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Resumo
Vicentini, Eduardo D. Superfície de energia potencial e cinética da reação entre CO2 e
ferro. 2019. 78 p. – Dissertação de Mestrado da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019.

O aumento da concentração atmosférica de CO2 está relacionado a mudanças climáticas e problemas
ambientais. A redução das emissões de dióxido de carbono por meio da sua utilização em reações
químicas é um desafio, já que se trata de uma espécie termodinamicamente bastante estável.
Com o objetivo de avaliar as interações intrínsecas entre o ferro e CO2 , estuda-se a reação Fe +
CO2 −−→ FeO + CO. Trata-se de um estudo teórico, em fase gasosa, em que foi empregado o
nível de teoria B3LYP/def2-TZVP. Foram ajustadas funções de energia potencial, utilizando redes
neurais, que foram conectadas suavemente a um potencial de longa distância que descreve efeitos
de dispersão.

A representação foi feita pela expansão de muitos corpos, em que a metodologia

baseada em redes neurais demonstrou êxito no ajuste de potenciais de dois e três corpos, tendo
sido empregados, nas funções que descrevem sistemas com átomos idênticos, os polinômios permutacionalmente invariantes.

A complexidade da superfície de energia potencial para o sistema de

quatro corpos, devido a presença de correlação eletrônica forte e a quantidade de pontos estacionários,
inviabilizam o ajuste do potencial de quatro corpos e impossibilitaram o estudo da dinâmica da reação.
São descritos todos os pontos estacionários, em termos de suas geometrias de equilíbrio, energias
relativas e frequências vibracionais harmônicas. O conjunto desses dados permite realizar uma análise
termodinâmica da reação que tem variação de entalpia a 0 K, ∆r H ◦ (0K) = 31,2 kcal mol−1 e dois caminhos de reação com estados de transição com entalpias de ativação, ∆‡ H(0K) = 29,7 e 41,0 kcal mol−1 .

Palavras-chave: 1. Química Quântica. 2. Redes neurais artificiais. 3. Superfície de energia potencial.
4. Teoria do Funcional da Densidade. 5. Dióxido de Carbono.

7

Abstract
Vicentini, Eduardo D. Potential energy surface and kinetics of reaction between CO2 and
Fe. 2019. 78 p. – Dissertação de Mestrado da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019.

The rise in atmospheric CO2 concentration is related to climate change and environmental issues.
The reduction of carbon dioxide emissions by its utilization in chemical reactions is a challenge given
its thermodynamic stability. To evaluate the intrinsic interactions between iron and CO2 , the Fe +
CO2 −−→ FeO + CO gas-phase chemical reaction was studied at the B3LYP/def2-TZVP level of
theory. Potential energy functions, represented using the many-body expansion, were fitted using
neural networks that were smoothly connected to a long-range potential that describes dispersion
effects. The neural network-based approach successfully fitted the two- and three-body potentials.
For the three-body potentials with identical atoms, permutationally invariant polynomials were used.
Given the complexity of the potential energy surface for the four-body system, due to the presence
of strong electronic correlation and the number of stationary points, it was not possible to fit the
four-body potential and to study the reaction dynamics. All stationary points were studied, in terms
of their equilibrium geometries, relative energies, and harmonic vibrational frequencies. The Fe +
CO2 −−→ FeO + CO reaction has enthalpy of reaction at 0 K, ∆r H ◦ (0K), equals to 31.2 kcal mol−1
and two possible reaction paths with activation enthalpies, ∆‡ H(0K), of 29.7 and 41.0 kcal mol−1 .

Keywords: Quantum Chemistry. 2. Artificial Neural Network. 3. Pontential Energy Surface. 4.
Density Functional Theory. 5. Carbon Dioxide
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1

Introdução
A partir da revolução industrial, a concentração atmosférica de dióxido de carbono passou

de 278 ppm para 400 ppm [1–4], e este aumento é considerado um fator determinante nas
mudanças climáticas [5]. Além desse efeito, verificam-se impactos ambientais relacionados às
reações que o CO2 possa participar como, por exemplo, a remoção do cálcio livre em oceanos
que é importante para formação de corais [6]. Um aspecto relevante da química do CO2 é
a estabilidade termodinâmica, resultante do alto grau de oxidação. Para sua utilização ser
viável, é necessário o desenvolvimento de catalisadores [7, 8], que, geralmente, incluem metais
de transição. Esses metais, por sua vez, detêm grande capacidade catalítica em razão de seus
elétrons em orbitais d, motivo pelo qual são amplamente estudados [9–18].
Reações no estado gasoso vêm sendo amplamente estudadas por meio de métodos teóricos
e experimentais [19–24]. Esses estudos são essenciais para determinação de cinética e energia
intrínseca de uma reação química, por representarem o sistema sem pertubações, por efeitos
de solvente, agregados, contra-íon, entre outros. Sistemas isolados são, comumente, mais reativos do que em fase condensada, porém, ao complementar essas informações com estudos
computacionais ou espectroscópicos, obtém-se um sentido para essas informações aplicadas a
sistemas com mais interação [25]. Então, reações em estado gasoso servem como modelo, que,
se aumentado a complexidade, podem revelar detalhes sobre a química em fase condensada [26].
A superfície de energia potencial (SEP) é uma consequência direta da aproximação Born–
Oppenheimer (BO) [27], que separa o movimento eletrônico do nuclear, e é essencial para o
estudo de dinâmica nuclear. Definir uma função para ela é uma forma de determinar qual valor
de energia seria obtido, para todas as geometrias da mesma molécula.
Como não há uma forma específica em que essas energias eletrônicas variem em função da
geometria, há tentativas empíricas de funções, que, com alguma flexibilidade, conseguem representar esses pontos, como o potencial de Morse/Long-Range, o oscilador de Morse expandido, a
função de energia potencial generalizada, entre outras [28]. Redes neurais podem ser aplicadas,
devido ao alto grau de flexibilidade de suas funções, o que vem ocorrendo com frequência nos
últimos anos [29–32].
A natureza inspira muitas inovações humanas, fato cunhado como biomimética. Exemplos
não faltam, como trem bala inspirado por bico de pássaro, camuflagem baseada em mecanismo
14

de polvo, entre outros. Logicamente, para inspirar aprendizado, o candidato perfeito seria
o cérebro. Sendo um modelo de aprendizado de máquina, redes neurais artificiais foi uma
aplicação bioinspirada. Essa ideia é relativamente antiga, de um artigo de 1943 [33], no qual
os autores propõem uma forma simplificada de como os neurônios funcionariam no cérebro dos
animais para realizar cálculos complexos, utilizando lógica proposicional. Porém, hoje em dia,
as redes neurais pouco lembram a forma biológica, em que definições como a do neurônio só
poder ter comportamento binário já não são obrigatórias, bem como a arquitetura dela não
precisar mais ser igual a do cérebro. Portanto, é sugerido a mudança do termo de neurônio por
unidade, de forma a não restringir a criatividade a modelos que lembrem os análogos biológicos
e sim que resolvam bem os problemas.
Aplicações de aprendizado de máquina são vastas, como, na previsão do tempo para que
abalos sísmicos ocorram, a partir de dados acústicos [34,35], reconhecimento de imagens [36], no
jogo de estratégia Go, o mais complicado jogo de tabuleiro [37]. Mais especificamente, na química e ciência dos materiais há também muitos exemplos de aplicações, como em planejamento
de síntese [38], aplicações para mecânica quântica utilizando kernel based machine learning [39]
para prever energia de atomização de pequenas moléculas orgânicas com erro menor que 1
kcal/mol [40], aplicação em dinâmica molecular [41], previsão de retrossíntese e de reação [42],
entre outros exemplos que, como dito, incluem aplicações no ajuste da SEP.
A reação de ferro com dióxido de carbono foi estudada teoricamente por Pantazis e colaboradores [43] e, calculada, como sendo uma reação endotérmica em 23,24 kcal/mol, no nível
teórico B3LYP/6-311+G(3df). Aqui, analisa-se a reação do CO2 com o ferro a partir da construção da SEP, combinada à expansão de muitos corpos, calculada utilizando o nível teórico
B3LYP/def2-TZVP, para então realizar o ajuste com redes neurais. Assim, além das informações termodinâmicas, em posse da SEP, o estudo de dinâmica se viabiliza.

2

Fundamentos teóricos
A solução da equação de Schrödinger, equação 1, na sua forma independente do tempo,

determina qualquer observável de um sistema em um estado estacionário. Esta é uma equação
de autovalores, em que, para sua solução, é necessário determinar as autofunções dos operadores
Hamiltonianos, as funções de onda Ψ, que têm como autovalor as energias E. Porém, essa é
15

uma solução muito complexa, e há diversas aproximações e métodos para atingir esse objetivo.

ĤΨ = EΨ

2.1

(1)

Aproximação Born–Oppenheimer
A aproximação BO [44] é o primeiro passo para se resolver a equação de Schrödinger mole-

cular. Sua justificativa é que os núcleos podem ser considerados parados durante o movimento
dos elétrons, em razão da massa nuclear ser no mínimo, aproximadamente, 1836 vezes maior
do que a do elétron, o que faz com que os núcleos tenham uma velocidade menor que a dos
elétrons [45].
O Hamiltoniano não-relativístico para um sistema molecular composto por N elétrons e
M núcleos, em unidades atômicas, é o seguinte:
M
N
M M
M N
N
N
1 X ∇2α
1 X 2 X X Zα Zβ X X Zα X X 1
Ĥ = −
−
∇ +
−
+
2 α=1 Mα 2 i=1 i α=1 β>α rαβ
r
r
α=1 i=1 iα
i=1 j>i ij

(2)

O primeiro somatório refere-se ao termo de energia cinética dos núcleos; o segundo, à energia
cinética dos elétrons; o terceiro, à interação potencial eletrostática de repulsão núcleo-núcleo; o
quarto, ao potencial eletrostático de atração núcleo-elétron; e o quinto, ao potencial eletrostático
de repulsão elétron-elétron.
Estando os núcleos parados durante o movimento eletrônico, o problema pode ser visto
como os elétrons se movendo num campo externo gerado pelos núcleos. Então, o termo de
energia cinética dos núcleos é zero, enquanto o de energia potencial núcleo-núcleo é apenas
um valor constante, para cada geometria molecular. Importante notar que qualquer constante
adicionada a um operador não tem efeito em sua autofunção. Portanto, o operador formado
pelos termos restantes, que será chamado de Hamiltoniano eletrônico, é o seguinte:
N
M N
N
N
1 X 2 X X Zα X X 1
∇ −
+
Ĥel = −
2 i=1 i α=1 i=1 riα i=1 j>i rij

(3)

Esse Hamiltoniano tem como variáveis as posições dos elétrons. Já a equação de Schrödinger, utilizando esse Hamiltoniano, terá como solução uma função de onda, que dependerá
explicitamente das coordenadas eletrônicas e será diferente para cada geometria nuclear, tendo
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uma dependência paramétrica das coordenadas dos núcleos. A partir dessas energias eletrônicas
calculadas para cada geometria nuclear, originar-se-á a SEP adiabática:




Ĥel + VNN Ψ(r; R) = (Eel + VNN ) Ψ(r; R)

(4)

Em que VNN é a energia potencial eletrostática entre os núcleos para determinada configuração
nuclear, definida pelas coordenadas espaciais do núcleo R, ou seja, um valor constante para
essa geometria.
O grande desafio para a utilização desse Hamiltoniano é a repulsão inter-eletrônica, que
correlaciona o movimento eletrônico, ou seja, o movimento de um elétron dependendo da posição
dos outros, não podendo realizar uma separação de variáveis. Então, para resolver o problema
multi-eletrônico, são necessárias outras aproximações, como a Hartree–Fock, que será discutida
na próxima seção.

2.2

Hartree–Fock
Hartree–Fock(HF) é um método de estrutura eletrônica que serve como uma primeira

aproximação para a solução da equação de Schrödinger eletrônica molecular.
Para compreender o método, partiremos do caso não-físico [46], em que os elétrons são
considerados como não-interagentes, pois o grande problema para a solução da equação de
Schrödinger, após a inclusão da aproximação BO, é o potencial de repulsão entre os elétrons,
o qual torna impossível resolver analiticamente essa equação. Então, o Hamiltoniano desse
sistema de elétrons não interagentes, representado na equação 5, seria o somatório de todos
os N Hamiltonianos individuais de um elétron, que são compostos pelas energias cinética do
elétron i, somados a energia potencial eletrostática entre o elétron e os M núcleos conforme a
equação 6.

ĥel =

N
X

ĥ1 (xi )

(5)

i=1
M
X
Zα
1
ĥ1 (xi ) = − ∇i −
2
r
α=1 iα

(6)

Nas equações 5 e 6, foi feita a inclusão da variável xi , pois, para descrever completamente o
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elétron, é necessário, além das três coordenadas espaciais, considerar uma variável de spin, que
está incluso nessa notação, como será explicado adiante.
O spin é o momento angular intrínseco de uma partícula. Na mecânica quântica nãorelativística surge como um postulado, justificado a partir de dados empíricos, como os do experimento de Stern–Gerlach, em que, só é possível explicar, considerando um momento angular
intrínseco dos elétrons, que levaria às propriedades magnéticas verificadas no experimento.
A inclusão da função de spin ao orbital espacial origina o spin-orbital, que é definido da
seguinte forma:
χi (x1 ) = ψi (r1 )α(ω)

ou

χi (x1 ) = ψi (r1 )β(ω)

(7)

Em que ψi é um orbital espacial. A introdução do spin para o elétron é feito pela inclusão
de uma variável de spin ω e duas funções de spin α(ω) e β(ω). São funções com projeção do
momento angular no eixo z iguais à +1/2 e −1/2 respectivamente.
A consequência do Hamiltoniano ser de partículas que não dependem uma da outra (os
elétrons não-interagentes), ou seja, o Hamiltoniano total é a soma dos Hamiltonianos de um
elétron, é que a função de onda, Ψ, a qual representa o sistema todo, é o produto dos spinorbitais, χi , para cada elétron, i, da seguinte forma:

Ψ(x1 , x2 , ..., xN ) = χ1 (x1 )χ2 (x2 )...χN (xN )

(8)

Com essa separação, a energia para cada spin-orbital i é a solução de uma equação de autovalores para este spin-orbital:
ĥ1 (xi )χi (xi ) = i χi (xi )

(9)

Isso, porque, o operador de um corpo só vai agir no orbital desse elétron, sendo a energia para
esse dependente somente dele. A energia total é igual à:

E=

k
X

i

(10)

i=1

Essa função de onda é nomeada produto de Hartree. Ela é caracterizada por não ter
nenhuma energia de correlação eletrônica, levando à probabilidade de encontrar os elétrons
em alguma região, independentemente um do outro. Com isso, os elétrons poderiam estar
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ocupando a mesma região e sem qualquer repulsão entre eles, diferentemente do que é observado
em experimentos com partículas idênticas carregadas.
Para incluir o princípio de antissimetria dos elétrons, ou seja, troca do sinal da função
com permutação de elétrons, utiliza-se a representação por determinante de Slater. Dessa
forma, a indistinguibilidade dos elétrons também é considerada, e por causa da propriedade
dos determinantes, que tem valor zero se duas colunas ou duas linhas são iguais, dois elétrons
no mesmo spin-orbital, levariam a função a ter valor zero, conforme o princípio de exclusão de
Pauli. O determinante de Slater tem em cada coluna um spin-orbital e, em cada linha, um
elétron:

χ1 (x1 )

χ2 (x1 ) . . . χN (x1 )

1 χ1 (x2 )
Ψ(x1 , x2 , ..., xN ) = √
..
N!
.

χ2 (x2 ) . . . χN (x2 )
..
..
..
.
.
.

(11)

χ1 (xN ) χ2 (xN ) . . . χN (xN )
Apesar de esse determinante ter a correlação pressuposta pelo princípio de exclusão de
Pauli, ou seja, essa correlação entre elétrons com spin idêntico, ele é dito como não correlacionado, porque partículas com spin diferentes não têm qualquer correlação.
Para adicionar a energia de interação eletrônica, é preciso um Hamiltoniano diferente da
equação 5, isto é, adiciona-se aos operadores de um corpo, da equação 6, os operadores de dois
corpos:
ĥ2 (xi , xj ) =

1
rij

(12)

Ficando o Hamiltoniano eletrônico da seguinte forma:

ĥel =

N
X
i=1

N

N

1 XX
ĥ2 (xi , xj )
ĥ1 (xi ) +
2 i=1 j=1

(13)

Com a aplicação desse Hamiltoniano na equação de Schrödinger eletrônica, e seguindo as
regras da álgebra, para aplicação de operadores de um e de dois corpos, na função de onda de
Slater, temos:

19

E = hΨ|ĥel |Ψi =

N
X
i

N

1 X
hχi χj |χi χj i − hχi χj |χj χi i
hχi |ĥ1 (xi )|χi i +
2 i,j

(14)

sendo hχi χj |χi χj i e hχi χj |χj χi i as integrais de Coulomb e de troca:

hχi χj |χi χj i =

1
χi (x1 )χj (x2 )
χi (x1 )χj (x2 )
r12



(15)

Ou, na notação de integral:
Z

dx1 dx2 χ∗i (x1 )χi (x1 )

1 ∗
χ (x2 )χj (x2 )
r12 j

(16)

e

hχi χj |χj χi i =

1
χi (x1 )χj (x2 )
χj (x1 )χi (x2 )
r12



(17)

na notação de integral:
Z

dx1 dx2 χ∗i (x1 )χj (x1 )

1 ∗
χ (x2 )χi (x2 )
r12 j

(18)

O objetivo do método HF é obter a melhor função de onda utilizando um único determinante de Slater, isto é feito minimizando-se a energia, utilizando-se os multiplicadores de
Lagrange, sendo o vínculo, necessário para a técnica, a ortonormalidade dos spin-orbitais χ.
Com isso, a equação, que era de N elétrons, se transforma em N equações de um elétron, dando
origem às equações de Hartree–Fock:
fˆ(xi )χa (xi ) = a χa (xi )

(19)

No qual a é a energia do orbital, e fˆ é o operador de Fock de um elétron:
fˆ(xi ) = ĥ1 (xi ) +

N
X

(Jˆj (xi ) − K̂j (xi ))

(20)

j

Jˆj e K̂j são, respectivamente, os operadores de Coulomb e Troca:

Jˆj (xi )|χa (xi )i =



1
χb (xj ) |χa (xi )i
χb (xj )
rij
20

(21)


K̂j (xi )|χa (xi )i =


1
χa (xj ) |χb (xi )i
χb (xj )
rij

(22)

Ou, nas formas de integrais
Jˆj (xi )|χa (xi )i = |χa (xi )i

K̂j (xi )|χa (xi )i = |χb (xi )i

Z

χ∗b (xj )χb (xj )

Z

χ∗b (xj )χa (xj )

1
dxj
rij

(23)

1
dxj
rij

(24)

Essas equações serão resolvidas iterativamente, pois esse é um sistema de pseudoautovalor,
uma vez que o spin-orbital, sobre o qual o operador de Fock está agindo, depende da solução
de todos os outros orbitais para ser definido. Os passos são: a partir de um conjunto de
orbitais tentativa inicial, calculam-se os operadores, para, então, se calcular um novo conjunto
de orbitais. Se estes diferirem dos anteriores mais que os limites de convergência permitem, o
passo é repetido. Esses resultados finais, energia e orbitais, não são exatos, pois a interação
intereletrônica instantânea no Hamiltoniano é substituída por um potencial médio gerado por
todos os elétrons.
A solução exata para essas equações é a energia exata para o método HF, EHF , que difere
da energia exata para o Hamiltoniano não-relativístico com a aproximação BO, pela energia de
correlação, como é mostrado na equação 25, que é recuperada pelos métodos pós-HF.

Ecorr = Eexato − EHF

(25)

Esses métodos tratam a interação intereletrônica mais precisamente que o método HF, ao
adicionar a energia de correlação de diferentes formas.

2.3

Bases atômicas
Uma solução eficiente para as equações do método HF é possível empregando uma apro-

ximação em que a parte espacial é expandida em uma combinação linear de funções, cuja
expansão sobre um conjunto completo levaria ao valor exato. Porém, são feitas truncagens
nessas expansões, de diversas formas e tamanhos, para tentar descrever os sistemas de forma
precisa e para ter um custo de cálculo aceitável, já que o custo para o método HF, por exemplo,
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é equivalente ao número de funções de base elevado à quarta potência, em que fica evidente o
crescimento rápido.
Os orbitais hidrogenoides são guias para ditar as formas funcionais que irão ser utilizadas
na expansão. Em cálculos de estrutura eletrônica, as funções utilizadas mais parecidas com as
dos hidrogenoides são as funções chamadas de orbitais de Slater (Slater Type Orbitals - STO):

(26)

STO
ψnlm
(r, θ, φ) = N Ylm (θ, φ)rn−1 e−ζr

Em que, n, l e m são, respectivamente, o número quântico principal com valores de 1 a ∞, o
momento angular orbital com valores de 0 a n − 1 e o número quântico magnético com valores
de −l a +l. N é a constante de normalização, Ylm são os esféricos harmônicos reais. Essa
função, equação 26, tem duas partes: a parte angular, dependente do esférico harmônico, e a
parte radial, que traz decaimento em relação à distância de forma exponencial. A semelhança
com os orbitais hidrogenoides é um grande atrativo para sua utilização, porém, as STOs levam
a integrais muito complicadas para serem calculadas, o que faz sua utilização muito custosa.
Quando a exponencial em r é substituída por uma função gaussiana, e−αr , as integrais se
2

tornam bem mais simples de se resolver, em razão da propriedade das gaussianas, em que o
produto de qualquer quantidade de gaussianas tem como resultado uma função gaussiana. Os
orbitais do tipo gaussiano (Gaussian Type Orbitals - GTO) podem ser escritos em coordenadas
esféricas e cartesianas, respectivamente:

GTO
ψnlm
(r, θ, φ) = N Ylm (θ, φ)r2n−l−2 e−ζr

2

(27)

e
GTO
ψijk
(x, y, z) = N xi y j z k e−ζr

2

(28)

Em coordenadas cartesianas, a simetria angular é determinada pela soma dos coeficientes i, j
e k, em que i + j + k = l. Os GTOs têm diferenças relevantes em relação aos STOs, como a
derivada para orbitais do tipo s que é nula em r = 0. As GTOs, como decaem com o quadrado
da exponencial da distância, tendem a zero bem mais rapidamente do que os orbitais de Slater.
Para contornar esse problema, ao representar uma STO, são utilizadas mais GTOs, que, mesmo
com o maior número de função, permitem cálculos mais rápidos.
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Um tipo de representação importante é a base mínima, que seria o mínimo necessário de
funções para representar o sistema. Escolhendo como o mínimo necessário um STO para cada
elétron, as STO-kG seriam um tipo de base mínima. São orbitais que representam um orbital
de Slater, utilizando uma combinação linear de k orbitais gaussianos para representar a parte
radial. Quando os coeficientes dessa combinação linear são fixos e os expoentes também, tem-se
a chamada contração, onde as funções gaussianas que as compõem são denominadas primitivas.
Comumente, são utilizados STO-3G ou STO-6G, que têm o máximo de flexibilidade possível
como base mínima sem aumentar muito o custo computacional. Porém, como os expoentes
normalmente não são variados durante os cálculos, as bases mínimas têm pouca utilidade, pela
baixa precisão que representam alguns sistemas.
O próximo passo seria adicionar mais de uma função para representar cada orbital atômico,
o que daria origem as bases dupla-zeta (DZ), tripla-zeta (TZ), quádrupla-zeta (QZ) e assim por
diante. Isso quer dizer que, para representar um átomo do primeiro período (Li-Ne), usando a
base DZ, por exemplo, têm quatro funções s (duas funções 1s e duas funções 2s) e seis funções
p (duas funções 2p para cada coordenada cartesiana).
Como, usualmente, as características mais importantes de um sistema químico se darão
em seus orbitais de valência, a adição de mais funções é mais importante para descrever esses
orbitais atômicos, dando origem às bases de valência desdobrada (split-valence). As bases de
Pople [47–51] se utilizam disso, como a 3-21G, em que três funções gaussianas representam
cada orbital do caroço e os orbitais de valência são feitos por duas funções, uma composta de
duas gaussianas e outra não-contraída. Elas são denominadas dupla-zeta de valência (Valence
Double Zeta - VDZ). Nessa notação das bases de Pople, o primeiro número é o de funções
para representar os orbitais do caroço, e os números após o traço representam o de orbitais
combinados para representar os orbitais de valência.
Há ainda dois outros conceitos importantes, presentes em algumas bases de Pople, que
precisam ser descritos e que são sinalizados pelos símbolos “+” e “*”, como na base 6-31+G*.
O primeiro se refere à adição de funções de difusas, que são caracterizadas por terem um
expoente muito pequeno, fazendo o decaimento da parte radial ser mais devagar, ajudando na
descrição de densidades mais afastadas dos núcleos. O segundo se refere à adição de funções
de polarização, que são funções de momento angular mais alto, o que ajuda na descrição dos
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orbitais que participam de ligações. Há ainda a opção “**”, que seria para adicionar orbitais de
polarização, também, aos átomos de hidrogênio, o que não acontece na opção anterior.
Usando uma outra notação para os elementos do primeiro período, em que fica explícito
o número de funções de base, a base STO-3G ficaria (6s3p)/[2s1p]. Entre parênteses está
o número de funções primitivas e, entre colchetes, o número de funções contraídas. Para os
mesmos elementos, para a base 3-21G, temos (6s3p)/[3s2p], com a mesma quantidade de funções
primitivas. A diferença é que, para os orbitais de valência, a STO-3G contrai as três funções
gaussianas juntas, enquanto que, para a 3-21G, são duas funções gaussianas contraídas e uma
não-contraída, o que traz uma maior flexibilidade à base. Para a 6-31G, seria (10s4p)/[3s2p]
para os mesmos elementos.
Outro conjunto de bases importante é o de Dunning e colaboradores, a família de bases
consistentes na correlação (Correlation Consistent - cc) [52–63]. Esse conjunto, ao aumentar o
número de funções de base, converge ao limite de base completo (Complete Basis Set - CBS).
A relevância disso está em que, utilizando essas funções e aumentando o número de funções
de base, é possível estimar qual seria a energia que o método de estrutura eletrônica calcularia com uma base completa ou infinita. Essas bases são indicadas como cc-pVnZ, correlation
consistent polarized valence n-tuple zeta e, portanto, são bases da família cc, com n funções
para cada um dos orbitais de valência, sendo de valência desdobrada, e têm funções responsáveis pela polarização. Na Tabela 1, estão contidas as funções primitivas, as contraídas, as
polarizadas e o número total de funções, para a série cc-pVnZ, com n = D, T, Q, 5, 6, referente a todos os átomos dos três primeiros períodos da tabela periódica e para o hidrogênio.
A elas ainda podem ser adicionadas, como no caso das de Pople, funções difusas para cada
momento angular presente, em que é adicionado na notação o prefixo “aug”, o que significa
"aumentado"(augmented ). Ainda, há como considerar a correlação caroço-valência por meio
das bases cc-pCVnZ (correlation consistent core-valence polarized valence n-tuple zeta). Para
o caso de átomos mais pesados , podem ser utilizas bases do tipo cc-pVnZ-PP, nas quais os
elétrons associados aos orbitais de caroço são descritos por um pseudopotencial.
Outro tipo de base que utiliza a metodologia de valência desdobrada é a de Ahlrichs e
colaboradores, presente em duas versões, a antiga e não mais usual com o prefixo def- [64,65], e
a nova com prefixo def2- [66, 67]. Essas bases foram construídas para todos os elementos entre
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Tabela 1: Funções primitivas, contrações, funções de polarização e tamanho (número total de
funções) para as bases consistentes na correlação (cc-pVnZ, n = D, T, Q, 5, 6).
Base
cc-pVDZ
cc-pVTZ
cc-pVQZ
cc-pV5Z
cc-pV6Z

Prim.
(4s)
(5s)
(6s)
(8s)
(10s)
Prim.

cc-pVDZ
cc-pVTZ
cc-pVQZ
cc-pV5Z
cc-pV6Z

(12s8p)
(15s9p)
(16s11p)
(20s12p)
(21s14p)

Hidrogênio
Contr.
Pol.
[2s]
[3s]
[4s]
[5s]
[6s]

(1p)
(2p1d)
(3p2d1f )
(4p3d2f 1g)
(5p4d3f 2g1h)

2º Período
Contr.
Pol.
[4s3p]
[5s4p]
[6s5p]
[7s6p]
[8s7p]

(1d)
(2d1f )
(3d2f 1g)
(4d3f 2g1h)
(5d4f 3g2h1i)

Tam.
5
14
30
55
91
Tam.
18
34
59
95
144

Prim.
(9s4p)
(10s5p)
(12s6p)
(14s8p)
(16s10p)
Prim.
(14s11p5d)
(20s13p7d)
(21s16p9d)
(26s17p9d)
–

1º Período
Contr.
Pol.
[3s2p]
[4s3p]
[5s4p]
[6s5p]
[7s6p]

(1d)
(2d1f )
(3d2f 1g)
(4d3f 2g1h)
(5d4f 3g2h1i)

3º Período
Contr.
Pol.
[5s4p1d]
[6s5p1d]
[7s6p1d]
[8s7p1d]
–

(1d)
(2d1f )
(3d2f 1g)
(4d3f 2g1h)
–

Tam.
14
30
55
91
140
Tam.
27
43
68
104
–

H-Rn. As duas versões incluem a descrição de alguns orbitais do caroço por um pseudopotencial
(PP) para os elementos entre Rb-Rn.
A nova versão é focada na construção dessas bases com o PP aplicado a poucos orbitais. É
escolhido assim, porque, dessa forma, é possível adicionar efeitos relativísticos à base, enquanto
se mantém um número correto de elétrons tratados explicitamente. Outra diferença é o número
de moléculas usadas para comparar os resultados da base, para otimizar seus parâmetros, sendo
utilizadas, como grupo de teste, mais de 300 moléculas, que representam os estados de oxidação
mais comuns para quase todos os elementos, excluindo-se os lantanídeos. Elas vêm em variados
tamanhos, sendo a menor def2-SV(P), que é de qualidade DZ, com função de polarização f
para os elementos do bloco p e uma função p difusa para os elementos do bloco d, porém sem
polarização para o hidrogênio e sem função de polarização f para os elementos do bloco d.
O próximo conjunto de funções, em tamanho, seria a def2-SVP, que inclui polarização para
os hidrogênios e para os metais de transição. O seguinte é a tripla-zeta, def2-TZVP, com um
grupo de função de polarização, e a def2-TZVPP com dois grupos. As maiores conjuntos desta
família são de qualidade quadrupla-zeta nas suas formas def2-QZVP e def2-QZVPP. As bases
com dois grupos de polarização são utilizadas para cálculos pós-HF, com alto grau de correlação.
As base com um grupo são suficientes para alcançar o limite da base para métodos de menor
nível, como os da teoria do funcional de densidade (DFT do inglês Density Functional Theory).
Outras formas, com mais funções difusas, foram desenvolvidas posteriormente [68]. Porém, elas
não influenciaram no desenvolvimento dessas bases que usaram a de maior qualidade como um
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padrão interno.

2.4

Teoria do funcional de densidade
Uma alternativa para o problema de encontrar a função de onda que descreva o sistema, que

terá 3N variáveis espaciais, onde N é o número de elétrons, é utilizar a densidade eletrônica ρ(r),
quantidade tridimensional real, com interpretação mais simples, reduzindo a dimensionalidade
do problema. Essa metodologia se faz necessária por causa do crescimento exponencial da
complexidade que há com o número de elétrons no sistema [69, 70]. Nesse formalismo, todas as
observáveis do sistema serão obtidas através de funcionais da densidade eletrônica.
A primeira utilização da densidade eletrônica para determinar as características do sistema
foi feita na teoria de Thomas [71] e de Fermi [72], que, apesar de não conseguir descrever
nenhuma ligação química [73], já introduzia a ideia de elétrons interagentes se movendo em um
potencial externo v(r), com uma relação direta entre esse potencial com a densidade eletrônica
[69]. No método Thomas–Fermi (TF), a densidade de energia cinética é aproximada como
sendo igual àquela gerada por uma nuvem de elétrons uniforme não interagentes, enquanto a
repulsão inter-eletrônica é aproximada pela energia clássica eletrostática, ficando da seguinte
forma a energia eletrônica do sistema:

TF
Eele
[ρ(r)]

3
= (3π 2 )2/3
10

Z
ρ

5/3

3

Z

(r)d r +

1
ρ(r)v(r)d r +
2
3

Z Z

ρ(r1 )ρ(r2 ) 3 3
d r1 d r2
|r1 − r2 |

(29)

O primeiro termo representa a energia cinética; o segundo, a energia da interação do elétron
com o núcleo e; o terceiro, a repulsão eletrônica. v(r) é:

v(r) =

M
X
α=1

Zα
|r − Rα |

(30)

As integrais são por todo o espaço. Essa energia é, então, minimizada com as seguintes condições:
Z
n(r) ≥ 0,

n(r)d3 r = N

(31)

As falhas desse método são variadas: não tem a energia de troca, que, posteriormente, foi
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adicionada por Dirac, dando origem ao método Thomas–Fermi–Dirac (TFD) [74]; não leva em
conta a correlação eletrônica; a obtenção da energia cinética por meio de uma nuvem eletrônica
homogênea.
O uso da densidade eletrônica para calcular as características do sistema foi utilizado no
método TFD sem uma comprovação de ser válido. A prova de que a densidade eletrônica
era capaz de fornecer as observáveis do sistema foi dada pelos teoremas de Hohenberg–Kohn
[75]. São eles que dão a justificativa para o formalismo de Kohn–Shan [76], que é o método
utilizado pelas implementações modernas, o que tornou DFT aplicável para estudos de química
computacional.
O primeiro teorema é aquele que relaciona o potencial externo a densidade eletrônica, de
forma unívoca. Essa prova se dá por redução ao absurdo, da seguinte forma: para um sistema
de N elétrons em um estado não degenerado sujeito a um potencial v1 (r), caracterizado pela
função de onda Ψ1 , a energia é:
Z
E1 = hΨ1 | Ĥ1 |Ψ1 i =

v1 (r)ρ(r)d3 r + hΨ1 | (T̂ + Û ) |Ψ1 i

(32)

Ĥ1 é o Hamiltoniano total correspondente a v1 (r); Û e T̂ são os operadores da energia de
interação elétron-elétron e energia cinética eletrônica, respectivamente.
Assumindo que existe um segundo potencial v2 (r), que é diferente do primeiro, além de
uma constante somada, e, que tem um estado fundamental diferente, Ψ2 , que difere de Ψ1 por
mais de uma fase, porém, com a mesma densidade eletrônica, sua energia será:
Z
E2 = hΨ2 | Ĥ2 |Ψ2 i =

v2 (r)ρ(r)d3 r + hΨ2 | (T̂ + Û ) |Ψ2 i

(33)

Utilizando-se do princípio variacional, chegamos à:
Z
E1 < hΨ2 | Ĥ1 |Ψ2 i =

Z

3

v1 (r)ρ(r)d r + hΨ2 | (T̂ + Û ) |Ψ2 i = E2 +

[v1 (r) − v2 (r)]ρ(r)d3 r (34)

Da mesma forma, para E2 , considerando que não foi assumido o estado como não degenerado,
pode-se, então, ser menor ou igual, ficando:
Z
E2 ≤ hΨ1 | Ĥ2 |Ψ1 i =

Z

3

v2 (r)ρ(r)d r + hΨ1 | (T̂ + Û ) |Ψ1 i = E1 +
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[v2 (r) − v1 (r)]ρ(r)d3 r (35)

Somados os dois lados da inequação, as integrais se anulam, levando a:

E1 + E2 < E2 + E1

(36)

Esta, no entanto, é uma afirmação falsa, provando que outro potencial externo, que não difira
apenas na soma de uma constante, não pode levar à mesma densidade eletrônica ρ(r).
Como a densidade é definida unicamente pelo potencial externo e este determina o Hamiltoniano que terá como autofunção a função de onda Ψ do estado fundamental, então, a função
de onda deve ser definida unicamente pela função de densidade eletrônica ρ(r). Ou seja, a
função de onda é um funcional da função de densidade eletrônica, Ψ[ρ(r)]. Consequentemente,
a energia total também é um funcional da densidade E[ρ(r)]. Como a energia total depende
dos operadores de energia cinética e de interação eletrônica, esses também são funcionais da
densidade eletrônica, F [ρ(r)]. A energia de interação entre os elétrons e os núcleos é dada como
indicado anteriormente, na equação 29:
Z
hΨ| V̂ |Ψi =

v(r)ρ(r)d3 r

(37)

Então, a energia final fica escrita, como um funcional, da seguinte forma:
Z
E[ρ(r)] = F [ρ(r)] +

v(r)ρ(r)d3 r

(38)

O segundo teorema é o princípio variacional para a densidade eletrônica, em que a densidade eletrônica correta para o estado fundamental é aquela que minimiza a energia [77]. Seja
Ψ0 a função de onda do estado fundamental, com densidade ρ0 e energia E0 . Seja Ψ1 uma
função de onda, diferente do estado fundamental, com densidade ρ1 e energia E1 . Então:

E0 [ρ0 (r)] = hΨ0 | Ĥ |Ψ0 i

(39)

E1 [ρ1 (r)] = hΨ1 | Ĥ |Ψ1 i

(40)

Como E0 é o estado de menor energia:

E1 [ρ1 (r)] ≥ E0 [ρ0 (r)]
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(41)

Portanto, qualquer estado com uma função de onda que defina uma densidade eletrônica diferente do estado fundamental, terá uma energia maior que a deste.
Para escrever a energia cinética do problema, conhecendo-se a densidade eletrônica, se for
feito como no método TF, teríamos uma aproximação grosseira, mesmo para o caso dos elétrons
não interagentes. Por sua vez, utilizando-se o método semelhante ao de Hartree para fazer o
cálculo, a energia, para o caso das partículas que não interagem, seria exata.
A densidade eletrônica para um sistema com N elétrons, integrável ao número de elétrons
no sistema, é definida pelos orbitais de um elétron, ψj (r), da seguinte forma:

ρ(r) =

N
X

|ψj (r)|2

(42)

j=1

Dessa forma, o funcional agora pode ser dado dependendo da densidade e dos orbitais de
uma partícula:
E[ρ(r)] = T [ρ(r)] + V [ρ(r)] + J[ρ(r)] + Exc [ρ(r)]

(43)

T é o funcional de energia cinética para partículas não interagentes, dado da seguinte forma:

T [ρ(r)] =

N Z
X

ψj∗ (r)



j=1


1 2
∇ ψj (r)d3 r
2

(44)

O funcional V [ρ(r)] é o de interação núcleo-elétron:
Z
V [ρ(r)] =

v(r)ρ(r)d3 r

(45)

E o funcional J[ρ(r)] é a energia de repulsão coulômbica clássica dos elétrons:
Z Z
J[ρ(r)] =

ρ0 (r)ρ(r)

1
d3 rd3 r 0
0
|r − r |

(46)

Exc é o funcional de troca e correlação adicionado para corrigir a energia cinética para o
caso de partículas interagentes e adicionar a troca e a correlação, porém ele não tem sua forma
conhecida. Esse é o fato que limita a teoria do funcional de densidade de ser exata.
Para poder aplicar o método variacional, como no caso do HF, tem se um último passo,
que é criar uma aproximação para o Exc . Então, primeiramente, define-se variação do funcional
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Exc em relação à variação na densidade:

vxc =

δExc
δρ

(47)

Que é o funcional derivativo Exc em relação a ρ(r). Por esse potencial incluir o potencial de
troca, ele deve ser não-local.
Todos esses potenciais podem ser aplicados em uma equação de autovalor para os orbitais
de um elétron:
(48)

ĥKS
j ψj = j ψj
O operador de Kohn–sham é definido como:
M

ĥKS
j

X
1
Zα
+
= − ∇2j −
2
|r
−
R
|
j
α
α

Z
ρ(rj )

1
dr 0 + vxc
rj − r 0

(49)

A determinação vxc é feita de forma a ajustar parâmetros que faça com que o funcional reproduza
valores experimentais.
A aproximação mais simples para o funcional Exc [ρ(r)] é a LDA (Local Density Aproximation) ou seu formalismo spin-polarizado LSDA (Local Spin Desity Aproximation):
LDA
Exc
[ρ(r)]

Z
=

exc [ρ(r)]ρ(r)dr

(50)

No qual exc é a energia de troca e correlação para cada elétron em um sistema de uma nuvem
de elétrons uniforme. A parte de troca ex é exatamente definida para a nuvem uniforme. Já a
parte de correlação ec foi primeiramente estimada por E. P. Wigner [78]. Podendo-se defini-los
de forma separada:
Exc = Ex + Ec

(51)

Com:
Z
Ex =

ex [ρ(r)]ρ(r)dr

(52)

ec [ρ(r)]ρ(r)dr

(53)

Z
Ec =

Sendo esse um método a priori correto apenas para o caso de uma nuvem de elétrons
uniforme, era esperado só prever bem para o caso de sistemas que o gradiente de variação
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fosse pequeno. Apesar disso, o método apresentou bons resultados para variados sistemas [69].
Para superar essas falhas já esperadas, adicionar uma dependência do seu gradiente leva à
aproximação GGA (Generalized Grandient Aproximation). De uma maneira geral, eles são
gerados da seguinte forma:

ExGGA [ρ(r)]

=

ExLDA [ρ(r)]


+ ∆Ex

|∇ρ |
4/3
ρ (r)



(54)

Um dos primeiros funcionais de troca GGA foi proposto por Becke [79] (B ou B88), que corrigia
a energia de troca do LDA, com ∆Ex igual a:
∆ExB88 = −βρ1/3

x=

x2
1 + βx sinh x−1

|∇ρ |
4/3
ρ (r)

(55)

(56)

β é ajustado a partir de dados conhecidos.
Vários outros funcionais GGA foram propostos. Um deles é o de Lee, Yang e Parr
(LYP) [80, 81]. Os parâmetros nesse método são calculados a partir de um conjunto de dados conhecidos para o átomo hélio. Esse funcional, combinado ao B88, forma o BLYP.
Uma extensão ao método GGA é o meta-GGA, em que, além da primeira derivada, o
gradiente, utiliza-se também a segunda derivada da densidade eletrônica. Alguns exemplos
desses funcionais são os B95 [82] e B98 [83].
Existem também, os funcionais híbridos que incluem o termo de troca exato utilizando o
método HF, e incluí-o ao GGA. O mais popular dos funcionais híbridos é o método B3LYP [84],
com a equação geral:
B3LYP
Exc
= (1 − a)ExLSDA + aExHF + b∆ExB88 + (1 − c)EcLSDA + cEcLYP

(57)

Com os parâmetros a, b e c com valores iguais à 0,20, 0,72 e 0,81.

2.5

Redes neurais
Os métodos de aprendizado de máquina são variados e amplamente aplicados à análise de

dados [85, 86]. Utilizando características, como cargas, coordenadas, tamanhos, imagens, que
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são tratadas de forma sistemática para prever propriedades ou classificar. Quando, além dos
dados, é fornecido também o resultado, o método é chamado de "aprendizado supervisionado"
[86]. Com isso, ao se definir uma função pelo ajuste de seus parâmetros, é possível prever os
resultados para regiões entre pontos.
As redes neurais, enquanto método de aprendizado de máquina, foram desenvolvidas com
base no comportamento do cérebro de um indivíduo durante o processo de aprendizagem,
sendo compostas por unidades que são ativadas de acordo com os dados de entrada, simulando
o funcionamento de um neurônio ativado por impulso nervoso ao receber estímulos [87].
O esquema que define a rede neural pode ser visto como camadas compostas por unidades,
chamadas de neurônio. A primeira camada, chamada de camada de entrada, tem como valor,
para cada neurônio, um dos parâmetros fornecidos. A próxima camada inicia as camadas
escondidas, que vão ter seus valores dependentes de cada unidade da camada anterior. Essas
camadas podem ter um número arbitrário de neurônios.
Então, são enviados à camada de saída, que é composta por apenas um neurônio. Um
esquema que ilustra as conexões entre os neurônios é mostrado na Figura 1.
O valor do neurônio é o valor da função de ativação, cujo argumento é a soma de todos
os valores dos neurônios da camada anterior, multiplicado por um parâmetro denominado
peso, somados também a um termo denominado viés ou tendência (do inglês bias). Se a
função de ativação escolhida for a função identidade, o resultado obtido seria equivalente a
uma regressão linear. Para regressões não lineares, existem algumas opções, sendo uma delas, a
tangente hiperbólica, que permite, mais facilmente, uma curva suave, ao se escolher parâmetros
corretos [88]. O neurônio k da camada α é matematicamente representado na equação 58.
Nα−1

ykα = fi

bαk +

X

!
α α−1
wjk
yj

,

(58)

j=1

em que Nα−1 é o numero de neurônios na camada α − 1 e j é um neurônio da camada α − 1. O
α
parâmetro wjk
é o peso da conexão do neurônio k da camada α com o neurônio j da camada

α − 1 e bαk é o viés do neurônio k da camada α, sendo ambos determinados durante o processo
de treinamento da rede neural por uma regressão não linear. A função de ativação fi é a
função hiperbólica tangencial [89]. Vale notar que para a camada de saída é utilizado a função
identidade, para fornecer um valor escalar que não esteja entre −1 e 1.
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Figura 1: Diagrama de uma rede neural do tipo feed-foward com duas camadas escondidas
Existem vários parâmetros a serem definidos em uma rede neural, que podem levar a
resultados melhores ou piores, mas apenas alguns serão destacados. Um deles é o tamanho da
rede neural. Uma técnica para determinar a quantidade de camadas e o numero de neurônios nas
camadas é começar com uma camada escondida do tamanho da camada de entrada, e, a partir
disso, construir redes neurais maiores, considerando que, ao aumentar, o custo computacional
também cresce, assim como a possibilidade de overfitting, que acontece se o modelo previsto
se ajusta aos dados fornecidos, porém ao fazer previsões para pontos, fora do conjunto de
treinamento, tem erros grandes [88].
O fator de regularização é outro parâmetro relevante, que utiliza o método de penalização
L2, equação 59, permitindo, quanto maior for, uma regularização maior ao direcionar os pesos
mais perto possível de zero.
Ni
λ X
wi 2
L2 =
Ni i=1

(59)

Para ser feita a regularização, o termo L2 é incluído na função a ser minimizada, equação
60, podendo-se controlar a influência da regularização na determinação dos parâmetros e no
desempenho do modelo, pelo valor do λ. Na prática, esse parâmetro pode reduzir a importância
de cada valor individual dos dados de entrado, privilegiando a suavidade do modelo final,
podendo levar a underfitting, se muito grande, e overfitting, se muito pequeno.
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Na
1 X
|Êa − Ea |2 + L2.
Perda(Ê, E, w) =
Na a=1

(60)

O termo Êa é a energia calculada pelo método de estrutura eletrônica e o Ea é a calculada pela
rede neural. Na é o número de pontos usado para o treino da rede. O termo Ni é o número
total de neurônios na rede neural.
Outro fator de destaque é o estado randômico, o qual é utilizado para escolher um valor
aleatório inicial dos pesos e vieses que serão depois otimizados por gradiente. Uma vez que a
otimização pode resultar em mínimos locais, selecionar propriamente um estado inicial pode
levar a valores mais próximos do mínimo global. Desta forma, é necessário construir várias
redes neurais e selecionar a que apresentar menor erro.
Como um exemplo, o valor final do neurônio da camada de saída, y13 , calculado para a figura
1, com três neurônios em cada das duas camadas escondidas, e três neurônios de entrada, é
dado pela equação 61
V (RN N ) = y13 = b31 +

3
X

3
wi1

tanh b2i +

i=1

3
X

2
wji
tanh b1j +

j=1

3
X

!!!!
1 0
wkj
yk

(61)

k=1

A expansão dos termos para no yk0 , pois esse é o valor da camada de entrada.

2.6

Correção por dispersão
Métodos padrão DFT ao calcular a energia eletrônica de moléculas, que estão ligadas

apenas por interações de dispersão das forças de London, obtém estruturas não ligadas, ou
mais fracamente ligado que o correto, por não considerar esse efeito de correlação [90]. Existem
algumas formas para adicionar essa correção. A mais utilizada é a DFT-D que tem a formula
geral [91]:
DFT-D
=−
Edisp

X

X

AB n=6,8,10...

sn

CnAB
fdamp (RAB ),
n
RAB

(62)

onde AB são pares de átomos do sistema, CnAB são os coeficientes de dispersão para cada par
de átomos, RAB é a distância dos átomos A e B, e sn é um parâmetro para o valor se adequar
ao funcional escolhido. fdamp (RAB ) é a função de damping. Ela determina o comportamento a
curtas distâncias da dispersão, evitando singularidades com RAB próximo de zero. A equação
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63 à representa, onde RAB
é o raio de corte para a diatômica, sr,n é uma função dependente do
0
raio [92], e γ da a velocidade que essa função muda o valor.
−γ
fdamp (RAB ) = 1 + 6(RAB /(sr,n RAB
0 ))

(63)

Essa é uma correção semiclássica pela adição desse termo, para cada par de átomos no
sistema, ao valor final do cálculo de estrutura eletrônica. Esse método de adição tem como
vantagem a não alteração da função de onda, sendo não necessária a revisão dos métodos já
existentes para conseguir utilizar a correção. É simples numericamente, não aumentando o
custo computacional [93].
Um problema com o método é que a função de damping faz com que à curtas distâncias
essa energia vá a zero, porém, não há motivos para que essas forças fracas deixem de existir
quando os átomos estão próximos. Então Becke e Johnson propuseram uma correção (DFTD3(BJ)) [94–97], a equação 64, que elimina a função de damping, e, para que não tenha divisão
por zero, soma-se uma constante no denominador
D3(BJ)

Edisp

=−

XX

sn

AB n=6,8

CnAB
n
0
RAB
+ [f (RAB
)]n

(64)

sendo
0
0
f (RAB
) = a1 RAB
+ a2

(65)

0
é definido pela seguinte relação
a1 e a2 são parâmetros introduzidos para realizar o ajuste. RAB

[97]:
s
0
RAB
=

2.7

C8AB
C6AB

(66)

Superfície de energia potencial
A SEP tem sua origem a partir da aproximação BO, em que os elétrons se ajustam instan-

taneamente a configuração de energia mínima para o estado eletrônico, durante o movimento
nuclear, por terem velocidade muito maior que a dos núcleos, por causa da massa menor [98].
Essa descrição dá origem à SEP adiabática, ou seja, sem mudança no estado eletrônico da
molécula. Então, pode-se definir uma função que a descreva, sendo dependente de 3N − 6
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variáveis, que são as coordenadas internas para os graus de liberdade nucleares, com N sendo o
número de átomos no sistema. No caso das moléculas diatômicas, é dependente apenas de uma
variável. Uma vez determinada, ela pode ser utilizada nos estudos de dinâmica, tanto clássica
quanto quântica.
A dificuldade na definição dessa função se dá pela falta de uma forma funcional que consiga representar todos os casos possíveis, com seus mínimos, vales, pontos de selas e outras
complicações que podem existir. Apesar disso, há determinações de funções empíricas em que
a função é definida e, na prática, só é necessário ajustar alguns poucos parâmetros da função.
Alguns exemplos são o Oscilador de Morse Expandido (do inglês Expanded Morse Oscillator ),
a Função Energia Potencial Generalizada (do inglês Generalized Potential Energy Function),
entre outras [28].
Algumas características são importantes na função da SEP. Ela precisa ser contínua, e
sua derivada também. Isso acarreta a necessidade de uma curva que se conecte suavemente,
da parte atrativa para a dissociação e em distâncias curtas, quando há repulsão. Idealmente,
a função deve ter algumas simetrias, como invariânica da energia eletrônica com relação a
translações, rotações e permutação de átomos iguais. Além de, obviamente, a previsão próxima
aos pontos obtidos por cálculos de estrutura eletrônica ou os obtidos experimentalmente.
Utilizando a SEP pode-se fazer estudos de dinâmica, determinando seção de choque, constante de velocidade e outras grandezas. Seria possível realizar dinâmica utilizando o método
on-the-fly, porém, esse método pode se tornar muito proibitivo para realizar as simulações, já
que terá de se resolver para cada ponto a equação de Schrödinger eletrônica, enquanto a SEP
gera uma generalização para todos eles por uma função, a partir de alguns pontos gerados por
métodos de estrutura eletrônica.

2.8

Otimização de geometria
Estudar a geometria de moléculas é um dos focos da química. Essa geometria medida

seria um mínimo na SEP dessa molécula. Também é possível determinar geometrias de outras
partes importantes envolvidas em reações, que talvez não sejam possíveis de isolar e observar
experimentalmente, como estados de transição e alguns intermediários.
Procurar esses pontos estacionários na SEP é desafiador por ser dependente de 3N − 6
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variáveis para N > 2, em que N é o número de átomos na molécula.
A ideia geral para a minimização é: sendo a energia E correspondente a coordenada
R1 † = (R1 , R2 , ..., R3N ), se desejamos calcular a energia de outro ponto R2 , podemos, a partir
de um deslocamento dessa coordenada, em que q = R2 − R1 , obtê-la utilizando uma expansão
em série de Taylor:
1
E(R2 ) = E(R1 ) + f (R1 )q + q† H(R1 )q + ...
2

(67)

Os elementos do vetor gradiente são:

fi =

∂E(R1 )
∂Ri

(68)

∂ 2 E(R1 )
∂Ri ∂Rj

(69)

Já os elementos do Hessiano são:

Hij =

Da mesma forma que podemos resolver por uma expansão em série de Taylor para a
energia, podemos fazer o mesmo para o gradiente, que, se truncado no primeiro termo, fica da
seguinte forma:
f (R2 ) = f (R1 ) + H(R1 )q

(70)

f (R1 ) = −H(R1 )q

(71)

No ponto em que R2 = Re :

Porque f (Re ) = 0.
A solução para essa equação se dá fazendo um produto pela esquerda, nos dois lados da
equação, por −H−1 . Então:
q = −H−1 (R1 )f (R1 )

(72)

Estando R1 próximo o suficiente de Re , essa equação traz a solução para o problema.
A energia de E(Re ), por ser um ponto estacionário, tem a primeira derivada igual à zero:
1
E(Re ) = E(R1 ) + q† H(R1 )q
2
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(73)

A partir dessa perspectiva geral, tem-se uma forma de calcular o passo a ser dado para a
minimização de uma função. Para tanto, consideram-se conhecidos o gradiente e o hessiano.
Porém, os algoritmos de otimização podem ser dividos em quatro grandes grupos: 1) métodos
sem os gradientes; 2) métodos com gradiente e segunda derivada numéricos; 3) métodos com
gradiente analítico e segunda derivada numérica e; 4) métodos com gradiente e segunda derivada
analíticos.
O mais desejável seria ter o gradiente e a segunda derivada analíticos, pois utilizaria o
máximo de informação para esses cálculos. Porém, só é considerável utilizar essa metodologia
se a primeira e a segunda derivadas pudessem ser obtidas ao mesmo tempo e com a mesma
facilidade que a energia, o que, geralmente, não é o caso. Normalmente, a primeira derivada
e a energia podem ser obtidas com a mesma facilidade, enquanto a segunda derivada, não.
Sendo assim, o caso mais utilizado é o com a primeira derivada analítica e a segunda derivada
numérica. Também, há vezes que nem a primeira derivada analítica estará disponível e terão
de ser usadas ela e a segunda numéricas.
O que ajuda a acelerar a procura por pontos estacionários na SEP é que a segunda derivada
é utilizada apenas para indicar o tamanho do passo que será dado, já que a direção é obtida pelo
gradiente. Então, como forma de diminuir o custo computacional, o hessiano, normalmente, é
solucionado apenas de forma aproximada [45].

2.9

Coordenada de reação intrínseca
Coordenada de reação intrínseca (IRC do inglês Intrinsic Reaction Coodinate) é definido

como o caminho de energia mínima que passa por um estado de transição, com deslocamento
infinitamente lento [99, 100]. A direção do deslocamento inicial é dado pela coordenada normal
que tem frequência imaginária.
O método IRC funciona da seguinte forma: a partir do estado de transição, calcula-se as
frequências para todos os modos normais e é dado um passo na direção do modo normal com
valor negativo. Estando agora em um ponto R0 , em que o gradiente não é zero, calcula-se
o tamanho e direção do passo pelo gradiente multiplicado por uma constante a, que é um
parâmetro ajustável, ficando:
∆R0 = −a∇E0
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(74)

Em que E0 é a energia potencial no ponto R0
Então, as coordenadas do novo ponto é:

R1 = ∆R0 + R0

(75)

Esse passo, normalmente, não vai cair na curva da coordenada de reação. Então, para encontrar
esse caminho mínimo de energia é feito uma busca linear sobre uma direção D, definida como:

D=−

∇E0
∇E1
+
|∇E0 | |∇E1 |

(76)

Essa reta que passa por D, vai dar origem ao ponto Rd , que se feito um vetor, do ponto R1 até
ele, dará origem a uma bissetriz do ângulo formado pelos vetores ∆R0 e ∇E1 .
É seguido na direção D, dando um passo que terá seu tamanho controlado por alguma
constante. Se, após esse passo, a energia calculada é maior que E1 o passo é dividido ao meio,
se menor, é dobrado. Então, é definido o novo ponto R2 , na curva de energia potencial da
coordenada intrínseca de reação, a partir de um ajuste quadrático utilizando esses três pontos.
Com R2 sendo o novo ponto de partida, repete-se o processo até atingir um dos mínimos. Esses
passos podem ser vistos esquematicamente na Figura 2.
Esse processo precisa de duas determinações de energia e gradiente para cada ponto de
transição do R0 ao R2 e duas avaliações de energia, para o ajuste quadrático, para encontrar
o novo ponto, R2 .

2.10

Elástico deslocado

Encontrar um estado de transição partindo de um mínimo, passando pelo caminho de
menor energia que os conecta, é um problema que já teve diversos métodos propostos como
solução. Têm os que começam a partir de um mínimo e, então, sobe-se sequencialmente pelo
caminho que a energia aumenta mais devagar [101–104]. Porém, nem sempre esse caminho leva
a um ponto de sela, não encontrando o caminho de energia miníma (MEP, do ingles minimum
energy path ). Um método bastante efetivo, porém muito caro, é feito calculando-se os modos
normais a partir de uma aproximação harmônica, então, caminha-se por esses modos normais
até encontrar um ponto de sela [105, 106]. Entretanto, cada passo nessa otimização precisa
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R1
-∇E1

R2
-a∇E0
Rd

R0
D

Figura 2: Esquema ilustrando uma iteração do método IRC. O processo é repetido até encontrar o ponto estacionário na SEP. Os pontos R0 , R1 e R2 são as coordenadas envolvidas na
otimização. A curva indica a coordenada de reação.
avaliar e diagonalizar o hessiano, sendo limitados à sistemas pequenos.
Outro tipo de método parte de estabelecer duas condições limite, que seriam os dois mínimos a serem conectados e, então, segue-se a coordenada de progressão, que normalmente é
determinada como uma regressão linear entre os dois mínimos, calculando os pontos sequencialmente que, então, são minimizados em relação a energia, em todas as outras 3N −1 coordenadas,
em que N é o número de átomos no sistema. Esse caminho acaba sendo dependente dos pontos
iniciais, podendo errar o MEP [107, 108].
Para solucionar esses problemas, os métodos chain-of-states geram várias imagens, chamadas de estados, entre os dois pontos de mínimo na SEP, e são minimizados simultaneâmente.
Esse método, além de melhorar a precisão, permite aumentar muito a velocidade com que é feita
a busca pelo MEP, em relação aos métodos sequenciais, pois, como a minimização é concertada,
é possível a paralelização dos cálculos [104].
Um problema a ser resolvido, nos métodos chain-of-states, é controlar para que, durante a
minimização, os pontos não se sobreponham. O tipo de método que resolve isso é baseado em
molas que ligam esses pontos adjacentes, o mais simples deles é o plain elastic band (PEB), que
pode ser interpretado como que contendo molas ligando os estados com comprimento natural
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zero, definindo uma função para o objeto como:

S

PEB

(R1 , ..., RP −1 ) =

P
X

V (Ri ) +

i=0

P
X
Pk
i=1

2

(Ri − Ri−1 )2

(77)

Onde R0 e RP são os pontos inicial e final, que devem se manter fixos durante a minimização,
para encontrar o MEP. O comprimento natural pode ser visto no segundo somatório, onde a
subtração da posição de equilíbrio é feito nas coordenadas do ponto anterior, indicando que há
força após qualquer deslocamento.
A força, agindo na imagem i, no PEB é:
Fi = −∇V (Ri ) + Fsi

(78)

Fsi ≡ ki+1 (Ri+1 − Ri ) − ki (Ri − Ri−1 )

(79)

Em que:

Essas equações são interpretadas como sendo a força agindo pelo gradiente de energia, somada
a força resultante dois dois elásticos, que liga o ponto ao próximo e ao ponto anterior.
O problema com esse método é que se escolher um k muito grande, como k = 1, o elástico
fica muito duro e acaba passando longe do ponto de sela, porque a força agindo na perpendicular,
ou seja, na direção da ligação linear entre os dois mínimos, é muito grande. E se, a constante
é menor, o gradiente da energia acaba tendo uma maior importância, então os pontos acabam
deslocando do topo de energia, pois o gradiente acaba tendo maior peso do que a força da mola
que conecta os pontos, tendo menos pontos nessa parte de maior importância, diminuindo
a resolução do ajuste nessa região, assim falhando em prever o estado de transição e, por
consequência, o MEP.
Se levarmos o número de imagens P ao infinito, a equação 77 fica:
S PEB = P

Z

k(P ) dR
dλ V (R(λ)) +
2P dλ

2

!
(80)

k(P ) é uma constante da mola dependente do número de imagens, como uma resultante de
todas as molas. Se k(P )/2P vai para um número não zero, a dureza da mola aumenta, e então,
acontecerá o caso já descrito, mais próximo da perpendicular do MEP. Mesmo quando k(P )/2P
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vai a zero, conforme P vai ao infinito, essa função pode não passar pelo ponto de sela. Isso pode
ser visto se imaginarmos uma particula clássica se movendo numa SEP com um poço. Então,
p
minimizar S PEB corresponde a dinâmica d2 R/dt2 = ∇V , onde t = λ P/k(P ). Então, se tiver
uma curvatura na região do ponto de sela, a imagem terá uma força agindo perpendicularmente
ao caminho, não passando pelo MEP.
Para consertar isso, durante a minimização, no método NEB (do inglês nudged elastic
band ), a componente perpendicular da força da mola e a componente paralela da força verdadeira, aquela originada do potencial, são truncadas. A força na imagem i então fica:
F0i = −∇V (Ri )|⊥ + Fsi |k

(81)

A projeção perpendicular ao gradiente do potencial na imagem i:

∇V (Ri )|⊥ = ∇V (Ri ) − ∇V (Ri )|k

(82)

E a força originária da mola, na imagem i:
Fsi |k = Fsi − Fsi |⊥

(83)

A combinação dessa parte paralela ao elástico e a parte perpendicular do potencial é o que
da origem ao deslocamento do elástico deslocado. Assim, a força do elástico não interfere na
parte perpendicular da minimização, ou seja, nas coordenadas perpendiculares da qual conecta
os dois mínimos. Assim, o elástico só vai influenciar na distribuição de imagens pelo caminho,
e não nele próprio. E, ao considerar apenas o gradiente de forma paralela, faz com que não
aconteça dos pontos deslocarem do topo da energia potencial, corrigindo assim os dois problemas
que tinha no PEB [104, 109].

3

Procedimentos
A seção dos procedimentos se divide em duas grandes partes. A primeira consiste nos

cálculos de estrutura eletrônica, que vão gerar os pontos a serem ajustados pela função calculada
pela rede neural, bem como no cálculo das constantes espectroscópicas que servirão como
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comparação dos pontos estacionários da SEP da reação Fe + CO2 . A segunda consiste no
procedimento para ajuste das funções calculadas pelas redes neurais, que têm alguns parâmetros
e procedimentos a serem definidos.

3.1

Cálculos de estrutura eletrônica
As energias eletrônicas foram calculadas por meio de DFT, utilizando-se o funcional B3LYP

[79–81,84], e a base aplicada foi a base def2-TZVP [64–67]. Segundo os criadores da base, para
atingir cálculos próximos ao limite dos métodos DFT, a base def2-TZVP é suficiente, tanto
para a energia quanto para a estrutura, motivo pelo qual ela foi escolhida para o trabalho.
Todos os cálculos foram calculados para os níveis eletrônicos fundamentais.
O nível teórico utilizado, B3LYP/def2-TZVP, apresentou bom desempenho quando comparado a valores de referência de alto nível, calculados pelo nível teórico CCSD(T) com extrapolação para conjunto de base completa, incluindo efeitos de correlação caroço valência,
correções relativísticas e correções multi-referenciais. Para 60 moléculas diatômicas (contendo
4 moléculas formadas por ferro e um elemento metálico), o funcional de densidade B3LYP
obteve desvio absoluto médio de 4, 7 kcal/mol para as energias de dissociação, desvio absoluto
médio de 0, 014 Å para as distâncias internucleares de equilíbrio e desvio absoluto médio de 30
cm−1 para as frequências vibracionais harmônicas [110].
Para a maioria das opções, foram utilizados os valores padrões do programa Orca [111],
escolhido para fazer todos os cálculos de estrutura eletrônica. Porém, são duas as exceções.
Primeiramente, o grid de integração, no qual foi utilizada a opção Grid7 sem uma variação para
o grid final, por meio do comando NoFinalGrid. Isso foi feito pois a energia para calcular o
átomo de ferro variou com a mudança no grid. Em segundo lugar, a não utilização da resolução
de identidade, ao adicionar o comando NORI.
No presente trabalho, os pontos estacionários do estudo realizado por Pantazis e colaboradores [43] foram utilizados como guias para determinação desses pontos, que foram confirmados
por NEB e IRC. A execução desse métodos se deu por meio do programa Orca.
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3.2

Funções de energia potencial
Para a descrição da SEP do sistema, foi utilizado uma expansão de muitos corpos. Ficando:

V =

2
X
i=1

VOi +VFe +VC +

2
X
i=1

VFeOi +

2
X

VCOi +VO2 +VFeC +VCO2 +VFeO2 +

i=1

2
X

VFeCOi +VFeCO2 (84)

i=1

Em que, VO , VC , VFe , são as energias eletrônica calculadas para os átomos de oxigênio, carbono
e ferro, respectivamente. VFeC , VCO , VO2 , VFeO são as energias eletrônica calculadas para os
potenciais de dois corpos formadas por combinações desses átomos, considerando que há dois
oxigênios no sistema. Os potenciais de três e quatro corpos seguem o mesmo padrão.
Tendo em vista a descrição adotada, uma providência importante é a análise de cada parte
do potencial, o que possibilita a comparação de observáveis experimentais àquelas derivadas da
função de energia potencial.
Para a análise da precisão das funções encontradas, escolhemos as seguintes características:
• Erro quadrático médio
• Geometria otimizada
• Energia de dissociação
• Frequência vibracional harmônica
Com essas comparações, é possível verificar quanto os valores previstos pela função têm de erro
em relação aos calculados pelo método de estrutura eletrônica, bem como observar a região do
mínimo, pois a frequência vibracional depende dela, fornecendo informação quanto à suavidade
da curva. Além disso, comparações com valores experimentais, quando disponíveis, foram feitas
para analisar se o nível teórico escolhido produz resultados adequados.
Como a rede neural produz resultados melhores quando os valores fornecidos estão em
uma distribuição normal [88], os valores foram escalados para média zero e variância um.
Para todas as redes neurais, foi utilizado o algoritmo L-BFGS e, como função de ativação, a
tangente hiperbólica. Para uma representação precisa da SEP, foram utilizados os polinômios
permutacionalmente invariantes (PIP) [112, 113].
Redes neurais conseguem interpolar dados, porém, não são capazes de realizar extrapolação. Então, para regiões sem pontos, mais precisamente na região de dissociação, é necessária
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uma função auxiliar. Para isso, foi adicionado a DFT-D3(BJ), em que os valores utilizados
para a1 , a2 , s6 , s8 , C6 , e C8 foram obtidos no trabalho do Grimme [93, 114].
3.2.1

Potencial de dois corpos

Os átomos foram agrupados de dois a dois, para gerar todas as combinações possíveis
durante a reação, quais sejam, O2 , CO, FeC e FeO. Suas energias eletrônicas foram calculadas utilizando o nível de teoria B3LYP/def2-TZVP e, então, ajustadas por uma rede neural,
separadamente.
Foram definidas para todas essas redes neurais algumas diretrizes gerais.
Foram construídas várias redes neurais com pesos e vieses iniciais determinados aleatoriamente. Então, foi escolhida a que tinha o menor erro em relação aos pontos fornecidos.
Optou-se por utilizar uma camada escondida, com a quantidade de neurônios varia entre
Np +1 e 2Np +2, em que Np é o número de parâmetros na camada de entrada, sendo escolhida a
rede que produziu o menor erro quadrático médio. A camada de entrada tem quatro neurônios
(parâmetros), em que seus valores são:

y10 = e−γR

(85)

y20 = e−2γR

(86)

y30 = e−3γR

(87)

y40 = 1/(γR).

(88)

Em que R é a distância internuclear em unidades atômicas e γ = 1/a0 .
Para conectar a função gerada pela rede neural com a descrição de longo alcance, descrevendo, assim, esse potencial, que será chamado de médio alcance, foi necessária uma função
switch. Ela fez com que a rede neural tivesse seu valor levado a zero suavemente, a partir
de algum ponto. A função utilizada foi a equação 89, sendo m um parâmetro que controla a
inclinação e Rcut o ponto de inclinação máxima da função. Com isso, o valor final da energia
fica representado segundo a equação 90.
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fs =

1 − tanh(R − Rcut )m
2

D3(BJ)

V (R) = VNN fs + Edisp

(89)

(90)

Para cada diatômica, foi escolhido um valor de m e Rcut , de forma a conectar suavemente
as duas partes do potencial.
3.2.2

Potencial de três corpos

Os átomos agrupados de três em três geram os potenciais de três corpos e, são eles, o CO2 ,
o FeO2 e o FeCO. Para os dois primeiros, os PIP são necessários, por causa dos dois oxigênios,
então, há diferenças entre as camadas de entrada, já que há a simetrização para estes, e, para
o FeCO, não. Porém, o tamanho dela é igual para todos, doze neurônios.
Para o FeCO os valores dos neurônios da camada de entrada são os seguintes,

y10 = e−γR12

(91)

y20 = e−γR13

(92)

y30 = e−γR23

(93)

y40 = e−2γR12

(94)

y50 = e−2γR13

(95)

y60 = e−2γR23

(96)

y70 = e−γR12 e−γR13

(97)

y80 = e−γR13 e−γR23

(98)

y90 = e−γR12 e−γR23

(99)

0
y10
= 1/(γR12 )

(100)

0
y11
= 1/(γR13 )

(101)

0
y12
= 1/(γR23 )

(102)

Sendo RAB a distância, em unidades atômicas, entre os átomos A e B e γ = 1/a0 .
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Para os outros dois potênciais, FeO2 e CO2 , é feita a simetrização. Considerando os átomos
2 e 3 idênticos, os valores passados aos neurônios de entrada são os seguintes,

y10 = e−γR12

(103)

y20 = e−γR13 + e−γR23

(104)

y30 = e−γR13 e−γR23

(105)

y40 = e−2γR12

(106)

y50 = e−γR13 + e−γR23

2

(107)

y60 = e−2γR13 e−2γR23

(108)


y70 = e−γR12 e−γR13 + e−γR23


y80 = e−γR13 e−γR23 e−γR13 + e−γR23

(109)

y90 = e−γR12 e−γR13 e−γR23

(111)

(110)

0
y10
= 1/γR12

(112)

0
y11
= 1/γR13 + 1/γR23

(113)

0
y12
= 1/(γ 2 R13 R23 )

(114)

Para a parte sem pontos da SEP, a região de dissociação, foi utilizado uma função de
switch, levando a contribuição da parte de três corpos a zero de forma suave, a partir de uma
distância de corte. A equação usada é muito parecida com a equação 89, na qual a única
diferença reside em a variável RAB ser substituída por outra, dependente das três distâncias,
construída da seguinte forma:

ABC
Rm
=

RAB RAC RBC
+ e + e
e
RAB
RAC RBC

(115)

e
Em que RAB
é a distância de equilíbrio da diatômica dos átomos A e B. A distância de corte

e a inclinação, necessários para equação 89 foram determinados por tentativa e erro, de forma
a realizar o corte em um ponto da curva antes que a energia de três corpos adotasse um
comportamento não-físico na região de dissociação sem pontos. Ficando a função de switch
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para os potenciais de três corpos:
ABC
ABC
1 − tanh(Rm
− Rcut
)m
fs =
2

3.2.3

(116)

Quatro corpos

Para completar a expansão de quatro corpos, para o sistema estudado, que tem quatro
átomos, esse é o ultimo potencial necessário para a descrição exata. Como tem átomos iguais,
será necessário usar os PIP.
Considerando o ferro como o átomo 1; carbono como o átomo 2; oxigênio como os átomos
3 e 4. Os valores para os neurônios da camada de entrada são os seguintes:

y10 = e−γR12

(117)

y20 = e−γR13 + e−γR14

(118)

y30 = e−γR13 e−γR14

(119)

y40 = e−γR23 + e−γR24

(120)

y50 = e−γR23 e−γR24

(121)

y60 = e−γR34

(122)

y70 = e−2γR12

(123)

y80 = e−γR13 + e−γR14

2

(124)
(125)

y90 = e−2γR13 e−2γR14
0
y10
= e−γR23 + e−γR24

2

(126)

0
y11
= e−2γR23 e−2γR24

(127)

0
y12
= e−2γR34

(128)

0
y13
= e−γR12 e−γR13 + e−γR14



(130)

0
y14
= e−γR12 e−γR13 e−γR14
0
y15
= e−γR12 e−γR23 + e−γR24

(129)



(131)

0
= e−γR12 e−γR23 e−γR24
y16

(132)

0
y17
= e−γR12 e−γR34

(133)
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0
y18
= e−γR13 + e−γR14 e−γR13 e−γR14


0
y19
= e−γR13 + e−γR14 e−γR23 + e−γR24

0
= e−γR13 + e−γR14 e−γR23 e−γR24
y20

0
y21
= e−γR13 + e−γR14 e−γR34

0
y22
= e−γR13 e−γR14 e−γR23 + e−γR24

(134)

0
y23
= e−γR13 e−γR14 e−γR23 e−γR24

(139)

0
y24
= e−γR13 e−γR14 e−γR34

0
= e−γR23 + e−γR24 e−γR23 e−γR24
y25

0
y26
= e−γR23 + e−γR24 e−γR34

(140)

0
y27
= e−γR13 e−γR14 e−γR34

(143)

0
y28
= 1/γR12

(144)

0
y29
= 1/γR13 + 1/γR14

(145)

0
y30
= 1/(γ 2 R13 R14 )

(146)

0
y31
= 1/γR23 + 1/γR24

(147)

0
y32
= 1/(γ 2 R23 R24 )

(148)

0
y33
= 1/γR34

(149)

(135)
(136)
(137)
(138)

(141)
(142)

Sendo RAB a distância em unidades atômicas, entre os átomos A e B, e γ = 1/a0 .
A função de switch utilizada é muito parecida com as já descritas. Há a utilização da
variável Rm , semelhantemente a de três corpos, com a diferença que agora são as seis distâncias,
ficando:

ABCD
Rm
=

RAB RAC RAD RBC RBD RCD
+ e + e + e + e + e
e
RAB
RAC RAD RBC RBD RCD

(150)

A equação completa de switch, para o potencial de quatro corpos é:

fs =

ABCD
ABCD
1 − tanh(Rm
− Rcut
)m
2
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(151)

4

Resultados
Os resultados estão separados em seções para cada parte do potencial, segundo a expansão

de muitos corpos, e em uma seção para os pontos estacionários da reação.

4.1

Pontos estacionários para a reação entre CO2 e Fe
Os pontos estacionários da SEP da reação estão representados na Figura 3, em relação à

entalpia, a 0 K, do átomo de ferro e CO2 separados e os valores estão na Tabela 2. Os pontos
de mínimo e os pontos de sela foram confirmados pelas frequências vibracionais, com nenhum
e com um autovalor negativo respectivamente, após a minimização do gradiente e o valor de
suas frequências podem ser vistos na Tabela 3. As conexões entre os mínimos e os estados de
transição foram confirmados utilizando IRC ou NEB. Para todos esses cálculos foi utilizado o
nível eletrônico B3LYP/def2-TZVP.

TS13

TS45

TS24
TS11

I5

FeO + CO

TS53
I3

+

I1

I4
TS22

I2

Fe + CO2
+

Figura 3: Entalpia, a 0 K, relativa aos reagentes, para os estados estacionários, na SEP da reação
CO2 + Fe, no nível de teória B3LYP/def2-TZVP. Valores calculados para o estado eletrônico
quinteto de mais baixa energia.
Estão presentes dois caminhos de reação mais prováveis, que conectam os reagentes, Fe(5 D)
e CO2 (1 Σ+ ), aos produtos, FeO(5 ∆) e CO(1 Σ+ ). No caminho de reação de menor energia, a
aproximação do CO2 e Fe tem como primeiro ponto de sela o TS22, que tem como modo
de coordenação η 2 −C,O. O TS22 está 5,1 kcal/mol acima dos reagentes. Ao formar o TS22,
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Tabela 2: Entalpia, a 0 K, relativa aos reagentes, em kcal/mol, para os pontos estacionários
da SEP da reação Fe + CO2 no nível de teoria B3LYP/def2-TZVP. Valores calculados para o
estado eletrônico quinteto de mais baixa energia.
Pontos estacionários

I1

I2

I3

I4

I5

TS11

TS13

TS22

TS24

TS45

TS53

∆H ◦ (0K) (kcal/mol)

19,9

3,6

25,9

8,3

27,7

20,8

41,0

5,1

26,2

27,6

29,7

Tabela 3: Frequências vibracionais harmônicas, em cm−1 , para os pontos estacionários da SEP
da reação Fe + CO2 no nível de teoria B3LYP/def2-TZVP. Valores calculados para o estado
eletrônico quinteto de mais baixa energia.
Pontos estacionários

ω1

ω2

ω3

I1

235

299

I2

209

I3

ω4

ω5

ω6

395 673

1232

1581

286

499 621

1151

1995

67

159

168

176

935

2114

I4

82

321

327

376

933

2140

I5

74

123

150

269

919

1936

TS11

−362

123

405

454

1196

1866

TS13

−347

180

204

502

788

1771

TS22

−208

146

441

537

1239

2238

TS24

−379

290

308

455

821

2039

TS45

−120

82

128

256

917

1965

TS53

−130

86

89

172

932

2080

acontece uma distorção no ângulo de equilíbrio do CO2 , mudando da configuração linear para
uma com o ângulo interno de 164◦ . O átomo de oxigênio, que está mais próximo do ferro,
aumenta a distância de ligação com o carbono para 1,20 Å, enquanto o outro se mantém com
uma ligação de 1,16 Å. Esse máximo de energia, entre os dois mínimos, na coordenada de
reação, é atingido com o ferro a 2,20 Å do oxigênio e a 2,45 Å do carbono.
O TS22 conecta os reagentes ao primeiro mínimo exclusivo desse caminho de reação, o I2.
O ângulo entre os oxigênios ligados ao carbono diminui para 148◦ e o oxigênio mais afastado
do ferro distorce pouco a ligação, calculada em 1,18 Å. Já o mais próximo ao ferro aumenta
ainda mais a distância que o TS22, sendo calculada em 1,24 Å. O ferro se aproxima mais,
gerando as sobreposições de orbitais que estabilizam a molécula, com a distância do ferro ao
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oxigênio diminuída de 2,20 Å para 2,03 Å e do ferro ao carbono reduzida para 2,08 Å. Essas
diferenças geométricas abaixam a energia do I2 em relação ao TS22 em 1,5 kcal/mol. O TS22
foi confirmado por IRC. Os pontos gerados para chegar dele ao I2 e ao CO2 e ferro separados,
podem ser vistos na Figura 4.
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Figura 4: Caminho de energia mínima que conecta os reagentes ao primeiro intermediário, I2,
passando pelo estado de transição, TS22, obtido pelo método IRC.
O próximo mínimo no caminho de reação de menor energia é o I4. O ferro se intercalou
na ligação, ficando entre o carbono e o oxigênio, quebrando a ligação CO, mas formando a FeC
e a FeO. Esse é um mínimo local com energia maior que a coordenação inicial feita pelo I2,
mostrando a menor força de ligação entre o ferro e oxigênio do que o carbono e oxigênio. Essa
geometria tem como energia relativa aos reagentes 8,3 kcal/mol.
O I2 e o I4 estão conectados pelo TS24, confirmado por IRC, como pode ser visto na
Figura 5, que é a maior barreira de ativação nesse caminho de reação, estando 22,6 kcal/mol
acima do I2. É no TS24 que a ligação entre o carbono e o oxigênio começa a ser desfeita,
aumentando o comprimento da ligação para 1,83 Å, enquanto a ligação entre o ferro e oxigênio
é fortalecida, diminuindo a distância de ligação para 1,73 Å. Entre o ferro e carbono também
há uma diminuição na distância de ligação, indo para 1,94 Å, a mesma presente no I4.
O próximo mínimo, o I5, está 19,4 kcal/mol acima do I4, em que o ferro e o oxigênio
mantêm a ligação com o mesmo comprimento de ligação. Porém, o ferro e o carbono têm a
distância aumentada de 1,94 para 2,14 Å, mostrando que a ligação está enfraquecendo, indo na
direção dos produtos da reação. Esses mínimos estão conectados pelo estado de transição TS45,
que tem a energia próxima a do I5 e a geometria também está próxima, seguindo o postulado
de Hammond. Essa é uma parte muito complicada da superfície, para confirmar o estado de
transição, porque é muito plana. Apesar disso, esse estado tem sua presença confirmado por
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Figura 5: Caminho de energia mínima que conecta os intermediários I2 e I4, passando pelo
estado de transição, TS24, obtido pelo método IRC.
NEB, como mostrado na Figura 6.
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Figura 6: Caminho de energia mínima que conecta os intermediários I4 e I5, passando pelo
estado de transição, TS45, obtido pelo método NEB.
O próximo mínimo, I3, é presente nos dois caminhos de reação estudados. Sua geometria
é quase planar, com o ângulo diedro entre o C-O-Fe-O de 5◦ . É próximo em energia do I5 e do
FeO dissociado do CO, tendo como energia relativa aos reagentes 25,9 kcal/mol. A distância
de ligação entre o ferro e o oxigênio, que está ligado ao carbono, é de 2,15 Å. A distância do
oxigênio mais próximo do ferro é igual a distância de equilíbrio do FeO, enquanto a distância
do carbono e do oxigênio é a de equilíbrio do monóxido de carbono. O estado de transição,
TS53, foi confirmado por NEB, como indicado na Figura 7. Esse estado está quase dissociado,
estando a energia muito próxima a dos produtos, 1,5 kcal/mol abaixo.
O outro caminho de reação tem a aproximação dos reagentes pelo TS11, que foi confirmado
por IRC, como pode ser visto na Figura 8, levando ao primeiro mínimo, I1, com geometria de
coordenação η 2 −O,O. Esse caminho tem uma barreira energética maior, na qual o estado de
transição mais energético, o TS13, está 40,9 kcal/mol acima dos reagentes. O TS11 conecta os
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Figura 7: Caminho de energia mínima que conecta os intermediários I3 e I5, passando pelo
estado de transição, TS53, obtido pelo método NEB.
reagentes ao primeiro mínimo, I1, que tem geometria muito próxima a desse estado de transição,
tendo, portanto, a energia bastante próxima também, com energia relativa de 19,9 kcal/mol. O
TS11 tem as distâncias ferro-oxigênio iguais, sendo 2,29 Å e as distancias carbono-oxigênio de
1,21 Å. O I1 tem as distâncias Fe-O diferentes, com uma de 2,04 e outra de 2,19 Å. As distâncias
entre os oxigênios e o carbono diferem, estando o oxigênio mais próximo do ferro a 1,26 Å do
carbono, e o outro a 1,23 Å. Essa aproximação causa, como no caso do I2, uma distorção no
ângulo de equilíbrio do CO2 . No entanto, para um ângulo mais fechado e em direção ao ferro,
ângulo esse de 126◦ .
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Figura 8: Caminho de energia mínima que conecta os reagentes ao primeiro intermediário, I1,
passando pelo estado de transição, TS11, obtido pelo método IRC.
O próximo mínimo é o I3, que também está presente no outro caminho de reação. O
TS13, que conecta o I1 ao I3, foi confirmado por NEB, como mostrado na Figura 9. O TS13 é o
ponto estacionário de maior energia nos dois caminhos de reação, com 40,9 kcal/mol de energia
relativa. Na transição do I1 para TS13 há um aumento na distância entre o ferro e o oxigênio
e na distância entre o carbono e o oxigênio, indo para uma configuração que está próxima dos
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produto. Porém, pela proximidade, há ainda uma repulsão entre as diatômicas que estão se
formando.
Energia Relativa (kcal/mol)
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Figura 9: Caminho de energia mínima que conecta os intermediários I1 e I3, passando pelo
estado de transição, TS13, obtido pelo método NEB.
Todas as conexões entre os pontos estacionários podem ser vistas na Figura 10, em que
algumas informações sobre as geometrias são destacados.
A entalpia de reação, a 0 K, calcula por esse estudo, no nível de teória B3LYP/def2-TZVP,
para Fe + CO2 −−→ FeO + CO é de 31,2 kcal/mol.
Para obter a entalpia de reação de forma experimental é necessário utilizar a lei de Hess e
obter de forma indireta. As duas equações que se somadas chegam na reação estudada, Fe +
CO2 −−→ FeO + CO, são:

CO2 −−→ CO + O
Fe + O −−→ FeO

A primeira é a energia de dissociação de uma ligação do CO2 e a segunda é o negativo da energia
de dissociação do FeO, que é a energia de dissociação presente na Tabela 4 somada a energia do
ponto zero para essa molécula, que é 1,26 kcal/mol [115], ficando −95,13 kcal/mol. A obtenção
da entalpia de dissociação a 0 K do CO2 precisa de mais passos. As reações utilizadas foram:
CO2 −−→ CO + O+
O+ −−→ O

A entalpia de formação para a primeira reação é 439,77 kcal/mol [116] e para a segunda é
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Figura 10: Representação dos pontos estacionários da reação Fe + CO2 , com distâncias de
ligação em angström. Da esquerda para a direita e de cima pra baixo estão representados:
TS22, reagentes, TS11, I2, TS53, I1, TS24, I5, TS13, I4, TS45, I3, produtos.
−314,04 kcal/mol [117, 118]. Ficando, para a reação CO2 −−→ CO + O, ∆r H ◦ (0K) = 125,73
kcal/mol. Somando, então, os dois valores, −95,13 kcal/mol e 125,73 kcal/mol, obtêm-se a
entalpia experimental da reação a 0 K, igual a 30,59 ± 0,03 kcal/mol. Portanto, o desvio
entre o valor teórico desse estudo para o experimental é de 0,61 kcal/mol, o que está dentro da
precisão química.

4.2

Curvas de energia potencial de dois corpos
As curvas de energia potencial de dois corpos, para as moléculas CO, O2 , FeO e FeC,

nos seus estados fundamentais, ajustados pelas redes neurais, estão representados na Figura
11, na qual o comportamento esperado é visível. Isso porque a parte repulsiva sobe de forma
exponencial, enquanto a parte dissociativa apresenta um comportamento assimptótico, indo
para o que seria a energia dos átomos separados, nos seus estados fundamentais, que, por
definição da expansão de muitos corpos, é o zero do potencial de dois corpos. É evidente
como a região ajustada pela rede neural e a região do potencial de longa distância se conectam
suavemente, sendo esse o comportamento correto. Dessa forma, percebe-se que parâmetros
adequados para a função de switch, equação 89, foram escolhidos. O valor de Rcut corresponde
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a maior distância internuclear em que foi realizado o cálculo de estrutura eletrônica. Este valor
foi de 1,6 Å, 1,63 Å, 2,24 Å e 2,22 Å, para as moléculas CO, O2 , FeO e FeC, respectivamente.
Enquanto para o parâmetro de inclinação, m, de cada diatômica, foram escolhidos os seguintes:
para o FeC m = 0,5; para o CO m = 1,0; para o FeO m = 0,7; e para o O2 m = 1,65.
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Figura 11: Curvas de energia potencial para as diatômicas (A)CO, (B)O2 , (C)FeO e (D)FeC.
A curva sólida é referente a energia prevista pelo ajuste da rede neural, enquanto os pontos são
aqueles calculados pelo método de estrutura eletrônica, no nível teórico B3LYP/def2-TZVP.
Para o ajuste da função da diatômica FeC utilizando redes neurais, foram empregados
sete neurônios na camada escondida. Para a FeO, cinco neurônios. Para a CO, seis neurônios.
E para a O2 , oito neurônios. O parâmetro de regularização, λ, foi fixado em 10−4 , que, pela
quantidade de pontos, foi suficiente para produzir resultados adequados.
As curvas tiveram erros quadráticos médio que variam entre 0,01 e 0,03 kcal/mol, que
são considerados erros baixos, parecidos com os melhores resultados de outros métodos de
ajuste [28]. Assim, a partir dessas funções, calculamos as observáveis já descritas e indicadas
na Tabela 4, que podem ser comparadas com os dados experimentais e com os valores calculados
pelo método de estrutura eletrônica.
As distâncias de equilíbrio calculadas para as quatro diatômicas, CO, O2 , FeO e FeC, pelo
método de estrutura eletrônica, no nível teórico B3LYP/def2-TZVP, e por meio dos ajustes
das redes neurais, foram iguais, levando em conta até o milésimo, pois esta era a precisão das
medidas experimentais [119–122]. A exatidão do nível teórico em relação as medidas experimentais diminuem quando o átomo de ferro está presente na molécula. A diferença para o CO
é de 0,003 Å, para o O2 é 0,004 Å. Já para a FeC e FeO são 0,010 e 0,009 Å, respectivamente.
57

Tabela 4: Distância de equilíbrio da ligação, re (Å), energia de dissociação, De (kcal/mol),
frequência vibracional harmônica, ωe (cm−1 ), para as diatômicas CO, O2 , FeO e FeC, nos seus
estados fundamentais. São fornecidos os valores obtidos a partir do ajuste da rede neural aos
pontos, do método de estrutura eletrônica e por experimento.
CO (X 1 Σ+ )

O2 (X 3 Σ+
g)

FeO (X 5 ∆)

FeC (X 3 ∆)

re (Å)
Ajuste
B3LYP
Exp.

1,125
1,125
1,1281

1,204
1,204
1,2082

1,608
1,608
1,6193

1,606
1,606
1,5964

98,4
98,4
96,47

81,5
81,5
81,78

910
910
8829

604
603
80410

De (kcal/mol)
Ajuste
B3LYP
Exp.

255,2
255,2
256,25

123,8
123,7
118,06
ωe (cm−1 )

Ajuste
B3LYP
Exp.

2215
2214
21701

1641
1637
15802

Referência 119, 2 Referência 120, 3 Referência 121, 4 Referência 122,
Referência 123, 6 Referência 124, 7 Referência 115, 8 Referência 125,
9
Referência 126, 10 Referência 127.
1
5

Esses valores fortalecem a hipótese que o nível teórico seria adequado para o tratamento dessa
moléculas.
Os valores das energias de dissociação, para as diatômicas CO, FeC e FeO são iguais se
obtidas pelo método de estrutura eletrônica e pelos ajustes das redes neurais, com a precisão na
casa dos decimais, pois essa é a do experimental. Para o O2 há uma diferença de 0,1 kcal/mol
entre a obtida pelo nível teórico já descrito e pelo ajuste.
A diferença de entre a energia de dissociação prevista pelo método de estrutura eletrônica
e a experimental [123] para o CO é de 1,0 kcal/mol. Essa diferença para a molécula FeC é
de apenas 0,2 kcal/mol [125], corroborando para a hipótese de esse nível teórico ser adequado.
Para o FeO a diferença é maior, de 2,0 kcal/mol [115], mostrando que utilizar um cálculo monodeterminantal para moléculas com estados eletrônicos excitados próximos de baixa energia,
diminuí a confiabilidade dos resultados. Esse problema é ainda maior para o caso do O2 , onde
a diferença entre o valor experimental [124] e a calculada pelo método de estrutura eletrônica é
de 5,7 kcal/mol. Apesar disso, ainda não é possível afirmar que o nível teórico seria totalmente
inadequado para o estudo, apenas mostra uma limitação na precisão maior do que a ideal,
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porém, para ser praticável, é preciso abrir mão de qualidade por velocidade nos cálculos.
A análise das frequências vibracionais permite verificar a suavidade da função da energia
potencial próximo a região de equilíbrio e, para todas as diatômicas, os resultados obtidos por
meio dos ajustes mostram adequação. A diferença da frequência vibracional obtida pelo ajuste e
pelo método de estrutura eletrônica para o CO é de 1 cm−1 . Para o O2 a frêquencia obtida pelo
ajuste foi de 1641 cm−1 , enquanto utilizando os cálculos no nível B3LYP/def2-TZVP foi de 1637
cm−1 . Para o FeO os valores calculados foram idênticos. E, Para o FeC, há uma discrepância
de apenas 1 cm−1 . Todos esses valores corroboram para que as escolhas dos parâmetros de
regularização e de estrutura das redes neurais tenham sido adequadas.
A diferença para a frequência vibracional harmônica calculada para o CO pelo método
de estrutura eletrônica e a obtida por experimento [119] foi de 44 cm−1 . Essa diferença para
a molécula de O2 foi de 57 cm−1 [120]. Para a molécula de FeO é de apenas 28 cm−1 [126].
Esses valores são significativos, mas também não são um sinal para que o nível teórico deva ser
evitado para o estudo.
Para a frequência de vibração harmônica do FeC há um erro maior do que 200 cm−1 .
Mavridis e colaboradores [128] estudaram essa molécula com uma grande variedade de métodos
de estrutura eletrônica e obtiveram, utilizando CASSCF, uma frequência de vibração harmônica
de 622 cm−1 , mostrando que não há apenas característica multi-referencial do sistema, mas
também forte correlação dinâmica. Esse erro só foi corrigido com métodos mais sofisticados,
como o Multireference configuration interaction ou Coupled Cluster.
Apesar do erro para esses métodos menos correlacionados, para esse estudo que visa a
construção da SEP global, o método monorreferencial teve de ser adotado, como já citado,
por causa da quantidade de pontos necessários para o ajuste da função e pela quantidade de
elétrons presentes na molécula.

4.3

Potenciais de três corpos
Para o CO2 , a rede neural foi ajustada a partir de 8691 pontos de estrutura eletrônica,

tendo como limite máximo de energia dos pontos utilizados −188,0 hartree, no nível teórico
B3LYP/def2-TZVP. Como geometria da rede neural utilizou-se duas camadas escondidas, tendo
na primeira 25 unidades e na segunda 13 e, como parâmetro de regularização L2, o λ da equação
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59, 10−4 . O erro quadrático médio desse ajuste foi de 0,57 kcal/mol. A diferença entre os valores
para frequências vibracionais calculadas pela rede neural e pelo método de estrutura eletrônica
foram de no máximo 9 cm−1 , o que é bastante preciso, evidenciando a suavidade do ajuste na
região de equilíbrio. Quanto a geometria, o ajuste não adicionou nenhum desvio para o valor
obtido pelo método de estrutura eletrônica, comparando na precisão dos valores experimentais
disponíveis.
O cálculo de estrutura eletrônica para o dióxido de carbono tem uma diferença no comprimento de ligação de equilíbrio de apenas 0,002 Å, se comparado a medidas experimentais.
As duas distâncias de equilíbrio para o carbono e oxigênio são simétricas. As frequências de
vibração harmônica diferem em 61, 10 e 39 cm−1 , para os modos de estiramento assimétrico,
torção angular e estiramento simétrico, respectivamente.
Para o FeCO a rede neural foi ajustada utilizando 19818 pontos, tendo como limite máximo
de energia dos pontos utilizados −1376,0 hartree. Como geometria da rede neural utilizou-se
duas camadas escondidas, tendo na primeira 25 unidades e na segunda 13 e, como parâmetro
de regularização L2, o λ da equação 59, 10−4 . O erro quadrático médio desse ajuste foi de 1,86
kcal/mol. A diferença entre os valores para frequências vibracionais calculadas pela rede neural
e pelo método de estrutura eletrônica foram os maiores das triatômicas. As diferenças foram
de 57, 7 e 93 cm−1 , para os modos de estiramento assimétrico, torção angular e estiramento
simétrico, respectivamente. A diferença de 93 cm−1 se torna mais relevante quando se analisa o
valor em comparação ao total, que tem um desvio do calculado pelo nível teórico B3LYP/def2TZVP de 16,5%. Na geometria também há desvios, sendo para a distância de ligação de
equilíbrio do ferro com o carbono de 0,029 Å e para a distância de ligação de equilíbrio do
carbono e oxigênio de 0,015 Å. O ângulo da molécula foi calculado de 180◦ nos dois casos.
Essas diferenças são compostas por erros acumulativos dos ajustes de dois corpos, que são
utilizados nos ajustes de três corpos, principalmente da FeC que é especialmente problemática,
somados ao erro do ajuste dessa função multivariada e também a problemas relacionados ao
cálculo monorreferencial.
Os desvios dos valores obtidos pelo método de estrutura eletrônica para os valores experimentais das frequências de vibração harmônica são de no máximo 25 cm−1 , sendo bastante
preciso. As diferenças geométricas são de 0,002 Å para a distância de ligação de equilíbrio entre
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o ferro e o carbono e de 0,004 Å para o carbono e oxigênio. Esses valores, devido a qualidade
dos cálculos que foram possíveis, são adequados.
Para a triatômica FeO2 , a rede neural foi ajustada utilizando 12818 pontos, tendo como
limite máximo de energia dos pontos utilizados −1413,0 hartree. Como geometria da rede
neural utilizou-se duas camadas escondidas, tendo na primeira 25 unidades e na segunda 13 e
como parâmetro de regularização L2, o λ da equação 59, 10−4 . O erro quadrático médio desse
ajuste foi de 1,75 kcal/mol. As diferenças entre os valores de frequência vibracional harmônica,
calculadas pela rede neural e pelo método de estrutura eletrônica, foram de 35, 2 e 43 cm−1 , para
os estiramento assimétrico, torção angular e estiramento simétrico, respectivamente. Quanto
a geometria, o ajuste adiciona um desvio de 0,002 Å ao calculo no nível de teoria utilizado.
No ângulo, há uma diferença de 1,6◦ . Esses desvios são pequenos, considerado a natureza
acumulativa dos erros nos ajustes das partes com três corpos.
Os desvios dos valores experimentais, pelo método de estrutura eletrônica foram, para as
frequências vibracionais harmônicas, de 12, 1 e 8 cm−1 . Para a geometria, os desvios foram de
0,007 Å para a distância de equilíbrio da ligação entre o ferro e oxigênio e 0,6◦ para o angulo
entre as duas ligações ferro e oxigênio.
Esses valores estão resumidos na Tabela 5.
A SEP, Figura 12, é referente a um corte da SEP do CO2 no ângulo de equilíbrio 180◦ , em
que, RCO1 e RCO2 são as distâncias entre o carbono e cada oxigênio. Ela é simétrica, como o
esperado. O mínimo de energia foi utilizado com sendo o zero. Por causa do uso da função de
switch, equação 116, a energia tende suavemente a um valor constante no limite assintótico de
dissociação, como esperado. Sendo o valor constante a energia do CO mais a energia atômica
do oxigênio, quando a dissociação é de apenas uma ligação, e para a soma das energias dos três
átomos, dois oxigênios e um carbono, quando a dissociação é das duas ligações. Os valores de
raio de corte e inclinação, da equação 89, foram, respectivamente, 4,12 e 0,7.
A SEP, Figura 13, é referente a um corte da SEP do FeO2 no ângulo de equilíbrio 117.5◦ ,
na qual, RFeO1 e RFeO2 são as distâncias entre o ferro e cada oxigênio. Ela é simétrica, por
causa dos átomos iguais. O mínimo de energia foi utilizado como sendo o zero. Nela a função de switch também faz com que a energia suavemente vá a um valor constante no limite
assintótico de dissociação. As dissociações de uma e duas ligações também levam a valores
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Tabela 5: Frequências, em cm−1 , para vibrações harmônicas e os comprimentos de ligação e
angulos de equilíbrio, que foram calculados para as triatômicas do estudo, CO2 , FeCO e FeO2 .
As três estão no estado eletrônico fundamental.
e 1 Σ+ )
CO2 (X
ω1
Ajuste
B3LYP
Exp.

ω2

re (C-O)/Å

ω3

2419 684 1375
2410 677 1372
23491 6672 13331

1,160
1,160
1,1623

re (C-O)/Å

θe (OCO)/◦

1,160
1,160
1,1623

180
180
1803

e 3 Σ− )
FeCO (X
ω2

ω3

re (Fe-C)/Å

re (C-O)/Å

θe (FeCO)/◦

2039 320
1982 327
1969 352

470
563
565

1,756
1,727
1,725

1,148
1,163
1,159

180
180
180

ω1
Ajuste
B3LYP
Exp.4

FeO2 (5 B2 )
ω2

ω3

re (Fe-O)/Å

re (Fe-O)/Å

θe (OFeO)/◦

931 288
966 290
954 289

881
924
916

1,605
1,603
1,610

1,605
1,603
1,610

119,9
118,3
117,5

ω1
Ajuste
B3LYP
Exp.5

Referência 129, 2 Referência 130, 3 Referência 131, 4 Referência 132,
5
Referência 133.

1

constantes diferentes, como acontece na CO2 . Os valores para o raio de corte e inclinação
foram, respectivamente, 5,08 e 0,8.
A SEP do FeCO, Figura 14, em que é feito um corte no angulo de equilíbrio da molécula,
180◦ , e as coordenadas mostram a variação nas ligações do ferro com carbono e do carbono com
oxigênio, no eixo x e eixo y, respectivamente. É visível a diferença na força de ligação do Fe-C e
C-O, em que a energia para a dissociação da primeira é de 37 kcal/mol, enquanto para a outra
é maior do que 150 kcal/mol. A função de switch utilizada é a da equação 116, e os limites de
dissociação assintóticos vão aos valores constantes, sendo que quando há a dissociação do ferro
e do carbono vai à energia do átomo de ferro somado a da molécula de CO, na distância de
ligação correspondente. Quando ocorre a quebra da ligação carbono oxigênio a energia vai a do
átomo de oxigênio somada a da molécula de FeC. E, por fim, a dissociação das duas ligações
leva a energia a soma dos três átomos. Os valores para o raio de corte e inclinação foram,
respectivamente, 7,68 e 0,8, para a função de switch.
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Figura 12: SEP para o CO2 linear, em que nos eixos x e y estão as duas distâncias interatômicas,
entre o carbono e cada um dos oxigênios, em angstrom. As curvas isopotenciais são de 50
kcal/mol e o zero está na geometria de equilíbrio da molécula.

4.4

Potencial de quatro corpos
Por conter um metal de transição e três átomos "pesados"(não hidrogênio), há uma grande

dificuldade na realização dos cálculos de estrutura eletrônica para a SEP para a reação Fe (5 D) +
e 1 Σ+ ) −−→ FeO (X 5 ∆) + CO (X 1 Σ+ ). Idealmente, métodos multiconfiguracionais poCO2 (X
deriam ser usados, mas estes têm custo computacional proibitivos, especialmente quando consideramos o grande número de configurações nucleares que devem ser explorados (da ordem
de 104 e que para obter uma SEP global é necessário considerar as possibilidades de quebra e
formação de diversas ligações químicas. Por exemplo, a função de onda CASSCF com espaço
ativo de valência para o FeCO2 tem 1,3·108 determinantes de Slater. Desta forma, empregamos
o funcional de densidade B3LYP para realizar os cálculos de estrutura eletrônica, mesmo cientes
de suas potenciais deficiências. Primeiramente, notamos que, para uma determinada geometria
molecular, a função de onda pode não ser bem descrita por apenas um determinante de Slater,
condição chamada de caráter multiconfiguracional. Outro ponto é que mesmo que uma região
da SEP seja bem descrita por uma única configuração eletrônica, caso outra região da SEP seja
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Figura 13: SEP para o FeO2 , com o ângulo fixo de 117,5◦ entre as duas distâncias do ferro aos
oxigênio. nos eixos x e y estão as duas distâncias interatômicas entre o carbono e cada um dos
oxigênios, em angstrom. As curvas isopotenciais são de 50 kcal/mol e o zero está na geometria
de equilíbrio da molécula.
descrita por outra configuração eletrônica, um método com função de onda monodeterminantal
não será capaz de conectar suavemente estas duas regiões, gerando descontinuidade da SEP.
Este tipo de situação impossibilita o ajuste de funções suaves para a descrição do potencial.
Por causa disso, os cálculos para o potencial total foram feitos utilizando a energia truncada
até o potencial de três corpos. Se a parte de quatro corpos tiver uma contribuição pequena,
é possível produzir resultados próximos aos que seriam calculados pelo método de estrutura
eletrônica. Como o método B3LYP produz resultados para o estado correto nos mínimos, as
comparações serão feitas utilizando as energias deles.
Tais comparações produzem, para cada estado, as seguintes diferenças: para o I1, a energia
calculada pela rede neural é 104,5 kcal/mol maior que a calculada pelo método de estrutura
eletrônica. Para o I2, essa diferença é de 63,4 kcal/mol. Para o I3, 119,7 kcal/mol. Para o I4,
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Figura 14: SEP para o FeCO linear, em que, nos eixos x e y estão as duas distâncias interatômicas, em angstrom, entre o carbono e o ferro e o carbono e o oxigênio, respectivamente. As
curvas isopotenciais são de 50 kcal/mol e o zero está na geometria de equilíbrio da molécula.
30,3 kcal/mol. E para o I5, 32,8 kcal/mol. Esses resultados demonstram que a parte de quatro
corpos tem uma contribuição energética bem grande, que precisa ser levada em conta para que
se obtenha resultados úteis. Essas informações estão resumidamente apresentadas na Tabela 6
Tabela 6: Diferença energética entre os cálculos utilizando B3LYP e a SEP, sem a parte de
quatro corpos, para os mínimos da reação entre Fe + CO2 .
Mínimo local
I1
I2
I3
I4
I5

E(kcal/mol)
104,5
63,4
119,7
30,3
32,8

Utilizando 82.500 pontos, calculados por toda a SEP, o erro para os pontos de mínimos
ficam menores, como mostrado na Tabela 7, produzindo resultados mais significativos, como
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erro para I1 de −7,2 kcal/mol ou para o I5 de 1,45 kcal/mol. Porém, o ajuste é falho, tendo
muitos buracos, gerando instabilidades. Por exemplo, partindo-se das geometrias esperadas e
minimizando a energia pelo gradiente da SEP, a geometria calculada como um mínimo é não
física, o que caracteriza um buraco. Evidenciando, assim, outro problema do ajuste, além dos
pontos descontínuos já citados, não foi possível ajustar uma função que conseguisse representar
essa complexidade, com tantos mínimos, de forma correta.
Tabela 7: Diferença energética entre os cálculos utilizando B3LYP e a SEP, com a parte de
quatro corpos, para os mínimos da reação entre Fe + CO2 .
Mínimo local
I1
I2
I3
I4
I5

E(kcal/mol)
−7,20
−4,30
4,80
2,75
1,45

Se o espaço amostral for restringido a 1490 pontos, de forma a ficar próximo dos pontos
estacionários, onde o método tem maior estabilidade, não sendo presentes as descontinuidades
energéticas de outras geometrias, é possível ajustar superfícies com menores erros. Porém, elas
são locais, não podendo ser utilizadas para estudos de dinâmica. As diferenças entre a energia
estimada pela rede e a calculada pelo método de estrutura eletrônica ficam menores que 1
kcal/mol, como mostrado na tabela 8.
Tabela 8: Diferença energética entre os cálculos utilizando B3LYP e a SEP, com a parte de
quatro corpos, para os mínimos da reação entre Fe + CO2 , utilizando pontos apenas próximos
aos pontos estacionários.
Mínimo local
I1
I2
I3
I4
I5

E(kcal/mol)
0,01
0,19
0,11
0,10
0,74

E, como raio de corte foi utilizado 25,73 e como inclinação foi 1,0, para a função de switch,
a equação 151, para os três potenciais de quatro corpos analisados.
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5

Conclusão
e 1 Σ+ ) −−→ CO (X 1 Σ+ ) + FeO (X 5 ∆) foi estudada. PrimeiraA reação Fe (5 D) + CO2 (X

mente, foram feitos cálculos de estrutura eletrônica, para poder ajustar uma SEP adiabática
para a essa reação. O nível eletrônico utilizado para os cálculos foi o quinteto de menor energia,
calculado por cálculo DFT não restrito. o nível de teória utilizado foi o B3LYP/def2-TZVP
para os cálculos de estrutura eletrônica.
Com os pontos, o ajuste da SEP é feito utilizando redes neurais. Para representar a função
total foi utilizado uma expansão de muitos corpos. Os ajustes de dois corpos, para as diatômicas
5
3
CO (X 1 Σ+ ), O2 (X 3 Σ+
g ), FeO (X ∆) e FeC (X ∆), foram feitos com alta precisão. Para as

e 1 Σ+ ), FeCO (X
e 3 Σ− ) e FeO2 (5 B2 ), os ajustes foram feitos utilizando os
triatômicas, CO2 (X
PIP, quando havia átomos repetidos. Somente na triatômica CO2 foi obtido um erro quadrático
médio menor de 1 kcal/mol, mais precisamente 0,57 kcal/mol. Os erros maiores para o FeCO
e FeO2 de 1,86 e 1,75 kcal/mol, têm origem além dos por causa do ajuste, tendo problemas de
caráter multiconfiguracional. Apesar disso, os ajustes foram feitos.
A última parte da expansão de muitos corpos, para essa reação, o potencial de quatro
corpos, não foi possível ajustar. Pelo grande caráter multiconfiguracional e o método utilizado
ter sido monodeterminantal há descontinuidades nos pontos calculados por estrutura eletrônica
a serem ajustados, isso impossibilitou o ajuste. Métodos multiconfiguracionais, que seriam o
ideal para esse sistema, não puderam ser utilizados pois o sistema tem um metal de transição
e outros três átomos não hidrogênio, o que torna o custo computacional proibitivo.
A aplicação em dinâmica, que finalizaria o projeto, foi impossibilitado por o potencial total
não ter sido ajustado.
A reação foi analisada termodinamicamente, e os pontos estacionários da superfície foram
descritos quanto suas frequências vibracionais e geometrias de equilíbrio. A reação é calculada
com uma entalpia a 0 K de 31,2 kcal/mol. Esses pontos estacionários são encontrados em dois
caminhos de reação diferentes, com o de menor energia tendo o estado de transição mais energético 29,7 kcal/mol acima dos reagentes. O segundo caminho, tem como estado de transição
de mais alta energia uma geometria com energia relativa de 41,0 kcal/mol.
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Anexo A - Matriz-z dos pontos estacionários da reação Fe +
CO2
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