie HBeP apresentou Re = 1,332 Å e ωe = 2124,2

cm−1 calculados no ńıvel MRCI/aug-cc-pVTZ; calculamos os mesmos parâmetros no ńıvel

CCSD(T)/aug-cc-pV5Z, obtivemos os valores Re = 1,331 Å e ωe = 2152,4 cm−1. Esses

resultados também são coerentes com os determinados experimentalmente por Knight et

al. [148], Re = 1,343 Å e ωe = 2060,8 cm−1 para HBe, em uma matriz sólida de argônio

a 4 K. Também houve coerência entre esses parâmetros com outros trabalhos teóricos.

Pitarch-Ruiz et al. [150] realizaram cálculos CI completo obtendo uma distância internu-

clear de equiĺıbrio para o estado fundamental de 1,316 Å e ωe = 2128,6 cm−1; Machado

et al. [149] calcularam Re = 1,346 Å no ńıvel MRCI/aug-cc-pV5Z.

Já para a distância internuclear BeP do isômero linear foram calculados Re = 2,059 Å

e ωe = 630,1 cm−1. Até o momento não foram encontrados trabalhos experimentais para

a diatômica BeP , entretanto há coerência com trabalhos teóricos. Ornellas [122] obteve

a curva de energia potencial no ńıvel CASSCF/MRCI com aug-cc-pV5Z e calculou uma

distância internuclear de 2,073 Å com uma frequência vibracional harmônica de 617,9

cm−1 (tabela 3.32 com valores corrigidos da ref. [122]). Boldyrev et al. [146] calcularam

Re = 2,082 Å e ωe = 586 cm−1 no ńıvel MRCI+Q com uma base de qualidade tripla-zeta

para a mesma diatômica.
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Com relação às geometrias e frequências da espécie BePH, obteve-se para a ligação

PH da triatômica o valor de 1,455 Å e ωe = 2204,2 cm−1 referente ao estado fundamental

(calculado no ńıvel MRCI+Q/aug-cc-pVTZ). Já para nossos resultados coupled-cluster

com um conjunto de bases de qualidade quintupla-zeta para a mesma ligação os valores

foram: Re = 1,449 Å e ωe = 2236 cm−1.

Também há, neste caso, uma correspondência com os resultados experimentais da

espécie diatômica PH. Davies et al. [151] determinaram Re = 1,422 Å e ωe = 2365,2

cm−1; Ohashi et al. [158] obtiveram Re = 1,421 Å e ωe = 2366,8 cm−1, e Beutel et

al. [159] uma distância internuclear de 1,433 Å. Bruna et al. [152] calcularam no ńıvel CI

completo, com uma base incluindo funções f para o átomo de P , os valores de Re = 1,423

Å e ωe = 2380 cm−1.

A ligação BeP do estado fundamental X 1A′ da molécula BePH apresentou Re = 1,915

Å e ωe = 784,8 cm−1; já para o primeiro estado excitado A3A” os valores Re = 2,079 Å e

ωe = 618,0 cm−1. Nossos resultados RCCSD(T)/aug-cc-pV5Z foram coerentes, obteve-se

Re = 1,900 Å e ωe = 799,5 cm−1 para o estado X 1A′, e Re = 2,068 Å e ωe = 628,4 cm−1

para o primeiro estado excitado A3A”. O valor calculado por Ornellas [122] para o estado

fundamental da diatômica BeP foi Re = 2,073 Å e ωe = 617,2 cm−1 (tabela 3.32).

É interessante observar que a ligação BeP para o estado fundamental X 3Σ− da espécie

linear HBeP de configuração eletrônica ...6σ2 7σ2 2π1
x 2π1

y apresentou os valores Re = 2,059

Å e ωe = 630,1 cm−1. Esses resultados são mais próximos aos da ligação BeP do primeiro

estado excitado da espécie angular BePH de configuração eletrônica semelhante ...7a′2 8a′2

2a′′1 9a′1 (Re = 2,079 Å e ωe = 618,0 cm−1).

Diagrama de energias relativas e canais de dissociação

A tabela 3.43 apresenta as energias dos fragmentos correlacionados aos canais de disso-

ciação das espécies HBeP e BePH estudadas neste trabalho. Esses valores correspondem

aos resultados CASSCF/MRCI+Q com um conjunto de funções de base de qualidade

tripla-zeta, com uma única exceção para a energia do átomo de hidrogênio.
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Tabela 3.43: Energias eletrônicas (E, em u.a.) para os átomos e diatômicas correspondentes
aos canais de dissociação dos isômeros HBeP e BePH calculadas no ńıvel MRCI+Q, bem como
energias relativas aos canais de mais baixa energia (∆E, em cm−1) calculadas neste trabalho e
experimentais (com exceção das energias da diatômica BeP ).

Canais de Dissociação

fragmento E fragmento E ∆E Exp.a

Be (1Sg) -14,618572 PH (X3Σ−) -341,438811 0 0

Be (1Sg) -14,618572 PH (a1∆) -341,403562 7736 7660

Be (1Sg) -14,618572 PH (b1Σ+) -341,371526 14767 15160

Be (3Pu) -14,518158 PH (X3Σ−) -341,438811 22038 21979

P (4Su) -340,823502 HBe (X2Σ+) -15,197119 0 0

P (2Du) -340,770596 HBe (X2Σ+) -15,197119 11612 11368

P (2Pu) -340,736588 HBe (X2Σ+) -15,197119 19075 18735

Ref.b

H (2Sg) -0,499821 BeP (X4Σ−) -355,482447 0 0

H (2Sg) -0,499821 BeP (a2Π) -355,480508 426 502

H (2Sg) -0,499821 BeP (b2Σ−) -355,473806 1896 1976

H (2Sg) -0,499821 BeP (c2∆) -355,450174 7083 7000

H (2Sg) -0,499821 BeP (d2Σ+) -355,425114 12583 12280

H(2Sg) -0,499821 BeP (A4Π) -355,421667 13340 13280

a Referência [106].
b Tab. 3.32 (corrigido de Ornellas [122]).

Houve boa concordância entre os valores calculados neste trabalho com os valores

experimentais. Apesar de haver alguns resultados subestimados de ∆E nesta fase, o

objetivo desses cálculos é obter uma relação qualitativa entre essas energias dos fragmentos

separados e as energias eletrônicas moleculares de ambos os isômeros.

Como o método MRCI não é consistente em tamanho, realizamos um teste para ave-

riguar qual o valor da energia de dissociação que é obtida por dois caminhos: um deles foi

feito neste trabalho e consiste em calcular a energia de dissociação através da diferença

entre a energia molecular da espécie triatômica e a soma das energias moleculares dos frag-

mentos separados; a outra maneira é realizar um cálculo de estrutura molecular e obter
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a energia variando as distâncias internucleares da triatômica e mantendo a outra ligação

fixa. Aplicamos as duas formas de se obter a energia de dissociação, a diferença entre os

valores obtidos pelas duas maneiras foi de 3 kcal ·mol−1 no ńıvel de teoria MRCI/aug-cc-

pVTZ, e menos de 1 kcal ·mol−1 com um conjunto de base de qualidade quintupla-zeta.

Portanto, o problema de o método não ser consistente em tamanho não chega a afetar

significativamente os resultados obtidos pela metodologia adotada neste trabalho.

Combinando os dados MRCI+Q de energia de transição Te das tabelas 3.37 e 3.39, com

as energias eletrônicas dos átomos e as energias eletrônicas moleculares das diatômicas

presentes na tabela 3.43 e relacionando essas informações com os posśıveis canais de

dissociação obtidos pela regra de Wigner-Witmer [91] (tabela 3.34), foi posśıvel construir

um diagrama (Fig. 3.16) com as energias relativas ao estado fundamental da espécie mais

estável (HBeP), bem como as energias relativas dos posśıveis canais de dissociação em

relação à mesma referência.

Observa-se pela Fig. 3.16 que o HBeP é a espécie mais estável, apresentando uma

energia 4690 cm−1 menor que a de seu isômero. Para BePH os dois primeiros estados

excitados estão localizados em 907 cm−1 (a 3A”) e 2439 cm−1 (A 1A”). Esses estados são

mais próximos do estado fundamental, se comparados com os estados excitados do isômero

mais estável. O terceiro estado excitado (b 3A′) encontra-se em 12127 cm−1. Para HBeP,

os dois primeiros estados estão localizados em 6907 cm−1 (a 1∆) e 11387 cm−1 (A 3Π),

portanto mais distantes do estado fundamental, e um terceiro estado (A 3Π) em 11808

cm−1.

As espécies isovalentes HBeN e HBeN também apresentam esta diferença de proxi-

midade entre as energias, sendo porém mais pronunciadas. Antes, convém destacar que,

diferentemente do isômero BePH, a molécula HBeN apresentou geometria quase-linear,

discutida por Roberto-Neto e Ornellas [51]. Para a espécie HBeN os dois primeiros estados

excitados encontram-se a 485 cm−1 (a3Π) e 558 cm−1 (A1Π), enquanto que para HBeN

o primeiro estado excitado, A 3Π, encontra-se a 8176 cm−1, o terceiro estado (A 1Σ−)

apresenta 12096 cm−1 de energia relativa.
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Ao contrário da espécie HBeN, a molécula HBeP não segue a regra de Walsh [160,161]

que afirma que o estado fundamental de moléculas do tipo HAB com 10 ou menos elétrons

de valência devem ser lineares, já que a espécie BePH possui 8 elétrons de valência. Em

contrapartida, os resultados deste trabalho concordam com Bruna e Peyerimhoff [162]

que notaram que moléculas ABH contendo átomos da primeiro grupo da tabela periódica

possuem como isômero mais estável aquele que apresentar o átomo mais eletronegativo

na extremidade da molécula.

Para o estado fundamental da espécie mais estável (HBeP), a energia necessária para

a quebra da ligação hidrogênio-beŕılio é 8418 cm−1, maior que para a quebra da ligação

hidrogênio-fósforo. A dissociação via os fragmentos H + BeP ocorre pelo canal de mais

baixa energia (em 32346 cm−1), assim como para a dissociação via P + HBe (em 23928

cm−1).

Para a molécula menos estável (BePH), a dissociação não ocorre da mesma maneira.

A primeira rota de dissociação para o estado fundamental do BePH pela quebra da ligação

beŕılio-fósforo, correlaciona-se com um canal em 18906 cm−1. Portanto, a dissociação via

o canal de mais baixa energia (Be (1Sg) + PH (X 3Σ−) em 11170 cm−1) só acontecerá

através de um cruzamento da superf́ıcie envolvendo o estado fundamental de BePH e os

fragmentos correlacionados a ele, e a superf́ıcie que conecta o primeiro estado excitado da

espécie BePH (a 3A”) com os respectivos fragmentos. Esta molécula só irá se dissociar

a energias superiores a 11170 cm−1 (≈ 32 kcal ·mol−1), ou seja, trata-se de uma via de

dissociação provável de ocorrer.

Outro caminho é via os fragmentos H + BeP , em que a dissociação do estado fun-

damental do BePH pela quebra da ligação hidrogênio-beŕılio ocorre numa energia maior

(9175 cm−1) se comparado com a quebra da ligação beŕılio-fósforo. A dissociação pelo ca-

nal de mais baixa energia também ocorrerá com um cruzamento de duas superf́ıcies, uma

conectando o canal de maior energia (H(2Sg) + BeP(a 2Π), em 28081 cm−1) ao estado

fundamental e outro conectando o canal de menor energia (H (2Sg) + BeP (X 4Σ−), a

27656 cm−1) a um estado molecular excitado de alta energia. Esta via de dissociação só

ocorrerá para energias superiores a 79 kcal ·mol−1, menos provável de ocorrer em relação

à dissociação pela quebra da ligação beŕılio-fósforo.
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Pelo conjunto de informações acumuladas num diagrama de energia como o apresen-

tado na Fig. 3.16, percebe-se a importância de uma investigação como essa na caracte-

rização de espécies triatômicas na qual dados sobre a estabilidade relativa, bem como as

energias para os vários canais de dissociação da molécula são fornecidos oferecendo uma

ampla visão a respeito de sistemas qúımicos como esses.
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Caṕıtulo 4

Conclusão

Este trabalho investigou uma série de haletos de beŕılio, realizando uma descrição com-

pleta e acurada das curvas de energia potencial relativ́ıstica e não relativ́ıstica para três

haletos de beŕılio (BeCl, BeBr e BeI), oferecendo uma visão mais clara sobre regiões da

curva de dif́ıcil acesso experimental. No geral, esses haletos apresentam poucos resultados

experimentais, ou mesmo uma quantidade limitada de informações devido às restrições

impostas por caracteŕısticas inerentes a esses sistemas. Um exemplo, é o caso das transi-

ções eletrônicas, já que a interpretação e atribuição do espectro apresenta desafios devido à

superposição de bandas ser elevada no espectro eletrônico desses compostos. Neste traba-

lho, nós propusemos uma nova atribuição considerando estados eletrônicos que não foram

identificados experimentalmente, como o caso do estado B 2Π para as três diatômicas. Os

cálculos das probabilidades de transição, fatores de Franck-Condon e tempos de vida radi-

ativa complementaram a análise das transições eletrônicas. A validação de nossos cálculos

foi feita pela comparação com parâmetros experimentais, ou mesmo obtidos por outros

trabalhos teóricos de estrutura eletrônica, sendo os resultados muito bons. A consideração

de efeitos relativ́ısticos, além de elevar o ńıvel do trabalho ao estado da arte, amplia a

compreensão relativa principalmente às transições eletrônicas, oferecendo explicações para

resultados experimentais controversos. Observa-se, por exemplo, nas curvas relativ́ısticas

que a presença de novos cruzamentos evitados entre os estados Ω fazem desaparecer alguns

estados ligados que antes apresentavam alguns poucos ńıveis vibracionais. Este é o caso

do estado C 2Σ+, que na curva relativ́ıstica se manteve apenas com um ńıvel vibracional,

relativo à energia do ponto zero, no caso da molécula BeCl, mas que desapareceu no caso

da espécie BeBr. Na molécula BeI, este mesmo estado já se apresenta como não ligado na

curva não relativ́ıstica. Para esta última diatômica, a consideração dos efeitos relativ́ısti-

cos mostra que o estado A 2Π3/2 apresenta um poço raso, com apenas o ńıvel vibracional

155



relativo à energia do ponto zero, o que explica a ausência de resultados experimentais.

Já a ligação qúımica para cada estado eletrônico nessas diatômicas pôde ser amplamente

investigada através da função momento de dipolo. Pela amplitude observada da curva

de momento de dipolo do estado fundamental, foi posśıvel concluir que essas espécies são

polares e exibem um caráter covalente, e que a polaridade diminui do BeCl ao BeI. Já

no caso das espécies triatômicas (HBeP e BePH), foi posśıvel estimar dados referentes à

termoqúımica e cinética da isomerização. Nossos cálculos indicaram, por exemplo, que a

25°C a espécie mais estável (HBeP) levaria 14 dias para ser obtida, logo a reação deveria

ser realizada a altas temperaturas. Valores acurados para propriedades como energia de

atomização e calor de formação, foram obtidas pela primeira vez na literatura. A constru-

ção de um diagrama de energia relacionando as energias de transição Te, as energias dos

fragmentos correspondentes à dissociação dessas espécies triatômicas e a correspondência

entre os posśıveis canais de dissociação obtidos pela regra de Wigner-Witmer, reúne um

conjunto amplo de informações importantes sobre essas espécies e poderá contribuir com

estudos futuros que abordem sistemas semelhantes.

156



Referências Bibliográficas
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kov, G. Rauhut, T. B. Adler, R. D. Amos, A. Bernhardsson, A. Berning, D. L. Cooper, M. J. O.

Deegan, A. J. Dobbyn, F. Eckert, E. Goll, C. Hampel, G. Hetzer, T. Hrenar, G. Knizia, C. Küppl,
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Súmula Curricular

• DADOS PESSOAIS
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. de Lima, J. C. B. e Ornellas, F. R. Cálculo acurado da entalpia de formação da molécula
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