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Isômeros de C3H4, C4H6, C4H8 e C4H10

Dissertação apresentada ao Curso de PósGraduação em Fı́sica do Setor de Ciências
Exatas da Universidade Federal do Paraná,
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RESUMO
Apresentamos no presente trabalho os resultados dos cálculos das seções
de choque integral, de transferência de momento e diferencial, feitos utilizando o
método multicanal de Schwinger com pseudopotencial, com aproximação estáticotroca para o espalhamento elástico de elétrons de baixa energia por isômeros das
moléculas de C3 H4 , C4 H6 , C4 H8 e C4 H10 .
Os isômeros de C3 H4 são o aleno, propino e ciclopropeno, e encontramos
uma concordância qualitativa com os resultados experimentais da seção de choque
total e uma boa concordância com os resultados experimentais da seção de choque
diferencial, para o aleno e o propino. Nossos resultados confirmam a existência de
ressonâncias de forma na seção de choque e o efeito isômero (incluı́ndo em nossos
cálculos o ciclopropeno), ambos mostrados pelos experimentais.
Os isômeros de C4 H6 são o trans-1,3-butadieno, 2-butino e ciclobuteno, e
encontramos uma concordância qualitativa com os resultados experimentais da seção
de choque total para o trans-1,3-butadieno e o 2-butino. Nossos resultados confirmam a existência de ressonâncias de forma na seção de choque e o efeito isômero
(incluı́ndo em nossos cálculos o ciclobuteno), ambos também mostrados pelos experimentais.
Para os isômeros de C4 H8 , o trans- e cis-2-buteno, o skew- e o syn-1-buteno
e o isobuteno, e para os isômeros de C4 H10 , o butano e o isobutano, não há resultados experimentais. Mas em nossos resultados prevemos a existência de ressonâncias
de forma na seção de choque e mostramos a existência do efeito isômero para essas
moléculas.

ABSTRACT
We report in the present work the results of integral, transfer momentum
and differential cross section calculations, with Schwinger multichannel with pseudopotential, with static-exchange aproximation for elastic scattering of low-energy
electrons by isomers of C3 H4 , C4 H6 , C4 H8 e C4 H10 .
The isomers of C3 H4 are allene, propyne and cyclopropene, we find a qualitative agreement with results of total cross sections measurements and a very good
agreement with results of differential cross sections measurements, for allene and
propyne. Our results confirm the existence of the shape resonance in the cross sections and the isomer effect (include in our results the cyclopropene), both reported
by the experimental studies.
The isomers of C4 H6 are 1,3-butadiene, 2-butyne and cyclobutene, we find
a qualitative agreement with results of total cross sections measurements, for 1,3butadiene and 2-butyne. Our results confirm the existence of the shape resonance
in the cross sections and the isomer effect (include in our results the cyclobutene),
both reported by the experimental studies.
For the isomers of C4 H8 , trans- and cis-2-butene, skew- and syn-1-butene
and isobutene, and for the isomers of C4 H10 , butane and isobutane, we don’t find
experimental results. But in our results we show the existence of shape resonances
in the cross sections and show the existence of isomer effect for this molecules.
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• ao meu orientador Márcio Henrique Franco Bettega, um agradecimento
especial pela dedicação e compreensão. Minha sincera gratidão e admiração por sua
pessoa;
• aos meus pais Olici e Sirlei e aos meus irmãos Marcelo e Kelita pelo apoio
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1 Introdução

3

2 Método Multicanal de Schwinger

7

2.1

Espalhamento por um potencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2

Equação de Lippmann-Schwinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.3

Método Multicanal de Schwinger (SMC) . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.4

Descrição do alvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.5

Implementação dos Pseudopotenciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.6
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Capı́tulo 1
Introdução
Na natureza existem muitas partı́culas livres colidindo com a matéria, produzindo reações e produtos, em que a análise desses efeitos pode ser feita através de
métodos computacionais. O estudo teórico de processos de colisões entre elétrons ou
pósitrons [1, 2] com moléculas teve um grande desenvolvimento nas últimas décadas.
Uma das classes de moléculas que passou a ser muito estudada são os hidrocarbonetos. O espalhamento de elétrons por moléculas formadas por átomos de
carbono e hidrogênio possui uma variedade de aplicações. Além disso, esses átomos
são encontrados facilmente na natureza, tornando fácil sua utilização.
A colisão de elétrons com baixa energia, menos que 50 eV, pode ser utilizado como estudo em muitas áreas. Podemos citar o estudo de gases poluentes na
atmosfera, modelo de simulação de atmosferas em estrelas e a dinâmica de nuvens
interestelares. Esses elétrons do contı́nuo que colidem com as moléculas do gás podem gerar dissociação de moléculas, geração e destruição de ı́ons negativos, reações
quı́micas, elétrons livres, radicais e moléculas mais estáveis [3]. Isso é o mesmo processo que ocorre em plasmas, que são meios gasosos com correntes elétricas mantidas
através da aplicação de campos externos.
A aplicação principal que constitui o estudo de espalhamento por moléculas
é como plasma frio ou plasma de processamento, como tecnologia de ponta na
indústria. Os plasmas de processamento são gases parcialmente ionizados, e são
aplicados na superfı́cie de materiais utilizados na fabricação de circuitos integrados
na indústria eletrônica e em filmes finos. E também é muito utilizado na fabricação
de semicondutores.
Os plasmas frios tem grande aplicação na microeletrônica. Através dos meios de descarga que são geradas as espécies quı́micas responsáveis pelo recobrimento
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de substratos (coating), corrosão de superfı́cies (etching), polimerização, entre outros. Essa descarga de plasma é utilizada para a modificação das propriedades na
superfı́cie de materiais [4, 5]. Os plasmas de processamento também são utilizados
nas indústrias aeroespaciais (estudar os fluı́dos em torno de veı́culos espaciais ou
satélites na reentrada da atmosfera), automotivas e biomédica.
Uma aplicação é a deposição de vapor quı́mico de plasma (CVD) em filmes
de carbono na forma diamante, em que todos os reagentes estão na mesma temperatura. A utilização de hidrocarbonetos como plasmas frios pode ser uma alternativa
para substituir o silı́cio nesse tipo de deposição. Esses filmes finos de carbono são
muito utilizados como discos magnéticos [6, 7, 8].
A modelagem numérica desses plasmas frios depende do conhecimento da
seção de choque de espalhamento. Através das seções de choque elástica, inelástica
e de ionização podemos garantir a compreensão de processos quı́micos e fı́sicos que
ocorrem em plasmas. A obtenção de dados experimentais das seções de choque de
espalhamento é muito difı́cil, fazendo com que resultados experimentais nessa área
seja muito escasso. Além disso, os dados obtidos pelos experimentais podem estar
incompletos. Com isso, os cálculos teóricos passaram a ter grande importância nessa
área, com resultados mais significantes. Para os hidrocarbonetos, isso não é diferente. Trabalhos que envolvem espalhamento de elétrons com moléculas que possuem
átomos de carbono e hidrogênio são bem difı́ceis de serem encontrados [9].
Como o cálculo de espalhamento de elétrons por moléculas envolve muitas
partı́culas, podemos dizer que temos um problema que envolve muitos corpos. Como
a solução exata para esse tipo de problema é muito complicada, utilizamos aproximações para a realização desses cálculos. Uma primeira aproximação é considerar o
núcleo da molécula fixo no espaço, não levando em conta o movimento vibracional
e o rotacional. Outra aproximação é considerar que a nuvem eletrônica da molécula
alvo não sofre distorção devido a presença do elétron incidente, e que só vamos
considerar os efeitos de troca devido a indistinguibilidade dos elétrons e os efeitos
coulombianos. Essa é a aproximação estático-troca. Esse alvo molecular é descrito
dentro da aproximação de Hartree-Fock [10].
Como nosso interesse é o cálculo da seção de choque elástica, um método
aproximado que é utilizado para moléculas de geometria arbitrária é o método multicanal de Schwinger (SMC) [11, 12, 13, 14]. Ele permite cálculos envolvendo espalhamento elástico, inelástico, inclusão de efeitos de troca e polarização. Como a
colisão de elétrons com moléculas envolve muitos elétrons, e o número de integrais
que temos que resolver são várias, temos um custo computacional muito grande.
Para diminuir o tempo de computação utilizamos nos cálculos somente os elétrons
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de valência da molécula. Para isso, usamos os pseudpotenciais norm-conserving
descritos por Bachelet, Hamann e Schlüter (BHS) [15]. Eles foram implementados
no método multicanal de Schwinger por Bettega et al., sendo denominado método
multicanal de Schwinger com pseudopotenciais (SMCPP) [16]. A fundamentação
teórica será discutida com mais detalhes no capı́tulo 2.
Na classe dos hidrocarbonetos temos moléculas que possuem isômeros, ou
seja, possuem a mesma fórmula molecular, mas suas estruturas são diferentes [17],
e portanto as propriedades fı́sicas e quı́micas são diferentes também. Devido a isso, podemos verificar como mudanças na estrutura da molécula alvo se refletem no
processo de espalhamento. Um dos objetivos desse trabalho é mostrar como essa
mudança na estrutura influencia, principalmente, a seção de choque elástica. O efeito isômero é uma maneira de averiguar como a seção de choque pode variar para
pequenas energias, e a partir de energias em torno de 40 eV as curvas de seção de
choque passam a ser semelhantes[18].
No presente trabalho utilizamos o método multicanal de Schwinger com
pseudopotenciais, assim como as aproximações estático-troca e de núcleos fixos para calcular as seções de choque integral, de transferência de momento e diferencial
elástica para os isômeros de C3 H4 , C4 H6 , C4 H8 e C4 H10 .
No capı́tulo 3 apresentamos os resultados para os isômeros de C3 H4 , aleno, propino e ciclopropeno. Nesse capı́tulo comparamos nossos resultados com os
resultados experimentais da seção de choque total medida por Szmytkowski e Kwitnewski [19], e os resultados da seção de choque diferencial medida por Nakano et
al. [20]. Eles encontraram uma ressonância de forma, onde o elétron fica preso num
orbital virtual formando um estado ligado, para o aleno e para o propino, o que foi
comprovado pelos nossos resultados teóricos. Para comprovarmos o efeito isômero
incluı́mos também os resultados do ciclopropeno, e discutiremos mais detalhes no
capı́tulo.
Para os isômeros de C4 H6 , 2-butino e 1,3-butadieno comparamos nossos resultados com os resultados experimentais medidos por Szmytkowski e Kwitnewski
[21], e incluı́mos um terceiro isômero, o ciclobuteno, para comprovarmos a existência
do efeito isômero. Nossos resultados mostram a existência de duas ressonâncias de
forma para cada isômero, como foi medido pelos experimentais, e que será discutido
com maiores detalhes no capı́tulo 4.
Nos capı́tulos 5 e 6 mostramos os resultados para os isômeros de C4 H8 , isobuteno, trans- e cis-2-buteno e skew- e syn-1-buteno; e para os isômeros de C4 H10 ,
butano e isobutano. Para essas moléculas não são encontrados resultados experimentais sobre medidas da seção de choque, por isso prevemos a existência de res-
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sonâncias de forma para cada isômero, e também discutimos o efeito isômero para
cada molécula. E no último capı́tulo, escrevemos a conclusão geral sobre o trabalho.
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Capı́tulo 2
Método Multicanal de Schwinger
Quando ocorre a colisão de um elétron com uma molécula, os processos
que ocorrem durante essa colisão são descritos pela mecânica quântica. Durante a
interação elétron-molécula, o elétron tem sua direção de propagação mudada, ou seja,
ele é espalhado. Devido a essa interação podem ocorrer também alguns processos
envolvendo a estrutura eletrônica da molécula, como:
• colisão elástica: não há transferência de energia nos modos internos do alvo;
• colisão inelástica: há uma perda da energia cinética do elétron para o alvo, gerando
excitações eletrônica, rotacional ou vibracional;
• ionização;
• dissociação.
Na colisão elástica ou inelástica, podemos ter efeitos de polarização, que é a
deformação da nuvem eletrônica do alvo induzida pelo campo do elétron incidente.
Podemos observar também o aparecimento de ressonâncias.
Utilizando a conservação de energia, podemos escrever a energia relacionada
à colisão como,
E=

ki2
2

+ εi =

kf2
2

+ εf ,

onde ε é a energia do alvo e k é o vetor de onda do elétron do contı́nuo, e os ı́ndices
i, f indicam o estado inicial e o final.
Cada um dos processos citados acima que ocorre durante a colisão representar um possı́vel canal a ser aberto. Quando mais de um canal é aberto teremos
um processo multicanal. Podemos caracterizar um canal como aberto ou fechado.
Um canal aberto é aquele que não viola as leis de conservação de energia (concorda
com a equação acima). Um canal fechado viola as leis de conservação de energia.
Quando temos uma colisão elástica apenas um canal é aberto.
Para uma melhor compreensão do espalhamento elástico de elétrons por
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moléculas, inicialmente vamos discutir nesse capı́tulo o espalhamento por um potencial. Na seção seguinte vamos mostrar a equação de Lippmann-Schwinger e o
princı́pio variacional de Schwinger, que fornece uma expressão para a amplitude de
espalhamento.
Esse princı́pio é a base para o método que é discutido na seção seguinte.
O método multicanal de Schwinger (SMC) [11, 12, 13, 14] utiliza funções de onda
de muitos corpos para alvos moleculares, além de permitir cálculos para moléculas
de geometria arbitrária. Na literatura existem outros métodos que calculam seção
de choque para o espalhamento do tipo elétron-molécula, como o método de Kohn
Complexo (CKM) [22], o método da matriz R [23], e o método do potencial modelo
[24].
Vamos mostrar como é feita a descrição do alvo, utilizando o método HartreeFock, e vamos discutir a implementação dos pseudopotenciais no SMC e no método
Hartree-Fock [16]. Os pseudopotenciais utilizados são do tipo norm-conserving, os
quais incluem efeitos relativı́sticos, aperfeiçoados por Bachelet, Hamann, e Schlüter
(BHS)[15]. E a sua aplicação é devido a diminuição do custo computacional utilizando somente os elétrons de valência. No final do capı́tulo é feita uma breve
demonstração da mudança do referencial de coordenadas, da molécula para o laboratório.

2.1

Espalhamento por um potencial

O hamiltoniano de uma partı́cula livre, que possui um certo momento inicial
e interage com um potencial V , como mostra a figura 2.1, pode ser escrito da forma
[25]:

H=

p2
+ V (r).
2m

(2.1)

Para obtermos os autoestados estacionários do espalhamento dessa partı́cula,
resolvemos a equação de Schroedinger independente do tempo,

Hψk (r) = Eψk (r),

(2.2)

onde H é o hamiltoniano do sistema e ψk (r) é a função de onda de espalhamento,
com energia E.
Considerando a condição de contorno, a solução dessa equação, no sistema
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Figura 2.1: Descrição do sistema estudado, representando a colisão de uma partı́cula,
com momento incidente ki e momento espalhado kf na direção do detector.

de coordenadas descrito pela figura 2.2 para r muito grande, ou seja, numa região
fora do alcance do potencial, tem o seguinte comportamento assintótico,

ψ(r) → A{eikz + f (θ, ϕ)

eikr
}.
r

(2.3)

O significado dessa equação (para r tendendo ao infinito) é que a função de
onda de espalhamento é uma superposição de uma onda plana (eikz ) e de uma onda
esférica (eikr /r) emergindo com uma amplitude f que depende de θ e ϕ, e A é uma
constante de normalização.
Através da função de onda de espalhamento podemos determinar a quantidade que descreve a probabilidade de um determinado processo colisional, conhecida
como seção de choque, que está relacionada com a amplitude de espalhamento f ,
dσ
= |f (θ, ϕ)|2 .
dΩ

(2.4)

Para obtermos a seção de choque total devemos integrar em θ e ϕ, considerando todas as possı́veis direções em que o feixe possa ter sido espalhado.

σ=

Z

|f (θ, ϕ)|2 dΩ.

(2.5)

Quando a partı́cula sofre a ação de um potencial central, V = V (r), podemos
separar a equação de Schroedinger usando coordenadas esféricas [26]. Em outras
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Figura 2.2: Sistema de coordenadas no referencial do laboratório para a colisão
elétron-alvo, com vetor de onda incidente ki na direção z e vetor de onda espalhado
kf , θ é o ângulo de espalhamento e r2 dΩ é o ângulo sólido.

palavras, vamos utilizar uma nova base {Rl (r), Ylm (θ, φ)}, onde Rl (r) é a função
radial, e Ylm (θ, φ) são os harmônicos esféricos.
No caso do potencial central, os autoestados são comuns para {H, L2 , Lz }.
O operador de momento angular L2 é agora uma constante de movimento, e possui
autofunções comuns com uma componente de L, Lz :
L2 Ylm (θ, φ) = l(l + 1)Ylm (θ, φ),

(2.6)

Lz Ylm (θ, φ) = mYlm (θ, φ),

(2.7)

onde l é o número quântico do momento angular e m é o número quântico magnético.
Nesse caso estamos usando unidades atômicas ~ = e = m = 1 (onde ~ é a constante
de Planck dividida por 2π, e é a carga do elétron, e m é a massa da partı́cula).
Como os operadores H, L2 , Lz comutam, podemos expandir a função de
onda de espalhamento ψ(k, r) em ondas parciais, que dependerão dos autovalores l
e m:

ψ(k, r) =

+l
∞ X
X

Clm (k)Rl (k, r)Ylm (θ, φ),

l=0 m=−l

onde Clm (k) são coeficientes da expansão que dependem do vetor de onda k.

(2.8)

2.1. Espalhamento por um potencial
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Substituindo essa função na equação de Schroedinger, podemos encontrar
uma equação diferencial radial,



l(l + 1)
d2
2
+k −
− U (r) ul (k, r) = 0,
dr2
r2

(2.9)

onde k é a energia do sistema, l(l + 1)/r2 é o termo de barreira de potencial centrı́fugo da partı́cula incidente associado ao momento angular l, U = 2V é o potencial
reduzido do alvo, e ul (k, r) = rRl (k, r).
Aplicando as condições de contorno, para que a solução dessa equação satisfaça a condição assintótica, e comparando com a equação 2.3, podemos obter uma
equação para a amplitude de espalhamento em ondas parciais:

fk (θ) =

∞
X
(2l + 1)
l=0

k

eiδl sin δl Pl (cos θ).

(2.10)

onde δl é o deslocamento de fase (phase shift) que depende de k e Pl (cos θ) são polinômios de Legendre, sendo que a amplitude depende do valor do número quântico
do momento angular l.
Utilizando a expressão da amplitude de espalhamento, podemos obter uma
nova forma para a seção de choque integral, que vai depender da energia k e do
deslocamento de fase:

σt =

∞
4π X
(2l + 1) sin2 δl .
k 2 l=0

(2.11)

Figura 2.3: O vetor de onda inicial ki , o vetor de onda final kf , e o vetor de
onda de transferência ∆k. Para espalhamento elástico k = |ki | = |kf | e |∆k| =
√ √
k 2 1 − cos θ.
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Podemos também obter uma representação da seção de choque na forma de
transferência de momento linear, onde o fator (1 − cos θ), como mostra a figura 2.3,
é a fração inicial do momento perdido pela partı́cula incidente:

σM =

Z

dΩ(1 − cos θ)|fk (θ)|2 =

∞
4π X
(l + 1) sin2 (δl+1 − δl ).
k 2 l=0

(2.12)

O deslocamento de fase, introduzido na equação para a amplitude de espalhamento, pode ser calculado através da equação,

tan δl (k) = −k

Z

∞

jl (kr)U (r)Rl (r)r2 dr,

(2.13)

0

onde jl é a função esférica de Bessel, U (r) é o potencial reduzido e Rl (r) é a função
radial. O limite superior da integral indica o alcance do potencial. Através do estudo
do deslocamento de fase, podemos obter a seção de choque e também informações
sobre o sistema a ser estudado.
Uma das informações que podemos obter com o cálculo do deslocamento de
fase é a variação que ocorre nas curvas da seção de choque para uma determinada
energia ER , que podemos descrever como um estado virtual ou uma ressonância
[27]. A ressonância ocorre quando uma partı́cula fica presa num estado metaestável
durante um certo tempo. Quanto maior for o tempo de aprisionamento da partı́cula,
menor será a largura do pico na curva da seção de choque integral.
Podemos citar um exemplo para o caso de espalhamento de elétrons por
moléculas e que será discutido mais adiante: os estados virtuais geram ressonâncias
de forma, onde o elétron é aprisionado pelo potencial resultante da combinação
do potencial molecular com as barreiras de momento angular, formando um ı́on
temporário, e aumentando o tempo de colisão.
Na figura 2.4 temos um exemplo de um caso, onde há a combinação de
um poço de potencial quadrado mais uma barreira centrı́fuga, com l > 0. Quando
a barreira é alta, no caso de espalhamento de elétrons com energia (E2 ), teremos
estados metaestáveis com um certo tempo de vida. O elétron vai ficar aprisionado,
devido ao efeito túnel, por um certo perı́odo de tempo, gerando ressonâncias até
escapar do potencial, voltando ao contı́nuo.

2.1. Espalhamento por um potencial

Figura 2.4: Gráfico que mostra a variação do potencial efetivo (Uef et ) num determinado valor de r. Onde a linha sólida corresponde ao potencial efetivo, a linha
tracejada corresponde a barreira de potencial centrı́fugo, e a linha pontilhada corresponde ao poço de potencial quadrado do alvo; a é a largura do poço, e E é a
energia de incidência.
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2.2

Equação de Lippmann-Schwinger

Num problema em que uma partı́cula é espalhada por um potencial V , a
equação de Schroedinger independente do tempo é da forma [28]:
[∇2r + k 2 ]ψ(k, r) = U (r)ψ(k, r),

(2.14)

onde ψ(k, r) é a função de onda de espalhamento, k 2 é a energia cinética da partı́cula,
e U = 2V é o potencial reduzido. Uma solução para esta equação seria da forma,
(±)

|ψk(±) i = |φki i + G0 U |ψk(±) i,
i

(2.15)

i

onde o termo |φki i corresponde a uma onda plana, sendo a solução da equação de
Schroedinger para a partı́cula livre, quando o potencial é zero,

H0 |φi = E|φi.

(2.16)

Na equação acima H0 é o hamiltoniano da partı́cula livre com energia
cinética p2 /2m, sendo que φ pode ser descrita por uma onda plana. A função
de Green associada a H0 carrega a condição de contorno da função, e esse operador
deve satisfazer a equação de Helmholtz,
(±)

(∇2 + k 2 )G0 (r, r′ ) = δ (3) (r − r′ ),

(2.17)

o operador de Green da equação acima pode ser escrito na forma:
(±)

G0

=

1
.
E − H0 ± iε

(2.18)

Na representação de coordenadas, multiplicando a equação 2.15 por hr|,
temos a equação de Lippmann-Schwinger na forma integral,
(±)
ψki (r)

= φki (r) +

Z

(±)

(±)

d3 r′ G0 (r, r′ )U (r′ )ψki (r′ ).

(2.19)

Introduzindo um conjunto completo de ondas planas em 2.18,
(±)
G0 (r, r′ )

−3

= −(2π)

lim

ε→0+

Z

′

′

eik .(r−r )
dk ′ .
k ′2 − k 2 ∓ iε

(2.20)
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O fator ε é muito pequeno, k′ é o vetor de onda espalhado, e k é o vetor de
onda incidente. Temos como solução para a partı́cula livre,
′

G

(±)

1 e±ik.|r−r |
.
(r, r ) = −
4π |r − r′ |
′

(2.21)

Substituindo na equação integral de Lippmann-Schwinger, e fazendo o r
tender ao infinito,

(+)
ψki (r)

eikr
→ φki (r) −
4πr

Z

′

(+)

d3 r′ e−ik.r U (r′ )ψki (r′ ).

(2.22)

Comparando com a equação 2.3, encontramos uma expressão para a amplitude de espalhamento,

(−)

(+)

f = −2π 2 hφkf |U |ψki i = −2π 2 hψkf |U |φki i,
(+)

(2.23)

(−)

sendo ψki a função de onda do estado inicial; ψkf é a função de onda final; e φki
é a autofunção da partı́cula inicial e φkf é a final. A primeira expressão para a
amplitude de espalhamento está relacionada com uma onda plana com direção de
(−)
propagação k mais uma onda esféria saindo. A outra solução está associada a ψkf
e corresponde a uma onda esférica colapsando.
Considerando um caso onde a colisão é elástica, o módulo do vetor de onda
incidente é igual ao módulo do vetor de onda da partı́cula espalhada, nesse caso só
a direção muda, ou seja, |ki | = |kf | = k.
Para calcularmos a amplitude de espalhamento é utilizado um método variacional, o qual transforma a amplitude f num funcional da função de onda de
espalhamento. Primeiramente, escrevemos a equação de Lippmann-Schwinger multiplicada pelo potencial de interação U :

(±)

(±)

(±)

U |ψki i = U |φki i + U G0 U |ψki i.

(2.24)

Isolando o termo U |φki i e substituindo-o na equação da amplitude de espalhamento, obtemos uma terceira representação para f

(−)

(+)

(+)

f = −2π 2 hψkf |U − U G0 U |ψki i.

(2.25)
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Somando as duas definições da equação da amplitude 2.23 e subtraindo
da equação acima, obtemos uma outra expressão exata para o f , que agora é um
funcional da função de onda de espalhamento,

(+)

(−)

(−)

(+)

(+)

[f ] = −2π 2 [hφkf |U |ψki i + hψkf |U |φki i − hψkf |U − U G0 U |ψki i].

(2.26)

Como o potencial utilizado é de curto alcance, e em todos os termos que a
função de onda aparece, ela está multiplicada pelo potencial de interação, só temos
a necessidade de descrever os termos na região de alcance de U , e fora desse alcance,
podemos desprezar a função de onda. Expandindo a função de onda em um conjunto
de bases conhecidas {χm },
(+)

|ψki i =

X
m

(+)

(−)

a(+)
m (ki )|χm i

hψkf | =

X
n

an(−)∗ (kf )hχn |

(2.27)

(−)∗

Onde agora {am (ki ), an (kf )} são parâmetros variacionais que, determinados, dão a forma do elemento de matriz a ser calculado. Deve-se impor que a
amplitude de espalhamento seja estacionária, com a seguinte condição:
∂[f ]
(+)
∂am (ki )

=

∂[f ]
(−)∗
∂an (kf )

= 0.

(2.28)

Derivando o funcional da amplitude de espalhamento podemos determinar
os coeficientes an e am :
a(+)
m (ki ) =

X
(d−1 )mn bn (ki ),

(2.29)

X

(2.30)

n

an(−)∗ (kf ) =

(d−1 )mn b†m (kf ),

m

onde os elementos bn e b†m podem ser escritos como:
bn (ki ) = hχn |U |φki i,

(2.31)

b†m (kf ) = hφkf |U |χm i.

(2.32)
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Determinando os coeficientes, e substituindo na equação 2.26, achamos a
forma do princı́pio variacional de Schwinger que calcula a amplitude de espalhamento,
[f ] = −2π 2

X
m,n

hφkf |U |χm i(dmn )−1 hχn |U |φki i,

(2.33)

onde o elemento de matriz dmn acima é:
dmn = hχm |A(+) |χn i,

(2.34)

(+)

com A(+) = U − U G0 U .

2.3

Método Multicanal de Schwinger (SMC)

O método multicanal de Schwinger é uma extensão do princı́pio variacional
de Schwinger, sendo aplicado em estudos de espalhamento de elétrons por moléculas
de geometria arbitrária. O método é ab-initio e permite cálculos de espalhamento
elástico, a inclusão de efeitos de troca, polarização do alvo devido ao campo elétrico
do elétron incidente e excitações eletrônicas.
Antes da descrição do método, vamos considerar o sistema para o qual o
método vai ser aplicado. Como mostra a figura 2.2, um elétron com vetor de onda
ki incide numa molécula alvo, com baixa energia (de 0 até 50 eV), que é da ordem
da energia cinética dos elétrons de valência da molécula, e sai com momento kf ,
deslocado de um certo ângulo θ. Para os cálculos consideramos a aproximação de
núcleos fixos. Podemos escrever o hamiltoniano do sistema (elétron + alvo) HN +1 ,
da seguinte maneira:

HN +1 = (HN + TN +1 ) + V = H0 + V.

(2.35)

O hamiltoniano do alvo HN e o operador de energia cinética do elétron
incidente TN +1 são, respectivamente

HN =

N
X
i=1

"

#
N
M
1
1X
∇2i X Zα
+
−
−
,
2
|r
−
r
|
2
|r
−
r
|
i
α
i
j
α=1
i6=j
TN +1 = −

∇2N +1
,
2

(2.36)

(2.37)
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e V é a soma do potencial de interação elétron-elétron e do potencial de interação
elétron-núcleo,

V =

N
X
i=1

M

X
Zα
1
−
,
|ri − rN +1 | α=1 |rα − rN +1 |

(2.38)

onde Zα é a carga do núcleo α, rα é a sua posição, M é o número de núcleos, ri são
às coordenadas dos elétrons do alvo, e rN +1 corresponde as coordenadas do elétron
incidente. Nos cálculos serão utilizadas unidades atômicas (~ = e = m = 1).
Utilizando a equação de Lippmann-Schwinger:

(±)

(±)
(±)
ψm
= Sm + G0 V ψm
,

(2.39)

onde m é o ı́ndice relacionado ao canal, G0 é a função de Green associada a (E −H0 )
escrita na equação 2.18, e Sm é a solução de H0 e é escrito como um produto da
autofunção do alvo com uma onda plana;

Sm = Φm eikm .rN +1 .

(2.40)

O sinal (±) na equação de Lippmann-Schwinger indica que temos duas
possı́veis soluções no caso do elétron colidindo com uma molécula. O sinal (+)
indica uma solução para a qual teremos uma condição assintótica de uma onda plana do elétron incidente mais uma onda esférica emergindo representando o fluxo
espalhado. O sinal (−) indica uma onda plana mais uma onda esférica colapsando.
Apesar da segunda situação não possuir interpretação fı́sica, não vamos desconsiderá-la.
(±)
Na equação 2.39 a função de onda ψm é antissimétrica em relação à troca
de partı́culas enquanto o termo Sm não é, como foi mostrado por Geltman [29];
para garantir a antissimetria da função de onda de espalhamento devemos incluir os
auto-estados do contı́nuo do alvo na representação da função de Green. Contudo, ao
garantir a antissimetria estarı́amos abrindo a possibilidade de ocorrer ionização do
alvo no processo de colisão, onde mais de um elétron estaria submetido ao potencial
coulombiano do ı́on. Para que essa possibilidade não ocorra, projetamos a função
de Green, considerando somente os canais abertos [30], utilizando o operador de
projeção P que possui somente os autoestados acessı́veis do alvo durante a colisão:
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P =

N0
X
l=1

|Φl (1, 2, ..., N )ihΦl (1, 2, ..., N )|.
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(2.41)

O operador P define o nı́vel de aproximação do problema, definindo o acoplamento entre os canais abertos, com N0 sendo o número de canais abertos. Para
espalhamento elástico consideramos N0 = 1 (estado fundamental). O primeiro passo
é multiplicar a equação de Lippmann-Schwinger pelo operador de projeção P :

(+)
(+)
P ψm
= Sm + G(+)
p V ψm .
(+)

Agora, a função de Green Gp

G(+)
=
p

X
l

(2.42)

inclui apenas os canais abertos.

1 2
k
2 l

|Φl ihΦl |
,
− TN +1 + iε

(2.43)

onde TN +1 é a energia do elétron incidente, 21 kl2 é a energia do elétron associado ao
canal Φl , sendo que l representa os canais abertos. Reescrevendo a equação 2.42,
multiplicada por V ,

(+)
(V P − V G(+)
p V )ψm = V Sm ,

(2.44)

A equação de Lippmann-Schwinger também pode ser escrita da seguinte
forma:

(+)
A(+) ψm
= V Sm ,

(2.45)

(+)

onde A(+) = V P − V Gp V . Para obtermos uma estabilidade variacional teremos
que ter A(+) = A(−)† . Para isso, o elemento V P = P V , mas isso não ocorre pois
[V, P ] 6= 0, e a condição para a estabilidade variancional não é satisfeita. Vemos
também que ao projetarmos a equação de Lippmann-Schwinger no espaço de canais
abertos, estamos jogando fora informações fı́sicas relacionadas ao espaço de canais
fechados. Para recuperar essas informações, partimos do hamiltoniano total do
sistema:

(+)
Ĥψm
= (E − H)ψ (+) = 0.

(2.46)
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Para obter uma equação multicanal para a função de onda total, projeta-se
a equação de Schroedinger com o complemento de canal fechado (1 − aP ), onde a é
um parâmetro a ser determinado,
(+)
Ĥ[aP + (1 − aP )]ψm
= 0,

(2.47)

utilizando a relação de comutação P Ĥ0 = Ĥ0 P e que Ĥ0 = Ĥ − V , podemos
substituir na equação acima:
1
(+)
(+)
Ĥψm
+ (−ĤP + V P − P V )ψm
= 0,
a

(2.48)
(+)

substituindo a equação 2.44 na forma V P Ψm = V Sm + V Gp V Ψm na equação
acima, obtemos a expressão:

i
1 ha
1
(+)
(ĤP + P Ĥ) − Ĥ Ψm .
V Sm = (P V + V P ) − V Gp V −
2
a 2


(2.49)

Comparando com a equação 2.45, encontramos A(+) :

(+)

A

i
1
1 ha
(+)
= (P V + V P ) − V Gp V −
(ĤP + P Ĥ) − Ĥ .
2
a 2

(2.50)

Devemos determinar o fator a, de modo que a condição A(+) = A(−)† venha a ser satisfeita. Se utilizarmos funções de quadrado integrável, não teremos
problema. O problema ocorre quando utilizamos funções que não são da forma L2 ,
ou seja, a função de onda não se anula no infinito. Esse problema ocorre porque o
operador hamiltoniano Ĥ não é hermiteano em integrais que envolvem dois orbitais
de espalhamento, devido ao operador de energia cinética TN +1 [31].
Para alcançar a condição de estabilidade variacional, impomos que os elementos abaixo sejam iguais a zero entre funções que não sejam de quadrado integrável:
a
1
hχkm | [Ĥ − (ĤP + P Ĥ)]|χkn i = 0.
a
2

(2.51)

Na equação acima, somente estamos utilizando os termos que possuem o
operador hamiltoniano Ĥ, pois ele carrega o operador de energia cinética. Resol-
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vendo essa equação, podemos determinar o valor do parâmetro a. Atuando Ĥ nos
kets, encontramos que a = N + 1. O operador A pode ser reescrito como:

1
Ĥ
1
A(+) = (P V + V P ) − V G(+)
,
p V − (ĤP + P Ĥ) +
2
2
N +1

(2.52)

como todos os termos de A(+) são hermiteanos, menos o termo que envolve a função
de Green, temos que esse termo concorda com a condição A(+) = A(−)† , e por causa
(+)
(−)†
(−)
disso G0 = G0 . Considerando que A(−) |ψm i, e seguindo o mesmo procedimento
utilizado para determinar A(+) , obteremos para A(−) :

Ĥ
1
1
.
A(−) = (P V + V P ) − V G(−)
p V − (ĤP + P Ĥ) +
2
2
N +1

(2.53)

Comparando com o elemento de matriz obtido no princı́pio variacional de
Schwinger, temos um novo A, e com isso um novo elemento de matriz dmn a ser
calculado. A equação para obter a amplitude de espalhamento no SMC é descrita
por:

f (kf , ki ) = −

1 X
hSkf |V |χm i(dmn )−1 hχn |V |Ski i,
2π m,n

(2.54)

onde,
dmn = hχm |A(+) |χn i.

(2.55)

O conjunto de bases conhecidas nesse caso é formado por determinantes de
Slater de (N + 1)-elétrons, que são compostos por um conjunto de orbitais moleculares, expandidos em funções gaussianas cartesianas.
O conjunto {|χm i} é chamado de espaço de configurações, sendo definido
por um produto antissimetrizado entre um estado do alvo |Φm i e uma função de
espalhamento |φi i:
|χn i ≡ A|Φm i|φi i.

(2.56)

Onde A é o operador de antissimetrização. Para a aproximação estáticotroca, o cálculo é direto, e o operador de projeção é P = |Φ1 ihΦ1 |. O espaço de
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configuração é descrito pelas orbitais virtuais |φm i e o estado fundamental do alvo
|Φ1 i:
|χm i ≡ A|Φ1 i|φm i.

(2.57)

Com as relações acima, podemos obter todos os elementos de matriz do
(+)
termo A(+) analiticamente, menos os termos que envolvem o operador V Gp V ( ou
V GV ), que é obtido numericamente. Para analisar esse termo, inserimos na equação
2.43 a relação de completeza de ondas planas,
Z

dk|kihk| = 1,

(2.58)

que fica da forma:
G(+)
p

=

XZ

dk

l

|Φl kihkΦl |
,
− k 2 )/2 + iε

(kl2

(2.59)

onde utilizamos que TN +1 |ki = k 2 /2|ki. Separando a parte real (principal) da parte
imaginária (resı́duo), podemos obter:
(Pr )
G(+)
= G(R)
.
p
p + Gp

(2.60)

Com as relações acima, o resı́duo da função de Green pode ser descrito da
seguinte forma:
G(R)
p

= iπ

X
l

kl

Z

dΩk̂l |Φl kl ihkl Φl |.

(2.61)

E a parte principal da função de Green pode ser escrita como:

r)
G(P
p

=

X
l

Pr

Z

0

∞

k2
dk 1 2 1 2
k − 2k
2 l

Z

dΩk̂l |Φl kihkΦl |.

(2.62)

Com Ωkl representando o elemento de ângulo sólido. O elemento de matriz
que envolve o termo do V GV poderá ser reescrito da forma:
(R)
(Pr )
hχm |V G(+)
V |χn i.
p V |χn i = hχm |V Gp V |χn i + hχm |V Gp

(2.63)
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O elemento de matriz do resı́duo, também denominado de on-shell, pois
depende diretamente da energia kl , pode ser escrito por,

hχm |V G(R)
p V |χn i = iπ

X

l
kl gmn
(kl ),

(2.64)

l

o elemento de matriz do valor principal de Cauchy, também denominado off-shell,
que não depende diretamente da energia kl , pode ser escrito como:

hχm |V

r)
G(P
V
p

|χn i =

X
l

Pr

Z

∞

0

k2
l
1 2 gmn (k),
2
−
k
k
2 l
2

dk 1

(2.65)

l
onde o termo gmn
(k) é:

l
gmn
(k)

=

Z

dΩk̂l hχm |V |Φl kihkΦl |V |χn i.

(2.66)

Os dois elementos de matriz podem ser calculados numericamente, utilizando uma quadratura numérica no espaço dos momentos. Contudo o tempo computacional utilizado é muito grande. Esse tempo depende da quadratura escolhida para
as variáveis angulares (θ e φ), e para k. A integração radial é feita definindo uma
l
rede de pontos k, onde o termo gmn
(k) é calculado para cada ponto da rede.
Os cálculos desses elementos se tornam muito caros pois as integrais relacionadas a eles devem ser calculadas para cada ponto da rede. Devido a esse problema,
os pseudopotenciais têm uma grande importância para problemas de espalhamento.
Com a utilização somente dos elétrons de valência o número de integrais diminui,
com isso é possı́vel fazer cálculos de espalhamento para moléculas com átomos mais
pesados. A implementação de pseudopotenciais será discutida mais adiante. Essas
integrais primitivas que temos que calcular, as quais envolvem o potencial de repulsão elétron-elétron e atração elétron-núcleo [9], podem ser escritas da seguinte
forma:

hαβ|V |γki =

Z

3

d r1

Z

hα|V |ki =

d3 r2 α(r1 )β(r1 )

Z

d3 rα(r)

1
γ(r2 )eik.r2 ,
|r1 − r2 |

Zα
eik.r .
|r − Rα |

(2.67)

(2.68)
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As funções |χm i foram expandidas em gaussianas cartesianas, representadas
nas equações 2.67 e 2.68 por α, β, γ, e têm a forma geral:
2

α(r; l, m, n, R) = Nα (x − X)l (y − Y )m (z − Z)n e−α|r−R| ,

(2.69)

e são caracterizadas por α que é o expoente do orbital gaussiano, R que é a coordenada do átomo, (l, m, n) que são os expoentes das coordenadas. Onde se a soma
l + m + n for 0 teremos gaussianas do tipo s, se for 1 teremos gaussianas do tipo p
e se for 2 teremos gaussianas do tipo d.
Essas integrais devem ser calculadas para todas as combinações possı́veis
de gaussianas e todas as direções de k. A integral de repulsão de dois elétrons é
calculada com três gaussianas cartesianas mais uma onda plana. A integral de um
elétron é calculada relacionando uma onda plana e uma gaussiana cartesiana. Como exemplo, na equação 2.67 que possui três gaussianas e uma onda plana, teremos
Ng3 × Nk números de integrais, onde Ng é o número de gaussianas e Nk é o número
de ondas planas, que é definido por uma quadratura numérica (Nk × Nθ × Nφ ).
Para a solução dessas integrais utilizamos a quadratura de Gauss-Legendre,
calculando numericamente os polinômios de Legendre, transformando uma integral
definida em uma soma ponderada:
Z

x2

f (x)dx =

x1

N
X

wi f (xi )

(2.70)

i=1

onde N é o número de pontos, que podem ser aumentados para verificar a convergência do termo V GV . Em outras palavras, fixamos os pontos das quadraturas
angulares θ e φ e variamos os pontos em k. Se não for suficiente, pode-se aumentar
os pontos na quadratura angular, o que pode aumentar o tempo gasto com o cálculo,
mas pode melhorar o resultado obtido.

2.4

Descrição do alvo

O alvo a ser descrito no caso é uma molécula com camada fechada, constituı́da por M núcleos mais os N elétrons, e a determinação da autofunção do estado
fundamental é feito através da aproximação de Hartree-Fock [10]. A energia total
do alvo para o estado fundamental é

E0 = hΦ0 |HN |Φ0 i,

(2.71)
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com HN dado pela equação 2.36. A função de onda antissimétrica que descreve o
auto-estado do sistema de N -partı́culas, é um determinante de Slater formado por
um conjunto de orbitais de spin,

|Φ0 i = |ϕ1 ϕ2 ...ϕi ϕj ...ϕN i.

(2.72)

Os orbitais de spin fornecem a posição espacial do elétron ψ(r) e o seu spin
(up para α(ω) =↑ ou down para β(ω) =↓), podendo ser escrito na forma:

ϕ(x) = ψ(r)

(

α(ω)
β(ω)

(2.73)

Como o orbital espacial molecular é o mesmo para duas possı́veis configurações de spin, a aproximação é chamada de restrita. Para determinarmos o melhor
conjunto de orbitais ϕi que tornam o valor da energia E0 um mı́nimo, aplicamos
um princı́pio variacional, utilizando pequenas variações de Φ → Φ + δΦ. O valor
para a energia é determinado fazendo de E0 um funcional dos orbitais ϕi , através
da equação:

E[Φ] = hΦ|H|Φi.

(2.74)

Para isso, a condição δE = 0 deve ser satisfeita, onde a energia total é
estacionária com respeito a qualquer variação em Φ. Utilizando o método dos multiplicadores de Lagrange, encontramos um sistema de equações ı́ntegro-diferenciais
acopladas, que possui a forma:

f |ϕa i = εa |ϕa i,

(2.75)

onde f é o operador de Fock, e a = 1, ..., N . A solução desse problema de autovalor
é um conjunto ortonormal de orbitais de spin com energia εa . Esses orbitais de spin
são ortonormais, seguindo a relação:

hϕi |ϕj i = δij , ,
e esses orbitais podem estar ocupados ou vazios (orbitais virtuais). Os orbitais de
spin podem ser escritos em função dos orbitais moleculares espaciais {ψi }. Dessa
forma, a função de onda pode ser reescrita como:
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|Φ0 i = |ψ1 ψ̄1 ...ψ N ψ̄ N i.
2

2

(2.76)

Como os orbitais espaciais são duplamente ocupados (spin up ψ1 e spin down
ψ̄1 ), o somatório vai até N/2 (para sistemas de camada fechada). Esses orbitais
moleculares, também são ortonormais,
hψi |ψj i = δij .
A energia do alvo em termos desses orbitais moleculares pode ser escrita
como:

E0 = 2

N/2
X

hii +

N/2 N/2
X
X
i=1 j=1

i=1

(2Jij − Kij ).

(2.77)

O termo hii é a soma da energia cinética mais a atração nuclear do elétron,
dado pela integral do elemento de matriz do hamiltoniano de um elétron:

hii =

Z

#
M
2
X
Z
∇
α
1
−
ψi (r1 ).
dr1 ψi∗ (r1 ) −
2
|r1 − rα |
α=1
"

(2.78)

Os termos Jij e Kij são as integrais de dois elétrons de Coulomb e de troca,
sendo definidas respectivamente por:

Jij =

Z

Kij =

Z

1
ψi (r1 )ψj (r2 ),
|r1 − r2 |

(2.79)

1
ψi (r2 )ψj (r1 ).
|r1 − r2 |

(2.80)

dr1

Z

dr2 ψi∗ (r1 )ψj∗ (r2 )

dr1

Z

dr2 ψi∗ (r1 )ψj∗ (r2 )

A integral de Coulomb é devido a repulsão entre as nuvens eletrônicas e a
integral de troca ocorre devido a correlação do movimento dos elétrons.
O operador de Fock f para moléculas com camada fechada (S = 0, singleto),
pode ser escrito como,
N/2
X
(2Jj (1) − Kj (1)).
f (1) = h(1) +

(2.81)

j=1

E Jj (1) e Kj (1) são os operadores de Coulomb e de troca que atuam nos
orbitais moleculares.
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Jj (1) =

Kj (1)ψi (1) =

Z

Z

−1
dr2 ψj∗ (2)r12
ψj (2),



−1
dr2 ψj∗ (2)r12
ψi (2)

(2.82)

ψj (1).

(2.83)

O operador de Coulomb é um operador local, e o operador de troca é um
operador não-local que envolve a troca do elétron 1 com o elétron 2. Os ı́ndices
1 e 2 representam as coordenadas espaciais dos elétrons 1 e 2, e os ı́ndices i, j =
1, 2, ..., N/2.
Para obtermos a solução da equação de Fock devemos expandir os orbitais
moleculares num conjunto de bases conhecidas e reais, os orbitais atômicos {φµ },
ψi =

k
X

Cµi φµ .

(2.84)

µ=1

Os orbitais φµ são representados por combinações lineares de funções gaussianas cartesianas, que estão descritas na equação 2.69. Como essas funções de base
não são ortonormais, pode haver uma sobreposição entre elas, gerando uma matriz
de overlap que relaciona os orbitais atômicos dos elétrons,

Sµν =

Z

dr1 φµ (1)φν (1).

(2.85)

A expansão em orbitais atômicos transforma o sistema de equações ı́ntegrodiferenciais em uma equação matricial não linear, conhecida como equação de HartreeFock-Roothann,
k
X
ν=1

Fµν Cνi = εi

k
X

Sµν Cνi ,

(2.86)

ν=1

onde i = 1, 2, ..., k, Cνi é uma matriz quadrada (k × k) de coeficientes de expansão,
εi é a energia do orbital i, S é a matriz overlap, e a matriz de Fock F é dada por:
nucl
Fµν = Hµν
+ Gµν ,

(2.87)

com H sendo o hamiltoniano do núcleo, dado pela soma da integral da energia
cinética mais a integral de atração nuclear, e G é o operador de dois elétrons da
matriz de Fock. O hamiltoniano do núcleo é dado pela equação:
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nucl
nucl
Hµν
= Tµν + Vµν
.

(2.88)

O termo de energia cinética e o termo de energia potencial são, respectivamente,
Tµν =

nucl
Vµν

=

Z

Z


∇21
φν (1),
dr1 φµ (1) −
2


dr1 φµ (1)

"

X
α

#
Zα
φν (1).
−
|r1 − rα |

(2.89)

(2.90)

E o operador Gµν de dois elétrons é dado por,
Gµν =

X
λσ

1
Pλσ [(µν|σλ) − (µλ|σν)],
2

(2.91)

onde P é a matriz da densidade de carga e está relacionada aos coeficientes, que são
reais,
N

Pλσ = 2

2
X

Cλi Cσi ,

(2.92)

i=1

(µν|λσ) =

Z

d3 r1 d3 r2 φµ (1)φν (1)

1
φλ (2)φσ (2).
|r1 − r2 |

(2.93)

A matriz de Fock é hermiteana, isto é, real e simétrica. Ela contém uma
parte de um elétron (H nucl ) que é fixa dado um certo conjunto de bases, e uma parte
com dois elétrons que depende da matriz densidade P e do conjunto de integrais
de dois elétrons. Os orbitais moleculares calculados através do método HartreeFock são utilizados pelo método multicanal de Schwinger, que constrói e diagonaliza
a matriz de Fock, montando as configurações que serão utilizadas no cálculo de
espalhamento[32].

2.5

Implementação dos Pseudopotenciais

Devido ao grande número de integrais de dois elétrons, como as equações
2.67 e 2.68, para serem calculadas, a capacidade computacional para o cálculo de
seção de choque envolvendo moléculas formadas por átomos mais pesados é muito grande, e o tempo consumido também. Para a diminuição tanto do número de
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elétrons como do número de funções gaussianas cartesianas usamos a implementação dos pseudopotenciais no método multicanal de Schwinger e na aproximação
Hartree-Fock.
Para processos de colisão de baixa energia, somente os elétrons de valência
são importantes, os elétrons mais próximos do núcleo não interagem com as partı́culas
incidentes, em outras palavras, não há troca de elétrons das camadas mais externas
para as mais próximas do núcleo, ocorrendo uma blindagem dos elétrons de caroço.
Com isso o Z efetivo é menor que o Z real do átomo.
Com a eliminação dos elétrons que se encontram mais próximos do núcleo,
o número de integrais será menor, e a função de onda poderá ser expandida em
bases menores. Com isso temos uma simplificação nos cálculos, diminuindo o custo
computacional.
Os pseudopotenciais que são utilizados foram primeiramente propostos por
Hamann, Schlüter e Chiang [33], a partir de cálculos atômicos ab-initio realizados
utilizando a Local Density Approximation (LDA). São independentes da energia e
suaves na origem, e a função de onda conserva a norma (norm-conserving). Além
disso, as funções de onda de valência são idênticas as funções de onda de todos os
elétrons a partir de um raio de corte Rc (figura 2.5).
Esses pseudopotenciais foram aperfeiçoados por Bachelet, Hamann e Schlüter
(BHS) [15]. Em seus cálculos eles incluı́ram efeitos relativı́sticos e ajustaram os
pseudopotenciais com funções analı́ticas (gaussianas e funções erro), facilitando o
uso com bases envolvendo gaussianas e ondas planas, permitindo que os elementos
de matriz que tivessem pseudopotenciais nessas bases sejam calculadas de forma
fechada [32]. Como as funções de onda produzidas são suaves, sem nós, podemos
utilizar um conjunto pequeno de funções de base para descrever a valência.
O operador V̂pp , que contém o pseudopotencial pode ser escrito como uma
soma que relaciona o potencial do caroço com o potencial dos elétrons de valência:

V̂pp = V̂caroco + V̂ion ,

(2.94)

onde o primeiro termo corresponde a um operador local e o segundo a um operador
não local. A parte não local contribui apenas na região próxima à origem, sendo de
curto alcance. Eles são descritos por:

V̂caroco

2
1
Zν X
ci erf (ρi2 r),
=−
r i=1

(2.95)

com ci sendo uma constante de decaimento e ρi um coeficiente linear que descreve
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o núcleo atômico, e erf é a função erro, sendo que estas constantes estão tabeladas
no artigo de pseudopotenciais de (BHS) [15],

V̂ion =

1 X
3 X
2
X

2n −σjl r 2

Anjl r e

n=0 j=1 l=0

+l
X

m

Yl (r̂)

m=−l

Z

dr̂′ Ylm (r̂′ ),

(2.96)

onde as constantes Anjl e σjl também se encontram tabeladas no artigo já mencionado.
A implementação do pseudopotencial feita por Bettega et al. [16], consiste
em mudar nas integrais que envolvem o potencial -Z/r, que é o potencial nuclear,
pelo potencial V̂pp , que contém os elétrons de valência.
Na descrição do alvo feita pela aproximação de Hartree-Fock, a implemen-

Figura 2.5: Gráfico com o cálculo da função 4s para o Kriptônio, onde a linha
tracejada corresponde a função com todos os elétrons, e a linha cheia corresponde a
função com pseudopotencial. Rc é o raio do caroço.

tação do pseudopotencial ocorre na integral que calcula o potencial nuclear,

nucl
Vµν

=

Z



Zc
φν .
d rφµ −
r
3

(2.97)
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Tem-se o potencial nuclear (o termo entre conchetes), substituido pelo pseudopotencial, entre os dois orbitais atômicos,
pp
Vµν

Z

=

d3 rφµ V̂pp φν .

(2.98)

No método multicanal de Schwinger (SMC), além das integrais do tipo (2.93)
que são transformadas, as integrais hı́bridas do potencial nuclear entre uma onda
plana e um orbital atômico,

nucl
Vkν

=

Z

3

d re

−ik.r



Zc
φν ,
−
r

(2.99)

são transformadas para,
pp
Vkν

=

Z

d3 re−ik.r V̂pp φν .

(2.100)

Com isso, o tempo computacional diminui, pois os elétrons do núcleo não
são utilizados, podendo-se assim, utilizar bases menores para o cálculo das integrais.
Na figura 2.5 temos o cálculo da função do orbital 4s para o átomo de Kriptônio,
onde o nó desaparece da função calculada com o pseupotencial. Verificamos que a
partir do Rc as funções são iguais, mas que a descrição próxima à orı́gem não é boa.
Isso limita os cálculos dos pseudopotenciais para espalhamentos de baixa energias,
e para altas energias essa implementação não é favorável.

2.6

Mudança do Referencial da molécula para o
referencial do laboratório

No método multicanal de Schwinger, a amplitude de espalhamento é obtida
no referencial da molécula, mas para os resultados calculados poderem ser comparados com os valores experimentais, temos que mudar do referencial da molécula para
o referencial do laboratório, considerando que no gás as moléculas se encontram
orientadas de forma aleatória em relação a um referencial [34].
No referencial da molécula a amplitude de espalhamento é descrita por:
f SM C (kf , ki ) = −

1 X
hSkf |V |χm i(dmn )−1 hχn |V |Ski i,
2π m,n

(2.101)
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onde o ı́ndice i indica o estado inicial e f o estado final. Como Sn (n = i, f ), é uma
onda plana, podemos reescrever a amplitude em razão dos vetores de onda,
f SM C (kf , ki ) = hk̂f |f (kf , ki )|k̂i i.

(2.102)

No referencial do laboratório, o feixe incidente ki está ao longo do eixo z.
O primeiro passo é rotacionar do referencial da molécula que se encontra no sistema
de coordenadas (x, y, z) para o referencial do laboratório com o novo sistema de
coordenadas (x′ , y ′ , z ′ ). Para isso, expande-se a amplitude de espalhamento em
ondas parciais usando harmônicos esféricos,

f

SM C

(kf , ki ) =

lX
max

+l
X

fl,m (kf , ki )Ylm (k̂f ).

(2.103)

l=0 m=−l

Com,
Ylm (k̂f ) = hk̂f |l, mi,

(2.104)

fl,m (kf , ki ) = hl, m|f (kf , ki )|k̂i i.

(2.105)

Figura 2.6: Sistema de referencial que mostra as rotações de Euler (θi ,φi ), do referencial da molécula (x, y, z) para o referencial da laboratório (x′ , y ′ , z ′ ) .

Os ângulos de Euler (α, β, γ) que serão utilizados, são representados na
figura 2.6, onde α = ϕi , β = θi e γ = 0. A rotação será feita utilizando as matrizes
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(l)

de rotação de Wigner Dm,m′ (α, β, γ), que roda os harmônicos esféricos Ylm (k̂). A
relação utilizada é a seguinte:
Ylm (k̂f′ ) =

X

(l)

Dµ,m′ (α, β, γ)Ylµ (k̂f ).

(2.106)

µ

Utilizando as matrizes de Wigner a equação da amplitude de espalhamento
no referencial do laboratório fica:
f L (k′f , ki ) =

X

(l)∗
flm (kf , ki )Dm,µ
(α, β, γ)Ylµ (k̂f′ ).

(2.107)

l,m,µ

A seção de choque no referencial do laboratório será:
kf
σ(θ , φ , ki , kf ) =
4πki
′

′

Z

dk̂i |f L (k′f , ki )|2 .

(2.108)

Como estamos fazendo espalhamento elástico ki = kf . A integração em k̂i
representa a média sobre todas as orientações da molécula, ou equivalente a manter
a molécula fixa e variar as direções de incidência do feixe de partı́culas. Foi usado
a quadratura de Gauss-Legendre nas integrais angulares. A seção de choque será
obtida integrando sobre o ângulo φ′ , e fazendo uma média sobre os spins do estado
inicial e uma soma sobre os spins do estado final.
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Capı́tulo 3
Isômeros de C3H4
Os três isômeros mais estáveis da molécula de C3 H4 , são o aleno, o propino
e o ciclopropeno. Mas essa molécula também possui outros isômeros, não estáveis,
que podem ser encontrados, como o vinilmetileno e o ciclopropilideno [35]. Esses
isômeros estáveis são isômeros geométricos, e a diferença está na geometria de cada
um. O aleno possui duas ligações duplas, o propino possui uma ligação tripla, e os
dois são de cadeia aberta, enquanto o ciclopropeno é de cadeia fechada.
Na figura 3.1 mostramos a estrutura do aleno, que pertence ao grupo de

Figura 3.1: Figura que mostra a estrutura dos isômeros do C3 H4 : (a) aleno (simetria D2d ), (b) propino (simetria C3v ), e (c) ciclopropeno (simetria C2v ). As esferas
maiores são átomos de carbono e as esferas menores são átomos de hidrogênio.

simetria D2d , do propino, que pertence ao grupo de simetria C3v , e do ciclopropeno,
que pertence ao grupo de simetria C2v [36]. Elas foram geradas através da geometria experimental, utilizando os pacotes GAMESS (General Atomic and Molecular
Eletronic Structure System) [37], que é um programa para determinar a estrutura
eletrônica molecular, e Molden (Molecular Density) [38], que é um programa gráfico,

36

Capı́tulo 3. Isômeros de C3 H4
o qual processa a estrutura eletrônica (saı́da do GAMESS) e molecular gerando as
estruturas.
Como o estudo de hidrocarbonetos evoluiu muito nos últimos anos, as aplicações para o cálculo de seções de choque para os isômeros de C3 H4 são diversificadas.
Uma aplicação recente é na área de astrofı́sica, onde foi detectado C3 H4 em nuvens
interestelares, na atmosfera de planetas, como em Titan, uma lua de Saturno, além
da emissão de gases em cometas. Como também está presente na nossa atmosfera,
é utilizado para aplicação em projetos aeroespaciais, como a reentrada de projéteis
na nossa atmosfera [39].
Na área biofı́sica, o propino é muito estudado. Quando ingerido via inalação, pode ser moderadamente tóxico, podendo causar sintomas de um narcótico
[40]. E na indústria, é utilizado como plasma frio, para processos de deposição em
materiais [41, 42].
Estudos envolvendo espalhamento de elétrons por C3 H4 são recentes. C.
Szmytkowski e S. Kwitnewski [19] mediram a seção de choque total para o aleno e
o propino. Para o aleno eles encontraram duas ressonâncias de forma, uma em 2,3
eV, que segundo eles, é devido ao aprisionamento temporário do elétron pelo alvo,
e outra estrutura em 9,5-10 eV, que é decorrente da contribuição das componentes
inelásticas. Para o propino, eles encontraram duas ressonâncias, uma em 3,4 eV,
e de acordo com o artigo, é devido a acomodação temporária do elétron incidente
no orbital π ∗ , que decai via canal dissociativo. O outro pico, em 8,5 eV é devido
ao estado de excitação eletrônica. Eles também mostraram a existência do efeito
isômero, e que para energias intermediárias, a seção de choque é independente do
arranjo geométrico dos átomos, e que a medida que a energia aumenta, as seções de
choque coincidem.
Nakano et al. [20] mediram a seção de choque diferencial para o aleno e o
propino, para energias de 1,5 a 100 eV e ângulos de espalhamento de 15◦ a 130◦ . Eles
encontraram uma ressonância em 5 eV para o aleno, que é devido a ondas do tipo d,
e na mesma energia para o propino, que é devido a ondas do tipo p. Comprovaram
a existência do efeito isômero, que para baixos ângulos e baixas energias, as curvas
são distinguı́veis, e para energias acima de 30 eV, as curvas são idênticas.
C. Makochekanwa et al. [43] mediram a seção de choque total para o espalhamento de elétrons e pósitrons, para energias de 0,8 a 600 eV. Também mediram
a seção de choque elástica, e verificaram a existência do efeito isômero. Na seção de
choque total, encontraram ressonâncias em 3,6 e 8,0 eV para o propino e 2,5 e 11
eV para o aleno. Sendo que os picos em 8,0 eV para o propino e 11 eV para o aleno,
segundo eles, ocorrem devido a uma combinação de várias ondas parciais. Na seção
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de choque elástica, encontram picos em 2,5 eV para o aleno e 4 eV para o propino,
que segundo eles são devido a excitações vibracionais, e em 10 eV para o aleno e
8-10 eV para o propino, devido a canais inelásticos.
Nesse capı́tulo apresentamos os resultados de cálculos das seções de choque
integral, de transferência de momento e diferencial para o aleno, propino e ciclopropeno, sendo que os procedimentos computacionais que são descritos na seção (3.1)
foram os mesmos para os três isômeros. Na outra seção mostramos os resultados
para cada isômero. Na última parte do capı́tulo mostramos uma comparação da
seção de choque para os isômeros de C3 H4 , aleno e propino com os resultados experimentais citados acima. Discutimos também o efeito isômero incluı́ndo o isômero
ciclopropeno.

3.1

Procedimentos Computacionais

Utilizando o método multicanal de Schwinger (SMC) com pseudopotenciais [16], calculamos as seções de choque integral, de transferência de momento e
diferencial elástica para os três isômeros de C3 H4 . Para o cálculo foi utilizada a
aproximação de núcleos fixos e a aproximação estático-troca. Para os três isômeros
utilizamos a geometria experimental, que será descrita na seção de resultados [44].
A molécula possui 16 elétrons de valência.

Tabela 3.1: Gaussianas cartesianas para o Hidrogênio.
função

expoente

coeficiente

3s

13,3615
2,0133
0,4538
0,1233
0,7500

0,130844
0,921539
1,0
1,0
1,0

1p

O conjunto de base de funções gaussianas utilizadas foram a 6s5p2d para o
carbono, como mostra a tabela 3.2, e 3s para o hidrogênio, como mostra a tabela
3.1. O expoente das tabelas corresponde ao α da equação 2.69, e as duas primeiras
gaussianas para a função 3s do hidrogênio são contraı́das [45]. Esse conjunto de
funções gaussianas que formam as bases foram geradas de acordo com a referência
[46]. Com essas bases foram gerados 97 orbitais virtuais e 8 orbitais ocupados.
Acrescentando a função 1p na base utilizada para o hidrogênio foram gerados 109
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Tabela 3.2: Gaussianas cartesianas para o Carbono.
função

expoente

coeficiente

6s

12,49408
2,470291
0,614027
0,184029
0,036799
0,013682
5,228869
1,592058
0,568612
0,210326
0,072250
0,603592
0,156753

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

5p

2d

orbitais virtuais e 8 orbitais ocupados. Foram excluı́dos nos cálculos os orbitais com
2
combinação de funções do tipo d, representados por (x2 + y 2 + z 2 )e−αr , que geram
dependência linear com as funções do tipo s, podendo gerar picos espúrios na seção
de choque.
Para determinar o número de orbitais, a função 6s contribui com 6 funções
(o s corresponde a 1 função), a função 5p contribui com 15 funções (o p corresponde
a 3 funções) e a função 2d contribui com 12 funções (o d corresponde a 6 funções).
Somando temos 33 funções, como são 3 átomos de carbono, temos 99 funções. Para
o hidrogênio a função 3s contribui com 3 funções, e como temos 4 átomos de hidrogênio, temos 12 funções. Somando as funções das gaussianas para o carbono e
o hidrogênio temos 111 orbitais, como excluı́mos 6 funções do tipo d, temos os 105
orbitais.
O aleno pertence ao grupo de simetria D2d , mas o HF (código Hartree-Fock)
e o SMC utilizam um grupo de simetria menor, o C2v . O propino pertence ao grupo
de simetria C3v , mas o HF e o SMC utilizam um grupo menor, e os cálculos foram
feitos utilizando o grupo de simetria Cs .
A função de onda que descreve o estado fundamental do alvo pertence a
simetria 1 A1 (onde o ı́ndice superior 1 corresponde ao 2S + 1, com S=0), e para o
aleno, A1 é a representação irredutı́vel do grupo D2d e para o propino é a representação irredutı́vel para o grupo C3v . Sendo que o estado fundamental foi descrito por
um único determinante de Slater.

3.2. Resultados
Os valores para o momento de dipolo calculado para os isômeros concordaram com os valores experimentais. Para o aleno o valor encontrado foi 0,0D, sendo
que o valor experimental é 0,200D [20]. Para o propino encontramos 0,807D, e o
valor experimental é 0,784D. Para o ciclopropeno o valor encontrado foi 0,450D e o
valor experimental é 0,509D [44].
Foi calculada a energia total para cada isômero. Para o aleno foi encontrado -18,8947 Hartree (1Hartree = 27,21 eV), para o propino foi encontrado -18,8989
Hartree, e para o ciclopropeno foi encontrado -18,8381 Hartree. O propino possui a
menor energia, com isso é o mais estável, e o ciclopropeno possui a maior energia,
sendo o isômero menos estável, concordando com os resultados experimentais [35].
Como os valores do momento de dipolo dos três isômeros são pequenos não
são incluı́dos nos cálculos correções devido ao potencial de longo alcance. No SMC,
para as integrais que incluem o termo V GV , as equações 2.64 e 2.65, utilizamos para
as variáveis θ e φ quadratura (14 × 14), e para os pontos em k, utilizamos uma rede
de 28 pontos.

3.2
3.2.1

Resultados
Aleno

As geometrias experimentais que foram utilizadas para o aleno, que pertence ao grupo de simetria D2d , são R(C − C) = 1, 3084 Å, h(HCH) = 118, 2◦ , e
R(C − H) = 1, 087 Å, onde R é a distância da ligação e h é o ângulo entre os átomos;
C corresponde ao átomo de carbono e H ao átomo de hidrogênio. O aleno possui
uma dupla ligação C = C, sendo uma ligação σ e outra ligação π.
Os cálculos foram feitos utilizando o grupo C2v , mas os resultados serão
mostrados no grupo D2d [36]. Para a base com a função p no hidrogênio, os 117
orbitais são distribuı́dos em, 55 funções de base na simetria A1 + B1 sendo 4 ocupados, 54 na simetria E sendo 4 ocupados, e 8 funções na simetria A2 + B2 .
Para a base sem a função p no hidrogênio, os 105 orbitais são distribuı́dos
em, 51 funções de base na simetria A1 + B1 sendo 4 ocupados, 48 na simetria E
sendo 4 ocupados, e 6 funções na simetria A2 + B2 .
Na figura 3.2 mostramos uma comparação da seção de choque integral
elástica calculada para o aleno, com duas bases diferentes, com e sem a função
p na base para o hidrogênio. Verificamos que a seção de choque é igual para as
duas, tendo um pico espúrio na curva para a maior base em 7 eV, e um pico na
curva para a menor base em 1 eV. Para esses picos espúrios foi feita a soma de auto-
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Figura 3.2: Comparação entre as curvas da seção de choque integral (SCI) para a
base 3s1p (linha cheia) e para a base 3s (linha tracejada) utilizada no hidrogênio,
para o isômero aleno.
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fases, que é equivalente ao deslocamento de fase (equação 2.13), onde se o pico sofrer
uma variação de π em relação à energia de impacto é uma região de ressonância.
Se esse pico não variar em π, é espúrio devido a instabilidade numérica. Como as
duas curvas não apresentam diferença para as duas bases, optamos por mostrar os
resultados com a base maior.
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Figura 3.3: Seção de choque integral (SCI) e decomposição por simetria para o aleno.
A linha cheia corresponde a seção de choque integral, a linha tracejada corresponde a
simetria A1 + B1 , a linha traço-ponto corresponde a simetria E, e a linha pontilhada
corresponde a simetria A2 + B2 . Os cı́rculos são os dados experimentais da seção
de choque total medida por Szmytkowski e Kwitnewski [19].

Na figura 3.3 mostramos a seção de choque integral, com a decomposição
por simetria para o aleno. A curva da seção de choque integral apresenta uma
ressonância de forma em 5 eV, que é decorrente da simetria E, que é degenerada. Apresenta também uma estrutura em torno de 15 eV, relacionada à simetria
A1 + B1 , essa simetria também apresenta um pico espúrio, devido a instabilidade
numérica em 7 eV. Nessa figura também é mostrada a seção de choque total, medida
por Szmytkowski e Kwitnewski [19]. As duas curvas apresentam concordância qualitativa, e a diferença no deslocamento do pico de ressonância é porque nos cálculos
não foram incluı́dos os efeitos de polarização. Para altas energias, a seção de choque
pode aumentar se forem incluı́dos os canais inelásticos. Mas conseguimos mostrar
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a existência da ressonância de forma, mesmo que o pico não esteja no mesmo valor
de energia.
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Figura 3.4: Seção de choque diferencial (SCD) para o aleno para energias de 5, 7, 10,
e 12 eV. A linha cheia são nossos cálculos, e os cı́rculos são os dados experimentais
de Nakano et al. [20].

Nas figuras 3.4 e 3.5 temos a seção de choque diferencial para 5, 7, 10, 12,
15, 20, 25, e 30 eV, comparados com os dados experimentais de Nakano et al. [20].
Nossos cálculos concordam razoavelmente bem com os valores experimentais. A 5 e
7 eV eles não concordam muito pois não levamos em conta o efeito de polarização
do alvo. Entre 10 e 20 eV os resultados apresentam um boa concordância.
Para altas energias vemos que a curva da seção de choque diferencial experimental está abaixo da calculada, para ângulos acima de 50◦ . Isso ocorre pois em
nossos cálculos não estão incluı́dos os canais inelásticos. Em resultados recentes, foi
mostrado que o uso de potenciais modelos pode diminuir essa diferença [47]. Eles
utilizam para isso potenciais complexos, que permitem que o fluxo espalhado vá
para outros canais no cálculo da seção de choque elástica, diminuindo a intensidade
da seção de choque diferencial.
À medida que a energia aumenta, vemos um comportamento oscilatório na
seção de choque diferencial. A partir de 15 eV, essas oscilações são facilmente observadas. Elas apresentam dois mı́nimos, em torno de 60◦ e 120◦ , que são ondas tipo
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d, decorrentes do valor do momento angular l = 2. Isso ocorre, pois a amplitude
de espalhamento pode ser expandida em ondas parciais 2.10, e essas ondas parciais
dependem dos polinômios de Legendre, que dependem do momento angular l.
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Figura 3.5: Seção de choque diferencial (SCD) para o aleno para energias de 15, 20,
25, e 30 eV. A linha cheia são nossos cálculos, e os cı́rculos são os dados experimentais
de Nakano et al. [20].

3.2.2

Propino

As geometrias experimentais que foram utilizadas para o propino, que pertence ao grupo de simetria C3v , são R(Ca − Cb ) = 1, 206 Å, R(Cb − Cc ) = 1, 459
Å, h(HCH) = 110, 2◦ , R(Ca − H) = 1, 056 Å, e R(Cc − H) = 1, 105 Å. O propino
possui uma tripla ligação C ≡ C, sendo uma ligação σ e duas ligações π.
Os cálculos foram feitos utilizando a simetria Cs , mas os resultados serão
mostrados no grupo C3v . Para a base com a função p no hidrogênio, os 117 orbitais
são distribuı́dos em, 49 funções de base na simetria A1 sendo 4 ocupados, 66 na
simetria E (duplamente degenerada) sendo 4 ocupados, e 2 funções na simetria A2 .
Para a base sem a função p no hidrogênio, os 105 orbitais são distribuı́dos
em, 45 funções de base na simetria A1 sendo 4 ocupados, e 61 funções na simetria
E sendo 4 ocupados.
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Na figura 3.6 mostramos uma comparação entre as seções de choque integrais obtidas para o propino com a base maior e com a menor. Vemos que as duas
curvas são idênticas, porém a curva com a base maior possui um pico espúrio em
15 eV. Como os resultados possuem uma melhor descrição com a base maior, eles
serão apresentados nessa base, como foi para o aleno.
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Figura 3.6: Comparação entre as curvas da seção de choque integral (SCI) para a
base 3s1p (linha cheia) e para a base 3s (linha tracejada) utilizada no hidrogênio,
para o isômero propino.

Na figura 3.7 mostramos a seção de choque integral com a decomposição
por simetria de acordo com o grupo C3v . Na seção de choque integral temos uma
ressonância em 5 eV, que é decorrente da representação E na simetria C3v . Encontramos uma estrutura também em 11 eV decorrente da simetria A1 . A representação
A1 possui um pico espúrio em 12 eV. Comparamos com a seção de choque total
medida por Szmytkowski e Kwitnewski [19], e de acordo com eles, a ressonância
em 5 eV é devido ao aprisionamento do elétron no orbital π ∗ . As curvas mostram
concordância qualitativa, e conseguimos mostrar a existência das duas ressonâncias
que os experimentais mediram.
Nas figuras 3.8 e 3.9 são mostradas as curvas da seção de choque diferencial
para as mesmas energias da seção anterior, e elas apresentam o mesmo comportamento descrito para as seções de choque diferenciais do aleno. Em 12 eV, apesar da
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Figura 3.7: Seção de choque integral (SCI) com a decomposição por simetria para
o propino. A linha cheia corresponde a seção de choque integral, a linha tracejada
corresponde a simetria A1 , a linha traço-ponto corresponde a simetria E, e a linha
pontilhada corresponde a simetria A2 . Os cı́rculos correspondem a seção de choque
total medida por Szmytkowski e Kwitnewski [19].
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curva apresentar a mesma estrutura dos dados experimentais, ela ficou um pouco
acima dos dados experimentais provavelmente devido ao pico espúrio, que pode ser
melhor verificado na figura 3.7, devido a simetria A1 .
Nas seções de choque diferenciais para o propino, para baixas energias as
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Figura 3.8: Seção de choque diferencial (SCD) para o propino para energias de 5, 7,
10, e 12 eV. A linha cheia são nossos cálculos, e os cı́rculos são os dados experimentais
de Nakano et al. [20].

curvas tiverem uma predominância de ondas tipo p (l = 1). Em 5 eV, temos um
mı́nimo predominante em 90◦ . A medida que a energia aumenta, vemos que as ondas
do tipo d começam a aparecer, com dois mı́nimos em torno de 60◦ e 120◦ .

3.2.3

Ciclopropeno

As geometrias experimentais que foram utilizadas para o ciclopropeno, que
pertence ao grupo de simetria C2v , são R(Ca −Cb ) = 1, 519 Å, R(Cb −Cb ) = 1, 304 Å,
h(HCa H) = 118◦ , R(Ca −H) = 1, 112 Å, e R(Cb −H) = 1, 077 Å, e h(Cb Cb H) = 133◦ .
Esta molécula possui uma dupla ligação entre os carbonos Cb = Cb , e duas ligações
simples.
Para a base com a função p no hidrogênio, os 117 orbitais são distribuı́dos
em, 51 funções de base na simetria A1 sendo 4 ocupados, 37 na simetria B1 sendo 4
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Figura 3.9: Seção de choque diferencial (SCD) para o propino para energias de
15, 20, 25, e 30 eV. A linha cheia são nossos cálculos, e os cı́rculos são os dados
experimentais de Nakano et al. [20].
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ocupados, 22 na simetria B2 sendo 2 ocupados, e 13 funções na simetria A2 .
Para a base sem a função p no hidrogênio, os 105 orbitais são distribuı́dos
em, 47 funções de base na simetria A1 sendo 4 ocupados, 34 na simetria B1 sendo 4
ocupados, 19 na simetria B2 sendo 2 ocupados, e 11 funções na simetria A2 .
Na figura 3.10 mostramos as curvas da seção de choque integral para o ciclopropeno, comparando as curvas feitas com a base maior e com a base menor. Vemos
que as curvas apresentam um comportamento parecido, mas a curva calculada com
a base maior se encontra um pouco acima da outra curva. Mas como estamos utilizando a base maior para os outros dois isômeros, os resultados serão apresentados
com a base maior.
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Figura 3.10: Comparação entre as curvas da seção de choque integral (SCI) para a
base 3s1p (linha cheia) e para a base 3s (linha tracejada) utilizada no hidrogênio,
para o isômero ciclopropeno.

Na figura 3.11 mostramos a seção de choque integral e a decomposição
por simetria no grupo C2v para o ciclopropeno. Vemos que a curva da seção de
choque apresenta duas ressonâncias, uma em 4 eV que é decorrente da representação
A2 , e uma em 7 eV que é decorrente da representação B2 . A representação A1
apresenta um pico espúrio em 9 eV, devido a instabilidade numérica. Para esse
isômero as duas ressonâncias foram abaixo de 10 eV, enquanto para os outros dois,
apenas uma ressonância foi achada abaixo de 10 eV. Para esse isômero não há dados
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experimentais para comparação.
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Figura 3.11: Seção de choque integral (SCI) com decomposição por simetria para o
ciclopropeno. A linha cheia corresponde a seção de choque integral, a linha tracejada
corresponde a simetria A1 , a linha traço-ponto corresponde a simetria A2 , a linha
traço-dois pontos corresponde a simetria B2 , e a linha pontilhada corresponde a
simetria B1 .

Nas figuras 3.12 e 3.13 mostramos a seção de choque diferencial (SCD) para
energias de 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, e 30 eV. Vemos que para baixas energias, as curvas
apresentam um mı́nimo em torno de 90◦ . Isso demonstra uma predominância de
ondas do tipo p. A medida que a energia aumenta, vemos dois mı́nimos aparecerem
discretamente, sendo ondas do tipo d.

3.2.4

Efeito isômero

Para discutirmos o efeito isômero no C3 H4 , mostramos uma comparação
das seções de choque integral e de transferência de momento, e uma comparação da
seção de choque diferencial para os três isômeros.
Na figura 3.14 temos uma comparação da seção de choque integral e da
seção de choque de transferência de momento para os três isômeros. Podemos verificar que tanto para as curvas da seção de choque integral quanto para as de seção
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Figura 3.12: Seção de choque diferencial (SCD) para o ciclopropeno para energias
de 5, 7, 10, e 12 eV. A linha cheia são nossos cálculos.
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Figura 3.13: Seção de choque diferencial (SCD) para o ciclopropeno para energias
de 15, 20, 25, e 30 eV. A linha cheia são nossos cálculos.
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Figura 3.14: Comparação da (a) seção de choque integral (SCI), e (b) seção de
choque de transferência de momento (SCTM). A linha cheia corresponde ao propino
(grupo de simetria C3v ), a linha tracejada corresponde ao aleno (grupo de simetria
D2d ), e a linha traço-ponto corresponde ao ciclopropeno (grupo de simetria C2v ).
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de choque de transferência de momento, a partir de 15 eV as curvas vão se tornando
praticamente idênticas, e entre 20 e 40 eV elas se tornam muito semelhantes. Até 15
eV, as moléculas podem ser diferenciadas por sua seção de choque, e para energias
mais altas as curvas começam a se tornar idênticas. Esse é o efeito isômero, que
foi averiguado nas medidas experimentais por Szmytkowski e Kwitnewski [19] e por
Makochekanwa et al. [43].
Na figura 3.15 temos a comparação das seções de choque diferenciais dos
três isômeros, para as energias de 15, 20, 25 e 30 eV. Vemos que a medida que a
energia aumenta, as curvas começam a ficar parecidas. O ciclopropeno é o que mais
se diferencia, um fator que possa ajudar a justificar essa diferença seja o fato que
os outros dois isômeros são moléculas de cadeia aberta e o ciclopropeno tem cadeia
fechada. Outros fatores que podem ser incluı́dos é a diferença entre as geometrias
e a diferença dos comprimentos das ligações entre os carbonos. Contudo, o efeito
isômero também é verificado nas seções de choque diferenciais, comprovando o que
foi averiguado por Nakano et al. [20].
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Figura 3.15: Comparação entre a seção de choque diferencial (SCD), onde a linha
cheia corresponde ao aleno (grupo de simetria D2d ), a linha tracejada corresponde ao
propino (grupo de simetria C3v ), e a linha traço-ponto corresponde ao ciclopropeno
(grupo de simetria C2v ) para as energias de 15, 20, 25 e 30 eV.
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3.3

Conclusão

Os cálculos para a seção de choque integral elástica para o aleno e o propino
obtiveram concordância qualitativa com os resultados experimentais do Szmytkowski e Kwitnewski [19]. É provável que se forem incluı́dos efeitos de polarização e os
canais inelásticos a concordância possa se tornar mais quantitativa. Comparando
as seções de choque integrais e diferenciais, para o aleno, propino e ciclopropeno,
comprovamos a existência do efeito isômero, sendo que a partir de 20 eV as seções
de choque integral são idênticas.
As diferenças das seções de choque para as energias baixas dos três isômeros
pode ser atribuı́do a diferença na cadeia e na geometria de cada molécula. Para altas
energias o elétron não deve sentir como estão dispostos os átomos, e para energias
baixas, ele deve sofrer influência da posição de cada átomo. O aleno e o propino
possuem seções de choque semelhantes, pois as suas geometrias são parecidas. Os
dois isômeros possuem cadeia aberta e linear, enquanto o ciclopropeno possui uma
cadeia fechada. Na seção de choque integral, para a energia em que o aleno e o
propino possuem apenas um pico de ressonância, o ciclopropeno possui dois picos
de ressonância.
As diferenças nas ligações também podem ser uma influência para a seção
de choque. O aleno possui apenas uma ligação dupla (uma σ e uma π), enquanto
o propino possui uma ligação tripla (uma σ e duas π). Mesmo a ligação π sendo
mais fraca que a ligação σ, é mais fácil quebrar uma ligação dupla que uma ligação
tripla. Como o propino é mais estável, vemos que é mais fácil ocorrer dissociação
na colisão com o aleno do que com o propino [18, 17].
Na seção de choque diferencial, as curvas calculadas apresentaram uma grande concordância com as medidas experimentais, onde conseguimos também comprovar a existência do efeito isômero. Para energias de 15 eV, em ângulos pequenos e
ângulos acima de 120◦ , as curvas coincidem. Para a energia de 30 eV, vemos que as
curvas são praticamente idênticas.
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Capı́tulo 4
Isômeros de C4H6
A molécula de C4 H6 possui cinco isômeros com estruturas diferentes [44],
mas nesse capı́tulo mostraremos os cálculos com os três mais estáveis, que são
isômeros funcionais. Eles são encontrados na natureza através de duas maneiras:
são obtidos a partir do processamento de petróleo e diesel [40], e são encontrados
também em nuvens interestelares e na atmosfera terrestre [41].
Na figura 4.1 mostramos as estruturas dos isômeros do C4 H6 , o trans-1,3butadieno, 2-butino e o ciclobuteno, que pertencem aos grupos de simetria C2h , D3h
e C2v , respectivamente. As estruturas foram geradas através dos pacotes GAMESS
[37] e Molden [38].

Figura 4.1: Figura que mostra a estrutura dos isômeros de C4 H6 : (a) trans-1,3butadieno (simetria C2h ), (b) 2-butino (simetria D3h ), e (c) ciclobuteno (simetria
C2v ). As circunferências maiores são átomos de carbono e as menores são átomos
de hidrogênio.

Os isômeros de C4 H6 são muito utilizados na indústria. O trans-1,3-butadieno
e o 2-butino são fabricados em grandes volumes para uso em resinas termoplásticas
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e na fabricação de borracha sintética e de acrı́licos [40]. Eles também são utilizados
como plasma frio em processos de deposição em materiais [6, 48].
Esses gases são muito estudados na área biológica. Como são obtidos através
do petróleo possuem um odor parecido com o da gasolina e são altamente inflamáveis,
explosivos e tóxicos para os seres vivos. O 2-butino pode causar asfixia e irritação,
se a pessoa for exposta a ele por um longo perı́odo. O trans-1,3-butadieno é mais
prejudicial para a saúde e uma longa exposição pode causar mutações genéticas e
câncer no sistema respiratório [49].
Devido a esses contratempos, na literatura têm-se poucos trabalhos experimentais em estrutura eletrônica e seção de choque sobre essa molécula. O mais
recente é do Szmytkowski e Kwitnewski [21], no qual eles mediram a seção de choque
total para espalhamento de elétrons para o trans-1,3-butadieno e para o 2-butino.
Eles encontraram para o 1,3-butadieno um pico em 3,2 eV e outro em 9,5 eV. O
pico de 3,2 eV segundo os autores é devido a presença de um elétron no orbital 2bg
(π ∗ ) [50], formando um estado ligado do ı́on negativo. De acordo com os autores, a
ressonância em 9,5 eV, pode ser devido a contribuição das componentes inelásticas.
Em trabalhos anteriores, os dois picos encontrados em baixa energia foram associados a ressonâncias de forma das representações Au e Bg do grupo C2h [51].
Para o 2-butino eles encontraram um pico em 3,6 eV e outro em 8 eV.
A estrutura em 3,6 eV é uma ressonância de forma devido a um aprisionamento
temporário do elétron ao orbital antiligante π ∗ da molécula. Eles acreditam que a
diferença na forma e na magnitude das duas curvas pode ser devido ao 1,3-butadieno
possuir duas ligações duplas e ao 2-butino possuir uma ligação tripla, sendo que essa
diferença é a mesma que foi observada para os isômeros de C3 H4 , por Szmytkowski
e Kwitnewski [19] e Makochenawa at al [43]. Eles verificaram a existência do efeito
isômero, a partir de 50 eV as curvas se tornam iguais.
Nesse capı́tulo apresentamos os resultados dos cálculos das seções de choque
integral, de transferência de momento, e diferencial feitos para o 2-butino, trans-1,3butadieno e ciclobuteno. Na primeira seção mostramos os procedimentos computacionais, e na seção seguinte descrevemos os resultados, comparando a seção de choque
integral calculada para cada isômero. Comparamos nossos resultados com os resultados experimentais, e através da inclusão de um terceiro isômero, o ciclobuteno,
discutimos o efeito isômero.

4.1. Procedimentos Computacionais

4.1

Procedimentos Computacionais

Foram calculadas para os isômeros do C4 H6 as seções de choque elástica
integral, de transferência de momento e diferencial, usando o método multicanal
de Schwinger com pseudopotenciais [16]. Nos cálculos utilizamos a aproximação de
núcleos-fixos e a aproximação estático-troca. Os cálculos foram realizados até 100
eV para uma análise melhor dos resultados e para a verificação do efeito isômero.
Para os três isômeros utilizamos a geometria experimental, que será descrita
na próxima seção [44]. A molécula possui 22 elétrons de valência. O conjunto de
base de funções gaussianas utilizados para o carbono foi o 6s5p2d, que se encontra
na tabela 3.1, e para o hidrogênio foi o 3s, que se encontra na tabela 3.2, sem a
utilização da função p. Com essas bases foram gerados 142 orbitais moleculares,
sendo 131 orbitais virtuais, e 11 ocupados.
Assim como no caso dos isômeros de C3 H4 , nos cálculos foram excluı́dos os
orbitais com combinação de funções do tipo d. Para os cálculos do 2-butino e do
ciclopropeno foi utilizado o grupo C2v e para o trans-1,3-butadieno foi utilizado o
grupo Cs .
O momento de dipolo calculado para o 2-butino foi 0 e para o trans-1,3butadieno foi 0, sendo que não temos o valor experimental para comparar. Para
o ciclobuteno foi 0,130D, e o valor experimental é de 0,132D [44]. A energia total
calculada foi, para o 2-butino -25,6050 Hartree, para o 1,3-butadieno -25,6127 Hartree, e para o ciclobuteno -25,5876 Hartree. Apesar das energias serem parecidas, a
menor energia é do 1,3-butadieno, sendo o isômero mais estável, e a maior energia
é do ciclobuteno, que é o isômero menos estável, concordando com o que foi medido
experimentalmente [44].
Como os isômeros dessa molécula possuem momento de dipolo pequeno, não
foram incluı́dos nos cálculos a correção devido ao potencial de longo alcance. Para a
rede de pontos em k utilizamos 40 pontos. Para os cálculos do elemento de matriz da
parte principal (real), que corresponde ao off-shell do termo V GV (equação 2.65),
utilizamos uma quadratura de 18 pontos para θ e 18 pontos para φ.

4.2
4.2.1

Resultados
2-butino

O 2-butino é uma molécula de cadeia aberta, que possui uma ligação tripla
C ≡ C, sendo uma ligação σ e duas ligações π, e duas ligações simples com o
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grupo metil (CH3 ) [18]. O isômero pertence ao grupo de simetria D3h , e a geometria
experimental utilizada foi: (Ca − Cb ) = 1, 468 Å, (Cb − Cb ) = 1, 214 Å, (C − H) =
1, 116 Å, h(Cb Ca H) = 110, 7◦ .
Para o 2-butino os 142 orbitais moleculares foram separados em 54 orbitais
para a simetria A1 do grupo C2v , que corresponde às respresentações A′1 +E ′ do grupo
D3h [36], sendo 5 orbitais ocupados; 21 orbitais para a simetria B1 , que corresponde
as representações A′2 + E ′ , sendo 2 orbitais ocupados; 54 orbitais para a simetria B2 ,
que corresponde as representações A′′2 + E ′′ , sendo 3 orbitais ocupados; 21 orbitais
para a simetria A2 , que corresponde as representações A′′1 + E ′′ , sendo 1 orbital
ocupado.
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Figura 4.2: Seção de choque integral (a) e seção de choque de transferência de momento (b) para o 2-butino com duas bases diferentes, com a base 3s1p no hidrogênio
(linha tracejada) e com a base 3s no hidrogênio (linha cheia).

Na figura 4.2 apresentamos a seção de choque integral elástica e a de transferência de momento para o 2-butino, comparando as curvas que foram calculadas
com bases diferentes: a base maior (3s1p) e a base menor (3s) para o hidrogênio.
Podemos verificar que a curva tracejada é semelhante a curva com linha cheia, sendo
que a única diferença é um pico espúrio em 35 eV, que com a base maior some. Escolhemos fazer os cálculos com a base menor, diferente do C3 H4 , em que foi escolhida
a base maior. Essa escolha se deve ao fato do C4 H6 apresentar um número maior
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de elétrons de valência, e assim terı́amos um número maior de funções gaussianas,
que de 150 com a base menor aumenta para 168 com a base maior. Como o número
de funções é maior, o tempo computacional aumenta também, e para as moléculas
de C4 H8 e C4 H10 , que possuem um número de elétrons de valência maior, o custo
computacional seria muito alto.
Na figura 4.3, no gráfico (a) mostramos a seção de choque integral para
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Figura 4.3: Seção de choque integral (SCI) para o 2-butino: (a) com a decomposição
por simetria: a linha cheia superior corresponde a soma da seção de choque integral, a linha tracejada corresponde a simetria A1 , a linha traço-ponto corresponde
a simetria B1 , a linha traço-dois pontos corresponde a simetria B2 , e a linha pontilhada corresponde a simetria A2 ; e (b) comparando com o resultado experimental
(cı́rculos) da seção de choque total do Szmytkowski e Kwitnewski [21].

o 2-butino, com a decomposição por simetria de acordo com o grupo C2v . A curva
da seção de choque integral elástica contém dois picos, um em 5 eV e outro em 10
eV, que são ressonâncias de forma. O primeiro pico é proveniente da superposição
das simetrias B2 e A2 , o que corresponde às duas componentes da representação E′′
(duas vezes degenerada) do grupo D3h . O pico em 10 eV é proveniente da simetria
B2 .
No gráfico (b) mostramos uma comparação da seção de choque integral com
a seção de choque total medida por Szmytkowski e Kwitnewski [21]. Verificamos
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que o formato das curvas é o mesmo, e que encontramos dois picos de ressonância,
em posições diferentes. Como não incluı́mos as contribuições dos canais inelásticos e
de ionização, as curvas apresentam a diferença para altos valores de energia. E para
valores menores que 5 eV, temos essa diferença entre as curvas, pois não incluı́mos
efeitos de polarização, que pode mudar a posição das ressonâncias, deslocando-as
para energias menores.
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Figura 4.4: Comparação da seção de choque diferencial para o 2-butino para a
energia de 60 eV, (a) a linha cheia corresponde a quadratura maior no on-shell,
(22 × 22), e (b) a linha com cı́rculos corresponde a quadratura menor no on-shell,
(14 × 14).
Como vimos no capı́tulo anterior, os isômeros de C3 H4 apresentaram nas
curvas da seção de choque diferencial mı́nimos que dependem do valor do momento
angular. As curvas apresentaram um ou dois mı́nimos. Nos cálculos para a seção
de choque diferencial para o 2-butino, para energias acima de 30 eV e para ângulos
superiores a 60◦ , as curvas apresentaram além desses mı́nimos, um número maior de
oscilações, como mostra a curva com cı́rculos na figura 4.4. Essas oscilações ocorrem
devido ao acoplamento de valores altos do momento angular. Essa dependência com
o momento angular pode ser vista na equação 2.10, que mostra que a amplitude de
espalhamento depende dos polinômios de Legendre, que podem ser expandidos de
acordo com o valor do momento angular l.
Para tentar diminuir o número de oscilações, para o cálculo da equação 2.64,
que é o termo on-shell do elemento V GV , aumentamos o número da quadratura em
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θ e φ, utilizando (22 × 22). Com essa quadratura o número de oscilações na seção de
choque diferencial diminuiu. Como vemos na figura 4.4, a linha cheia corresponde
a quadratura maior, para a energia de 60 eV. Essa mudança na quadratura não
causou nenhuma variação na seção de choque integral, e para as seções de choque
diferenciais que serão mostradas para energias acima de 20 eV, utilizamos essa quadratura maior.
Como veremos adiante, os outros dois isômeros não apresentaram essas oscilações na seção de choque diferencial.

4.2.2

Trans-1,3-butadieno
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Figura 4.5: Seção de choque integral para o trans-1,3-butadieno: (a) com a decomposição por simetria: a linha cheia corresponde a soma da seção de choque integral,
a linha tracejada corresponde a simetria Ag , a linha traço-ponto corresponde a simetria Au , a linha traço-dois pontos corresponde a simetria Bg , e a linha pontilhada
corresponde a simetria Bu ; (b) comparando com a seção de choque total experimental (cı́rculos) do Szmytkowski e Kwitnewski [21].

O trans-1,3-butadieno é uma molécula de cadeia aberta, que possui duas
ligações duplas, assim como o aleno. Ela pertence ao grupo de simetria C2h , e a
geometria experimental utilizada foi: (Ca − Cb ) = 1, 349 Å, (Cb − Cb ) = 1, 467 Å,
(C − H) = 1, 108 Å, h(Cb − Ca − H) = 120, 9◦ , h(C − C − C) = 124, 4◦ .

62

Capı́tulo 4. Isômeros de C4 H6
Os 142 orbitais moleculares foram gerados na simetria Cs , que pode ser
separada na simetria C2h [36]. Os orbitais foram distribuı́dos em 53 funções na
representação Ag , com 5 orbitais ocupados; 53 funções na representação Bu , sendo
4 orbitais ocupados; 18 funções na representação Au , com 1 orbital ocupado; e 18
funções na representação Bg , com 1 orbital ocupado.
Na figura 4.5 mostramos a seção de choque integral (SCI) para o trans-1,3butadieno, com a decomposição por simetria, no gráfico (a). A curva da seção de
choque integral do trans-1,3-butadieno apresenta dois picos de ressonância de forma, um em 2,5 eV, e outro em 10 eV. Na decomposição por simetria, vemos que a
ressonância de forma em 2,5 eV corresponde a representação Au , e que temos uma
estrutura em 7 eV na representação Bg , como foi observado experimentalmente por
Szmytkowski e Kwitnewski [21]. A ressonância em 10 eV é decorrente da superposição das ressonâncias das representações Ag e Bu . Os picos em 2,5 eV e 7 eV foram
apontados como ressonâncias de forma por Jordan e Burrow [51].
Na figura 4.5 mostramos a seção de choque integral elástica para o trans-1,3butadieno (b), comparando com a seção de choque total medida por Szmytkowski
e Kwitnewski [21]. As diferenças apresentadas entre as duas curvas, para energias
abaixo de 5 eV, são devido aos efeitos de polarização que não são levados em conta
nos cálculos. As diferenças para altas energias, são devido aos canais inelásticos e de
ionização, que também não são incluı́dos nos cálculos. Mas conseguimos mostrar as
duas ressonâncias encontradas pelos experimentais, mesmo não acertando a posição
das mesmas.

4.2.3

Ciclobuteno

O ciclobuteno é uma molécula de cadeia fechada e que possui uma ligação
dupla. Ela pertence ao grupo de simetria C2v , e a geometria experimental utilizada
foi: (Ca −Cb ) = 1, 517 Å, (Ca −Ca ) = 1, 566 Å, (Cb −Cb ) = 1, 342 Å, (Cb −H) = 1, 083
Å, (Ca − H) = 1, 094 Å, h(Ca − Ca − H) = 114, 5◦ , h(Ca − Cb − Cb ) = 94, 2◦ ,
h(Ca − Ca − Cb ) = 85, 8◦ , h(H − Ca − H) = 109, 2◦ , h(Cb − Cb − H) = 133, 5◦ .
Para o ciclobuteno os 142 orbitais foram separados em 54 orbitais para a
simetria A1 , com 5 orbitais ocupados; 21 orbitais para a simetria B1 , com 2 orbitais
ocupados; 54 orbitais para a simetria B2 , com 3 orbitais ocupados; 21 orbitais para
a simetria A2 , com 1 orbital ocupado.
Na figura 4.6 mostramos a seção de choque integral para o ciclobuteno,
onde a curva tracejada corresponde à base maior, e a linha cheia à base menor.
Verificamos que as duas curvas são semelhantes, sendo que escolhemos a base menor,
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Figura 4.6: Seção de choque integral para o ciclobuteno com duas bases diferentes,
com a base 3s1p no hidrogênio (linha tracejada) e com a base 3s no hidrogênio (linha
cheia).
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Figura 4.7: Seção de choque integral para o ciclobuteno com a decomposição por
simetria; onde a linha cheia superior corresponde a seção de choque integral, a linha
traço-dois pontos corresponde a simetria A1 , a linha tracejada corresponde a simetria
A2 , a linha traço-ponto corresponde a simetria B1 , e a linha cheia corresponde a
simetria B2 .
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pelas mesmas razões discutidas para o 2-butino.
Na figura 4.7 apresentamos a seção de choque integral e a decomposição
por simetria para o ciclobuteno. A curva para a seção de choque apresenta dois
picos de ressonância, um em 5 eV e outro em 15 eV. O pico em 5 eV é decorrente da
representação A2 , e o pico em 15 eV é uma superposição dos picos das representações
A1 , B1 e B2 . Vemos que esse isômero também apresenta duas ressonâncias, como os
outros dois isômeros, em regiões de energia semelhantes.

Efeito Isômero
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Figura 4.8: Comparação da seção de choque diferencial (SCD), para (a) ciclobuteno,
(b) trans-1,3-butadieno, (c) 2-butino, para as energias de 5, 10, 15 e 20 eV.

Para a discussão do efeito isômero, primeiro mostramos a seção de choque
diferencial para os três isômeros, para energias de 5, 10, 15 e 20 eV na figura 4.8,
e para energias de 30, 40, 50 e 60 eV na figura 4.9. Verificamos que para energias baixas, as seções de choque diferenciais do 2-butino e do trans-1,3-butadieno
são semelhantes, apresentando dois mı́nimos, enquanto que a curva do ciclobuteno
apresenta apenas um mı́nimo. Essa diferença entre os mı́nimos vai diminuı́ndo à
medida que a energia aumenta. Em torno de 20 eV as três curvas passam a ser
semelhantes.
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À medida que aumentamos a energia, as curvas tendem a ficar mais semelhantes, mas na curva do 2-butino aparecem oscilações, cujo número de mı́nimos
está relacionado com o valor l do momento angular. Notamos que para esse isômero
a dependência com valores maiores de l é grande.
Mas mesmo com essas oscilações, vemos a existência do efeito isômero para o C4 H6 , como foi verificado experimentalmente por Nakano et al. [20] para os
isômeros da molécula de C3 H4 . Para baixas energias, as seções de choque são facilmente distinguı́veis.
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Figura 4.9: Comparação da seção de choque diferencial (SCD), para (a) ciclobuteno,
(b) trans-1,3-butadieno, (c) 2-butino, para as energias de 30, 40, 50 e 60 eV.

Devido às oscilações nas seções de choque diferenciais para os três isômeros,
vemos que eles possuem uma dependência com o momento angular. Para verificar essa dependência da seção de choque dos isômeros com o momento angular,
utilizamos o procedimento usado por da Costa et al. [52] e calculamos a razão:

f

(l)

=

Pl

l′ =0
P10
l′ =0

Pl′

m=−l′

Pl′

m=−l′

R

R

dki f LAB (ki , l′ m′ )

2

dki |f LAB (ki , l′ m′ )|2

,

(4.1)

onde o f (l) mostra a taxa de contribuição de ondas parciais, e (l′ , m′ ) são os números
quânticos.
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Nós calculamos a contribuição de ondas parciais até l = 10, e na figura 4.10
apresentamos f (l) como função da energia até l = 8. Essa figura mostra que a curva
para o 2-butino demora mais para convergir com o aumento de l. Isso mostra que
altas ondas parciais são mais importantes para o 2-butino, o que explica as oscilações
nas seções de choque diferenciais.
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Figura 4.10: Contribuição de momento angular para a seção de choque integral (SCI)
dos isômeros de C4 H6 : (a) ciclobuteno, (b) 1,3-butadieno, e (c) 2-butino. Com os
valores para o momento angular l variando de 0 a 8.

Na figura 4.11 mostramos uma comparação da seção de choque integral
(SCI), no gráfico (a), e da seção de choque de transferência de momento (SCTM),
no gráfico (b) para os três isômeros de C4 H6 . No gráfico da seção de choque integral
notamos uma maior semelhança nas curvas do 1,3-butadieno e do 2-butino, e a intensidade da seção de choque integral do ciclobuteno é menor. Essa diferença ocorre
pois o ciclobuteno possui a cadeia fechada, enquanto que os outros dois isômeros
possuem a cadeia aberta e linear.
Em torno de 10 eV, as curvas da seção de choque integral para o 2-butino
e 1,3-butadieno são semelhantes, concordando com os resultados do Szmytkowski
e Kwitnewski [21]. As três curvas são diferentes para energias abaixo de 45 eV.
A partir de 45 eV as curvas começam a ficar mais semelhantes, comprovando o
efeito isômero verificado por Szmytkowski e Kwitnewsk. A seção de choque de
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transferência de momento apresenta o mesmo comportamento da seção de choque
integral, sendo que a partir de 25 eV as curvas são idênticas para os três isômeros.
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Figura 4.11: Comparação da seção de choque (a) integral (SCI), (b) transferência
de momento (SCTM) para o 2-butino (linha cheia), 1,3-butadieno (linha tracejada)
e ciclobuteno (linha traço-ponto).

4.3

Conclusão

Os três isômeros de C4 H6 apresentados nesse capı́tulo são classificados como
funcionais, que pertencem a grupos de simetria diferentes. Através da seção de choque verificamos uma maior semelhança entre as curvas do 2-butino e 1,3-butadieno,
do que com o ciclobuteno, que possui picos com intensidade menor.
Essa diferença pode estar no fato do ciclobuteno possuir cadeia fechada, enquanto os outros dois isômeros possuem cadeia aberta, como também foi verificado
para os isômeros de C3 H4 no capı́tulo anterior.
Um outro fator indicado por Szmytkowski e Kwitnewski [21] foi o fato dos
isômeros possuı́rem ligações diferentes. O 2-butino possui uma ligação tripla, no
meio da cadeia, e o 1,3-butadieno possui duas ligações duplas nas duas extremidades da cadeia, ligando um carbono ao grupo CH2 . Segundo eles, esse fator influencia
na forma e na intensidade das ressonâncias na seção de choque. De acordo com eles
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as ressonâncias são devido ao canal inelástico, sendo que nós vemos as ressonâncias
no canal elástico.
Conseguimos verificar o efeito isômero para essa molécula, sendo que as
curvas são distinguı́veis em baixas energias e acima de 45 eV as curvas da seção de
choque integral coincidem. Com isso, percebemos que para altas energias, a diferença estrutural não é um fator importante para a seção de choque, ao contrário do
que ocorre para baixas energias.
As oscilações encontradas nas seções de choque diferenciais do 2-butino,
refletem a dependência desse isômero com valores altos do momento angular. O 1,3butadieno e o ciclobuteno apresentaram algumas oscilações, mas em menor número
que o 2-butino.
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Figura 5.1: Figura que mostra a estrutura do isobuteno (simetria C2v ).

Figura 5.2: Figura que mostra a estrutura dos isômeros de C4 H8 : (a) o syn-1buteno; e (b) skew-1-buteno (ambos de simetria Cs ). As esferas maiores são átomos
de carbono e as esferas menores são átomos de hidrogênio.

São conhecidos seis isômeros de C4 H8 , que são obtidos através do processamento do petróleo, e em refinaria de gases, sendo todos estáveis. São isômeros
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Figura 5.3: Figura que mostra a estrutura dos isômeros de C4 H8 : (a) trans-2-buteno
(simetria C2h ); (b) cis-2-buteno (simetria C2v ).

estruturais de posição, onde há uma variação na posição dos radicais, do carbono e
do hidrogênio. Todos possuem uma ligação dupla, que é a ligação principal [18].
Nas figuras 5.1, 5.2 e 5.3 mostramos um esquema da estrutura dos cinco
isômeros de C4 H8 gerados utilizando os pacotes GAMESS [37] e Molden [38]. Os
isômeros são o trans-2-buteno, que pertence ao grupo de simetria C2h , o cis-2-buteno,
que pertence ao grupo de simetria C2v , o syn-1-buteno, que pertence ao grupo de
simetria Cs , o skew-1-buteno, que pertence ao grupo de simetria Cs , e o isobuteno,
que pertence ao grupo de simetria C2v .
Dentre as várias caracterı́sticas dos isômeros de C4 H8 podemos citar que,
como ele é um gás liquefeito de petróleo, possui odor de gasolina, é incolor, altamente inflamável e explosivo. Ele pode ser tóxico para o ser humano, causando asfixia,
irritação, e em grandes concentrações pode causar danos no fı́gado e lesões nasais
[49].
O C4 H8 possui grandes aplicações industriais, sendo muito utilizado na
produção de polı́meros, trı́meros, plásticos, resinas de copolı́meros e borracha. É
também utilizado em gasolinas para aviões [40]. Ele também é utilizado como plasma frio em processos de deposição em materiais [7].
Nesse capı́tulo mostramos os resultados dos cálculos das seções de choque
integral elástica, da seção de choque de transferência de momento e da seção de
choque diferencial para os cinco isômeros de C4 H8 . Na primeira seção mostramos
os procedimentos computacionais. Na seção seguinte apresentamos os resultados, e
discutimos a existência do efeito isômero nessa molécula.

5.1. Procedimentos Computacionais
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Tabela 5.1: Momento de dipolo (D) para o C4 H8 .
isômero
isobuteno
cis-2-buteno
trans-2-buteno
skew-1-buteno
syn-1-buteno

5.1

calculado

experimental

0,552
0,332
0,000
0,413
0,436

0,503
0,253
0,359
0,438

Procedimentos Computacionais

Nós calculamos para os cinco isômeros de C4 H8 as seções de choque integral,
diferencial e de transferência de momento usando o método multicanal de Schwinger
com pseudopotencial (SMCPP) [16], empregando a aproximação de núcleos fixos e a
aproximação estático-troca. Foram utilizadas as geometrias experimentais de cada
isômero [53], que serão descritas na próxima seção.
Essa molécula possui 24 elétrons de valência. Os 148 orbitais moleculares
foram geradas utilizando as bases 6s5p2d para o carbono, escrita na tabela 3.2, e a
3s para o hidrogênio, com as funções escritas na tabela 3.1. Para construir o espaço
de configuração foram gerados 136 orbitais virtuais e 12 orbitais ocupados. Nesses
cálculos foram excluı́dos os orbitais d com combinação de funções do tipo s.
O momento de dipolo calculado se encontra na tabela 5.1, mostrando que
os valores calculados possuem uma grande concordância com os valores experimentais [44]. Como o momento de dipolo desses isômeros é pequeno, não foram incluı́dos
nos cálculos correções devido ao potencial de longo alcance. Os cálculos para o isobuteno e o cis-2-buteno foram feitos utilizando o grupo de simetria C2v , e para os
outros foi utilizado o grupo Cs .
A energia total calculada para o isômero isobuteno foi -26,7990 Hartree. Para o cis-2-buteno encontramos -26,7914 Hartree, para o trans-2-buteno encontramos
-26,7956 Hartree, para o skew-1-buteno encontramos -26,7929 Hartree, e para o syn1-buteno encontramos -26,7973 Hartree. Podemos observar que os valores obtidos
são bem próximos, mas o isômero isobuteno possui a menor energia, sendo o mais
estável entre eles. O menos estável, ou que possui maior energia é o cis-2-buteno
[53].
Para os cálculos do off-shell, equação 2.65, utilizamos uma rede de 36 pontos
em k. Para θ e φ, para os cálculos dos elementos de matriz do V GV , utilizamos
uma quadratura de 14 pontos para θ e 14 pontos para φ.
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5.2
5.2.1

Resultados
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Figura 5.4: Seção de choque integral e decomposição por simetria do isobuteno, onde
a linha cheia é a soma da seção de choque integral, a linha tracejada é a simetria
A1 , a linha traço-ponto é a simetria B1 , a linha traço-dois pontos é a simetria B2 , e
a linha pontilhada é a simetria A2 .

O isobuteno é uma molécula de cadeia aberta, e possui uma ligação dupla
C = C. As geometrias experimentais utilizadas foram: (C1 = C2 ) = 1,342 Å,
(C2 − Cb ) = 1,508 Å, (C − H) = 1,095 Å, h(C1 = C2 − Cb ) = 122, 2◦ , h(Cb C2 Cb ) =
115, 3◦ , h(C2 = C1 − H) = 121, 3◦ , h(C2 = Cb − H) = 110, 7◦ .
As funções de base foram distribuı́das em: 67 funções na simetria A1 , sendo
5 ocupados; 47 funções na simetria B1 , sendo 4 ocupados; 26 funções na simetria
B2 , sendo 2 ocupados; e 16 na simetria A2 , sendo 1 ocupado.
Na figura 5.4 mostramos a seção de choque integral com a decomposição
por simetria para o isobuteno. A seção de choque integral possui duas ressonâncias
de forma, um pico em torno de 5 eV e uma estrutura em torno de 12 eV. O pico de
5 eV é decorrente da simetria B2 , e a estrutura em 12 eV vem da simetria A1 e da

5.2. Resultados

73

simetria B1 . No gráfico, vemos que a curva da simetria A1 possui um pico espúrio
em 4 eV, e a curva da simetria B1 apresenta uma estrutura em torno de 17 eV que
é espúria, gerando uma pequena ondulação na seção de choque integral.

5.2.2

Cis- e Trans-2-buteno
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Figura 5.5: Seção de choque integral com decomposição por simetria, para o: (a) cis2-buteno, onde a linha cheia é a soma da seção de choque integral, a linha tracejada
é a simetria A1 , a linha traço-ponto é a simetria B1 , a linha traço-dois pontos é a
simetria B2 , e a linha pontilhada é a simetria A2 ; e (b) trans-2-buteno, onde a linha
cheia é a soma de seção de choque integral, a linha tracejada é a simetria Ag , a linha
traço-ponto é a simetria Bu , a linha traço-dois pontos é a simetria Au , e a linha
pontilhada é a simetria Bg .

O cis- e o trans-2-buteno são isômeros geométricos, onde o cis-2-buteno
possui os dois hidrogênios de um lado do eixo onde se encontra a ligação dupla, e
dois grupos metil (CH3 ) do outro lado, enquanto o trans-2-buteno possui dos dois
lados um hidrogênio e um grupo metil. São isômeros que possuem a cadeia aberta, e
possuem a mesma geometria, sendo alguns comprimentos diferentes devido a rotação
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que ocorre mudando um hidrogênio pelo metil, como mostra a figura 5.3. Na forma
cis, a molécula pertence ao grupo de simetria C2v , e na forma trans pertence ao
grupo de simetria C2h .
A distância entre os átomos para o cis- e o trans-2-buteno foi (C2 = C3 )
= 1,347 Å, (C1 − C2 ) = 1,508 Å, (C − H) = 1,104; As distâncias angulares são
diferentes, para o trans-2-buteno, foram utilizados: h(C1 − C2 = C3 ) = 123, 8◦ ,
h(C2 = C3 − H) = 121, 5◦ , h(C1 − C2 − H) = 109, 5◦ ; para o cis-2-buteno, foram
utilizados: h(C1 − C2 = C3 ) = 125, 4◦ , h(C2 = C3 − H) = 114, 5◦ , h(C1 − C2 − H) =
110, 5◦ .
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Figura 5.6: Comparação entre a (a) seção de choque integral (SCI) e (b) seção de
choque de transferência de momento (SCTM) para os isômeros cis-2-buteno (linha
cheia) e trans-2-buteno (linha tracejada).

Para o cis-2-buteno as 148 funções foram distribuı́das na forma: 57 funções
na simetria A1 , sendo 5 ocupados; 57 funções na simetria B1 , sendo 4 ocupados;
21 funções na simetria B2 , sendo 2 ocupados; e 21 funções na simetria A2 , sendo 1
ocupado.
Para o isômero trans-2-buteno os cálculos foram feitos na simetria Cs , mas
como podemos relacioná-la com o grupo C2h [36], os resultados serão apresentados
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nesse grupo. As 148 funções foram distribuı́das em 53 funções na representação Ag ,
sendo 4 orbitais ocupados; 53 funções na representação Bu , sendo 5 orbitais ocupados; 21 funções na representação Au , sendo 1 orbital ocupado; e 21 funções na
representação Bg , sendo 2 orbitais ocupados.
Na figura 5.5 mostramos a seção de choque integral e a decomposição por
simetria para o cis-2-buteno no gráfico (a) e para o trans-2-buteno no gráfico (b).
Nas curvas relacionadas ao cis-2-buteno vemos um pico em torno de 4,5 eV e uma
estrutura em torno de 12 eV na seção de choque integral. O pico de 4,5 eV vem da
simetria A2 , e a estrutura em 12 eV é decorrente da superposição das ressonâncias
da simetria A1 e da simetria B1 . Na simetria A1 vemos um pico espúrio em 5,5 eV.
Nas curvas relacionadas ao trans-2-buteno vemos um pico em 4,5 eV e uma
estrututa em 12 eV na seção de choque integral. O pico em 4,5 eV é decorrente da
simetria Bg , e a estrutura em 12 eV vem da superposição da simetria Bu com a Ag .
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Figura 5.7: Comparação de seção de choque diferencial (SCD) para o (a) cis-2buteno (linha cheia) e (b) trans-2-buteno (linha tracejada), para as energias de 5,
15, 30 e 50 eV.

Na figura 5.6 mostramos uma comparação da seção de choque integral (a) e
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da seção de choque de transferência de momento (b) para o cis- e o trans-2-buteno.
Os picos e as estruturas se encontram no mesmo valor de energia, em 4,5 e 12 eV.
Verificamos que as curvas, tanto para a seção de choque integral, quanto para a de
transferência de momento são bastante parecidas, sendo que a diferença principal
está na intensidade dos picos em baixas energias. Para a seção de choque de transferência de momento, a partir de 20 eV as curvas são idênticas, e abaixo de 20 eV,
podemos distinguir perfeitamente as duas curvas. Para a seção de choque integral
as curvas se tornam iguais a partir de 30 eV, e abaixo dessa energia as curvas são
diferentes, verificando a existência do efeito isômero.
Na figura 5.7 mostramos uma comparação da seção de choque diferencial
para os dois isômeros, para energias de 5, 15, 30 e 50 eV. Para a energia de 5 eV,
vemos que uma curva tem intensidade maior que a outra, como foi visto na seção de
choque integral, onde se encontra a ressonância. Nesse valor de energia se encontram
os picos nas seções de choque integrais. Vemos que o comportamento das duas curvas
é semelhante, as duas apresentam dois mı́nimos decorrentes de l = 2, na expansão
da equação 2.10 da amplitude de espalhamento. À medida que aumentamos o valor
de energia, vemos que as duas curvas se tornam praticamente iguais. Verificamos
nas seções de choque diferenciais o efeito isômero, pois para altas energias, as curvas
são semelhantes.
Esses isômeros possuem as mesmas distâncias, sendo que a diferença está no
fato de haver uma rotação no eixo, mudando um hidrogênio por um metil. Olhando
para os valores das energias, o trans-2-buteno é mais estável que o cis-2-buteno. Mas
esses fatores só influenciam na seção de choque para baixas energias, que mesmo assim possuem curvas semelhantes. E o efeito de torção que ocorre na ligação dupla
do trans-2-buteno transformando em cis-2-buteno tem uma influência bem pequena
nas seções de choque.

5.2.3

Skew- e Syn-1-buteno

O skew- e o syn-1-buteno são isômeros que possuem uma rotação entre o
grupo metil ligado a um carbono, com dois hidrogênios ligados a esse mesmo carbono, sendo que não há uma troca entre elementos de lados opostos, como no 2-buteno.
Também possuem a cadeia aberta, e pertencem ao mesmo grupo de simetria, o Cs .
As geometrias experimentais utilizadas no cálculo para o skew-1-buteno foram: (C1 = C2 ) = 1,340 Å, (C2 − C3 ) = 1,502 Å, (C3 − C4 ) = 1,535 Å, (C1 − H) =
1,104 Å, (C3 − H) = 1,114 Å, h(C1 = C2 − C3 ) = 125, 6◦ , h(C2 − C3 − C4 ) = 111, 7◦ ,
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Figura 5.8: Seção de choque integral com decomposição por simetria para: (a) skew1-buteno, onde a linha cheia corresponde a soma da seção de choque integral, a linha
tracejada é a simetria A′ , a linha traço-ponto é a simetria A′′ ; e (b) syn-1-butene,
onde linha cheia corresponde a soma de seção de choque integral, a linha tracejada
é a simetria A′ , e a linha traço-ponto é a simetria A′′ .

78

Capı́tulo 5. Isômeros de C4 H8
h(C1 = C2 − H3 ) = 119, 1◦ , h(C1 = C2 − H1 ) = 122, 6◦ , h(C2 − C3 − H) = 109, 5◦ ,
h(C3 − C4 − H) = 111, 5◦ .
O syn-1-buteno possui algumas distâncias e ângulos iguais ao skew-1-buteno,
e outros diferentes, como (C1 −H) = 1,090 Å, (C3 −H) = 1,095 Å, h(C1 = C2 −C3 ) =
127, 2◦ , h(C2 − C3 − C4 ) = 114, 9◦ , h(C1 = C2 − H3 ) = 118, 4◦ .
As funções de base foram distribuı́das em 114 funções para a simetria A′ ,
sendo 9 ocupadas e 42 funções para a simetria A′′ , sendo 3 ocupadas.
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Figura 5.9: Comparação de (a) seção de choque integral (SCI) e (b) seção de choque
de transferência de momento (SCTM) para skew-1-buteno (linha cheia) e syn-1buteno (linha tracejada).

Na figura 5.8 mostramos a seção de choque integral e a decomposição por
simetria para o skew- e o syn-1-buteno. A curva da seção de choque integral referente ao skew-1-buteno apresenta um pico em 4,0 eV e uma estrutura em 12 eV. O pico
em 4,0 eV é decorrente da simetria A′′ , e a estrutura em 12 eV é uma superposição
das estruturas da representação A′ e da representação A′′ . A simetria A′ apresenta
um pico espúrio em 4,5 eV.
A curva da seção de choque integral para o syn-1-buteno também apresenta
um pico em 4,5 eV e uma estrutura em 11 eV. O pico em 4,5 eV é decorrente da
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representação A′′ , e a estrutura em 11 eV vem da superposição das ressonâncias da
representação A′ e da representação A′′ . Na simetria A′ vemos dois picos espúrios,
em 3,0 e 5,0 eV.
Na figura 5.9 mostramos uma comparação da seção de choque integral (a) e
da seção de choque de transferência de momento (b), para o skew- e o syn-1-buteno.
No primeiro gráfico vemos que as ressonâncias possuem um certo deslocamento de
0,5 eV, e a intensidade da seção de choque não é a mesma pois temos um pico
espúrio na curva da representação A1 do skew- que contribui para o pico de ressonância. Para energias entre 10 e 20 eV, a estrutura das duas curvas possui uma
pequena diferença na intensidade, e a partir dessa energia a curva da seção de choque
integral para os dois isômeros é a mesma. Vemos esse mesmo comportamento na
seção de choque de transferência de momento, com a diferença de que a intensidade
é maior para o syn-, e para a seção de choque integral, a intensidade é maior para
o skew-. E a partir de 15 eV as curvas são praticamente iguais.
Na figura 5.10 apresentamos uma comparação da seção de choque diferen-

1

0.1

0

30

60 90 120 150 180
Ângulo (graus)

Figura 5.10: Comparação de seção de choque diferencial (SCD) para o (a) skew-1buteno (linha cheia) e (b) syn-1-buteno (linha tracejada), para as energias de 5, 15,
30 e 50 eV.
cial (SCD) para o skew- e o syn-1-buteno, para energias de 5, 15, 30 e 50 eV. Para
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a energia de 5 eV conseguimos perceber uma diferença entre as duas curvas acima
de 60◦ , concordando com o efeito isômero. Vemos que as duas curvas apresentam
apenas um mı́nimo em torno de 60◦ , que corresponde a ondas do tipo p (l = 1),
para energias baixas. Para as outras energias, vemos que as curvas são iguais, e
que pequenas oscilações aparecem, indicando uma contribuição de valores de momento angular maiores. Vemos uma maior semelhança entre as curvas das seções
de choque dos isômeros 1-buteno do que dos isômeros 2-buteno, devido a maior
semelhança na estrutura geométrica dos dois primeiros. Isso mostra que a rotação
do skew-1-buteno para o syn-1-buteno têm uma influência bem menor que a torção
que ocorre no isômero 2-buteno.

5.2.4

Efeito Isômero
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Figura 5.11: Comparação da (a) seção de choque integral (SCI) e (b) seção de
choque de transferência de momento (SCTM) para os isômeros isobuteno (linha
cheia), cis-2-buteno (linha tracejada) e skew-1-buteno (linha traço-ponto).

Para discutirmos o efeito isômero, mostramos na figura 5.11 uma comparação da seção de choque integral (SCI), no gráfico (a), e da seção de choque de
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transferência de momento (SCTM), no gráfico (b), entre os isômeros isobuteno, cis2-buteno e skew-1-buteno. No gráfico da seção de choque integral vemos que a
diferença é maior para o isobuteno do que os outros dois. Para energias abaixo de
40 eV conseguimos distinguir os três isômeros, que é o efeito isômero. Para energias
acima de 40 eV, as curvas são muito parecidas. No gráfico da seção de choque de
transferência de momento, o efeito isômero é observado até 20 eV, para energias
maiores as curvas são idênticas.
Essa diferença deve ocorrer pela diferença na forma da cadeia carbonada,
o isobuteno possui uma cadeia ramificada, com um carbono ligado a três carbonos.
Isso não ocorre para os outros dois isômeros, que possuem uma cadeia mais linear e
apenas dois carbonos são ligados em outro.
Nas figuras 5.12 e 5.13 mostramos uma comparação da seção de choque
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Figura 5.12: Comparação de seção de choque diferencial (SCD) para os isômeros
(a) isobuteno (linha cheia), (b) cis-2-buteno (linha tracejada) e (c) skew-1-buteno
(linha traço-ponto), para as energias de 5, 7, 10 e 15 eV.

diferencial (SDC) para o isobuteno, cis-2-buteno e o skew-1-buteno, para energias
de 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40 e 50 eV. Na primeira figura, para baixas energias, verificamos que as três curvas são diferentes, sendo que para 5 eV, a estrutura da curva do
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skew-1-buteno e do cis-2-buteno é semelhante, apresentando um mı́nimo em torno
de 90◦ , enquanto que para o isobuteno apresenta dois mı́nimos, um em torno de 60◦
e outro em torno de 120◦ . Aumentando a energia, vemos que que as três curvas
começam a ter predominância de ondas d (l = 2). Para a energia de 15 eV as curvas
são facilmente distinguı́veis.
Acima de 20 eV vemos que as curvas começam a ficar semelhantes, e para
30, 40 e 50 eV as curvas da seção de choque diferencial são praticamente iguais.
Vemos que para baixas energias as curvas são distinguı́veis e à medida que aumentamos a energia, as três curvas se tornam semelhantes, comprovando a existência do
efeito isômero.
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Figura 5.13: Comparação de seção de choque diferencial (SCD) para os isômeros
(a) isobuteno (linha cheia), (b) cis-2-buteno (linha tracejada) e (c) skew-1-buteno
(linha traço-ponto), para as energias de 20, 30, 40 e 50 eV
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Conclusão

Nos resultados apresentados para os isômeros de C4 H8 , é verificado que as
seções de choque integral, de transferência de momento e diferencial são bem parecidas, e que os cinco isômeros apresentam duas ressonâncias de forma na seção de
choque elástica.
Na comparação entre o trans- e o cis-2-buteno, vemos que a rotação apenas
aumentou a intensidade no pico de 4.5 eV e na estrutura de 12 eV. Verificamos o
efeito isômero tanto na seção de choque integral quanto na diferencial. O fato da
intensidade para o trans-2-buteno ser menor pode ser relacionado com o fato da
cadeia ser mais linear do que a cadeia do cis-2-buteno.
Na comparação entre o skew- e o syn-1-buteno, que não mudam a simetria,
apenas rotacionam dois hidrogênios com um metil, vemos no gráfico que os picos das
ressonâncias estão deslocados em 0,5 eV. Esse deslocamento do pico de ressonância
está relacionado com a rotação feita. Com essa rotação, o comprimento da cadeia
do skew-1-buteno fica maior que a do syn-1-buteno, fazendo com que ocorra essa
diferença nas seções de choque integral, diferencial e de transferência de momento.
Comparando os três isômeros, o isobuteno, o skew-1-buteno e o cis-2-buteno,
vemos que as estruturas das curvas em baixas energias são diferentes, isso deve ocorrer devido a diferença na cadeia, pois o isobuteno possui uma cadeia ramificada, o
skew-1-buteno tem uma cadeia linear e o cis-2-buteno possui uma cadeia mais curva.
Essa diferença na geometria de equilı́brio desses isômeros contribui para,
a baixas energias, termos curvas diferentes, comprovando a existência do efeito
isômero. Para energias 30 eV, vemos que as curvas são muito parecidas, sendo
difı́cil distinguı́-las.
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Capı́tulo 5. Isômeros de C4 H8

85

Capı́tulo 6
Isômeros de C4H10
O C4 H10 é formado em grande quantidade através do refinamento do petróleo na produção de gasolina, ou pode ser encontrado na forma de gás natural.
Essa molécula possui dois isômeros estruturais de cadeia, devido a alterações que
ocorrem na cadeia carbonada [18].
Esses dois isômeros são o butano, que pertence ao grupo de simetria C2h , e
o isobutano, que pertence ao grupo de simetria C3v . A estrutura geométrica deles é
mostrada na figura 6.1, gerada utilizando os pacotes GAMESS [37] e Molden [38].

Figura 6.1: Figura que mostra a estrutura dos isômeros de C4 H10 : (a) butano,
que pertence ao grupo de simetria C2h , e (b) isobutano, que pertence ao grupo de
simetria C3v . As esferas maiores são átomos de carbono e as esferas menores são
átomos de hidrogênio.

Através de processos de refinaria, pode-se transformar butano em isobuta-
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no. Esse processo também é conhecido como isomerização [18]. Tanto o butano
quanto o isobutano são usados como combustı́veis ou em aerosol. O butano junto
com o propano (C3 H8 ) formam o GLP (gás liquefeito de petróleo), muito utilizado
atualmente [40]. O C4 H10 também é utilizado como plasma frio, para processos de
deposição em materias, principalmente em filmes [8, 54, 55].
O C4 H10 é um gás não-tóxico, mas em grandes concentrações pode causar
asfixia, irritação, sufocação, é altamente inflamável e explosivo [49].
Nesse capı́tulo apresentamos as seções de choque integral, de transferência
de momento e diferencial para o butano e o isobutano. Primeiramente são apresentados os procedimentos computacionais utilizados, e na seção seguinte os resultados.
É discutido o efeito isômero, e no final do capı́tulo é feito uma comparação da seção
de choque para o butano, o 1,3-butadieno e para o trans-2-buteno.

6.1

Procedimentos Computacionais

Utilizando o método multicanal de Schwinger com pseudopotencial (SMCPP)
[16], com aproximação de núcleos fixos e a aproximação estático-troca, calculamos
as seções de choque integral, de transferência de momento e diferencial para os dois
isômeros de C4 H10 , butano e isobutano.
Essa molécula possui 26 elétrons de valência, e a geometria experimental
utilizada será descrita na próxima seção [44]. O conjunto de base de funções gaussianas utilizadas foram 6s5p2d para o carbono e 3s para o hidrogênio, como mostram
as tabelas 3.2 e 3.1. Essas funções gaussianas geraram 154 orbitais moleculares,
sendo 141 virtuais e 13 ocupados.
Nos cálculos excluı́mos os orbitais com funções do tipo d, que geram dependência linear. Para os cálculos do butano, que pertence ao grupo de simetria
C2h , e para o isobutano, que pertence ao grupo C3v , utilizamos o grupo de simetria
Cs .
O valor calculado do momento de dipolo, para o butano foi 0,0D, sendo que
não há valor experimental para comparar, e para o isobutano foi 0,113D, onde o
valor experimental é 0,132D [44]. O valor da energia total calculada para o butano
foi -27,9823 Hartree, e para o isobutano foi -27,9843 Hartree. Os dois isômeros possuem valores bem próximos de energia, mas quem tem o valor menor é o isobutano,
que é o mais estável.
Segundo a referência [56], como em hidrocarbonetos temos as interações
carbono-hidrogênio e carbono-carbono, a maior estabilidade vai estar relacionada
com o maior número de átomos pesados que estiverem ligados num carbono. No
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caso do butano, o átomo central de carbono possui apenas dois carbonos ligados
nele, enquanto que para o isobutano temos três carbono ligados no átomo central.
Comprovando que o isômero mais estável é o isobutano.
Como os valores do momento de dipolo são pequenos, excluı́mos nos cálculos
correções devido ao potencial de longo alcance. Para os cálculos no off-shell utilizamos 36 pontos para a rede de pontos k, e em θ e φ utilizamos quadratura com 14
pontos para θ e 14 pontos para φ.

6.2
6.2.1

Resultados
Butano
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Figura 6.2: Seção de choque integral (SCI) com decomposição por simetria para
o butano. A linha cheia representa a seção de choque integral elástica, a linha
tracejada corresponde a simetria Ag , a linha traço-ponto corresponde a simetria Bu ,
a linha traço-dois pontos corresponde a simetria Au , e a linha pontilhada corresponde
a simetria Bg .

O butano é uma molécula de cadeia aberta e linear, que possui ligações
simples σ, e pertence ao grupo de simetria C2h . A geometria experimental utilizada
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foi: (C − C) = 1,531 Å, (C − H) = 1,117 Å, h(C − C − C) = 113, 8◦ , h(C − C − H) =
111, 0◦ .
Os resultados serão apresentados no grupo de simetria C2h , que pode ser
relacionado com o grupo Cs [36]. Os orbitais calculados foram separados em 48
funções na representação Ag , sendo 5 orbitais ocupados; 49 funções na representação
Bu , sendo 4 orbitais ocupados; 22 funções na representação Au , sendo 2 orbitais
ocupados; e 22 funções na representação Bg , sendo 2 orbitais ocupados.
Na figura 6.2 mostramos a seção de choque integral e a decomposição por
simetria do butano, que foi feita utilizando as simetrias do C2h . A curva da seção de
choque integral elástica apresenta uma estrutura que possui intensidade máxima em
12 eV. Essa estrutura é resultado da superposição das ressonâncias da simetria Ag ,
Bu e Bg . Vemos que o butano possui apenas uma estrutura na sua seção de choque,
diferente dos isômeros de C4 H6 e C4 H8 , que possuem duas estruturas. Isso talvez
ocorra devido ao comprimento da ligação de carbono ser menor para esses isômeros
ou devido ao aumento do número de átomos de hidrogênio.

6.2.2

Isobutano
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Figura 6.3: Seção de choque integral (SCI) com a decomposição por simetria para o
isobutano. A linha cheia é a seção de choque integral, a linha tracejada é a simetria
A1 , a linha traço-ponto é a simetria E, e a linha pontilhada é a simetria A2 .

6.2. Resultados
O isobutano é uma molécula de cadeia aberta e ramificada, em que todas
as ligações são simples, e são ligações σ, e pertence ao grupo de simetria C3v , que
possui uma representação que é degenerada. A geometria experimental utilizada foi:
(Ca − Cb ) = 1,535 Å, (Ca − H) = 1,122 Å, (Cb − H) = 1,113 Å, h(Cb − Ca − Cb ) =
110, 8◦ , h(Ca − Cb − H) = 111, 4◦ .
Os cálculos foram feitos utilizando o grupo Cs , mas os resultados serão
apresentados no grupo C3v , sendo que as representações irredutı́veis desses grupos
podem ser relacionadas [36]. Os orbitais calculados foram separados em 40 funções
na representação A1 , sendo 4 orbitais ocupados; 90 funções na representação E,
sendo 8 orbitais ocupados; e 11 na representação A2 , sendo 1 orbital ocupado.
Na figura 6.3 mostramos a seção de choque integral e a decomposição por
simetria do isobutano, utilizando as representações do grupo de simetria C3v . A
curva da seção de choque integral elástica apresenta uma estrutura com intensidade
máxima em 13 eV. Essa ressonância de forma é decorrente da superposição da
simetria A1 e da simetria duas vezes degenerada E. A curva da seção de choque
integral apresenta um pico espúrio em 2 eV decorrente da representação A1 .

6.2.3

Efeito Isômero

Para verificarmos a existência do efeito isômero para os isômeros de C4 H10 ,
na figura 6.4 mostramos uma comparação da seção de choque integral (SCI), na
parte (a), e da seção de choque de transferência de momento (SCTM), na parte
(b). As curvas da seção de choque integral são parecidas, para energias abaixo de
30 eV, verificamos que há um pequeno deslocamento na estrutura, onde o valor de
maior intensidade muda de 12 para 13 eV. Essa distinguibilidade é o efeito isômero.
Para a energia de 25 eV as curvas se cruzam e vemos que somente em 50 eV elas
possuem o mesmo valor, e passam a ser muito semelhantes. Na seção de choque de
transferência de momento vemos que a partir de 20 eV as curvas são iguais.
Na figura 6.5 mostramos uma comparação da seção de choque diferencial
(SCD) para butano (simetria C2h ) e para o isobutano (simetria C3v ), para energias
de 5, 7, 10 e 15 eV. Analisando as curvas, vemos que o butano apresenta um mı́nimo,
que indica o predomı́nio de ondas do tipo p, que são decorrentes do momento angular
l = 1. O isobutano apresenta dois mı́nimos, o que indica o predomı́nio de ondas do
tipo d, que são decorrentes do momento angular l = 2. Para a energia de 15 eV, o
butano apresenta dois mı́nimos e o isobutano apresenta três mı́nimos, e a partir de
120◦ as curvas são iguais.
Na figura 6.6 mostramos uma comparação da seção de choque diferencial
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Figura 6.4: Comparação da (a) seção de choque integral (SCI) e (b) seção de choque
de transferência de momento (SCTM) para o butano (linha cheia) e para o isobutano
(linha tracejada).
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Figura 6.5: Comparação da seção de choque diferencial (SCD) para o C2h - butano
(linha cheia), e para o C3v - isobutano (linha tracejada), para as energias de 5, 7, 10
e 15 eV.
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Figura 6.6: Comparação da seção de choque diferencial (SCD) para o C2h - butano
(linha cheia), e para o C3v - isobutano (linha tracejada), para as energias de 20, 30,
40 e 50 eV.
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(SCD) para butano (simetria C2h ) e para o isobutano (simetria C3v ), para energias
de 20, 30, 40 e 50 eV. A medida que aumentamos a energia, vemos que as curvas
começam a ficar semelhantes, com a mesma estrutura. Nas seções de choque diferenciais verificamos a existência do efeito isômero, pois conseguimos distinguir as
curvas em baixas energias.

6.2.4

Comparação das seções de choque dos isômeros de
C4 H6 , C4 H8 , e C4 H10
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Figura 6.7: Comparação da (a) seção de choque integral (SCI) e da (b) seção de
choque de transferência de momento (SCTM) para o C4 H6 (trans-1,3-butadieno)
- linha cheia, C4 H8 (trans-2-buteno) - linha tracejada, e C4 H10 (butano) - linha
traço-ponto.

Nosso objetivo agora é mostrar uma comparação das seções de choque integral, de tranferência de momento e diferencial para três isômeros de C4 H6 , C4 H8 ,
e C4 H10 . Esses isômeros possuem a estrutura semelhante, e pertencem ao mesmo
grupo de simetria, C2h . A diferença entre eles está no acréscimo de hidrogênios na
cadeia. Pelas figuras 4.1, 5.3 e 6.1, vemos que eles possuem uma grande semelhança
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na estrutura, só variando no comprimento da ligação de carbono.
Na figura 6.7 mostramos uma comparação da seção de choque integral (SCI)
e da seção de choque de transferência de momento (SCTM) para o C4 H6 , com o
isômero 1,3-butadieno, para o C4 H8 , com o isômero trans-2-buteno, e para o C4 H10 ,
com o isômero butano.
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Figura 6.8: Comparação da seção de choque diferencial (SCD) para: (a) trans-1,3butadieno (linha cheia), (b) trans-2-buteno (linha tracejada), e (c) butano (linha
traço-ponto), para energias de 10, 20, 35 e 50 eV.

Analisando as curvas da seção de choque e as geometrias, vemos que as
curvas são parecidas. Em estudos anteriores, feitos com moléculas que possuem um
átomo pesado e hidrogênio [57, 58, 59], eles concluı́ram que o hidrogênio não é um
bom espalhador e que a forma da seção de choque era determinada pelo átomo pesado. O fato das curvas do 1,3-butadieno, trans-2-buteno e butano serem parecidas,
pode ser pelo fato do hidrogênio não ser um bom espalhador, além da estrutura ser
igual, apenas contendo um número diferente de átomos de hidrogênio.
Com isso as diferenças na seção de choque em baixas energias podem estar relacionadas com as distâncias nas ligações C − C, onde o comprimento da
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ligação dupla do trans-2-buteno é 1,347 Å, o comprimento da ligação simples do
1,3-butadieno é 1,467 Å, e o comprimento da ligação simples do butano é 1,531 Å.
Essa diferença nas ligações de carbono faz as ressonâncias se deslocarem, sendo que
para o butano só aparece uma ressonância.
Na figura 6.8 mostramos uma comparação da seção de choque diferencial
(SCD) para o 1,3-butadieno, para o trans-2-buteno e para o butano, para as energias
de 10, 20, 35 e 50 eV. As curvas são semelhantes, comprovando a discussão acima.
Em 50 eV, vemos que a seção de choque diferencial para o 1,3-butadieno apresenta
um mı́nimo acentuado em 60◦ , o que para os outros dois isômeros não ocorre.

6.3

Conclusão

Nesse capı́tulo apresentamos as seções de choque integral, de transferência
de momento e diferencial para os isômeros de C4 H10 . Nos gráficos, vemos que as
curvas para o butano e o isobutano são muito parecidas. Nas seções de choque
diferencial, a maior diferença está nas energias menores que 20 eV. Mesmo com as
curvas sendo semelhantes, conseguimos comprovar a existência do efeito isômero.
Na seção de choque integral as curvas ficam iguais em 30 eV, e na seção
de choque de transferência de momento as curvas ficam iguais em 20 eV. O fato
da seção de choque do butano e do isobutano serem muito semelhantes pode ser do
fato da diferença estar somente na cadeia, pois o butano tem a cadeia linear e o
isobutano tem a cadeia ramificada.
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Apresentamos nesse trabalho os resultados referentes aos cálculos das seções
de choque integral, de transferência de momento e diferencial para os isômeros de
C3 H4 , C4 H6 , C4 H8 e C4 H10 . Apesar da diferença entre as estruturas dos isômeros,
conseguimos mostrar o efeito isômero para cada molécula.
Para os isômeros de C3 H4 , os resultados obtidos para a seção de choque
diferencial concordaram com os resultados experimentais de Nakano et al [20]. Os
resultados para a seção de choque integral do aleno e do propino tiveram uma concordância qualitativa com os resultados experimentais do Szmytkowski e Kwitnewski
[19], onde conseguimos obter os picos de ressonância medido por eles. Para esses
isômeros vemos que a diferença na seção de choque está relacionada com a estrutura
de cada molécula.
Para os isômeros de C4 H6 , os resultados obtidos para a seção de choque integral para o 2-butino e trans-1,3-butadieno tiveram uma concordância qualitativa
com os resultados experimentais de Szmytkowski e Kwitnewski [21], onde conseguimos obter os dois picos de ressonância de forma medida por eles.
Vemos que os picos de ressonância para esses isômeros apesar de estarem em
posições parecidas, possuem uma forma bem diferente. Essa diferença pode estar
relacionada com a diferença que esses isômeros possuem na cadeia, no comprimento
das ligações e na diferença de grupos funcionais.
Para os isômeros de C4 H8 notamos uma grande semelhança na seção de
choque para os isômeros syn- e skew-1-buteno, e que a rotação em torno do último
carbono da cadeia não muda muito a seção de choque. Para os isômeros trans- e
cis-2-buteno vemos que a torção na ligação dupla é importante, e que causa uma
pequena diferença na seção de choque. Como a ligação dupla de todos os isômeros
possui um comprimento carbono-carbono muito parecido, isso deve ser a razão da
seção de choque ser muito parecida.
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Para os isômeros de C4 H10 vemos que as seções de choque apresentam um
pico de ressonância, e que esse pico é na mesma região para o butano e o isobutano.
Essa semelhança encontrada na seção de choque pode ser devido às semelhanças que
esses isômeros possuem, e mostra que o efeito isômero é bem menor para o C4 H10 e
C4 H8 do que para as outras moléculas.
Verificamos que a disposição dos átomos de carbono na cadeia, aberta ou
fechada, linear ou ramificada e a geometria da molécula influencia a seção de choque
em baixas energias, e que a medida que a energia aumenta, o elétron não sente tanto
essa influência da estrutura.
Quando comparamos a seção de choque do 1,3-butadieno, do trans-2-buteno
e do butano vemos que as curvas da seção de choque possuem um comportamento
semelhante, o que comprova que o hidrogênio não é um bom espalhador. Assim,
o comportamento da seção de choque está relacionada com o átomo mais pesado,
nesse caso o carbono, e as ressonâncias podem ser relacionadas ao comprimento das
ligações carbono-carbono.
Para trabalhos futuros, pretendemos incluir efeitos de polarização nos cálculos
das seções de choque dos isômeros de C3 H4 para ver como se comportam as ressonâncias a baixas energias. Para a inclusão de polarização para os isômeros de
C4 H6 , C4 H8 e C4 H10 é necessário mais gasto computacional e uma memória maior.
Isso talvez seja uma limitação para os nossos cálculos.

97

Bibliografia
[1] L. D. Barnes, S. J. Gilbert e C. M. Surko, Phys. Rev. A 67, (2003).
[2] M. T. N. Varella, C. R. C. Carvalho e M. A. P. Lima, Nucl. Intrum. Meth.
Phys. Res. B 192, 225 (2002).
[3] David R. Yarkony, Modern Eletronic Structure Theory, parte II, World Scientific
publishing Ltd. (1995).
[4] Michael A. Lieberman e Allan J. Lichtenberg, Principles of Plasma Discharge
and Materials Processing, John Wiley and Sons, Inc. (1994).
[5] W. N. G. Hitchon, Plasma Processes for Semicondutor Fabrication, Cambridge
University Press (1999).
[6] J. Seth e S. V. Babu, J. Appl. Phys. 73, 2496 (1993).
[7] M. Theobald, J. Durand, P. Baclet e O. Legaie, J. Vac. Sci. Technol. A 18, 278
(2000).
[8] H. Kinoshita, T. Hando, M. Yoshida, J. Appl. Phys. 89, 2737 (2001).
[9] C. Winstead e V. McKoy, Comp. Phys. Communications 128, 386 (2000).
[10] Attila Szabo e Neil S. Ostlund, Modern Quantum Chemistry, Dover Publications, Inc. (1996).
[11] K. Takatsuka, V. McKoy, Phys. Rev. A 24, 2473 (1981).
[12] K. Takatsuka, V. McKoy, Phys. Rev. A 30, 1734 (1984).
[13] M. A. P. Lima e V. McKoy, Phys. Rev. A 38, 501 (1988).
[14] M. A. P. Lima, L. M. Brescansin, A. J. R. da Silva, C. Winstead, V. McKoy,
Phys. Rev. A 41, 327 (1990).
[15] G. B. Bachelet, D. R. Hamann, M. Schlüter, Phys. Rev. B 26, 4199 (1982).
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