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Capı́tulo 1

Usando a Mecânica Quântica para Descrever a

Estrutura Eletrônica de Átomos e Moléculas

No inı́cio do século XX uma série de experimentos realizados por Rutherford , Geiger e Marsen trouxe à luz

as primeiras informações sobre a estrutura dos átomos. Os resultados dessa série de experimentos levou Rutherford

a propor o seu modelo “planetário” para o átomo. Entretanto, o seu modelo não está correto, pois de acordo com a

teoria eletromagnética clássica, uma partı́cula acelerada deve emitir radiação, o que faria com que o elétron do átomo

de Rutherford perdesse energia constantemente até colapsar no núcleo.

Na mesma época a Fı́sica passava por um divisor de águas, com a formulação da teoria sobre a radiação de

corpo negro por Max Planck. Para solucionar o problema da “Catástrofe do Ultravioleta”, produzida pela lei clássica

de Rayleigh-Jeans, Planck admitiu que a radiação absorvida e emitida por um corpo negro era quantizada, levando a

uma correção na lei clássica (para maiores detalhes ver [1]). A teoria de Max Planck deu origem à Fı́sica Quântica,

que após muitas outras descobertas e esforço teórico, chegou a sua formulação atual.

Baseado na teoria quântica de Planck, Niels Bohr reformulou o modelo atômico, assumindo que a energia do

elétron em sua órbita em torno do núcleo era quantizada, isto é, apresenta apenas alguns valores discretos de energia,

e que o elétron não emitia radiação ao orbitar o núcleo, apenas haveria emissão de energia ao passar de uma órbita

estável para outra de menor energia, sendo a energia emitida a diferença entre as energia das duas órbitas.

Embora o modelo de Bohr solucione alguns dos problemas do modelo de atômico de Rutherford ele também

apresenta alguns conflitos com a Fı́sica Clássica. Por exemplo, o Mecânica Newtoniana não prevê nenhuma restrição

para o espectro de energia de uma sistema fı́sico. Entretanto, a mesma mecânica aplicada ao átomo de hidrogênio, na

visão de Bohr, deveria apresentar levar a um espectro discreto de energia. como isso não ocorrem, a quantização deve

ser imposta. Além disso, o modelo do Bohr apresenta resultados compatÃveis com dados experimentais apenas para

o átomo de hidrogênio, falhando para átomos maiores.

Alguns anos depois, os trabalhos de Luis de Broglie, Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger levaram à

formulação de uma nova teoria, capaz de descrever sistemas fı́sicos onde a quantização dos valores de grandezas

fı́sicas aparece naturalmente, sem nenhuma imposição. Surgia assim a Mecânica Quântica.
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1.1 A Equação de Schrödinger Independente do Tempo

A dinâmica de um sistema fı́sico, no formalismo da Mecânica Quântica é descrito pela Equação de Schrödinger:

i~
∂

∂t
|ψ〉 = Ĥ|ψ〉 (1.1)

onde Ĥ é o operador Hamiltoniano e |ψ〉 é um vetor de estado que contém todas as informações sobre o sistema

fı́sico em questão.

Antes de prosseguir com a descrição sobre a equação de Schrödinger, vamos fazer algumas considerações sobre

os dois elementos presentes na equação e citados na frase anterior.

O vetor de estado |ψ〉 é um vetor abstrato pertencente a um espaço vetorial complexo. Os elemento |a〉 desse

espaço recebem o nome de kets e, por se tratarem de vetores complexos, possuem os seus adjuntos-conjugados,

conhecidos como bras, denotados pelo sı́mbolo 〈a|. Essa notação de bras e kets é conhecida como Notação de Dirac.

Como todo vetor, os kets e bras podem ser escritos como combinação de vetores de um conjunto de base.

Na notação de Dirac, o produto interno entre dois vetores é denotado pela expressão 〈a|b〉. Voltaremos a falar

sobre essa operação em breve, após algumas considerações sobre operadores em Mecânica Quântica.

Em Mecânica Clássica, em particular no formalismo de Hamilton, a dinâmica de um sistema fı́sico é descrita

pela função hamiltoniana, que para uma classe particular de problemas fı́sicos é simplesmente a energia total do

sistema em questão, isto é, a soma da energia cinética e da energia potencial. Assim, para esses problemas, a função

hamiltoniana é dada pela expressão:

H = T + V (1.2)

sendo T é a energia cinética e V é a energia potencial. Nesse formalismo H é uma função das coordenadas q

e dos momentos p, isto é, H = H(q, p). Assim sendo, T e V devem ser escritos em termos das coordenadas e dos

momentos. Assim sendo, a função hamiltoniana assume a forma:

H(p, q) =
p2

2m
+ V(q) (1.3)

O primeiro passo para descrever um sistema fı́sico em Mecânica Quântica é escrever a função hamiltoniana

clássica associada ao problema, dada pela expressão 1.3. Em seguida as variáveis dinâmicas presentes na função

hamiltoniana clássica (momento linear, posição etc...) são transformados em operados. Assim a expressão para o

operador Hamiltoniano pode ser escrito, de forma análoga à expressão 1.3 como:

Ĥ =
P̂ 2

2m
+ V̂ (R̂) (1.4)

onde P̂ é o operador momento linear e V̂ (R̂) é operador potencial, o qual é, na verdade, uma função do operador

posição. Os operadores P̂ e R̂ obedecem equações de autovalor e os seus autovetores formam um conjunto de base
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para os vetores de estado (kets e bras) do problema fı́sico em questão. Assim, os vetores de estado que são solução da

equação 1.1 podem ser projetados em um espaÃ§o gerado ou pelos autovetores de P̂ ou pelos autovetores de R̂.

A projeção do vetor de estado |ψ〉 no espaço de posições definida como a função de onda que carrega todas as

informações dobre o sistema fı́sico, conforme mostra a expressão abaixo:

〈r|ψ〉 ≡ ψ(r) (1.5)

Nesse espaço, o operador P̂ assume a seguinte forma:

P̂ −→ −i~∇ (1.6)

e o operador R̂ é a própria posição. Assim, o operador hamiltoniano da expressão 1.7, no espaço de posições é dado

por:

Ĥ =
~2

2m
∇2 + V (r) (1.7)

Nesse espaço, o produto interno, citado anteriormente assume a forma:

〈ψ|φ〉 =

∫ ∞
−∞

ψ∗(r)φ(r)dτ (1.8)

Voltando agora à equação 1.1, podemos reescreve-la no espaço de posições, da forma:

i~
∂

∂t
Ψ(~r, t) = ĤΨ(~r, t) (1.9)

onde Ψ(~r, t) é a função de onda e Ĥ é dado pela expressão 1.7.

A função de onda Ψ(~r, t) pode se escrita como um produto entre uma função com dependência espacial e uma

função com dependência temporal, isto é:

Ψ(~r, t) = ψ(~r)e
−iEt

~ (1.10)

Substituindo a expressão 1.10 em 1.11 temos:

i~
∂

∂t
(ψ(~r)e

−iEt
~ ) = Ĥ(ψ(~r)e

−iEt
~ ) (1.11)

Efetuando a derivada temporal:

Ĥψ(~r) = Eψ(~r) (1.12)
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Essa é a equação de Schrödinger independente do tempo.

O estudo de um sistema fı́sico em mecânica quântica consiste na verdade em resolver a equação 1.12, ou seja,

o procedimento para a resolução de um problema de mecânica quântica consiste em:

1. Escrever a função hamiltoniana clássica associada ao problema,

2. transformar as variáveis dinâmicas do problema (momento linear, momento angular, potencial ...) em operado-

res,

3. resolver a equação de Schrödinger independente do tempo.

Entretanto, poucos são os problemas em que a solução exata do problema é possı́vel. Na maioria dos casos são

necessários de métodos de aproximação para se obter a solução do problema.

1.2 Métodos Aproximados em Mecânica Quântica

1.2.1 Método Variacional

A descrição de um sistema molecular usando o formalismo da mecânica quântica consiste em resolver a

equação de Schrödinger para o sistema em questão e obter seus auto-estados e suas auto-energias para a molécula.

Em outras palavras, obtendo a função de onda molecular, podemos obter todas as outras propriedades do sistema.

Essa função de onda é obtida através da solução da equação de Schrödinger independente do tempo, dada por:

Ĥ|Ψ〉 = E|Ψ〉, (1.13)

onde H é o operador Hamiltoniano que descreve a dinâmica do sistema, Ψ é a função de onda molecular e E é a

auto-energia. O operador Hamiltoniano da equação 1.13 pode ser escrito como:

H = −~2

2

∑
α

1

mα
∇2
α −

~2

2me

∑
i

∇2
i +

1

4πε0

∑
α

∑
β>α

ZαZβe
2

rαβ
−
∑
α

∑
i

Zαe
2

riα
+
∑
j

∑
i>j

e2

rij

 . (1.14)

Na equação 1.14, o primeiro e o terceiro termos correspondem à energia cinética dos núcleos e à energia de

repulsão entre os núcleos. O segundo e o quinto termos à energia cinética dos elétrons e à energia de repulsão entre

os elétrons, enquanto que o quarto termo corresponde à energia atrativa entre os núcleos e os elétrons. Levando em

conta o fato de que os núcleos são muito mais massivos que os elétrons e, portanto, muito mais lentos, é possı́vel

desprezar instantaneamente seu movimento, descartando o termo de energia cinética dos núcleos e acrescentando

uma simplificação adicional no termo de atração entre elétrons e núcleos, uma vez que os núcleos estarão com seu

movimento congelado. Com essa aproximação, conhecida como aproximação de Born-Oppenheimer [6], a dinâmica

de elétrons e núcleos pode ser desacoplada e o Hamiltoniano reescrito como a soma de um Operador Hamiltoniano

eletrônico e um termo de interação entre os núcleos:
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H = Hel + VNN , (1.15)

onde o Hamiltoniano eletrônico (Hel) é dado por:

Hel = − ~2

2me

∑
i

∇2
i −

∑
α

∑
i

Zαe
2

riα
+
∑
j

∑
i>j

e2

rij
, (1.16)

e o termo de interação entre os núcleos é

VNN =
∑
α

∑
β>α

ZαZβe
2

rαβ
. (1.17)

O método variacional é uma ferramenta muito útil para se obter uma solução aproximada desse tipo de pro-

blema, uma vez que a função de onda Ψ não pode ser encontrada de forma exata. Esse método está baseado no

teorema variacional, o qual garante que, para toda função ψ
′

bem comportada e que obedece as condições de con-

torno do problema, o valor médio da energia (E) será sempre maior que o valor real da energia do estado fundamental

(E0), ou seja, o valor médio da energia quando calculado usando uma função de onda que não é a exata, será sempre

maior que valor exato. Isso é representado através da seguinte desigualdade:

E =
〈ψ′ |H|ψ′〉
〈ψ′ |ψ′〉

≥ E0. (1.18)

A equação 1.18 é o passo inicial para a construção do método variacional, pois podemos usar uma função de

onda tentativa e ajustar um parâmetro para que a energia seja mı́nima. Para isso, a função de onda aproximada pode

ser escrita como uma combinação linear de funções de base da seguinte forma:

ψ =
N∑
i

ciφi, (1.19)

onde os φk são as funções de base. Usando, por exemplo, os coeficientes ci como parâmetros variacionais, resta

buscar a função ψ que obedece a equação:

∂E

∂ci
= 0, (1.20)

onde E é calculada usando a equação 1.18.

Resolvendo as i equações para os coeficientes ci, temos a função de onda ψ como uma solução aproximada do

problema.
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Capı́tulo 2

Métodos Aproximados Utilizados em Fı́sica

Molecular

Para descrever a estrutura eletrônica de sistemas atômicos ou moleculares, bem como obter propriedades relaci-

onadas como essa estrutura, devemos resolver um problema de muitos corpos cuja dinâmica é descrita pela equação de

Schrödinger. Como esse tipo de problema não pode ser resolvido de forma exata, mesmo para sistemas muito peque-

nos, é necessário o uso de métodos aproximados, como o método variacional ou métodos perturbativos. Nas seções

seguintes será feito um breve resumo de alguns métodos usados no estudo da estrutura eletrônica de moléculas. Para

maiores detalhes sobre o formalismo usado nesses métodos recomenda-se a leitura das referências citadas ao longo

de cada seção.

A descrição de sistemas moleculares se tornou possı́vel com o desenvolvimento de teorias de aproximação

que viabilizaram a solução de um problema de muitos corpos de uma forma simplificada, como por exemplo a

aproximação de Born-Oppenheimer, o método de Hückel e o método de Hartree-Fock, os dois últimos baseados

no teorema variacional. Os métodos aproximativos podem ser classificados como métodos de mecânica molecular

(esse um método clássico), métodos “ab initio” ou de primeiros princı́pios e métodos semi-empı́ricos [2].

Embora o método Hartree-Fock seja bastante poderoso e muito utilizado, ele não leva em conta a correlação

eletrônica. Além disso, o número de integrais a serem calculadas escala com o número de funções de base usadas.

Dessa forma, a precisão dos resultados e o custo computacional são fatores limitantes para o uso desse método em

sistemas com muitos átomos.

Algumas aproximações adicionais podem ser inseridas para minimizar os esforços computacionais e melhorar

a concordância entre dados experimentais e simulações. Essas aproximações adicionais dão origem aos métodos

semi-empı́ricos. Nesses métodos algumas das integrais eletrônicas que precisam ser calculadas são negligenciadas

outras são parametrizadas por dados experimentais ou por simulações mais precisas.

Um método alternativo ao de Hartree-Fock e aos semi-empı́ricos é a Teoria do Funcional da Densidade [11].

Essa teoria trata as propriedades a serem estudadas como um funcional da densidade eletrônica ρ [11]. A maneira

como os funcionais podem ser escritos confere a esse método uma grande versatilidade, permitindo a inclusão da

correlação eletrônica.
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2.1 Método Hartree-Fock

O método Hartree-Fock (HF) [7] foi desenvolvido para resolver de forma aproximada as equações da mecânica

quântica para sistemas de muitos corpos, onde as partı́culas em questão são férmions (partı́culas com spin semi-

inteiro) como por exemplo os elétrons. Esse método é muito utilizado em fı́sica atômica e molecular, uma vez que os

problemas de átomos hidrogenóides e da molécula de hidrogênio ionizada, H+
2 (ambos problemas de um elétron) são

os únicos em que a equação de Schrödinger pode ser resolvida de forma exata.

Trata-se de um método autoconsistente no qual se busca encontrar a função de onda ψ de um sistema de muitos

elétrons, na aproximação de Born-Oppenheimer, usando o teorema variacional, como descrito na seção anterior XXX.

A função de onda ψ é escrita como um produto antissimétrico de spin-orbitais atômicos, podendo ser escrita na forma

de um determinante, conhecido como Determinante de Slater (dado pela equação 2.1), para garantir que o princı́pio de

exclusão de Pauli seja atendido. Para simplificar o problema, a função de onda é descrita por um único determinante.

ψ(r1, r2, · · · , rN ) =
1√
N !

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

φ1(r1) φ2(r1) · · · φN (r1)

φ1(r2) φ2(r2) · · · φN (r2)
...

...
. . .

...

φ1(rN ) φ2(rN ) · · · φN (rN )

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(2.1)

Na expressão 2.1 os φi são os spin-orbitais (funções das coordenadas espaciais e de spin) e N é uma constante

de normalização. A simplificação introduzida pela aproximação do determinante único consiste em substituir o pro-

blema de se encontrar uma função de onda que depende de N coordenadas pelo problema de se encontrar N funções

de onda de um elétron.

A expressão para a energia eletrônica nesse método é dada por:

EHF = 〈ψ|Hel + VNN |ψ〉. (2.2)

Os spin-orbitais podem ser escritos como um produto entre uma função das coordenadas espaciais e uma função

das coordenadas de spin:

φ =

 ϕ(r)α(ω), para spin“up′′,

ϕ(r)β(ω), para spin“down′′.
(2.3)

Considerando sistemas de camada fechada, pode-se fazer uma soma sobre as coordenadas de spin, restando

apenas a parte espacial. Fazendo essa soma e usando as expressões dadas pelas equações 1.16 e 1.17 para o operador

Hamiltoniano eletrônico e para o operador energia potencial de interação entre os núcleos, respectivamente, a energia

EHF pode ser escrita como:

EHF = 2

N/2∑
i=1

Hii +

N/2∑
i=1

N/2∑
j=1

(2Jij −Kij) + VNN , (2.4)
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sendo que as integrais de um elétron Hii e as integrais de dois elétrons Jij e Kij , chamadas integrais de Coulomb e

integrais de troca, respectivamente, são dadas pelas expressões:

Hii = 〈ϕi(1)| − 1

2
∇2
i −

∑
α

Zαi
riα
|ϕi(1)〉, (2.5)

Jij = 〈ϕi(1)ϕj(2)| 1

r12
|ϕi(1)ϕj(2)〉, (2.6)

Kij = 〈ϕi(1)ϕj(2)| 1

r12
|ϕj(1)ϕi(2)〉. (2.7)

Busca-se, então, por orbitais φi que minimizem a energia EHF . Mostra-se que, para sistemas de camada

fechada, os orbitais que atendem à condição anterior podem ser obtidos pela equação abaixo [4, 5].

F (1)ϕi(1) = εiϕi(1), (2.8)

onde F é o operador de Fock [6], que é escrito em termos dos operadores de Coulomb e de troca.

F (1) = H(1) +

N/2∑
j=1

[2Jj(1)−Kj(1)]. (2.9)

A energia ε de cada orbital é obtida multiplicando ambos os lados da equação 2.8 por ϕi(1) e integrando em

todo o espaço. Somando sobre todos os N/2 estados ocupados, temos a expressão:

N/2∑
i=1

εi =

N/2∑
i=1

H(1) +

N/2∑
i=1

N/2∑
j=1

(2Jij −Kij). (2.10)

Usando a expressão 2.10, a energia total, dada pela equação 2.4 pode ser escrita como:

EHF = 2

N/2∑
i=1

εi −
N/2∑
i=1

N/2∑
j=1

(2Jij −Kij) + vNN . (2.11)

Uma forma mais operacional de se resolver o problema de Hartree-Fock foi introduzida por Clemens C. J.

Roothaan [8, 9], propondo a expansão dos orbitais ϕi(1) como uma combinação linear de um conjunto de funções de

base χs, dada por 2.12.

φi =
b∑

s=1

csiχs, (2.12)
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onde os csi são os coeficientes da expansão, usados como parâmetros variacionais. As funções mais utilizadas, em

cálculos de estrutura eletrônica, são as funções do tipo gaussiana, devido à facilidade de se calcular as integrais de um

e dois elétrons.

Introduzindo essa equação na equação de autovalores 2.8, obtem-se a equação secular

det(Frs − εiSrs) = 0. (2.13)

Essa expressão, após alguns passos de álgebra, pode ser escrita na forma matricial:

FC = SCε, (2.14)

conhecida como equação de Hartree-Fock-Roothaan, onde C e conhecida como matriz dos coeficientes e S é a matriz

de sobreposição. Essas equações são resolvidas de forma autoconsistente como esquematizado na figura 2.1 [10].

Figura 2.1: Fluxograma do ciclo autoconsistente para a determinação da energia e das propriedades do sistema.

2.2 Teoria do Funcional da Densidade

Nesse método, a energia total do sistema é escrita não como um funcional da função de onda Ψ, como no

método Hartree-Fock, mas como um funcional da densidade eletrônica ρ [11], definida por:

ρ(r) =

n∑
i=1

|ψi|2. (2.15)

Essa troca introduz uma grande simplificação, uma vez que a função de onda de um sistema contendo N elétrons

é uma função de 3N coordenadas, enquanto a densidade eletrônica é uma função de apenas 3 coordenadas.
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Os pilares desse método são os dois teoremas demostrados por Hohenberg e Kohn em 1964 [12, 13]. O primeiro

teorema mostra como pode ser determinado o potencial externo ao qual o sistema está sujeito.

O potencial externo v(r) é determinado, a menos de uma constante aditiva, pela densidade eletrônica ρ(r).

A expressão para o potencial externo e, portanto, a prova desse teorema é obtida através do valor médio da

energia, dado pela primeira parte da expressão 1.18.

E = −1

2

N∑
i=1

〈ψi(1)|∇2
i |ψi(1)〉 −

∑
α

∫
Zαρ(1)

r1α
dv1 +

1

2

∫ ∫
ρ(1)ρ(2)

r1α
dv1dv2 + Exc[ρ] (2.16)

Os três últimos termos da expressão 2.16 estão relacionados com o potencial externo. Esse potencial é formado

por dois termos clássicos, relacionados com atração elétron-núcleo e repulsão elétron-elétron e por um termo não-

clássico, chamado de potencial de troca-correlação, que pode ser obtido pela relação abaixo:

Vxc =
δExc[ρ]

δρ
. (2.17)

Aqui se pode ver claramente uma das vantagem desse método sobre o método Hartree-Fock, pois é possı́vel a

inclusão desse termo de troca-correlação de forma aproximada, o que torna os resultados obtidos por esse método mais

precisos, pois, embora o termo de troca seja exato no método Hartree-Fock, o termo de correlação é negligenciado.

O segundo teorema mostra a forma de se obter os orbitais de Kohn-Sham (orbitais-KS), os quais são a solução

do problema. Baseado no teorema variacional, esse teorema determina um limite inferior para o valor da energia

Ev[ρ
′
(r)].

Para uma densidade eletrônica não exata ρ
′
(r), de modo que ρ

′
(r) ≥ 0, a energia E0 do estado fundamental,

obtida usando a densidade eletrônica exata ρ, obedece a desigualdade:

Ev[ρ
′
(r)] ≥ E0 .

Dessa forma, conforme assegurado por esse teorema, podemos fazer o uso de uma função não exata para

descrever os orbitais-KS, o que irá produzir uma densidade eletrônica ρ
′
(r) não exata, e, ajustando um parâmetro

variacional, determinar os orbitais-KS que minimizam o funcional E. Esse procedimento é feito de forma análoga

ao adotado no método Hartree-Fock, mostrando que os orbitais que extremizam o funcional obedecem a equação de

auto-valor dada por 2.18

FKSψi(1) = εiψi(1), (2.18)

onde o operador FKS , denominado operador de Kohn-Sham é dado por:

FKS = −1

2
∇2
i −

∑
α

Zα
r1α

+

N∑
j=1

Jj(1) + vxc[1], (2.19)
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sendo Jj(1) o operador de Coulomb e vxc dado pela equação 2.17, o operador de troca-correlação. Ainda de forma

análoga ao método Hartree-Fock, usando a expansão introduzida por Roothaan (equação 2.12), serão encontradas

as equações a serem resolvidas de forma auto-consistente. A aproximação adicional inserido nesse método é a

determinação do funcional de troca-correlação.

Exitem várias aproximações para o termo de troca-correlação, as quais são comumente classificadas como

aproximações de densidade local (LDA), aproximações de gradiente generalizado (GGA), dentre outras. Na aproximação

LDA, o funcional de troca-correlação é escrito em termos da energia de troca e correlação de um elétron mergulhado

em um gás homogêneo de elétrons com densidade eletrônica ρ [14]. Nessa aproximação, a energia de troca-correlação

é dada por:

ELDAxc =

∫
d3rεunif.xc (ρ), (2.20)

sendo ρ a densidade eletrônica. A aproximação GGA inclui uma dependência com o gradiente da densidade eletrônica,

sendo, portanto, a energia Exc dada por:

EGGAxc =

∫
d3rεGGAxc (ρ,∇ρ) (2.21)

Exemplos de funcionais da classe LDA são os funcionais de Slater (S) e o funcional escrito usando o funcional

de Slater para o termo de troca e o funcional de Vosko-Wilk-Nusair para o termo de correlação (SVWN). Da classe

GGA podem ser citados os funcionais BLYP, o qual é uma combinação dos funcionais de Becke-88 usado para o

termo de troca e Lee-Yang-Parr para o termo de correlação e o funcional B3LYP, semelhante ao anterior exceto pelo

fato de usar uma contribuição do funcional de Hartree-Fock para o termo de troca, motivo pelo qual é chamado de

funcional hı́brido. Maiores detalhes podem ser obtidos nas referências [10, 13, 14].
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