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Jean-Paul-Sartre.

RESUMO
Neste trabalho, apresentamos os resultados do estudo de espalhamento elástico de elétrons de
baixa energia por hidrocarbonetos (C4 H6 , C5 H8 , C6 H10 ), halofluorocarbonos (CF3 Br, CF3 I)
e pela molécula de hexafluorpropileno (C3 F6 ). Para calcular as seções de choque de espalhamento utilizamos o método Schwinger Multicanal implementado com pseudopotenciais.
Os cálculos foram realizados em dois nı́veis de aproximação, chamados de estático troca e
estático troca mais polarização. Para moléculas com momento de dipolo permanente, empregamos ainda o procedimento Born Closure. Para todos os sistemas aqui estudados, reportamos a presença de ressonâncias de forma e comparamos os nossos resultados com os demais
encontrados na literatura. Cálculos de estrutura eletrônica também foram realizados para auxiliar na interpretação dos resultados. No estudo dos hidrocarbonetos, investigamos o efeito
da metilação sobre as seções de choque e as posições das ressonâncias. Procuramos ainda a
existência de um mı́nimo de Ramsauer-Townsend, e também analisamos os diferentes padrões
de onda presentes nas seções de choque diferenciais para cada sistema. Para os halofluorocarbonos, analisamos o efeito substitucional do halogênio mais pesado sobre as seções de
choque e as posições das ressonâncias. No caso do hexafluorpropileno, foi feito um estudo
em conjunto com o grupo experimental da California State University, Fullerton, liderado
pelo professor Murtadha A. Khakoo. Encontramos um total de cinco ressonâncias para este
sistema e comparamos nossos resultados com os demais da literatura. Em geral, nossos resultados estão em bom acordo com os resultados experimentais Em especial, mostramos a
presença de uma ressonância de forma π∗ em 1,13 eV, sendo esta, mencionada apenas por um
grupo experimental, que não a classificou quanto ao seu tipo. Além disso, os experimentais
atribuem equivocadamente a segunda ressonância como sendo do tipo π∗ .

Palavras-chave: Hidrocarbonetos, Halofluorocarbonos, Eletrons-espalhamento.

ABSTRACT
In this work, we present our study about elastic electron scattering by hydrocarbons (C4 H6 ,
C5 H8 , C6 H10 ), halofluorocarbons (CF3 Br, CF3 I) and by the hexafluoropropene molecule (C3 F6 ).
We used the Schwinger Multichannel Method implemented with pseudopotentials to calculate
the cross sections in two levels of approximation, namely, static exchange and static exchange
plus polarization. For polar molecules, we employed the Born Closure procedure. For all
systems here studied, we investigated the presence of shape resonances and we compared our
results with others found in the literature. To complete the analysis we also performed electronic structure calculations. In the hydrocarbons study, we investigated the methylation effect on
the cross sections and resonances positions. We also searched for a Ramsauer-Townsend minimum evidence and we analysed the different wave patterns in the differential cross sections
for each system. For the halofluorocarbons, we studied the heavy halogen substitution effect
on the cross sections and resonances positions. In the hexafluoropropene case, we performed a
study alongside an experimental group from California State University, Fullerton, led by professor Murtadha A. Khakoo. We found five shape resonances for this molecule and compared
our results with other experimental data present in the literature. In general, our results are in
good agreement with the experimental values. In particular, we show a π∗ shape resonance
located at 1.13 eV, which one was just mentioned by one experimental group. Furthermore,
they mistakenly assigned the second resonance as π∗ .

Keywords: Hydrocarbons, Halofluorocarbons, Electrons-scattering.
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esquerdo (orbital LUMO [a1 ]), canto superior direito (LUMO+1 [e]), canto
inferior esquerdo (LUMO+1 [e]) e canto inferior direito (LUMO+2 [a1 ]). . .

77

5.10 Orbitais desocupados do CF3 I, onde o elétron é capturado. Canto superior
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pela molécula C3 F6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seção de choque diferencial de espalhamento de elétrons pela molécula C3 F6 ,
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de carbonos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Expoentes e coeficientes das funções gaussianas cartesianas usadas para descrever os átomos de hidrogênio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Capı́tulo 1
Introdução
O estudo de espalhamento de elétrons por moléculas tem despertado interesse da comunidade cientı́fica durante décadas. O interesse está voltado principalmente à compreensão
dos processos fı́sicos e quı́micos presentes na natureza dessas colisões e também às aplicações
práticas deste estudo na área tecnológica, biológica e ambiental. Na área tecnológica [1, 2, 3, 4]
destacam-se os chamados plasmas de processamento ou plasmas frios, que são formados basicamente por elétrons livres, ı́ons atômicos e moleculares e moléculas neutras. Quando os
elétrons livres deste plasma colidem com os entes mais pesados (moléculas neutras e ı́ons), há
formação de espécies quı́micas secundárias que atuam sobre a superfı́cie de um determinado
material, alterando suas caracterı́sticas através de técnicas de corrosão de superfı́cies (etching),
deposição de filmes finos (Chemical Vapor Deposition) e de limpeza de impurezas do material
(cleaning). Estes processos de tratamento via plasmas frios são utilizados na fabricação de
dispositivos semi-condutores, filmes finos, circuitos integrados e nanomateriais [5, 6]. Para
compreender e modelar a dinâmica desses plasmas é essencial ter conhecimento das seções de
choque do espalhamento de elétrons pelas espécies que os compõem. Do ponto de vista ambiental o uso de plasmas frios na indústria microeletrônica está associado à emissão de gases
poluentes na atmosfera, como por exemplo, os PFCs (Perfluorocarbons) e outros gases relacionados ao efeito estufa e ao aquecimento global [7]. Devido a este problema ambiental, existe
uma necessidade de substituir estes gases que compõem o plasma por outros menos nocivos
ao meio ambiente.
Recentemente, surgiu no meio cientı́fico a ideia de utilizar plasmas de processamento no
pré tratamento da biomassa para a produção de etanol e biogás. Sabe-se que boa parte da
biomassa que poderia ser utilizada para estes fins energéticos é descartada nas colheitas, como
por exemplo, o bagaço e a palha da cana-de-açúcar. Um dos grandes desafios é transformar
a celulose presente nestas partes da biomassa em etanol combustı́vel. Resumidamente, o pré
tratamento via plasmas frios consiste em separar as fibras de celulose da lignina e hemicelulose
por meio de colisões de elétrons [8]. Ao separar estas fibras, pode ser iniciado o processo
de hidrólise [9], responsável por quebrar o açúcar da celulose, que após ser fermentado será
14
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tranformado em etanol. Sendo assim, um pré tratamento possibilitaria um maior rendimento na
produção destes biocombustı́veis. Em virtude dessa crescente área de aplicação, pesquisadores
vem estudando colisão de elétrons por constituintes do material lignocelulósico [10, 11, 12].
Embora os temas descritos acima ainda serem estudados atualmente, por volta dos anos
2000, o estudo de espalhamento de elétrons por moléculas foi direcionado à área biológica.
Esta mudança foi impulsionada por uma descoberta feita por Badia Boudaifa et al [13], de
que elétrons secundários de baixa energia, entre 1 e 20 eV, são capazes de causar a quebra de
simples e dupla fita do DNA, mesmo para energias de impacto abaixo do limite de ionização
do DNA (7,5 - 10 eV) [14], conforme mostrado abaixo na figura 1.1.

Figura 1.1: Na parte superior do gráfico, (A) mostra-se a quebra de dupla fita (DSBs, double
strand breaks), em (B), a quebra de simples fita (SSBs, single strand breaks) e em (C), a perda
da forma superenrrolada do DNA. Figura extraı́da de [13].
Ao contrário do que se pensava, os danos causados ao genoma de células vivas por radiação
ionizante (raios β, X e γ), não se dão somente por mera colisão das partı́culas primárias de
alta energia. Espécies secundárias geradas pela radiação ionizante primária são os principais
responsáveis pela ocorrência de mutação gênica, recombinação gênica, entre outras lesões do
DNA, tais como a quebra de simples e dupla fita. Os constituintes mais abundantes dessas
espécies secundárias são os elétrons livres (≈ 105 /MeV de emergia da partı́cula primária) de
baixa energia (1-20 eV) [13]. Tais elétrons produzem, antes do processo de termalização, uma

16
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grande quantidade de ı́ons e radicais que podem vir a interagir com outras moléculas, gerando
novos compostos e danos às moléculas de DNA. Boa parte dos danos causados ao material
genético surgem da reação do mesmo com radicais OH [15], gerados na radiólise da água [16]
presente neste meio.
A figura 1.1 mostra que existe uma relação entre o dano causado ao DNA e a energia
cinética do elétron incidente. Um pico acentuado é observado próximo de 10 eV. Nesta energia
o valor medido para a quebra de dupla e simples fita por elétron incidente foi de 2 × 10−4
e 8, 2 × 10−4 , respectivamente. Segundo Badia Boudaifa e coautores, as quebras observadas
para energias menores que 14 eV se dão pelo aprisionamento do elétron do contı́nuo em algum
constituinte do DNA, causando o rompimento de uma ligação bem localizada. Este processo
de dissociação por captura eletrônica (DEA, dissociative electron attachment) é mediado por
uma ressonância. Em linhas gerais, a ressonância é a formação de um ı́on negativo metaestável,
onde o elétron incidente é aprisionado temporariamente em algum orbital vazio da molécula
alvo.
O processo de DEA pode ocontecer de forma direta ou indireta, conforme proposto por I.
Anusiewicz et al [17]. No processo direto, o elétron incidente colide com uma molécula A − B,
onde os constituintes A e B estão quimicamente ligados, sendo aprisionado por um tempo
de vida finito em um orbital anti-ligante do tipo σ∗ , formando, portanto, uma ressonância.
A captura eletrônica altera a dinâmica dos núcleos e, consequentemente, a curva de energia
potencial do sistema, conforme ilustra a figura 1.2. O ı́on negativo formado (A − B)− pode
decair em um processo elástico, pela ejeção do elétron, ou inelástico, em que ocorre a quebra
na ligação de A − B para formar A + B− .
No caso da DEA indireta, o elétron é aprisionado em um orbital vazio em alguma região
da molécula, enquanto a quebra ocorre em outra região. Um exemplo de tal processo está
ilustrado na figura 1.3, em que um elétron é capturado num orbital desocupado π∗ de uma
olefina, ocorrendo uma quebra apenas na ligação σ entre C-Cl [18]. A figura 1.4 mostra que
quando a molécula neutra (curva azul) aprisiona o elétron, formando um ânion, este passa a
ser descrito por uma nova curva de energia potencial (curva vermelha), que por sua vez cruza
com a curva preta (ânion σ∗ ), levando à dissociação da ligação σ entre C-Cl.
Conforme mencionado anteriormente, o processo de DEA é mediado pela formação de
ressonâncias. Estas por sua vez, podem ocorrer em partes especı́ficas do DNA, tais como,
bases e grupos fostato [19, 20], levando a quebras nas ligações N-H das bases, N-C de uma
base com o açúcar e na ligação C-O entre o açúcar e o grupo fostato. A figura 1.5 mostra um
segmento do DNA, com uma de suas quatro bases (guanina, citosina, adenina e timina) ligada
ao açúcar que, por sua vez, se liga ao grupo fosfato.
O fato do aprisionamento ser local, motivou uma série de pesquisadores a estudar a interação
de elétrons com os constuintes do DNA, tais como, as bases nitrogenadas [20, 21, 22, 23, 24,
25], o grupo fosfato [26, 27], a desoxirribose [28, 29] ou ainda estudar sistemas que possuam
alguma semelhança com o DNA [30, 31, 32].
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Figura 1.2: Curvas de energia potencial em função da coordenada reativa A-B para representar
o processo de DEA de forma direta. Captura eletrônica (setas vermelhas), ejeção eletrônica
(seta verde), dissociação da molécula A − B (seta preta) para formar um radical A e um ânion
B− . Figura extraı́da de [17].
Além destas áreas de aplicações mencionadas acima, existem ainda estudos voltados à
astrofı́sica, na modelagem dos processos de colisão nos plasmas presentes em atmosféras planetárias [33, 34].
Do ponto de vista teórico, descrever o processo de colisão de um elétron com uma molécula
está longe de ser uma tarefa fácil, uma vez que se trata de um problema de muitos corpos. Ao
longo dos anos foram surgindo, portanto, uma série de métodos com a finalidade de descrever a
interação elétron-molécula. Dentre os métodos mais conhecidos para colisões de baixa energia
(até ≈ 50 eV), podemos citar o método Schwinger Multicanal (SMC) [35, 36] utilizado no
presente trabalho, o método de Kohn complexo [37], o da matriz R [38] e ainda métodos que
utilizam potenciais modelo [39, 40].
Neste trabalho são apresentadas as seções de choque de espalhamento elástico de elétrons
de baixa energia por hidrocarbonetos ( C4 H6 , C5 H8 , C6 H10 ), halofluorocarbonos (CF3 Br,
CF3 I) e pela molécula de hexafluorpropileno (C3 F6 ). Têm-se como objetivo principal investigar a existência de ressonâncias de forma para estes sistemas, bem como caracterizá-las.
As seções de choque foram calculadas com o método Schwinger Multicanal (SMC) [35, 36],
em sua versão paralela [41], implementada com pseudopotenciais (SMCPP) [42], dentro da
aproximação de núcleos fixos. Os cálculos foram realizados em dois nı́veis de aproximação,
ditos, estático-troca (SE, Static exchange), onde não é considerado o efeito de distorção da
nuvem eletrônica do alvo devido ao campo elétrico do elétron incidente e, estático-troca mais
polarização (SEP, Static exchange plus polarization), em que tal efeito é levado em conta
através de excitações virtuais simples do alvo. Estas duas aproximações serão melhor descri-
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Figura 1.3: Representação de uma DEA
indireta. O elétron inicialmente é aprisionado num orbital π∗ , depois passa a ocupar um orbital σ∗ localizado sobre o grupo
C-Cl, originando a quebra desta ligação.
Extraı́do de [17].
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Figura 1.4: Curva de energia potencial da
molécula neutra (azul), ânion π∗ (vermelho), ânion σ∗ (preto), em função do comprimento da ligação C-Cl. Extraı́do da referência [17].

tas no decorrer do texto.
O interesse nos hidrocarbonetos está no estudo do efeito da metilação para estas moléculas,
uma vez que estas diferem uma das outras pela presença de um ou dois grupos metil (CH3 ).
Investigamos ainda a existência de ressonâncias de forma e mı́nimos de Ramsauer-Townsend
para estes sistemas e comparamos nossos resultados com os dados experimentais de Szmytkowsky et al [43, 44] e Burrow et al [45]. Em especial, nós mostramos que o mı́nimo de
Ramsawer-Townsend observado por Szmytkowski e coautores [44] próximo de 1,6 eV é na
verdade um vale entre duas ressonâncias e que a subida em baixas energias da seção de choque total medida pelos pesquisadores é devido a uma ressonância e não a um feito do dipolo
permanente da molécula, como descrito pelos autores.
O hexafluorpropileno e os halofluorocarbonos estudados neste trabalho podem ser utilizados como gases precursores em plasmas de processamento que, por sua vez, desempenham
um papel importante na área tecnológica. Entretanto, como já mencionado, muitos destes gases são altamente poluentes como, por exemplo, o bromotrifluorometano (CF3 Br), conhecido
também pelo seu uso em extintores de incêndio e por causar dano à camada de ozônio, levando
a um declı́nio do seu uso na indústria. A fim de contornar este problema, surgem como proposta novos gases precursores menos poluentes, tais como o trifluoroiodometano (CF3 I) e o hexafluorpropileno (C3 F6 ). De modo geral, torna-se importante o estudo de colisões de elétrons
por estes sistemas, uma vez que informações relevantes podem ser extraı́das das seções de
choque de espalhamento como, por exemplo, ressonâncias, que podem mediar um processo
de dissociação. Inúmeros trabalhos sobre espalhamento de elétrons por estas moléculas são
encontrados na literatura. No capı́tulo referente a cada sistema, apresentamos as seções de
choque de espalhamento, bem como a presença de ressonâncias de forma. Por fim, compa-
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Figura 1.5: Estrutura do DNA. Extraı́da de [20].
ramos nossos resultados com outros resultados experimentais e teóricos. Em particular, foi
feito uma parceira teórico-experimental no estudo do C3 F6 , entre nós e o grupo experimental
liderado pelo professor Murtadha A. Khakoo da California State University, Fullerton. Nós
calculamos as seções de choque diferencial, integral e de transferência de momento, enquanto
que o grupo experimental, mediu a seção de choque elástica diferencial e estimou a seção de
choque integral e de transferência de momento.
Esta dissertação está estruturada da seguinte maneira: no capı́tulo 2 apresentamos os aspectos básicos do método Hartree-Fock (HF), utilizado para descrever a estrutura eletrônica
do alvo. No capı́tulo 3, abordamos a teoria de espalhamento e o método Schwinger Multicanal
(SMC). No capı́tulo 4 são apresentados e discutidos os resultados para os hidrocarbonetos. No
capı́tulo 5 apresentamos os resultados e as discussões para os halofluorocarbonos. No capı́tulo
6 apresentamos os resultados do hexafluorpropileno. Por fim, no capı́tulo 7 são apresentadas
as conclusões gerais desta dissertação.
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Capı́tulo 2
Estrutura eletrônica da molécula alvo
2.1

O método Hartree-Fock-Roothaan

Antes de abordar o problema do espalhamento de um elétron por uma molécula, é necessário descrever a molécula alvo, sendo esta constituı́da de M núcleos e N elétrons. Neste
trabalho são utilizadas as unidades atômicas:

~ = e = me = 1,

(2.1)

onde ~ é a constante de planck divida por 2π, e é o módulo da carga do elétron e me é a massa
do elétron. Assim, as unidades de comprimento e energia passam a ser respectivamente, a0 e
hartree, tal que, a0 ≈ 0, 5291Å e hartree ≈ 27, 211eV .
Neste sistema de unidades, o hamiltoniano de um sistema de M núcleos e N elétrons pode
ser escrito da seguinte forma:

N
M
N N
M M
1
1 2 N M
1
ZA ZB
ZA
H = − ∑ ∇2i − ∑
+∑∑
, (2.2)
∇A − ∑ ∑
+∑ ∑
~
~
~
i=1 2
i=1 j>i |~ri −~r j |
i=1 2MA
i=1 A=1 |~ri − RA |
A=1 B>A |RA − RB |

sendo − 12 ∇2i o operador energia cinética do i-ésimo elétron, − 2M1 A ∇2A o operador energia
cinética do A-ésimo núcleo, − ZA~ a interação coulombiana entre i-ésimo elétron e o A|~ri −RA |

ésimo núcleo,
ZA ZB
|~RA −~RB |

1
|~ri −~r j |

a interação coulombiana entre o i-ésimo elétron e o j-ésimo elétron e,

a interação coulombiana entre o A-ésimo núcleo e o B-ésimo núcleo.

O uso da aproximação de Born Oppenheimer simplifica o hamiltoniano. Devido à massa
dos núcleos ser muito maior que a massa dos elétrons, o tempo caracterı́stico de seus movimentos é, por sua vez, muito maior que o tempo dos movimentos eletrônicos. Portanto, pode-se
considerar que os elétrons se movem em um campo onde os núcleos estão fixos. Desta maneira, o termo de energia cinética dos núcleos, presente na equação 2.2, pode ser negligenciado
21
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e, o termo de repulsão entre os núcleos pode ser considerado constante. Os termos que sobram
na equação 2.2 formam o hamiltoniano eletrônico, o qual descreve o movimento de N elétrons
em um campo de M núcleos,

N
N M
N N
1
ZA
1
Hel = − ∑ ∇2i − ∑ ∑
+∑∑
.
~
i=1 2
i=1 A=1 |~ri − RA |
i=1 j>i |~ri −~r j |

(2.3)

Agora, tanto a função de onda quanto a energia do sistema eletrônico dependerá apenas parametricamente das coordenadas nucleares.
Na aproximação Hartree-Fock, o estado fundamental de um sistema de N elétrons é descrito por um determinante de Slater, ou seja, um produto antissimetrizado de N funções χi de
um elétron,

χi (~x1 )
1 χi (~x2 )
Ψ0 (~
x1 , x~2 , ..., x~N ) = √
..
N!
.

χ j (~x1 ) · · ·
χ j (~x2 ) · · ·
..
...
.

χk (~x1 )
χk (~x2 )
..
.

(2.4)

χi (~xN ) χ j (~xN ) · · · χk (~xN ).
A função de onda que descreve a distribuição espacial e a parte de spin de um elétron é chamada de spin-orbital χ(~x), onde ~x representa tanto as coordenadas espaciais quanto a de spin.
De maneira geral temos:

χ(~x) = ψ(~r)α(ω)

ou

χ(~x) = ψ(~r)β(ω).

(2.5)

onde, ψ(~r) é uma função espacial, chamada de orbital molecular e, α(ω) e β(ω), representam
respectivamente, uma função de spin up e uma função de spin down.
Para que o determinante de Slater seja adequado para descrever o estado fundamental de
um sistema de N elétron é preciso encontrar os melhores spin-orbitais que minimizam a energia
eletrônica [46],

E0 = hΨ0 |Hel |Ψ0 i.

(2.6)

Deste modo a energia se torna um funcional dos spin-orbitais. Minimizando este funcional,
sob o vı́nculo dos spin-orbitais permanecerem ortonormais, obtemos as equações de HartreeFock, que, em essência, transforma um problema de N elétrons em N problemas de um elétron:
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f (1)χ j (1) = ε j χ j (1),

j = 1, 2, ..., N.
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(2.7)

Na equação acima, ε j é a energia do spin-orbital χ j e, f (1) é o operador de Fock, dado por:

M
1
ZA
f (1) = − ∇21 − ∑
+ vHF (1),
~
2
|~
r
−
R
|
A
A=1 1

(2.8)

sendo vHF (1) o potencial de Hartree-Fock, que corresponde ao potencial efetivo médio sentido
pelo elétron 1 devido aos demais elétrons. Para sistemas de camada fechada, todos os orbitais
moleculares são duplamente ocupados, de forma que a multiplicidade de spin total é singleto.
Fazendo uma soma sobre a parte de spin, obtemos um conjunto de N/2 equações integrodiferenciais para os orbitais espaciais:

f (1)ψ j (1) = ε j ψ j (1).

(2.9)

O operador de Fock agora fica:

N/2
ZA
1 2 M
+ ∑ [2Ja (1) − Ka (1)],
f (1) = − ∇1 − ∑
~
2
a=1
A=1 |~r1 − RA |

(2.10)

de forma que, os operadores de Coulomb (Ja (1)) e de troca (Ka (1)) são definidos da seguinte
maneira:

Z

Ja (1) =

Z
Ka (1)ψi (1) =

d~r2 ψ∗a (2)

1
ψa (2)
|~r1 −~r2 |

(2.11)

d~r2 ψ∗a (2)


1
ψi (2) ψa (1).
|~r1 −~r2 |

(2.12)

Para resolver as equações de Hartree-Fock expande-se os orbitais espaciais moleculares ψi
em um conjunto conhecido de orbitais atômicos φµ ,

K

ψi =

∑ Cµiφµ,

µ=1

i = 1, 2, ..., K

(2.13)
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sendo, Cµi os coeficientes da expansão. Substituindo esta equação na equação 2.9, obtemos:

f (1) ∑ Cvi φv (1) = εi ∑ Cvi φv (1).
v

(2.14)

v

Multiplicando esta equação por φ∗µ (1) pela esquerda e integrando, tornamos a equação integrodiferencial em uma equação matricial [46],

Z

d~r1 φ∗µ (1) f (1)φv (1) = εi

∑ Cvi
v

Z

∑ Cvi

d~r1 φ∗µ (1)φv (1).

(2.15)

v

Pode-se definir duas matrizes, a de overlap e de Fock, cujos elementos são dados por:

Z

Sµv =

Z

Fµv =

d~r1 φ∗µ (1)φv (1)

(2.16)

d~r1 φ∗µ (1) f (1)φv (1).

(2.17)

Com essas definições obtemos as conhecidas equações de Hartree-Fock-Roothaan, expressas
como:

K

∑ FµvCvi = εi ∑ SµvCvi,
v

i = 1, 2, ..., K.

(2.18)

v

A matriz de Fock pode ainda ser escrita como:

nucl
+ Gµv ,
Fµv = Hµv

(2.19)

nucl leva em conta as interações de um elétron (energia cinética e interação coulombiana
onde Hµv
elétron-núcleo) e, Gµv está relacionado as interações de dois elétrons (interação coulombiana
elétron-elétron e interação de troca),

nucl
nucl
Hµv
= Tµ +Vµv
,

sendo a parte de energia cinética e de interação nuclear dadas por:

(2.20)
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Z

Tµv =

nucl
Vµv
=

Z

d~r1 φ∗µ (1)



1 2
− ∇1 φv (1),
2
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(2.21)

"

#
Z
A
d~r1 φ∗µ (1) − ∑
φv (1).
~
A |~r1 − RA |

(2.22)

As interações elétron-elétron são expressas por:



1
Gµv = ∑ Pλσ (µv|σλ) − (µλ|σv) ,
2
λσ

(2.23)

onde a matriz densidade possui a seguinte forma:

N/2
∗
Pλσ = 2 ∑ CλaCσa
.

(2.24)

a=1

e, (µv|σλ) são as integrais de dois elétrons, representadas por:

Z

(µv|σλ) =

d~r1 d~r2 φ∗µ (1)φv (1)

1
φ∗σ (2)φλ (2).
|~r1 −~r2 |

(2.25)

Estas integrais de dois elétrons são numerosas e elevam demasiadamente o custo computacional. Se K é o tamanho do conjunto de base, o número destas integrais cresce de acordo com
K 4 /8. Como exemplo, se tivermos K = 100 teremos 12.753.775 integrais [46].
Como a matriz de Fock depende da matriz densidade, que por sua vez, depende dos coeficientes de expansão, as equações de Hartree-Fock-Roothaan são não lineares e necessitam ser
resolvidas de maneira iterativa. Para resolver as equações através da diagonalização da matriz
de Fock, é preciso fazer com que a matriz overlap se torne a matriz identidade. Isto pode
ser feito através da ortogonalização dos orbitais atômicos φµ (funções de base), utilizados na
expansão dos orbitais moleculares. Entretanto, realizar todos os cálculos com esta nova base
ortogonalizada consome muito tempo e uma nova estratégia pode ser elaborada para resolver
o problema [46, 47].
Considere a equação matricial de Hartree-Fock-Roothaan:

FC = SCεε.

(2.26)
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Utilizando uma matrix de ortogonalização X, e relacionando com a matriz dos coeficientes
[46]:

0

0

C = X−1 C,

C = XC ,

(2.27)

0

e, substituindo C = XC na equação 2.26,
0

0

FXC = SXC ε .

(2.28)

Multiplicando a equação acima pela esquerda por X† ,
0

0

(X† FX)C = (X† SX)C ε ,

(2.29)

e agora definindo F0 = X† FX e, utilizando a relação X† SX = 1, que é a condição necessária
para que a nova base transformada por esta matriz seja ortogonal [46], obtemos as equações
transformadas de Hartree-Fock-Roothaan:

F0 C0 = C0 ε .

(2.30)

Agora esta equação pode ser resolvida para C0 através da diagonalização de F0 . Obtido C0 ,
pode-se fazer uso da equação 2.27 para obter C. Explicitamente, temos:

K

ψi =

∑ Cµi0 φ0µ

i = 1, 2, ..., K

(2.31)

µ=1

0
Fµv

Z

=

0
d~r1 φ0∗
µ (1) f (1)φv (1)

(2.32)

Conforme já dito, a matriz de Fock depende da solução do problema, que ainda não é conhecida e por isso a equação de Hartree-Fock-Roothaan é dita não linear. Para resolvê-la é
preciso utilizar o método de campo auto-consistente (SCF, Self consistent field). O procedimento SCF segue os seguintes passos:
1. Especificar a molécula (coordenadas nucleares {~RA }, números atômicos {ZA }, número
de elétrons N) e o conjunto de funções de base {φµ }.
nucl , e (µv|λσ).
2. Calcular as integrais: Sµv , Hµv

3. Diagonalizar a matrix overlap S e obter a matriz X, que pode assumir duas formas diferentes [46]: X ≡ S = Us−1/2 U† (ortogonalização simétrica) ou X = Us−1/2 (ortogonalização
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canônica).
4. Obter a matriz densidade P através de uma escolha inicial da matriz C.
5. Calcular a matriz G, da equação 2.23, utilizando a matriz densidade P e as integrais de
dois elétrons (µv|λσ).
6. Obter a matriz de Fock F = Hnucl + G.
7. Calcular a matriz de Fock transformada F0 = X† FX.
8. Diagonalizar F0 para obter C0 e ε .
9. Calcular C = XC0 .
10. Formar uma nova matriz densidade P a partir da nova matriz C.
11. Comparar a nova matriz densidade com a antiga. Se os elementos da nova matriz densidade forem iguais dentro de um critério de corte aos elementos da matriz densidade
antiga, então o processo convergiu. Caso contrário, voltar ao quinto passo com a nova
matriz densidade.
Após a convergência do processo acima, obtemos uma série de resultados, dentre os quais
a matriz dos coeficientes C, que determina os orbitais moleculares e consequentemente o determinante de Slater que descreve o estado fundamental do sistema de N elétrons e, a matriz
de autovalores ε , a qual fornece as energias do orbitais moleculares. A energia eletrônica do
estado fundamental pode então ser calculada da seguinte forma:

Eel = hΨ0 |Hel |Ψ0 i =

1
∑ Pvµ(Hµvnucl + Fµv).
2∑
µ v

(2.33)

Adicionando a repulsão nuclear, obtemos a energia total

Etot = Eel + ∑
A

ZA ZB
.
~
~
B>A |RA − RB |

∑

(2.34)

As energias dos orbitais moleculares estão associadas ao potencial de ionização e à afinidade eletrônica através do teorema de Koopmans. O potencial de ionização (IP, ionization
potential) é definido como a energia necessária para remover um elétron de um átomo ou de
uma molécula neutra em seu estado fundamental. Já a eletroafinidade (EA, electron affinity) é
definida como a energia liberada quando um elétron adicional é ligado a um átomo ou a uma
molécula neutra. De acordo com o teorema de Koopmans temos a seguinte relação para o IP:
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IP = EcN−1 − E0N = −εc ,

(2.35)

N
onde EcN−1 = hΨN−1
|Hel |ΨN−1
i, E0N = hΨN
c
c
0 |Hel |Ψ0 i e, εc é a energia do orbital ocupado. É
importante mencionar que o estado do ı́on |ΨcN−1 i é formado pela remoção do elétron de um
spin orbital (ocupado) χc , mantendo os demais spin orbitais indênticos aos da molécula neutra,
cujo estado é |ΨN
0 i.
No caso da eletroafinidade, temos:

EA = E0N − ErN+1 = −εr ,

(2.36)

onde, εr é a energia do orbital desocupado e, ErN+1 = hΨN+1
|Hel |ΨN+1
i, cujo estado |ΨcN+1 i
r
r
é formado adicionando um elétron a um spin orbital virtual (desocupado) χr , mantendo os
demais spin orbitais idênticos aos da molécula neutra. Esta aproximação de “orbitais congelados”, exclui a possibilidade de relaxação do sistema, e faz com que o IP se torne muito
mais positivo e a EA muito mais negativa [46]. Além disso, aproximar a função de onda de
um sistema de N partı́culas como um simples determinante de Slater negligencia efeitos de
correlação. Deste modo, estimar a energia de ressonância ou de estados ligados diretamente
pelo teorema de Koopmans não conduz a bons resultados. Entretanto, como veremos mais adiante no capı́tulo 3.7, uma lei de escala empı́rica baseada no teorema de Koopmans, pode fazer
boas estimativas para as energias de ressonâncias. Importante mencionar que as expressões
acima para IP e EA são exatas apenas dentro da aproximação Hartree-Fock
Para representar os orbitais atômicos (funções de base), utilizamos as funções gaussianas
cartesianas. Estas funções possuem a seguinte forma:

~

~

2

R
gαlmn
(~r) = Nlmn (x − Rx )l (y − Ry )m (z − Rz )n e−α|~r−R| .

(2.37)

Na equação acima, ~R representa a posição do átomo em que a função está centrada. Nlmn é o
fator de normalização, α é o expoente da função e, (l, m, n) são os expoentes da parte cartesiana
que determinam o tipo da função. Se l + m + n = 0, a função é do tipo s, se l + m + n = 1, a
função é do tipo p, se l + m + n = 2, a função é do tipo d, e assim por diante. O uso destas
funções gaussianas cartesianas como funções de base permite que as numerosas integrais de
dois elétrons sejam mais facilmente calculadas do que com funções de base do tipo Slater
(e−ζr ) [46], reduzindo portanto, o custo computacional. A facilidade advém da propriedade
de que o produto de duas funções gaussianas centradas em diferentes centros resulta numa
terceira gaussiana centrada num outro centro, vezes uma constante multiplicativa. Assim, as
integrais de dois elétrons envolvendo quatro centros, se resume a integrais envolvendo dois
centros. Estas integrais podem ser calculadas analiticamente [46].

Capı́tulo 3
Espalhamento de elétrons por uma
molécula alvo
3.1

Descrição do espalhamento

O processo de espalhamento consiste em um feixe de partı́culas incidindo sobre uma amostra de gás, podendo ser desviado pela ação do potencial do alvo em alguma direção, sendo
detectado em uma região suficientemente longe do potential de interação elétron-molécula.
Neste processo, uma série de eventos podem ocorrer, como por exemplo, excitação eletrônica,
excitação vibracional, rotacional e reações. Quando o elétron transfere energia para graus de
liberdade internos à molécula (eletrônico, rotacional ou vibracional) a colisão é chamada de
inelástica, caso contrário, é chamada de elástica. Cada modo de desdobramento possı́vel do
sistema elétron-molécula após a colisão representa um canal, que é dito aberto, se a energia
total do sistema mostrada na equação 3.1 for conservada,

E=

k2 0
kΓ2
+ EΓ = Γ + EΓ0 .
2
2

(3.1)

Caso contrário, o canal é dito fechado. Na equação acima, E representa a energia total da
colisão, kΓ2 /2 (k2 0 /2) é a energia inicial (final) do elétron incidente e EΓ (EΓ0 ) corresponde a
Γ
energia inicial (final) da molécula alvo.
Nosso foco aqui é estudar o processo de espalhamento elástico de um elétron de baixa energia (≤ 20 eV) por uma molécula neutra. Neste regime de energia o elétron possui velocidade
da ordem de ∼ 106 m/s, não exigindo correções relativı́sticas [48]. A consideração de colisão
entre um elétron e um alvo molecular é também válida nos experimentos onde a densidade do
gás é baixa o suficiente de modo a negligenciar processos de múltiplo espalhamento e também,
fenômenos de interferências das ondas espalhadas por cada alvo molecular, uma vez que as
distâncias entre as moléculas são muito maiores que o comprimento de onda de de Broglie do
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elétron incidente. O hamiltoniano do problema de espalhamento em questão, um sistema de
N + 1 elétrons, N da molécula neutra mais um elétron do contı́nuo, é dado por

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

(3.2)

sendo HN o hamiltoniano da molécula neutra, TN+1 o operador energia cinética do elétron
incidente e V o potencial de interação entre o elétron do contı́nuo e a molécula alvo. Os
operadores energia cinética e potencial são definidos da seguinte maneira:

1
TN+1 = − ∇2N+1 ,
2

N

V=∑

1

i=1 |~rN+1 −~ri |

M

−

(3.3)

ZA

∑ |~rN+1 −~rA| ,

(3.4)

A=1

onde o primeiro termo representa a repulsão entre o elétron do contı́nuo e o i-ésimo elétron
da molécula alvo, e o segundo termo corresponde à atração entre o elétron do contı́nuo e o
A-ésimo núcleo.
A solução estacionária do problema de espalhamento consiste em obter as autofunções do
operador HN+1 :

HN+1 Ψ(~r1 , ...,~rN+1 ) = EΨ(~r1 , ..., rN+1 ).

(3.5)

Na região assintótica, onde rN+1 → ∞, as autofunções precisam satisfazer a seguinte condição

abertos

Ψ~kΓ (~r1 , ...,~rN+1 ) −→ S~kΓ (~r1 , ...,~rN+1 ) +
rN+1 →∞

∑0

i~k 0 ·~rN+1

e
f (~kΓ ,~kΓ0 )ΦΓ0 (~r1 , ...,~rN )

Γ

Γ

rN+1

,

(3.6)

onde SΓ é a autofunção do operador H0 , problema sem interação:

H0 SΓ (~r1 , ...,~rN+1 ) = (EΓ + kΓ2 /2)SΓ (~r1 , ..., rN+1 ),

(3.7)

dada por,

~

SΓ (~r1 , ...,~rN+1 ) = ΦΓ (~r1 , ...,~rN )eikΓ ·~rN+1 ,

(3.8)
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~

sendo ΦΓ (~r1 , ...,~rN ) a autofunção do operador hamiltoniano HN da molécula neutra e eikΓ ·~rN+1
a solução do problema da partı́cula livre. O segundo termo do lado direito da equação 3.6
0
contém uma onda esférica que diverge do alvo, associada ao canal Γ , modulada pela amplitude de espalhamento f (~kΓ ,~kΓ0 ). A amplitude de espalhamento carrega consigo informações
relevantes do processo de interação entre o elétron incidente e a molécula alvo e está diretamente relacionada com a seção de choque de espalhamento, conforme veremos mais adiante.
A equação de Schrödinger do problema de espalhamento, equação 3.5, pode ser resolvida
através do método da função de Green, de modo que a solução na forma integral, chamada de
equação de Lippmann-Schwinger, é expressa como

(±)
ki

(±)

(±)
ki

|Ψ~ i = |S~ki i + G0 V |Ψ~ i,

(3.9)
(±)

(±)

onde |S~ki i é solução homogênea, equação 3.8, e o segundo termo, G0 V |Ψ~ i, é a solução
ki
particular. O ı́ndice (±) está associado à condição de contorno adotada. O sinal (+) está
relacionado a uma onda esférica divergente no limite assintótico, enquanto que o sinal (−)
corresponde a uma onda esférica convergente. A situação fı́sica do problema de espalhamento
corresponde ao ı́ndice (+).
(±)

O operador de Green G0 , associado ao operador H0 = HN + TN+1 , é dado por

(±)

G0

1
.
ε→0 E − H0 ± iε

= lim

(3.10)

O produto tensorial dos espaços do alvo e do elétron incidente forma um novo espaço, onde
H0 está definido:

Z Z

1H0 = 1HN ⊗ 1TN+1 = ∑

d 3 k|ΦΓ~kih~kΦΓ |

(3.11)

Γ

Representando o operador de Green na base de autoestados de H0 , obtemos

(±)
G0

R

Z Z

= lim ∑
ε→0 Γ

d3k

|ΦΓ~kih~kΦΓ |
2

E − EΓ − k2 ± iε

,

(3.12)

onde o sı́mbolo ∑Γ corresponde a uma soma sobre os estados discretos do alvo e uma integral
k2
sobre os estados do contı́nuo. Usando a relação E = EΓ + 2Γ , da equação 3.1, na equação do
operador de Green, temos:
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(±)
G0

3.2

Z Z

= lim ∑
ε→0 Γ

d3k

|ΦΓ~kihΦΓ~k|
kΓ2
2

2

.

− k2 ± iε

(3.13)

O Método Schwinger Multicanal (SMC)

O método Schwinger multicanal (SMC) [35, 36] e a sua versão que faz uso de pseudopotenciais (SMCPP) [42] são extensões multicanal do princı́pio variacional de Schwinger
[49]. O SMC é um método variacional, ab-initio, adequado para baixas energias de colisão,
tendo como caracterı́stica principal o uso de funções de base do tipo quadrado integrável para
obtenção da amplitude de espalhamento. Os cálculos são realizados dentro da aproximação
de núcleos fixos e efeitos importantes como troca, polarização e acoplamento multicanal são
também considerados no método. Alguns aspectos importantes do método serão descritos na
sequência.
Vimos na seção anterior que a função de onda de espalhamento é dada pela equação 3.9
de Lippman-Schwinger, que é a equação 3.5 de Schrödinger com uma condição de contorno
incluı́da. Multiplicando a equação de Lippmann-Schwinger pelo potencial de interação, e
rearranjando os termos, temos

(±)
kΓ

A(±) |Ψ~ i = V |S~kΓ i,

(3.14)

onde A(±) é:

(±)

A(±) = V −V G0 V.

(3.15)

As amplitudes de espalhamento relacionadas às duas condições de contorno [50] são dadas
por

f =−

1
(+)
hS~k 0 |V |Ψ~ i,
kΓ
2π Γ

(3.16)

1
(−)
hΨ |V |S~kΓ i.
2π ~kΓ0

(3.17)

f =−

Uma terceira expressão para amplitude de espalhamento pode ainda ser obtida substituindo a
equação 3.14 na equação 3.17,
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1
(−)
(+)
hΨ~ |A+ |Ψ~ i.
kΓ
2π kΓ0

(3.18)

f =−

Somando as duas primeiras equações para a amplitude de espalhamento e subtraindo a terceira,
temos como resultado a amplitude de espalhamento em sua forma bilinear,

[f] = −

1
(+)
(−)
(−)
(+)
[hS~k 0 |V |Ψ~ i + hΨ~ |V |S~kΓ i − hΨ~ |A+ |Ψ~ i].
k
k
k
kΓ
0
0
Γ
2π
Γ
Γ
Γ

(3.19)

Para que o funcional acima defina um método variacional para a amplitude de espalhamento
(−)
(+)
é preciso que este seja estável com respeito a variações arbitrárias em hΨ~ | e |Ψ~ i. A
k

0
Γ

estabilidade é atingida se:

(+)
k 0
Γ

Γ

(−)
k 0

Γ

A(+) |Ψ~ i = V |S~k 0 i

kΓ

(3.20)

e

†

A(+) |Ψ~ i = V |S~k 0 i.
Γ

(3.21)

A equação acima corresponde à equação de Lippmann-Schwinger, equação 3.14, para a condição
de contorno (−), se:

†

A(+) = A(−) .

(3.22)

Expandindo a função de onda de espalhamento em termos de funções tentativas de N + 1
elétrons (χµ ):

(+)
(+)
|Ψ~ i = ∑ aµ (~kΓ )|χµ i,
kΓ

(−)
k 0

(−)∗

hΨ~ | = ∑ aν
Γ

(3.23)

µ

(~kΓ0 )hχν |.

(3.24)

ν

Agora a amplitude de espalhamento é um funcional dos parâmetros variacionais, os quais
podem ser obtidos através de:

34
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δ[ f (~kΓ0 ,~kΓ )] δ[ f (~kΓ0 ,~kΓ )]
=
= 0,
(+)
(−)∗
δaµ (~kΓ )
δaν (~kΓ0 )

(3.25)

permitindo escrever a amplitude de espalhamento da seguinte forma:

f (~kΓ0 ,~kΓ ) = −

1
hS~k 0 |V |χµ i(d −1 )µν hχν |V |S~kΓ i,
2π ∑
Γ
µ,ν

(3.26)

onde

dµν = hχµ |A(+) |χν i,

(3.27)

e

(+)

A(+) = V −V G0 V.

(3.28)

O operador de Green presente na equação acima contém estados do contı́nuo do alvo, associados aos canais de ionização. Tais estados são essenciais para garantir que a função de onda
de espalhamento seja antissimética [51], porém exigem uma outra condição assintótica distinta
daquela definida na equação 3.6, para descrever dois ou mais elétrons sob a ação do potencial
de longo alcance de um ı́on. A dificuldade de implementação computacional da ionização no
problema de espalhamento e o fato de que, no regime de baixas energias, estes canais muitas
vezes são menos dominantes do que outros canais abertos, faz com que a ionização possa ser
negligenciada nestes casos [48]. Um operador de projeção é então construı́do apenas sobre os
canais energeticamente acessı́veis do alvo,

abertos

P=

∑

|Φl (~r1 , ...,~rN )ihΦl (~r1 , ...,~rN )|

(3.29)

l

Aplicando este operador na equação de Lippmann-Schwinger, equação 3.9, e multiplicando pelo potencial V , obtemos:

(±)
kΓ

A(+) |Ψ~ i = V |S~kΓ i,
de modo que

(3.30)
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(+)

A(+) = V P −V GP V,

(3.31)

e

(+)
GP

abertos Z

= lim
ε→0

∑
l

d3k

|Φl~kihΦl~k|
kl2
2

2

.

(3.32)

− k2 + iε

Ao excluir os canais de ionização, perdemos a garantia de estabilidade variacional da am†
plitude de espalhamento, pois em geral temos que [V, P] 6= 0, o que implica em A(+) 6= A(−) .
Para que a condição de estabilidade volte a ser garantida é preciso recuperar as informações
perdidas pela aplicação do operador P na equação de Lippmann-Schwinger. Isto é feito reescrevendo a função de onda de espalhamento da seguinte maneira:

(+)
kΓ

(+)
kΓ

|Ψ~ i = [aP + (1 − aP)]|Ψ~ i

(3.33)

sendo esta, ainda uma solução da equação de Schrödinger de espalhamento,

(+)
kΓ

(+)
kΓ

HN+1 [aP + (1 − aP)]|Ψ~ i = E[aP + (1 − aP)]|Ψ~ i,

(3.34)

onde a é um parâmetro que será especificado mais a frente. Após algumas manipulações
algébricas, temos:

(+)

A(+) |ΨΓ i = V |SΓ i,

(3.35)

de modo que o operador A(+) agora é:

A

(+)

i
1
1h
a
(+)
= (PV +V P) −V GP V + Ĥ − (ĤP + PĤ) ,
2
a
2

(3.36)

e Ĥ = E − HN+1 . Operando de maneira análoga, só que agora para a condição de contorno
(−), obtemos:

(−)

A(−) |ΨΓ i = V |SΓ i,

(3.37)
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com

A(−) =

i
1
1h
a
(−)
(PV +V P) −V GP V + Ĥ − (ĤP + PĤ) .
2
a
2

(3.38)

Para que haja estabilidade variacional da amplitude de espalhamento, vimos que é preciso
†
ter a relação A(+) = A(−) . Isto é verdadeiro para qualquer valor de a, desde que os elementos
de matriz envolvam apenas funções de quadrado integrável [35, 36]. Já no caso de elementos
de matriz com funções do contı́nuo, a estabilidade é garantida somente se a = N + 1. Sendo
assim, podemos novamente expandir a função de onda de espalhamento em um conjunto de
funções de base de N + 1 elétrons, e seguindo os mesmos desenvolvimentos, obtemos a expressão de trabalho para a amplitude de espalhamento,

f (~kΓ0 ,~kΓ ) = −

1
hS~k 0 |V |χm i(d −1 )mn hχn |V |S~kΓ i
∑
2π m,n Γ

(3.39)

onde os elementos de matriz dmn são dados por:

dmn = hχm |A(+) |χn i,

(3.40)

e

(+)

A



1
(N + 1)
1
(+)
Ĥ −
(ĤP + PĤ) .
= (PV +V P) −V GP V +
2
(N + 1)
2

(3.41)

Podemos observar que o conjunto de funções de base tentativas {χm } sempre aparecem
multiplicadas pelo potencial V na expressão da amplitude de espalhamento. Portanto, estas
funções necessitam descrever corretamente a função de onda de espalhamento apenas na região
do alcance do potencial, uma vez que V → 0 quando rN+1 → ∞. Deste modo, o uso de funções
de quadrado integrável não acarreta em nenhuma perda na descrição da fı́sica do problema
de espalhamento, exceto no caso de potenciais de longo alcance do dipolo permanente da
molécula alvo, que será abordado na seção 3.6.
Na expressão final da amplitude de espalhamento, equação 3.39, existem elementos de
matriz que são essencialmente iguais àqueles presentes nos cálculos de estrutura eletrônica
dos quais envolvem o operador de um elétron (energia cinética ou interação Coulombiana
elétron-núcleo) entre duas gaussianas cartesianas ou o operador de dois elétrons (interação
Coulombiana elétron-elétron) entre quatro gaussianas cartesianas. Como novidade temos os
(+)
elementos de matriz hχn |V |S~k 0 i e hχm |V GP V |χn i [52], que envolvem uma onda plana. O
Γ
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primeiro elemento de matriz requer o cálculo das seguintes integrais:

(α|~k) =

(αβ|γ~k) =

Z

Z

~

d~r1 α(~r1 )O1 eik·~r1 ,

Z

d~r2 α(~r1 )β(~r1 )

d~r1

(3.42)

1
~
γ(~r2 )eik·~r2 .
|~r1 −~r2 |

(3.43)

Nas equações acima α, β e γ são funções gaussianas cartesianas e O1 , que aparece na primeira
equação, é o operador de um elétron (interação elétron-núcleo).
O segundo elemento de matriz, que envolve o operador de Green, pode ser calculado separando o operador em sua parte real (valor principal de Cauchy) e imaginária (resı́duo) [53]:

(+)

R
GP = GPr
P + GP

(3.44)

R
sendo GPr
P e GP dados por:

abertos

GPr
P

=

∑

P

l

dk
0

abertos

GRP

= iπ

k2

Z ∞

∑

kl2
2

Z

kl

−

Z
k2
2

d k̂|Φl~kihΦl~k|,

d k̂l |Φl~kl ihΦl~kl |.

(3.45)

(3.46)

l

Deste modo o elemento de matriz é escrito como

(+)

R
hχm |V GP V |χn i = hχm |V GPr
P V |χn i + hχm |V GPV |χn i

(3.47)

onde o termo off-shell é dado por:

abertos

hχm |V GPr
P V |χn i =

∑
l

e o termo on-shell dado por:

P

k2

Z ∞

dk
0

kl2
2

−

k2
2

glmn (k)

(3.48)
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abertos

hχm |V GRPV |χn i = iπ

∑

kl glmn (kl ),

(3.49)

l

com

glmn (k) =

Z

d k̂hχm |V |Φl~kihΦl~k|V |χn i.

(3.50)

As integrais radiais em k e as integrais angulares em d k̂ são calculadas numericamente
[52, 54] com a quadratura de Gauss-Legendre, enquanto que as integrais em~r, são calculadas
analiticamente.

3.3

Aproximações estático-troca e estático-troca mais polarização

Vimos na seção anterior que a função de onda de espalhamento é expandida em termos de
funções de base tentativas (χm ), em que, cada χm representa uma configuração e o conjunto
destas funções forma o espaço de configurações {χm }. Cada configuração é escrita como
um determinante de Slater, produto antissimetrizado de (N + 1) funções de um elétron. Todos os cálculos de espalhamento de elétrons por moléculas foram realizados dentro de duas
aproximações, estático-troca (SE, Static-Exchange) e estático-troca mais polarização (SEP,
Static-Exchange plus polarization).
No caso da aproximação SE, o espaço de configurações é construı́do da seguinte maneira:

|χm i = AN+1 [|Φ0 i ⊗ |φm i],

(3.51)

onde |Φ0 i é o estado fundamental da molécula neutra descrito na aproximação Hartree-Fock,
|φm i é o orbital que descreve o elétron do contı́nuo na vizinhança da molécula, usualmente chamado de orbital de espalhamento, e AN+1 é o operador antissimetrização de N + 1 elétrons.
Neste nı́vel de aproximação não é levado em conta a distorção da nuvem eletrônica do alvo
devido ao campo elétrico do elétron incidente, uma vez que o estado que descreve o alvo é
mantido fixo. Esta aproximação é válida para energias de impacto mais altas, tipicamente a
partir de 20 eV, pois nestas energias o elétron passa “tão rápido” pela molécula que praticamente não sente o efeito da distorção da nuvem eletrônica do alvo. A grande vantagem deste
nı́vel de aproximação se dá principalmente pelo baixo custo computacional e também por ser
capaz de descrever processos ressonantes.
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No regime de baixas energias, essencialmente menores que 20 eV, o elétron incidente tem
tempo longo o suficiente para sentir o efeito da polarização eletrônica do alvo. Para descrever
a polarização, interação de longo alcance, o espaço de configuração é aumentado e passa a
incluir excitações virtuais do alvo,

|χrim i = AN+1 [|Φri i ⊗ |φm i],

(3.52)

onde |Φri i representa uma excitação virtual do i-ésimo orbital ocupado (orbital de buraco) para
o orbital r-ésimo orbital desocupado (orbital de partı́cula), possibilitando portanto a distorção
da nuvem eletrônica do alvo devido ao campo do elétron incidente. Em cada excitação, o
acoplamento de spin pode ser singleto (S = 0) ou tripleto (S = 1), embora sejam consideradas apenas configurações com multiplicidade de spin dubleto (S = 1/2). Seguindo a ideia
do método CI (Configuration Interaction), ao incluir excitações virtuais do alvo passamos
também a descrever efeitos de correlação eletrônica da molécula. Neste nı́vel de aproximação
temos então uma descrição mais completa e realista do processo de espalhamento, uma vez
que, efeitos de polarização e correlação (curto alcance) são levados em conta na função de
onda, além das interações estáticas e de troca, as quais já eram contempladas na aproximação
SE.
Como as funções de onda formam um grupo [55], cada configuração pertecerá a uma
determinada representação irredutı́vel do grupo pontual de simetria da molécula. Deste modo,
as seções de choque de espalhamento podem sempre ser calculadas por simetria (representação
irredutı́vel). No caso da aproximação SE e para alvos de camada fechada, a simetria de cada
configuração é diretamente determinada pela simetria do orbital de espalhamento, enquanto
que na aproximação SEP, a simetria de cada configuração é determinada pelo produto das
simetrias dos orbitais de buraco, partı́cula e espalhamento. A decomposição por simetria do
espaço de configurações e consequentemente da seção de choque, traz mais flexibilidade para
os cálculos de espalhamento, pois é possı́vel construir o espaço de configuração de diferentes
maneiras para cada simetria. A flexibilidade surge também com o aumento do espaço de
configurações, apesar de também aumentar o custo computacional dos cálculos.
Uma maneira eficiente de melhorar como um todo a qualidade da descrição do processo de
espalhamento, sem precisar aumentar demasiadamente o espaço de configurações, é fazer uso
de orbitais mais compactos do que os orbitais virtuais (VOs, Virtual orbitals), gerados através
do método Hartree-Fock usual. Ao dizer orbitais compactos estamos nos referindo aos chamados orbitais virtuais modificados (MVOs, Modified virtual orbitals) [56], os quais possuem tal
caracterı́stica por serem gerados no campo de um cátion de carga +n, onde n corresponde a um
número par de elétrons retirados dos n/2 orbitais ocupados de maior energia. A compacidade
destes orbitais possui a vantagem de descrever bem os orbitais desocupados responsáveis pela
captura temporária do elétron incidente. Além disso, orbitais compactos descrevem melhor
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os efeitos de correlação (curto alcance). Há também um outro conjunto de orbitais, chamados de orbitais virtuais melhorados (IVOs, Improved virtual orbitals) [57], que são também
frequentemente utilizados nos cálculos de espalhamento que envolvem o SMC. Estes orbitais
são gerados no campo de N-1 elétrons, e descrevem adequadamente as excitações simples
empregadas na aproximação SEP.

3.4

Os Pseudopotenciais

Tanto nos cálculos de estrutura eletrônica quanto nos de espalhamento, há um grande
esforço computacional para calcular as integrais de dois elétrons, as quais são calculadas para
todas as combinações das funções de base. Sendo assim, quanto maior o número de elétrons do
sistema, maior será o custo computacional. Nos processos de espalhamento a baixas energias,
o elétron incidente interage intensamente com os elétrons de valência, que são mais externos
e estão menos fortemente ligados ao núcleo. No caso dos elétrons de caroço, estes são mais
internos e estão ligados fortemente ao núcleo, exercendo portanto, menos influência no processo de espalhamento. Deste modo, o uso de pseudopontencias para representar os núcleos
atômicos e os elétrons de caroço constitue uma boa estragégia para diminuir os custos computacionais, permitindo explorar sistemas moleculares maiores.
Os pseudopotenciais de Bachelet, Hamann e Schlüler (BHS) [58] foram implementados
nos códigos computacionais de estrutura eletrônica e de espalhamento por M. H. F. Bettega et
al. [42]. Estes pseudopotenciais são da forma:

V̂PP = V̂core + V̂ion ,

(3.53)

onde V̂core e V̂ion são dados por:
V̂core = −

Zv 2
∑ cier f [(ρi)1/2r],
r i=1

(3.54)

e
1

V̂ion =

3

∑∑

2

∑ An jl r2ne−σ jl r

n=0 j=1 l=0

2

l

∑

|lmi hlm|,

(3.55)

m=−l

O termo Zv corresponde ao módulo da carga dos elétrons de valência e os parâmetros ci , ρi ,
An jl e σ jl , definem a forma do pseudopotencial e são tabelados em [58].
Na prática, cada termo envolvendo o potencial nuclear − Zr , presente nos cálculos de estrutura eletrônica e espalhamento, é substituı́do pelo pseudopotencial V̂PP . Explicitamente, temos
no caso dos cálculos de estrutura eletrônica a integral:
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Z

=

d~r φµ


−Z
φν ,
r

(3.56)

sendo substituı́da por:

PP
Vµν

Z

=

d~r φµV̂PP φν .

(3.57)

Já nos cálculos de espalhamento, a equação abaixo:

nucl
V~kν

Z

=

d~r e

−i~k·~r



ZC
−
φν ,
r

(3.58)

é substituı́da por:

PP
V~kν

Z

=

~

d~r e−ik·~rV̂PP φν .

(3.59)

O uso de funções gaussianas cartesianas (funções de base), utilizadas para representar os
orbitais atômicos, permite que as integrais acima sejam calculadas analiticamente [59, 52].
Estas funções são geradas de acordo com pseudopotencial, conforme descrito em [60].

3.5

Mudança de Referencial

Para obtermos a seção de choque diferencial de espalhamento, precisamos transformar a
amplitude de espalhamento previamente obtida no referencial da molécula (equação 3.39),
onde pode ser explorada a simetria do alvo, para o referencial do laboratório, onde são realizados os experimentos. O referêncial do laboratório é definido de modo que o seu eixo z
0
coincida com o vetor de onda incidente, isto é, ~kΓ = kΓ zˆ0 .
L2

Expandindo o vetor de onda espalhado na base formada pelos autoestados dos operadores
e Lz , temos:

f (~kΓ0 ,~kΓ ) ≡ h~kΓ0 | f |~kΓ i =

lmax

l

∑ ∑

hk̂Γ0 |lmi flm (kΓ0 ,~kΓ ),

(3.60)

l=0 m=−l

onde hk̂Γ0 |lmi = Ylm (k̂Γ0 ) e flm (kΓ0 ,~kΓ ) = hlm| f |~kΓ i. Este último termo pode ser interpretado
como a amplitude de espalhamento de um elétron entrando na região de interação como uma
onda plana |~kΓ i e emergindo como uma onda parcial |lmi [52]. Os vetores k̂Γ e k̂Γ0 representam
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as direções das ondas incidente e espalhada, respectivamente. Para passar do referencial da
molécula, coordenadas (x, y, z), para o referencial do laboratório, coordenadas (x0 , y0 , z0 ), são
utilizadas as matrizes de rotação de Wigner, de modo que a amplitude de espalhamento no
referencial do laboratório se torna:

0
f L (~kΓ0 ,~kΓ ) =

lmax

l

0
L
flm
(kΓ0 ,~kΓ )Ylm (k̂Γ0 ),

∑ ∑
l=0 m=−l

(3.61)

L (k 0 ,~k ) dado por:
sendo flm
Γ Γ

L
flm
(kΓ0 ,~kΓ ) =

l

0

∑
µ=−l

flm (kΓ0 ,~kΓ )Dl∗
mµ (Ω)Ylm (k̂Γ0 ).

(3.62)

Na equação acima, Ω = (α, β, γ) são os ângulos de Euler relacionados às rotações. Feito isso,
podemos obter a seção de choque diferencial (DCS, differential cross section) no referencial
do laboratório:

k 0
dσ L 0
(θ ) = Γ
dΩ
4πkΓ

Z 2π

Z

d k̂Γ

0

0

0

dφ | f L (~kΓ0 ,~kΓ )|2 .

(3.63)

Na expressão acima, a integral (4π)−1 d k̂Γ faz uma média sobre todas as direções do elétron
incidente. Isso é feito pois em um experimento de colisão elétron-molécula, as moléculas do
0
gás estão orientadas aleatoriamente. É realizado também uma integração no ângulo azimutal φ
para que a seção de choque passe a depender apenas do ângulo de espalhamento e das energias
inicial e final. A seção de choque diferencial é definida como a razão do fluxo de partı́culas
espalhadas dentro de um ângulo sólido pela densidade do fluxo incidente. Ela nos traz uma
0
noção da distribuição angular das partı́culas espalhadas na direção do ângulo θ .
R

Nos gráficos das seções de choque diferenciais, frequentemente podem ser observados certos padrões de oscilações, os quais estão relacionados com as ondas parciais. Os harmônicos
esféricos presentes na amplitude de espalhamento do referencial do laboratório carregam consigo os polinômios de Legendre Pl (x), que por sua vez, exibem um comportamento oscilatório.
Os polinômios são expressos da seguinte forma:

Pl (x) =

1 dl 2
(x − 1)l ;
l
l
2 ! dx

0

x = cos θ ,

l = 0, 1, 2, ...

Para o caso de l = 1, l = 2 e l = 3, os polinômios são dados por:

(3.64)

3.5. MUDANÇA DE REFERENCIAL

43

0
0
0
0
0
0
0
1
1
P1 (cos θ ) = cos θ , P2 (cos θ ) = (3 cos2 θ − 1), P3 (cos θ ) = (5 cos3 θ − 3 cos θ ). (3.65)
2
2

Na figura 3.1 pode ser observado o comportamento de alguns destes polinômios. Como a
DCS depende do módulo quadrado da amplitude de espalhamendo, que é expandida em ondas
parciais, é esperado um certo acoplamento (mistura) entre estas ondas. No entanto, em certas
energia de impacto alguns padrões de onda são mais predominantes. Estes padrões são nomeados de acordo com as posições dos mı́nimos apresentados na seção de choque. A onda p
(l=1), apresenta um mı́nimo centrado em 90◦ , onda d (l=2) apresenta dois mı́nimos, centrados
em 55◦ e 126◦ e a onda f (l=3) apresenta três mı́nimos, localizados em 39◦ , 90◦ e 141◦ .
1

l=1
l=2
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Figura 3.1: Polinômios de Legendre ao quadrado. Onda p (l=1) apresenta um mı́nimo centrado
em 90◦ , onda d (l=2) apresenta dois mı́nimos, centrados em 55◦ e 126◦ , onda f (l=3) apresenta
três mı́nimos, localizados em 39◦ , 90◦ e 141◦ .
Em geral moléculas de cadeia linear apresentam nas DCSs um padrão de onda f , enquanto
que moléculas de cadeia ramificada apresentam um padrão de onda d. Estes comportamentos
foram observados para os hidrocarbonetos abordados neste trabalho.
A seção de choque integral (ICS, integral cross section) pode ser obtida integrando a seção
de choque diferencial ao longo do ângulo de espalhamento:

Z π

σ(kΓ , kΓ0 ) = 2π

0

dθ sin θ
0

0

dσ
,
dΩ

(3.66)

de modo que esta passa a depender apenas das energias inicial e final do elétron incidente. A
seção de choque integral possui dimensão de área e nos traz informação a respeito da probabilidade de interação entre o elétron incidente e a molécula alvo.
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A seção de choque de tranferência de momento (MTCS, momentum transfer cross section)
pode ser obtida a partir da seção de choque diferencial da seguinte maneira:

Z π

σmt = 2π

0

0

0

dθ sin θ [1 − cos θ ]

0

dσ
.
dΩ

0

(3.67)
0

onde o termo [1 − cos θ ] dá menos peso às partı́culas espalhadas em baixos ângulos θ ∼ 0 e
0
mais contribuição àquelas espalhadas em altos ângulos θ ∼ π, que transferem mais momento
para o alvo.
No presente trabalho consideramos apenas o canal elástico (kΓ = kΓ0 ), onde a molécula
permanece no estado fundamental em todo o processo de colisão. Desta forma o operador
projeção é dado por:

P = |Φ0 ihΦ0 |.

3.6

(3.68)

Procedimento Born Closure

Quando a molécula alvo possui um momento de dipolo permanente, há uma interação
de longo alcance da mesma com o elétron incidente, que por sua vez, é truncada pelo curto
alcance das funções de base utilizadas no método SMC. Para levar em conta esta interação
de longo alcance é empregado o procedimento Born Closure [12, 61, 62] para amplitude de
espalhamento:

lmax +l

f (~kΓ ,~kΓ0 ) = f FBA (~kΓ , kΓ0 ) + ∑

∑

SMC ~
FBA ~ ~
[ flm
(kΓ , kΓ0 ) − flm
(kΓ , kΓ0 )]Ylm (k̂Γ0 ),

(3.69)

l=0 m=−l

onde f FBA (~kΓ ,~kΓ0 ) é a amplitude de espalhamento calculada na primeira aproximação de Born
(FBA, First Born Approximation) para o potencial do tipo dipolo,

f FBA (~kΓ ,~kΓ0 ) = 2i

~D · (~kΓ −~k 0 )
Γ
.
~
~
|kΓ − k 0 |2

(3.70)

Γ

Na equação acima, ~D é o momento de dipolo, ~kΓ e ~kΓ0 são os momentos inicial e final
do elétron incidente e, todas a ondas parciais (0 ≤ l ≤ ∞) são levadas em conta. No caso de
espalhamento elástico, |~kΓ | = |~kΓ0 |, a expressão acima diverge para ângulo de espalhamento
θ = 0. Para contornar este problema são consideradas excitações rotacionais, de modo que
FBA e f SMC são respectivamente, os
|~kΓ | 6= |~kΓ0 |, ligeiramente. Na equação 3.69, os termos flm
lm
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coeficientes da expansão de f FBA e f SMC na base de harmônicos esféricos. Fazendo isso, a
nova amplitude de espalhamento, equação 3.69, leva em conta a amplitude de espalhamento
calculada com o SMC, a qual descreve bem o processo de espalhamento com menores l 0 s (potenciais de curto alcance, l ≤ lmax ) e, a amplitude de espalhamento FBA, associada ao potencial
de longo alcance do dipolo (grandes valores do número quântico l, l > lmax ). Como a interação
de momento de dipolo se manifesta mais intensamente a baixos ângulos de espalhamento e em
baixas energias de impacto, o valor de lmax varia com a energia e é escolhido através da análise
das seções de choque diferenciais sem e com o procedimento Born Closure. A partir de aproximadamente θ = 30◦ a interação de longo alcance do dipolo já não é tão intensa e, portanto,
espera-se que as DCSs sem e com a correção do dipolo passem a coincidir. Isto é feito através
da escolha do valor de lmax .
Para compreender a relação entre o alcance do potencial e as ondas parciais, daremos um
exemplo de um processo de espalhamento clássico de uma partı́cula por uma esfera rı́gida,
mostrado na figura 3.2.

Figura 3.2: Processo de espalhamento por uma esfera rı́gida.
Neste caso clássico, podemos utilizar o conceito de trajetória e na figura 3.2, vemos o caso
de uma partı́cula incidindo com um parâmetro de impacto b sendo espalhada em um ângulo θ
pela esfera rı́gida de raio r0 . A medida que o parâmetro de impacto vai aumentando o ângulo
de espalhamento vai diminuindo e a partı́cula só será defletida se b < r0 . O momento angular
da partı́cula em relação ao centro da esfera é dado por:

L = bp.

(3.71)

Passando agora para um tratamento semi-clássico, onde o comprimento de onda de de Broglie
p
λ da partı́cula é muito menor que r0 e, portanto, utilizando as relações L = l(l + 1)~2 e
p = ~k, podemos obter:
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p
l
l(l + 1)~2
b=
∼ .
~k
k

(3.72)

Em analogia com o caso clássico, haverá espalhamento caso b ou l satisfaça o seguinte requesito:

b . r0

ou l . kr0 .

(3.73)

No nosso caso, r0 desempenha o papel do alcance do potencial. Deste modo, quanto maior o
alcance do potencial de interação elétron-molécula mais l 0 s contribuirão para a descrição do
espalhamento, englobando grandes valores do número quântico l (l > lmax ), associados aos
baixos ângulos de espalhamento. Nas interações de curto alcance, apenas pequenos valores
do número quântico l (l ≤ lmax ) contribuem para descrição do espalhamento. Sendo assim, é
utilizado o SMC que é mais sofisticado para descrever a interação de curto alcance e a FBA
para as interações de longo alcance.

3.7

Ressonâncias

A ressonância é a formação de um ı́on negativo metaestável, quando o elétron do contı́nuo
é aprisionado temporariamente em algum orbital desocupado da molécula alvo. Existem diferentes tipos de ressonância e cada uma é classificada de acordo com o seu mecanismo de
formação e também com sua energia em relação à do estado pai. Quando o elétron incidente é
aprisionado pela forma do potencial de interação elétron-molécula, a ressonância é identificada
como sendo de forma, e a sua energia é maior que a energia do estado pai. As ressonâncias de
forma podem ser ainda de uma ou muitas partı́culas. No primeiro caso, temos que o elétron é
aprisionado brevemente em um orbital vazio sem transferir energia para o alvo, de modo que o
estado pai neste caso é o próprio estado eletrônico fundamental da molécula. No segundo tipo
(ressonância de muitas partı́culas), o elétron incidente é também aprisionado temporariamente
em algum orbital desocupado, porém parte da energia do elétron é transferida para excitar um
elétron de valência da molécula para um orbital usualmente desocupado. Este tipo ressonância
também é conhecida como ressonância de forma de caroço excitado, e neste caso o estado pai
é o estado excitado. Há também um outro tipo de ressonância, conhecida como ressonância
de Feshbach. Esta se encontra energeticamente abaixo do seu estado pai e são chamadas de
ressonâncias de Feshbach de caroço excitado, caso o estado pai seja um estado eletronicamente excitado, e de Feshbach vibracional, se o estado pai é o estado eletrônico fundamental
da molécula neutra. Na figura 3.3 é mostrado um diagrama das ressonâncias. Uma descrição
mais detalhada sobre os diferentes tipos de ressonâncias pode ser encontrada em [63, 64, 65].
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Figura 3.3: Diagrama de classificação das ressonâncias.

As ressonâncias se manifestam nas seções de choque de espalhamento essencialmente
como picos acentuados ou mais largos, pois quando o elétron é capturado a interação do
mesmo com a molécula aumenta. Na região da ressonância a soma da autofase varia de π.
As ressonâncias também podem se manisfestar como um vale ou como uma estrutura valepico ou pico-vale, dependendo da interferência da amplitude de espalhamento ressonante com
a de background. O tempo de vida da ressonância está relacionada com a sua largura em
energia através do princı́pio de incerteza [50]:

∆E∆t = Γτ = ~

(3.74)

onde Γ e τ representam, respectivamente, a largura e o tempo de vida da ressonância. Portanto,
ressonâncias de pequenas larguras possuem elevados tempos de vida, e de grandes larguras,
pequenos tempos de vida. As ressonâncias de forma possuem tempo de vida de 10−15 s a
10−10 s [63], enquanto que as ressonâncias de Feshbach de caroço excitado apresentam um
tempo de vida de 10−13 s a 10−12 s [63].
No presente trabalho estamos interessados em encontrar as ressonâncias de forma de uma
partı́cula, presentes nos processos de espalhamento elástico de elétrons por moléculas. As
ressonâncias são classificadas de acordo com a simetria dos orbitais responsáveis pela sua
formação. Assim, se o elétron incidente for temporariamente aprisionado num orbital molecu-
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lar desocupado do tipo σ∗ ou π∗ , a ressonância é dita ser do tipo σ∗ ou do tipo π∗ . Muitas vezes
o orbital molecular possui um caráter misto entre estes dois tipos, apresentando caráteres diferentes dependendo das ligações. Quando isso ocorre a simetria da ressonância pode ser
classificada de acordo com a representação irredútivel ao qual ela pertence.
Para entender melhor o processo de formação de uma ressonância de forma, recorremos à
teoria de espalhamento por um potencial. Na figura 3.4, está representado o potencial efetivo
Ue f , dado pela combinação de um potencial atrativo U0 com a barreira de momento angular
l(l + 1)/r2 , associada ao momento angular do elétron incidente. Quando o elétron possui uma
energia cinética E2 existe a probabilidade do mesmo tunelar a barreira de momento angular e
ficar aprisionado na região r < a, formando um estado ressonante. O elétron volta pro contı́nuo
também por tunelamento. Neste caso, então, quem aprisiona o elétron é a forma do potencial.
Da figura, podemos ver que a medida em que o poço se torna mais atrativo (mais fundo), a
energia da ressonância diminui e o elétron tunela a parte mais larga da barreira de momento
angular, fazendo com que o tempo de vida do estado ressonante aumente. Utilizando este
exemplo simples, podemos explicar o aumento do tempo de vida das ressonâncias localizadas na aproximação SEP em relação àqueles da aproximação SE. Uma vez que o potencial
de polarização é atrativo, isso equivale a afundar o poço da figura 3.4 e portanto, diminuir a
energia da ressonância, e consequentemente aumentar o seu tempo de vida (estrutura mais estreita). Outra maneira de diminuir a energia da ressonância é aumentar o alcance do potencial.
Procedendo de modo inverso, a energia da ressonância pode aumentar se o potencial for menos
atrativo ou se tiver um menor alcance. No nosso caso de espalhamento de um elétron por uma
molécula neutra, o potencial efetivo elétron-molécula, é criado pela combinação da interação
coulombiana, de troca, polarização e da barreira centrı́fuga associada ao momento angular do
elétron.
Cálculos de estrutura eletrônica são frequentemente empregados para estimar a energia
da ressonância através de uma lei empı́rica de escala [66, 67, 68], baseada no teorema de
Koopmans. Esta lei relaciona a energia de aprisionamento vertical (VAE, Vertical attachment
energy), ou seja, a energia da ressonância, com a energia do orbital virtual (VOE, Virtual
orbital energy) por meio da seguinte equação:

VAE = a × VOE + b

(3.75)

onde os parâmetros a e b determinam a equação de reta, e escalam a energia do orbital vazio.
A energia de aprisionamento vertical é definida como o negativo da eletroafinidade vertical
(EAv ), ou seja, VAE = E N+1 − E N . Logo, uma VAE positiva corresponde a um estado metaestável do ânion, de modo que sua energia está acima da energia da molécula neutra. Caso
contrário (VAE negativa), o ânion é mais estável e, neste caso, há a formação de um estado ligado. O termo vertical significa que a energia do ânion é calculada na geometria de
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Figura 3.4: Ressonância no caso de espalhamento de elétrons por um potencial efetivo.
equilı́brio da espécie neutra. No caso da eletroafinidade adiabática ou simplesmente eletroafinidade, a energia do ânion é calculada na sua própria geometria de equilı́brio. Moléculas que
possuem eletroafinidade adiabática (EAa ) positiva formam um ı́on negativo estável ao capturar um elétron. Moléculas que apresentam uma grande diferença entre EAv e EAa sofrem
mudanças significativas em sua estrutura ao capturar um elétron. O CF3 Br e o CF3 I possuem
esta caracterı́stica.
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Capı́tulo 4
Hidrocarbonetos (C4H6, C5H8, C6H10)
4.1

Introdução

O estudo de espalhamento de elétrons pelos hidrocarbonetos C4 H6 , C5 H8 e C6 H10 são
escassos na literatura, sendo assim, nos propusemos a estudá-los. Estes sistemas diferem
entre si pela presença de um ou dois grupos metil, conforme ilustrado na figura 4.1. As
moléculas de C4 H6 e C6 H10 pertencem ao grupo C2h , o qual possui quatro representações
irredutı́veis, Au , Ag , Bu e Bg , enquanto que a molécula C5 H8 pertence ao grupo Cs , apresentando duas representações irredutı́veis, A0 e A0 0 . Chamo a atenção do leitor, que as vezes no
texto usarei o termo representação irredutı́vel ou simetria.
Burrow e Jordan [45] foram os primeiros a investigar experimentalmente a formação de
ressonâncias para a molécula de 1,3-butadieno (C4 H6 ). Os autores observaram duas ressonâncias, localizadas em 0,62 eV e 2,8 eV, pertencentes às simetrias (representações irredutı́veis) Au e Bg , respectivamente. Szmytkowski et al. [43] mediram a seção de choque total
(TCS, Total cross section) para o espalhamento de elétrons pela molécula C4 H6 . Eles reportaram a existência de duas ressonâncias do tipo π∗ , em 0,9 e 3,2 eV. Recentemente, Szmytkowski e coautores [44] mediram a TCS para o espalhamento de elétrons pela molécula C5 H8
(2-metil-1,3 butadieno) e observaram a presença de uma ressonância de forma do tipo π∗ e
sugerem a existência de um mı́nimo de Ramsauer-Townsend, em 3,4 eV e 1,6 eV, respectivamente. Segundo os autores, o aumento da TCS em baixas energias pode ser explicado através
da interação de longo alcance do dipolo permanente da molécula. Este comportamento da
seção de choque em baixas energias é caracterı́stico de moléculas polares. Szmytkowski et al.
fizeram uma comparação entre as TCS do C4 H6 e C5 H8 e discutiram o efeito da metilação na
forma e na magnitude das seções de choque. Ao compará-las, encontraram que diferença entre
as magnitudes das TCSs dos dois sistemas é de aproximadamente metade da TCS da molécula
C2 H6 , que corresponde a seção de choque do metil (CH3 ). Eles mostraram ainda que a soma
da seção de choque total do C4 H6 com a do CH3 reproduz em bom acordo a TCS do C5 H8 .
Seguindo essa lógica, os autores estimaram a seção de choque total da molécula C6 H10 , que
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Figura 4.1: Estrutura geométrica dos três hidrocarbonos. C4 H6 no canto superior esquerdo,
C5 H8 no canto superior direito e C6 H10 na parte inferior.
possui dois grupos metil.
Neste capı́tulo apresentamos as seções de choque diferenciais e integrais para os hidrocarbonetos C4 H6 , C5 H8 e C6 H10 . Os cálculos foram realizados com o método Schwinger
multicanal implementado com pseudopotenciais (SMCPP) nas aproximações estático troca
(SE) e estático troca mais polarização (SEP), para energias de até 15 eV. Empregamos o procedimento Born Closure para a molécula C5 H8 , a fim de levar em conta o efeito de longo
alcance do potencial de dipolo da mesma. Nosso objetivo principal aqui é caracterizar e comparar as ressonâncias encontradas para estes três hidrocarbonetos com os resultados experimentais de Burrow et al. [45] e Szmytkowski et al. [43, 44], além de investigar o mı́nimo
de Ramsauer-Townsend reportado por Szmytkowski em seu trabalho [44]. Nossos resultados
foram recentemente publicados [69].

4.2

Procedimentos computacionais

Os cálculos de estrutura eletrônica e de espalhamento foram realizados na geometria de
equilı́librio do estado fundamental da molécula. Para encontrar a geometria de equilı́brio,
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fizemos um cálculo de otimização de geometria com a base aug-cc-VDZ dentro da teoria de
perturbação de Möller-Plesset de segunda ordem (MP2), conforme implementado no pacote
GAMESS [70]. Utilizamos os pseudopotenciais de Bachelet, Hamann e Schlüter (BHS) [58]
para representar os núcleos e os elétrons de caroço do átomo de carbono nos cálculos de estado
ligado e de espalhamento. Usamos a base 5s4p2d, gerada conforme a referência [60], para
descrever os elétrons de valência do carbono. Para descrever o átomo de hidrogênio usamos
a base de Duning 4s/3s [71] aumentada com uma função do tipo p de expoente igual a 0,75.
A tabela 4.1 mostra os expoentes das funções cartesianas usadas como base para o átomo de
carbono, enquanto que a tabela 4.2 mostra os coeficientes e expoentes utilizados para descrever
o hidrogênio.
Tabela 4.1: Expoentes das funções gaussianas cartesianas usadas para descrever os átomos de
carbonos.

Tipo
s
s
s
s
s
p
p
p
p
d
d

Expoentes do carbono
12,49408
2,470280
0,614028
0,184028
0,039982
4,911060
1,339766
0,405869
0,117446
0,603592
0,156753

Tabela 4.2: Expoentes e coeficientes das funções gaussianas cartesianas usadas para descrever
os átomos de hidrogênio.

Tipo
s
s
s
s
p

Expoentes do hidrogênio coeficientes do hidrogênio
13,3615
0,130844
2,0133
0,921539
0,4538
1,000000
0,1233
1,000000
0,7500
1,000000

Para representar os orbitais de partı́cula e de espalhamento nós utilizamos os orbitais virtuais modificados (MVOs) [56], obtidos da diagonalização do operador de Fock do cátion de
carga +6. Como nosso alvo é descrito na aproximação Hartree Fock, onde não são levados
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em conta efeitos de correlação (exceto pela correlação de spin), corremos o risco de supercorrelacionar as ressonâncias, ou seja, fazer com que suas energias se localizem muito abaixo
do valor experimental, ao incluir a polarização do alvo na aproximação SEP. Esse efeito de
supercorrelação ocorre quando não descrevemos de forma balanceada as funções de onda do
alvo e do sistema de N+1 elétrons. Contornamos esse problema, seguindo a ideia de Winstead
e Mckoy [72], que consiste em escolher apenas um orbital de espalhamento, representado por
um MVO, para cada ressonância. Para incluir de forma balanceada os efeitos de polarização
do alvo nas simetrias ressonantes dos três hidrocarbonetos, calculamos as seções de choque
para as simetrias Au e Bg das moléculas do grupo C2h juntas, como se essas moléculas (C4 H6
e C6 H10 ) pertencessem ao mesmo grupo pontual Cs da molécula C5 H8 .
Os cálculos de espalhamento foram realizados separadamente para cada representação irredutı́vel do grupo pontual da molécula em questão. Para a molécula C4 H6 , o espaço de
configurações foi construı́do considerando excitações virtuais simples, com acoplamento de
spin singleto e tripleto para todas as representações irredutı́veis. Para as simetrias Ag e Bu obtivemos um total de 15191 configurações para cada simetria, considerando excitações dos 11 orbitais ocupados (orbitais de buraco) para os 71 MVOs de menor energia (orbitais de partı́cula),
sendo estes também usados como orbitais de espalhamento. Para as simetrias Au + Bg , tratadas juntas, obtivemos um total de 1926 configurações, considerando excitações de todos os
11 orbitais ocupados (orbitais de buraco) para todos os 133 MVOs (orbitais de partı́cula) e
utilizando como orbitais de espalhamento, os dois MVOs de menor energia.
Para a molécula C5 H8 , levamos em conta, para construir o espaço de configurações, excitações com acoplamento de spin singleto e tripleto para as duas representações irredutı́veis
presentes neste sistema. Na simetria A0 (não ressonante), obtivemos um total de 15205 configurações, considerando excitações dos 14 orbitais ocupados para os 45 MVOs de menor energia,
sendo estes também utilizados como orbitais de espalhamento. Para a simetria A0 0 (ressonante),
obtivemos 2983 configurações, fazendo excitações dos 14 orbitais ocupados para todos os 169
MVOs e considerando os dois MVOs de mais baixa energia como orbitais de espalhamento. O
espaço de configurações para a molécula C6 H10 foi construı́do empregando excitações virtuais
simples, com acoplamento de spin singleto e tripleto para todas as representações irredutı́veis.
Para as simetrias Ag e Bu obtivemos 15275 e 15274 configurações, respectivamente, considerando excitações dos 17 orbitais ocupados para os 58 MVOs de mais baixa energia, que por
sua vez, também foram utilizados como orbitais de espalhamento. Para as simetrias ressonantes Au + Bg , obtivemos 4276 configurações, empregando excitações dos 17 orbitais ocupados
para todos os 205 MVOs, considerando apenas os dois MVOs de menor energia como orbitais
de espalhamento.
Dentre os hidrocarbonetos estudados, a molécula C5 H8 é a única que possui um dipolo
permanente. O valor do momento de dipolo calculado foi 0,27 D, em bom acordo com o valor
experimental de 0,25 D [73]. O efeito de longo alcance do potencial do dipolo se torna relevante para baixas energias de impacto e pequenos ângulos de espalhamento. Para levarmos
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em conta esse efeito, empregamos o procedimento Born Closure para a amplitude de espalhamento. Uma vez que o efeito do potencial de longo alcance é mais intenso para baixas energias
e menos intenso para energias mais altas, o valor de lmax varia com a energia. Para energias
de 1 a 4 eV utilizamos lmax = 4, de 5 a 9 eV usamos lmax = 5 e de 10 a 15 eV utilizamos
lmax = 6. Esses valores de lmax foram escolhidos através da análise das seções de choque diferenciais sem e com o procedimento Born Closure, que se assemelham a partir de um ângulo
de espalhamento de 20◦ .

4.3

Resultados e discussões

Na figura 4.2 apresentamos as seções de choque integrais para os três hidrocarbonetos,
nas aproximações SE e SEP, com o procedimento de Born Closure para a molécula C5 H8 .
As seções de choque totais medidas (C4 H6 e C5 H8 ) e estimada (C6 H10 ) por Szmytkowski et
al. são também apresentadas. Em geral a forma das nossas seções de choque estão em bom
acordo com as TCSs experimentais, apresentando uma diferença na magnitude entre as seções
de choque.
Observamos para todos os hidrocarbonetos em ambas as aproximações a presença de duas
ressonâncias de forma do tipo π∗ . As ressonâncias para C4 H6 estão localizadas em 2,6 e
6,2 eV, na aproximação SE, e em 0,68 e 3,6 eV, na aproximação SEP. Burrow e coautores
[45] reportaram essas duas ressonâncias, em 0,62 eV, atribuı́da à representação irredutı́vel Au ,
e em 2,8 eV, associada à simetria Bg . Szmytkowski et al. [43], também observaram duas
ressonâncias de forma, localizadas em 0,9 e 3,2 eV para esta molécula. Nossos resultados
na aproximação SEP estão em bom acordo com os resultados experimentais de Burrow e
Szmytkowski. Para o 2-metil-1,3 butadieno, observamos na aproximação SE ressonâncias de
forma em 2,7 e 6,5 eV, e em 0,65 e 3,8 eV na aproximação SEP. Szmytkowski e coautores,
em um trabalho mais recente [44], reportaram para esta molécula somente uma ressonância de
forma em 3,4 eV e um mı́nimo de Ramsauer-Townsend em 1,6 eV. Os autores explicam ainda
que o aumento da TCS em baixas energias se dá pela interação de longo alcance do dipolo
permamente. Embora a posição da segunda ressonância observada na aproximação SEP esteja
em bom acordo com a experimental, nossa seção de choque integral não indica a existência
de um mı́nimo de Ramsauer-Townsend. Mostramos, consequentemente, que a subida da TCS
experimental em baixas energias é devido a uma ressonância e não ao efeito de longo alcance
do dipolo. Em nossa ICS fica evidente que o efeito de longo alcance do dipolo é pequeno, uma
vez que o momento de dipolo também o é. Para a maior molécula, C6 H10 , as ressonâncias
estão localizadas em 2,9 e 6,7 eV, na aproximação SE, e em 0,56 e 4 eV, na aproximação
SEP. A magnitude das ICSs cresce a medida que o tamanho da molécula aumenta, como
consequência da metilação. Os resultados teóricos deste trabalho e os resultados experimentais
estão resumidos na tabela 4.3.
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CAPÍTULO 4. HIDROCARBONETOS (C4 H6 , C5 H8 , C6 H10 )

Figura 4.2: Seção de choque integral de espalhamento de elétrons por cada hidrocarboneto, nas
aproximações SE e SEP. C4 H6 (topo), C5 H8 (meio) e C6 H10 (abaixo). As seções de choque
totais experimentais medidas e estimada (ver texto) são também mostradas para comparação.
As seções de choque por simetria são mostradas nas figuras 4.3, 4.4 e 4.5. Na figura 4.3
é mostrada somente a seção de choque da simetria ressonante, Au + Bg tratadas juntas para
as moléculas C4 H6 e C6 H10 e A0 0 para C5 H8 . Para as moléculas do grupo pontual C2h , a ressonância π∗1 de mais baixa energia pertence à simetria Au enquanto que a ressonância π∗2 de
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Tabela 4.3: Posições das ressonâncias obtidas das aproximações SE e SEP e também via
cálculos de estrutura eletrônica (VAEcalc ) em comparação com os resultados experimentais
(VAEexp ) [45]. Os resultados obtidos das TCSs experimentais [43, 44] (Exp) são também
mostrados. Todos os valores estão em eV.
SE

C4 H6
C5 H8
C6 H10

SEP

π∗1

π∗2

π∗1

π∗2

2,6
2,7
2,9

6,2
6,5
6,7

0,68
0,65
0,56

3,6
3,8
4,0

VAEcalc
π∗2
π∗1
0,804
0,841
0,846

3,11
3,09
3,15

VAEexp [45]
π∗2
π∗1

Exp [43, 44]
π∗2
π∗1

0,62
-

0,9
-

2,8
-

3,2
3,4
-

mais alta energia pertence à simetria Bg . No caso da molécula C5 H8 , as duas ressonâncias se
encontram na simetria A0 0 . Embora as magnitudes dessas seções de choque sejam diferente,
as suas formas são similares. De acordo com os cálculos realizados na aproximação SE, as
posições das ressonâncias π∗1 e π∗2 , embora estejam próximas uma das outras, são afetadas pela
presença do grupo metil. Conforme mostrado na tabela 4.3, quanto maior é a molécula, maior
é a energia das ressonâncias, ou seja, a metilação desestabiliza as posições das ressonâncias.
Na aproximação SEP, suspeitamos que esse comportamento de desestabilização não é observado por causa da diferença do número de configurações para os três hidrocarbonetos. Essa
diferença surge devido ao fato dos hidrocarbonetos terem diferentes tamanhos, fazendo com
que o número de configurações cresça a medida que o tamanho da molécula aumenta. Acreditamos que, por este motivo, as posições das ressonâncias π∗1 estão em ordem trocada na
aproximação SEP em relação à da aproximação SE. As posições das ressonâncias π∗2 , por
outro lado, se desestabilizam para ambas as aproximações, seguindo o efeito da metilação.
Tal efeito já foi observado por outros pesquisadores [74, 75] para outros sistemas. Além da
desestabilização das posições das ressonâncias, ocorre uma alteração nas larguras das mesmas,
conforme mostrado na figura 4.2. Nas estruturas ressonantes π∗1 , observamos um aumento na
largura (menor tempo de vida), enquanto que nas π∗2 , a largura é reduzida (maior tempo de
vida).
Além dos cálculos de espalhamento realizados nas aproximações SE e SEP, cálculos de
estrutura eletrônica na aproximação Hartree-Fock também foram empregados para estimar as
posições das ressonâncias, através de uma lei de escala empı́rica [66], e também para desenhar
os orbitais desocupados, onde o elétron do contı́nuo é capturado num processo ressonante.
Utilizamos o programa GAMESS para otimizar as geometrias dos hidrocarbonetos, com a
teoria de perturbação de segunda ordem MP2, usando como base a função 6-31G(d). As
energias dos orbitais virtuais (VOEs, virtual orbital energies) foram utilizadas para estimar as
energias de aprisionamento vertical (VAEs, vertical attachment energies), através da seguinte
lei de escala [66]
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VAE = 0, 64795 × VOE − 1, 4298

(em eV)

(4.1)

Figura 4.3: Decomposição por simetria das ICSs para C4 H6 (topo), C5 H8 (meio) e C6 H10
(abaixo), obtidas nas aproximações SE e SEP. São mostradas somente as simetrias ressonantes.
Os resultados estão na tabela 4.3 e os orbitais moleculares são mostrados na figura 4.6. As
energias das ressonâncias π∗1 obtidas na aproximação SEP estão abaixo das VAEs calculadas
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Figura 4.4: Seções de choque para a simetria Ag dos sistemas C4 H6 (topo) e C6 H10 (abaixo) e
para a simetria A0 do C5 H8 (meio).

através da lei de escala, enquanto que as energias das ressonâncias π∗2 estão acima das VAEs.
Os orbitais à esquerda na figura 4.6, relacionados às ressonâncias π∗1 , são bastante similiares
entre si. Os orbitais da direita, associados às ressonâncias π∗2 , também apresentam similaridades entre si, com a diferença que os orbitais desocupados se estendem para os grupos metil,
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no caso das moléculas C5 H8 e C6 H10 . Deste modo, podemos ver que o efeito do metil é mais
pronunciado para a π∗2 do que para a π∗1 .

Figura 4.5: Seção de choque para a representação irredutı́vel Bu correspondente aos sistemas
C4 H6 (topo) e C6 H10 (abaixo).
As seções de choque das simetrias não ressonantes, A0 , Ag e Bu , são mostradas nas figuras
4.4 e 4.5. A figura 4.4 mostra a seção de choque para a representação irredutı́vel totalmente
simétrica, sendo a simetria Ag correspondente as moléculas C4 H6 e C6 H10 e a A0 à molécula
C5 H8 . As ICSs para estas simetrias aumentam em baixas energias na aproximação SE, enquanto que as ICSs na aproximação SEP decrescem. Não encontramos nenhuma indicação
de um mı́nimo de Ramsauer-Townsend nas seções de choque destas simetrias. Outra caracterı́stica presente nas ICSs com efeitos de polarização é a presença de uma estrutura larga
próximo de 10 eV. A figura 4.5 mostra as ICSs para a simetria Bu , correspondente aos sistemas C4 H6 e C6 H10 . Em ambas as ICSs na aproximação SEP, há uma larga estrutura por volta
de 8 eV. Essas estruturas largas presentes nas simetrias Ag e Bu contribuem para as estruturas
amplas observadas nas ICSs, próximo de 9 eV.
Na figura 4.7 apresentamos as seções de choque diferenciais na aproximação SEP para 3,
6, 8, 10, 13 e 15 eV, para os três hidrocarbonetos. As DCSs para as moléculas C5 H8 e C6 H10 ,
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de cadeias ramificadas, exibem um padrão de onda do tipo d. No caso da molécula C4 H6 ,
de cadeia linear, vemos uma contribuição maior do padrão de onda do tipo f em 10 e 13 eV,
onde as DCSs apresentam um mı́nimo próximo de 90◦ . Em geral, moléculas de cadeia linear
apresentam na seção de choque diferencial um comportamento de onda do tipo f , enquanto
que moléculas ramificadas apresentam majoritariamente na DCS um padrão de onda do tipo d
[76].

Figura 4.6: Orbitais moleculares desocupados onde o elétron do contı́nuo é aprisionado. C4 H6
(topo), C5 H8 (meio) e C6 H10 (abaixo). Para C4 H6 e C6 H10 os orbitais são π∗1 (au ) (esquerda)
e π∗2 (bg ) (direita). Para C5 H8 os orbitais são π∗1 (a0 0 ) (esquerda) e π∗2 (a0 0 ) (direita). Os orbitais
foram gerados através do programa MacMolPlt [77].
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Figura 4.7: Seção de choque diferencial para os três hidrocarbonetos para 3, 6, 8, 10, 13 e
15 eV. Os resultados mostrados correspondem apenas aos cálculos realizados na aproximação
SEP.

4.4

Conclusões

Apresentamos as seções de choque integrais e diferenciais, de espalhamento elástico de
elétrons pelos três hidrocarbonetos, C4 H6 (1,3-butadieno), C5 H8 (2-metil-1,3-butadieno) e
C6 H10 (2,3-dimetil-1,3-butadieno). Encontramos para cada um destes sistemas duas ressonâncias de forma π∗ . Verificamos que as posições das ressonâncias π∗1 se encontram bem próximas
umas das outras, o mesmo acontece com as ressonâncias π∗2 . Observamos uma desestabilização
da ressonância π∗2 , de maior energia, como consequência da metilação. Vimos também que o
metil altera a largura das ressonâncias, associada ao tempo de vida de ânion. Para a π∗1 notamos um aumento em sua largura, equanto que para a π∗2 , observamos uma diminuição. Em
geral, nossos resultados para as posições das ressonâncias estão em bom acordo com os resultados experimentais encontrados na literatura. As seções de choque integrais calculadas
na aproximação SEP estão em bom acordo com as TCSs experimentais de Szmytkowski et
al., embora haja uma diferença de magnitude. A magnitude das seções de choque aumentam
conforme o tamanho das moléculas, como um resultado da metilação. Para a molécula de
2-metil-1,3-butadieno, nossos resultados não indicam a presença de um mı́nimo de RamsauerTownsend, conforme reportado por Szmytkowski et al.. Em nossa ICS o mı́nimo é apenas um
vale entre as duas ressonâncias. Mostramos ainda que o aumento da TCS a baixas energias
não se dá pelo dipolo permamente da molécula e sim pela existência de uma ressonância, que
não foi reportada pelos autores. A ICS para este sistema deixa claro que influência do dipolo
permanente no processo de espalhamento é pequena. Nas seções de choque diferenciais, re-
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portamos os padrões de onda encontrados para os três hidrocarbonetos. Para a molécula de
cadeia linear, C4 H6 , observamos uma maior contribuição da onda parcial f , enquanto que para
as moléculas de cadeia ramificada, C5 H8 e C6 H10 , a maior contribuição vem da onda parcial
d. Esses padrões de onda estão em acordo com outros estudos encontrados na literatura.
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Capı́tulo 5
Halofluorocarbonos (CF3Br e CF3I)
5.1

Introdução

Espalhamento de elétrons por moléculas de bromotrifluorometano (CF3 Br), trifluoroiodometano (CF3 I) e outros halofluorocarbonos tem sido foco de muitos estudos devido ao seu
uso como gases precursores de espécies quı́micas em plasmas de processamento, utilizados na
fabricação de dispositivos semi-condutores, filmes finos, circuitos integrados e nanomateriais.
Entretanto, a maioria dos gases de matéria prima presentes nestes plasmas, como por exemplo,
CF4 , C2 F6 , C3 F8 , CHF3 , c-C4 F8 , bem como CF3 Br, estão associados ao efeito estufa e são potenciais agentes causadores do aquecimento global, uma vez que absorvem radiação na região
do infravermelho e permanecem por longos tempos na atmosfera terrestre [7]. O CF3 Br, além
de absorver radiação infravermelha, é considerado um agente causador de degradação da camada de ozônio. Para contornar estes problemas, surge a necessidade de substituir estes gases
precursores de espécies quı́micas, por outros menos agressivos ao meio ambiente, como por
exemplo, o CF3 I, que apresenta um breve tempo de vida na atmosfera terrestre, devido ao processo de fotólise por radiação ultravioleta [78]. Portanto, o estudo destes sistemas se tornam
não só de importância tecnológica mas também de importância ambiental. Seções de choque de espalhamento de elétrons por estas moléculas são essenciais para modelar a dinâmica
dos plasmas de processamento e podem ajudar a compreender os processos dissociativos que
ocorrem nestes meios de descarga.
Nosso foco aqui é calcular as seções de choque de espalhamento de elétrons pelas moléculas
CF3 Br e CF3 I, ilustradas na figura 5.1, e investigar a existência de ressonâncias de forma, bem
como caracterizá-las quanto ao seu tipo e em quais posições em energia elas se situam. Por
fim, é discutido o efeito substitucional do átomo Br pelo I sobre as seções de choque e posições
das ressonâncias. Nossos resultados são comparados com os demais resultados teóricos e experimentais encontrados na literatura.
I. Rozum et al. [79] e L. G. Christophorou e J. K. Olthoff [80] revisaram extensivamente
os estudos realizados sobre colisões de elétrons por CF3 I. T. Oster e coautores [81] estudaram
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Figura 5.1: Estrutura geométrica das moléculas CF3 Br (esquerda) e CF3 I (direita).

a formação de ı́ons pela colisão de elétrons de baixa energia por moléculas de CF3 I em fase
gasosa e condensada. Os pesquisadores observaram a formação de ânions via dissociação por
elétron aprisionado. As ressonâncias foram localizadas em 0 e 3,8 eV, e foram associadas à ressonâncias de forma e de caroço excitado, respectivamente, sendo responsáveis pela formação
−
−
dos fragmentos CF3 +I− e CF−
3 +I, CF2 I+F , CF2 +FI , respectivamente. Os autores atribuem
a ambas ressonâncias um caráter do tipo σ∗ localizada ao longo da ligação C-I. Outro estudo
sobre dissociação do CF3 I por elétron aprisionado foi realizado por M. Heni e E. Illenberger
[82]. Os pesquisadores reportaram a presença de duas ressonâncias, situadas em 0 e 3,8 eV.
Segundo os autores, a primeira ressonância é responsável pela produção do I− , e a segunda
−
pela formação dos ı́ons F− , CF−
3 e FI . Além disso, os pesquisadores comentam que embora o
CF3 I seja capaz de formar um ı́on negativo estável devido a possuir eletroafinidade positiva, o
mesmo não foi detectado nos experimentos. T. Underwood-Lemons e coautores [83] mediram
pela primeira vez a seção de choque total de espalhamento de elétrons pelas moléculas CF3 Cl,
CF3 Br e CF3 I, para energias de impacto de 0,3-12 eV. Os autores reportaram a presença de
três ressonâncias para estas moléculas. Para o CF3 I, estruturas ressonantes aparecem na TCS,
uma abaixo de 1 eV, do tipo σ∗ (C-I) e associada à simetria A1 , e as outras centradas em 4,9
eV, sendo a estrutura composta de duas ressonâncias, uma como sendo de simetria A1 e caráter
σ∗ (C-F), e outra de simetria E, sendo esta do tipo π∗ (C-I). Para o CF3 Br, as estruturas ressonantes foram localizadas próximo de 0,9 eV, associada à simetria A1 , e de caráter σ∗ (C-Br)
e as demais centradas em 5,5 eV e atribuı́das a duas ressonâncias, a primeira de simetria A1
e caráter σ∗ (C-F) e a segunda, de simetria E e caráter π∗ (C-Br). T. Underwood-Lemons et
al. [84] fizeram posteriomente medidas de seções de choque dissociativas para o mesmo conjunto de moléculas, para energias de impacto menores que 6 eV. Segundo os autores, os picos
presentes nas seções de choque dissociativas estão relacionados às ressonâncias previamente
observadas nas TCSs. Entretanto, os picos ressonantes se localizaram em mais baixas energias,
por volta de 0,59 eV e 4,6 eV para o CF3 Br e, 0 eV e 4,2 eV para o CF3 I. Tal comportamento
é esperado para ressonâncias dissociativas largas presentes nestes sistemas. M.K. Kawada e
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67

coautores [85] mediram a seção de choque total de espalhamento de elétrons e pósitrons pela
molécula CF3 I, para energias de impacto menores que 600 eV. Os pesquisadores ainda empregaram o método múltiplo espalhamento contı́nuo (CMS, continuum multiple-scattering) para
calcular a seção de choque de espalhamento elástico, e o método Hartree Fock para descrever
a estrutura eletrônica da molécula. Os autores observaram um pico largo na TCS centrado
em 6 eV e associaram a ele uma combinação de duas ressonâncias de simetria A1 , localizadas em 4,32 e 8,87 eV a partir de cálculos de estrutura eletrônica. J. R. Francis-Staite et al.
[86] mediram a seção de choque diferencial e integral de espalhamento elástico de elétrons
com energias entre 10-50 eV, pela molécula CF3 I. H. Cho e coautores [87] realizaram um estudo experimental sobre espalhamento elástico de elétrons pelas moléculas CF3 H e CF3 I. Os
autores mediram a seção de choque diferencial e estimaram a seção de choque integral e de
transferência de momento (MTCS), para energias de 5, 10, 20, 30 e 50 eV. M. Kitajima et
al. [88] estudaram experimentalmente espalhamento elástico e inelástico de elétrons de baixa
energia por CF3 I. Seções de choque diferencial elástica (EDCS) e de excitação vibracional
(VEDCS) foram medidas pelos autores. Eles reportaram a existência de duas ressonâncias
próximas de 5 e 8 eV. EDCS e VEDCS também foram medidas por K. Sunohara et al. [89]
para o espalhamento de elétrons pelas moléculas CF3 Cl, CF3 Br e CF3 I, no intervalo de energia de 1,5-100 eV. De acordo com os pesquisadores, o pico localizado próximo de 8 eV na
VEDCS indica a existência de uma ressonância de forma e o aumento da EDCS para energias
abaixo de 3 eV para todas as moléculas pode ser explicado em termos da interação de longo
alcance do momento de dipolo permanente das mesmas. Além da estrutura próxima de 8 eV, é
possı́vel ver claramente outro pico em aproximadamente 5,5 eV para todos os sistemas. S. Marienfeld e coautores [90] fizeram um estudo experimental e teórico sobre DEA para a molécula
CF3 Br, para energias do elétron incidente abaixo de 2 eV. R. Kumar e coautores [91] estudaram dissociação por elétron aprisionado para a molécula CF3 Br, para energias de até 10 eV. Os
pesquisadores observaram uma formação dominante de Br− próximo de 0 eV e fragmentos de
Br− , F− , FBr− e CF2 Br− no intervalo de 3-5 eV. Os autores também reportaram a formação
de ı́ons de Br− e F− próximo de 8,1 eV. Eles atribuı́ram a formação de ı́ons próximo de 0 eV à
ocupação do elétron incidente no LUMO, de simetria A1 e caráter σ∗ (C-Br). No intervalo de
3-5 eV, o processo de DEA foi associado a duas ressonâncias de forma de energias próximas
uma da outra, sendo ambas de simetria A1 e relacionadas ao LUMO+1 e LUMO+2. Os ı́ons
gerados próximo de 8,1 eV foram relacionados a uma ressonância de forma de simetria A1 de
caráter σ∗ (C-F). L. R. Hargreaves et al. [92] mediram EDCS e estimaram a ICS e MTCS
para espalhamento elástico de elétrons de baixa energia por CF3 Br. M. H. F. Bettega e coautores [93] empregaram o método Schwinger multicanal com pseudopotenciais, na aproximação
estático-troca, para calcular a DCS, ICS e MTCS, para o espalhamento de elétrons por CF3 Cl,
CF3 Br e CF3 I, para energias de impacto de 5 até 30 eV. Os autores reportaram duas estruturas
ressonantes nas ICSs, a primeira na simetria E e a segunda na simetria A1 .
Neste capı́tulo apresentamos as seções de choque diferenciais e integrais, de espalhamento
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elástico de elétrons por CF3 Br e CF3 I, para energias de impacto de até 15 eV. As seções de
choque foram calculadas com o método SMCPP, nas aproximações SE e SEP. Empregamos
ainda o procedimento Born Closure para levar em conta o efeito de longo alcance do momento
de dipolo permanente destas moléculas, que se manifesta principalmente em baixas energias
na ICS e em baixos ângulos na DCS. Identificamos e caracterizamos as ressonâncias de forma
encontradas para estes sistemas e comparamos nossos resultados com os outros resultados
teóricos e experimentais encontrados na literatura.

5.2

Procedimentos computacionais

As geometrias dos halofluorocarbonos foram otimizadas com a base 3-21G+(2d) dentro da
aproximação MP2, com o uso do programa GAMESS [70]. Descrevemos a estrutura eletrônica
das moléculas com o método Hartree-Fock e utilizamos os pseudopotenciais de BHS [58] para
representar os núcleos e os elétrons de caroço dos átomos de carbono, flúor, bromo e iodo.
Utilizamos a base 6s5p2d, gerada conforme a referência [60], para descrever os elétrons de
valência de cada átomo. A tabela 5.1 mostra os expoentes das funções gaussianas cartesianas
usadas como base. Embora as moléculas tratadas aqui pertençam ao grupo pontual C3v , os
cálculos de estrutura eletrônica e de espalhamento foram realizados no grupo pontual Cs , pois
o SMCPP, como está implementado, lida apenas com grupos abelianos.
Empregamos os MVOs [56] gerados de um cátion de carga +4 para representar os orbitais
de partı́cula e de espalhamento.
Tabela 5.1: Expoentes das funções gaussianas cartesianas usadas para descrever os átomos de
carbono, flúor, bromo e iodo.

Expoente de cada função
Tipo Carbono
Flúor
Bromo
s
12,494080 12,54558 6,779740
s
2,470291 6,272790 1,070159
s
0,614027 1,576479 0,748707
s
0,184029 0,499283 0,202254
s
0,036799 0,150680 0,036220
s
0,013682 0,077101 0,009055
p
5,228869 9,852550 4,789276
p
1,592058 2,330403 1,856547
p
0,568612 0,462593 0,664700
p
0,210326 0,154197 0,265909
p
0,072250 0,051399 0,098552
d
0,603592 0,790820 0,477153
d
0,156753 0,181887 0,139024

Iodo
4,497056
1,034061
0,586050
0,229555
0,071496
0,036150
4,343653
1,065825
0,365993
0,118764
0,028456
0,267526
0,093270
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Para ambas as moléculas, o espaço de configurações das simetrias A0 e A0 0 foram construı́dos considerando todos os 16 orbitais de valência ocupados como orbitais de buraco e os
44 MVOs de menor energia como orbitais de partı́cula e de espalhamento, gerando um total
de 15615 configurações para a simetria A0 , com acoplamento de spin singleto e tripleto nas
excitações virtuais, e 7926 configurações para A0 0 , considerando acoplamento de spin singleto.
Para descrever de maneira apropropriada a interação de longo alcance do potencial de dipolo
das moléculas, utilizamos o procedimento Born Closure para as amplitudes de espalhamento.
Os valores dos momentos de dipolo calculados para o CF3 Br e CF3 I são 1,56D e 2,18D, respectivamente. Uma vez que a influência do potencial de dipolo se torna mais intensa para
baixas energias, o valor de lmax decresce para este caso e assim, lmax passa a depender da energia do elétron incidente. Nossas seções de choque diferencias sem e com o procedimento Born
Closure passam a concordar a partir do ângulo de espalhamento de 28◦ através da escolha de
uma determinado lmax . Para o CF3 Br empregamos lmax = 3 para energias até 3,9 eV, lmax = 4
de 4 a 4,9 eV, lmax = 5 de 5 a 11,9 eV, lmax = 6 de 12 a 12,5 eV e lmax = 7 de 13 a 15 eV. No
caso da molécula CF3 I, nós utilizamos lmax = 1 para energias até 1,9 eV, lmax = 3 de 2 a 4,9
eV, lmax = 4 de 5 a 7,9 eV, lmax = 5 de 8 a 8,9 eV, lmax = 6 de 9 a 10,9 eV e lmax = 7 de 11 a
15 eV.

5.3

Resultados e discussões

Nas figuras 5.2 e 5.3 são mostradas as seções de choque integrais calculadas nas aproximações SE e SEP, sem e com o procedimento Born Closure, para as moléculas CF3 Br e
CF3 I. Seções de choque totais experimentais, medidas por M. K. Kawada el [85] e sugerida
por L. G. Christophorou e J. K. Olthoff [80] são também mostradas para comparação. Estruturas pronunciadas podem ser observadas nas seções de choque para ambas as moléculas.
Na aproximação SE, identificamos três ressonâncias de forma para o CF3 Br, localizadas em
2,2, 6,7 e 10,9 eV. Ao incluir efeitos de polarização da molécula alvo pela presença do elétron
incidente (aproximação SEP), as ressonâncias observadas na aproximação SE se movem para
energias mais baixas, apresentando-se em 4,1 eV e 8 eV. A primeira ressonância, localizada
em 2,2 eV, desapareceu da seção de choque com a inclusão da polarização. Isso indica a possibilidade da ressonância ter se tornado um estado ligado. Como o potencial de polarização é
atrativo, isso equivale a fazer com que o poço da figura 3.4 afunde e conquentemente diminuir
a energia da ressonância. Em certos casos, o poço pode se tornar atrativo o suficiente para
tornar o estado ressonante em um estado ligado. As ressonâncias de forma localizadas em 4,1
eV e 8 eV na aproximação SEP estão em razoável acordo com os resultados de K. Sunohara
et al. [89] e T. Underwood-Lemons et al. [83, 84]. K. Sunohara e coautores observaram
uma estrutura ressonante por volta de 8 eV na seção de choque vibracional, e associaram a
esta estrutura uma ressonância de forma. Além deste pico reportado, é possı́vel ver uma outra

70
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estrutura próximo de 5,5 eV. T. Underwood-Lemons et al. observaram nas TCSs estruturas
ressonantes localizadas próximo de 0,9 eV, de simetria A1 e caráter σ∗ (C-Br) e centradas em
5,5 eV, de simetrias A1 e E, de caráter σ∗ (C-F) e π∗ (C-Br), respectivamente. Nas seções de
choque dissociativas as ressonâncias se apresentaram em menores energias, por volta de 0,59
eV e 4,6 eV [84]. A diferença entre os nossos resultados para as posições das ressonâncias
e os resultados experimentais indica que o procedimento empregado para incluir efeitos de
polarização precisa ser revisto, uma vez que as ressonâncias parecem estar super correlacionadas, ou seja, muito abaixo do valor experimental, principalmente para o caso da primeira e
segunda ressoância. Embora precisemos abordar uma nova estratégia de polarização, nossos
resultados em conjunto com os resultados prévios [93] indicam que a estrutura larga observada
na TCS [83] por volta de 5,5 eV, atribuı́da a duas ressonâncias, de simetria A1 e E, na verdade
parece ser oriunda apenas de uma única ressonância de simetria E, conforme apontam nossos
resultados que serão apresentados mais adiante. Além disso, na TCS dos autores é possı́vel
identificar uma estrutura larga e sutil próximo de 8 eV da qual os autores não comentam, que
pode estar relacionada com a nossa terceira ressonância de simetria A1 .
Observamos para a molécula CF3 I a presença de três ressonâncias de forma, localizadas
em 0,6, 6,2 e 10,8 eV, na aproximação SE. Na aproximação SEP, as ressonâncias se situam
em 3,7 eV e 8 eV. Assim como no caso do CF3 Br, a primeira ressonância localizada em 0,6
eV na aproximação SE, desapareceu da seção de choque na aproximação SEP, indicando um
possı́vel estado ligado. As estruturas que aparecem na região da ressonância de maior energia
são chamadas de pseudoressonâncias. Estas estruturas não fı́sicas surgem na seção de choque
quandos os estados excitados do alvo, que estariam abertos nestas energias de impacto, são
tratados como fechados, que é o nosso caso, pois estamos considerando aqui apenas o canal
elástico. Em cálculos com acoplamento multicanal, as pseudoressonâncias desaparecem e a
seção de choque exibe um comportamento mais suave [94, 95]. As ressonâncias de forma situadas em 3,7 eV e 8 eV na aproximação SEP estão em razoável acordo com os resultados de M.
Kitajima et al. [88], T. Underwood-Lemons et al. [83] e K. Sunohara et al. [89]. M. Kitajima
e coautores reportaram evidências de duas ressonâncias de forma localizadas próximas de 5
e 8 eV. T. Underwood-Lemons e coautores observaram na TCS duas estruturas ressonantes,
associadas à três ressonâncias. A primeira estrutura localiza-se próximo de 0 eV e a outra
centrada em 4,9 eV, sendo esta última uma estrutura larga composta de duas ressonâncias, de
simetria a1 e caráter σ∗ (C-F), e outra de simetria e, com um caráter π∗ (C-I). Nas seções de
choque dissociativas, estas ressonâncias se apresentaram em energias mais baixas, aproximadamente em 0 e 4,2 eV. K. Sunohara et al. observaram picos na seção de choque vibracional
em aproximadamente 5,5 e 8 eV. Aqui também temos evidências de que os nossos cálculos na
aproximação SEP estão supercorrelacionando as ressonâncias. Além da diferença dos nossos
resultados para as posições das ressonâncias em relação aos diversos resultados experimentais,
existe também uma diferença na atribuição da simetria das ressonâncias. Mostramos mais adiante que a segunda e a terceira ressonância são oriundas das simetrias E e A1 , respectivamente.

5.3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
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Figura 5.2: Seção de choque integral de espalhamento de elétrons por CF3 Br.
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Figura 5.3: Seção de choque integral de espalhamento de elétrons por CF3 I.
Para levar em conta de modo mais adequado a interação de longo alcance do dipolo permanente das moléculas, que é truncada pelas gaussianas usadas como funções de base, empregamos o procedimento Born Closure para a amplitude de espalhamento. Para ambas moléculas
observamos um grande aumento nas ICSs em baixas energias na aproximação SEP-BORN,
sendo este, uma consequência da interação do potencial de longo alcance do dipolo permanente com o elétron incidente de baixa energia. Podemos ver para a molécula CF3 I um bom
acordo entre a nossa seção de choque integral na aproximação SEP e as TCSs de M. K. Kawada
et al [85] e L. G. Christophorou e J. K. Olthoff [80], em formato e magnitude. A seção de cho-
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que com a inclusão do procedimento Born Closure fica superestimada em relação às TCSs,
pois os valores dos momentos de dipolo calculados, 1,56D (CF3 Br) e 2,18D (CF3 I), estão
acima dos valores experimentais [96], 0,650D (CF3 Br) e 1,048D (CF3 I). Embora exista esta
diferença entre as curvas SEP-BORN e TCSs experimental, um melhor acordo é observado
entre as seções de choque diferenciais calculadas com a inclusão do procedimento Born Closure, mostradas nas figuras 5.6, 5.7 e 5.8, e os outros resultados experimentais encontrados da
literatura.
A decomposição por simetria da seção de choque integral para ambas as moléculas é mostrada nas figuras 5.4 e 5.5. Deste modo podemos identificar em quais simetrias as estruturas
ressonantes se apresentam. Nossos resultados para as posições das ressonâncias estão resumidos nas tabelas 5.2 e 5.3.
Tabela 5.2: Posições das ressonâncias (em eV) nas aproximações SE e SEP para a molécula
CF3 Br. As energias de aprisionamento vertical (VAEs) calculadas através da lei de escala da
referência [67] são também mostradas.

CF3 Br
SE
SEP
VAE
Ref. [83]
Ref. [89]

σ∗1
π∗2
2,2
6,7
-0,073
4,1
0,074
0,9
5,5
∼ 5,5

σ∗3
10,9
8
8,780
∼8

Tabela 5.3: Posições das ressonâncias (em eV) nas aproximações SE e SEP para a molécula
CF3 I.

CF3 I
SE
SEP
Ref. [83]
Ref. [88]
Ref. [89]

σ∗1
π∗2
0,6
6,2
-1,37
3,7
∼0
4,9
∼5
∼ 5,5

σ∗3
10,8
8
∼8
∼8

Para o CF3 Br, notamos na figura 5.4, dentro da aproximação SE, três estruturas ressonantes
na simetria A0 , centradas aproximadamente em 2,2, 6,7 e 10,9 eV, e uma estrutura ressonante
centrada em aproximadamente 6,7 eV na simetria A0 0 . Na aproximação SEP, estas estruturas
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se localizam próximo de 4,1 e 8 eV, na simetria A0 , e em 4,1 eV na simetria A0 0 . As estruturas
que se apresentam nas duas simetrias por volta de 6,7 eV na aproximação SE e 4,1 eV na
aproximação SEP, estão associadas à simetria E, duplamente degenerada do grupo C3v . As
demais estruturas que se apresentam somente na simetria A0 do grupo Cs , pertencem à simetria A1 do grupo C3v . Nota-se que ao levar em conta a polarização da molécula a primeira
ressonância da simetria A0 desaparece da seção de choque, indicando portanto, um possı́vel
estado ligado. Para investigar esta hipótese, diagonalizamos o hamiltoniano de N+1 elétrons
na base de simetria A0 e encontramos um autovalor de -0,073 eV, confirmando a existência de
um estado ligado, em desacordo com um resultado da literatura [97] do qual reporta uma VAE
positiva para esta molécula. Além disso, a TCS medida por T. Underwood et al. [83] dá um
forte indı́cio de que este estado é ressonante. É preciso, portanto, polarizar menos o alvo para
que a primeira ressonância não fique supercorrelacionada e não se torne um estado ligado.
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Figura 5.4: Seção de choque integral de espalhamento de elétrons por CF3 Br das simetrias A0
e A0 0 .
No caso da molécula CF3 I, podemos observar na aproximação SE, três ressonâncias na
simetria A0 , sendo a primeira localizada em 0,6 eV e as outras duas centradas por volta de 6,2
eV e 10,8 eV, e apenas uma estrutura ressonante na simetria A0 0 , centrada aproximadamente
em 6,2 eV. Ao levar em conta a distorção da nuvem eletrônica na aproximação SEP, as ressonâncias presentes na aproximação SE nas posições 0,6, 6,2 e 10,8 eV de simetria A0 e 6,2
eV de simetria A0 0 , se movem para energias menores, localizando-se em 3,7 eV e centrada
em aproximadamente 8 eV, na simetria A0 , e em 3,7 eV na simetria A0 0 . A análise da autofase nos mostra que a estrutura que aparece próximo da energia zero na aproximação SEP não
é a primeira ressonância da aproximação SE. Acreditamos que esta estrutura advém de uma
deficiência do alcance da nossa função de base, pois a seção de choque deveria continuar crescendo ao invés de cair de repente. Suspeitamos portanto, que a primeira ressonância presente
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Figura 5.5: Seção de choque integral de espalhamento de elétrons por CF3 I das simetrias A0 e
A0 0 .
na aproximação SE se tornou um estado ligado. Assim como no caso do CF3 Br, diagonalizamos o hamiltoniano de N+1 elétrons na base de simetria A0 e obtivemos um autovalor de -1,37
eV, confirmando a presença de um estado ligado, em desacordo com os resultados de VAE
positiva próxima de zero encontrado na literatura para esta molécula [97]. Aqui também podemos ver que estamos supercorrelacionando as ressonâncias. As ressonâncias que aparecem
na mesma energia nas duas simetrias, correspondem à simetria E do grupo C3v , enquanto que
as outras ressonâncias que apenas se apresentam na simetria A0 , correspondem à simetria A1
do C3v .
Além da análise de decomposição por simetria da ICS, realizamos cálculos de estrutura
eletrônica na aproximação Hartree-Fock para gerar as figuras dos orbitais moleculares desocupados, onde o elétron do contı́nuo é capturado temporariamente. Para isso, utilizamos a
base compacta 3-21G(d) conforme implementada no pacote GAMESS [70]. Esta base foi escolhida, pois ela está disponı́vel tanto para o bromo quanto para o iodo. Os orbitais constam
nas figuras 5.9 e 5.10. Podemos ver que para ambas moléculas o LUMO possui um caráter σ∗
(C-X, X = Br ou I), o LUMO+1 apresenta um caráter misto entre π∗ e σ∗ ao longo das ligações
C-F, porém o caráter π∗ é bem definido ao longo da ligação C-X (X = Br ou I) e, o LUMO+2
tem caráter σ∗ (C-F). Para estimar a energia da ressonância σ∗ fizemos uso de leis empı́ricas
de escala. Para a molécula CF3 Br utilizamos a lei de escala proposta por S. A. Pshenichnyuk
et al. [67]. Os resultados obtidos, constam na tabela 5.2, e demonstram um acordo razoável
com os resultados obtidos dos cálculos de espalhamento via SMC e também com os demais
resultados encontrados na literatura.
Nas figuras 5.6 e 5.7 comparamos nossos resultados para a seção de choque diferencial de
espalhamento de elétrons por CF3 Br em diferentes nı́veis de aproximação com os resultados
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Figura 5.6: Seção de choque diferencial de espalhamento de elétrons por CF3 Br para energias
de impacto de 2-12 eV.

experimentais de K. Sunohara et al. [89] e L. R Hargreaves et al. [92]. Para energias de 2 eV
até 10 eV vemos um bom acordo entre nossos resultados nas aproximações SEP e SEP-BORN
principalmente para as energias de 3, 5, 6, 8 e 10 eV com os resultados experimentais de K.
Sunohara. Em 2 e 4 eV há um certo desacordo que pode ser explicado, no caso de 4 eV, pela
existência de uma ressonância nesta região de energia nos cálculos dentro da aproximação
SEP. É possı́vel notar que o resultado na aproximação SE está em bom acordo com o resultado experimental, pois neste caso não há estrutura ressonante próximo de 4 eV. Para energias
superiores a 12 eV os cálculos nas aproximações SE e SEP coincidem, pois nestas energias
os efeitos de distorção da nuvem eletrônica da molécula não são tão intensos como em baixas
energias. O aumento das seções de choque diferenciais em baixos ângulos na aproximação
SEP-BORN advém da interação de longo alcance do dipolo. Para energias de 15, 20, 25 e
30 eV observamos ainda um bom acordo entre os nossos resultados em todos os nı́veis de
aproximações (SE, SEP e SEP-BORN) com os resultados de K. Sunohara e L. R. Hargreaves.
Em 40 e 50 eV o desacordo é evidente a partir de ângulos intermediários. Nestas energias
mais altas, canais inelásticos já estão abertos, porém os mesmos são tratados como fechados
em nossos cálculos. Estudos com acoplamento multicanal [94, 95] mostram que as seções de
choque diferenciais se tornam menores em magnitude pela perda de fluxo do canal elástico
para canais inelásticos abertos e consequentemente se aproximam das seções de choque diferenciais experimentais. Observamos padrões de onda d nas DCSs a partir de 4 eV, se tornando
mais evidente em 8 eV até 14 eV. Em 15 eV começamos a notar uma certa mistura de ondas
parciais d e f e em 20 eV o padrão de onda f se torna mais aparente.
Comparamos nossos resultados teóricos em diferentes nı́veis de aproximação (SE, SEP e
SEP-BORN) para a molécula CF3 I, com os resultados experimentais [86, 87, 88] previamente
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Figura 5.7: Seção de choque diferencial de espalhamento de elétrons por CF3 Br para energias
de impacto de 13-50 eV.

mencionados. Há em geral um bom acordo entre as nossas seções de choque diferenciais
e as experimentais, com a exceção dos resultados de J. R. Francis-Staite et al. [86], que
também não estão em concordância com os outros resultados experimentais [87, 88]. Um
acordo razoável com os nossos resultados é visto apenas em 15 eV. A interação de longo
alcance do dipolo permanente das moléculas se manifesta em baixos ângulos de espalhamento
nas DCSs. Nas regiões de 4 e 8 eV temos a presença de ressonâncias, que se apresentam na
ICS, figura 5.3. Observamos para este sistema um padrão de onda do tipo d para energias de
3-10 eV, uma mistura de ondas parciais d e f em 12 eV, e um padrão de onda f em 15 eV.
O efeito substitucional do átomo de bromo pelo átomo de iodo sobre a interação elétron
molécula pode ser visto nas posições e nas larguras das ressonâncias σ∗1 , π∗2 e σ∗3 , na magnitude
das seções de choque e nos padrões de onda observados nas DCSs. Nas tabelas 5.2 e 5.3
notamos que o átomo de iodo estabiliza as posições das ressonâncias σ∗1 e π∗2 do CF3 I em
relação às posições da molécula CF3 Br. Notamos também, que o iodo causa um aumento na
largura (menor tempo de vida) das ressonâncias π∗2 e σ∗3 e uma diminuição da largura (maior
tempo de vida) da σ∗1 , em relação as larguras das ressonâncias da molécula CF3 Br. É esperado
para o CF3 I uma maior polarizabilidade em relação ao CF3 Br, devido ao iodo ser maior que o
bromo. Isto faz com que o potencial seja mais atrativo, estabilizando as ressonâncias. Além
disso, o alcance do potencial do CF3 I também deve ser maior, fazendo com que ondas parciais
maiores passem a contribuir nas seções de choque de espalhamento. A ressonância de maior
energia, σ∗3 , não sofre uma alteração significativa em sua posição através da substituição dos
halogênios. Cálculos de estrutura eletrônica corroboram com esta observação. A energia
do orbital vazio associada a esta ressonância praticamente não se altera quando trocamos os
halogênios. O perfil dos orbitais ressonantes e a pouca contribuição do halogênio mais pesado
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Figura 5.8: Seção de choque diferencial de espalhamento de elétrons por CF3 I para energias
de impacto de 3-15 eV.

Figura 5.9: Orbitais desocupados do CF3 Br, onde o elétron é capturado. Canto superior esquerdo (orbital LUMO [a1 ]), canto superior direito (LUMO+1 [e]), canto inferior esquerdo
(LUMO+1 [e]) e canto inferior direito (LUMO+2 [a1 ]).
explica as tendências observadas.
Nas ICSs fica evidente que a sua magnitude é maior no caso da molécula CF3 I do que no
caso da molécula CF3 Br. Isto ocorre devido ao tamanho e o momento de dipolo do CF3 I ser
maior que o tamanho e o momento de dipolo do CF3 Br. As DCSs de ambas moléculas são
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Figura 5.10: Orbitais desocupados do CF3 I, onde o elétron é capturado. Canto superior esquerdo (orbital LUMO [a1 ]), canto superior direito (LUMO+1 [e]), canto inferior esquerdo
(LUMO+1 [e]) e canto inferior direito (LUMO+2 [a1 ]).
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Figura 5.11: Comparação das seções de choque diferenciais de espalhamento de elétrons por
CF3 Br e CF3 I.
bastante similiares e demonstram os mesmos padrões de onda para a maior parte das energias
de impacto. As diferenças surgem para as energias de 3, 12 e 15 eV. Em 3 eV o padrão de
onda d é mais evidente para o CF3 I do que para o CF3 Br, em 12 eV há uma mistura de ondas
parciais d e f para o CF3 I, sendo que para o CF3 Br o padrão de onda d se mantém, e por
fim, em 15 eV observamos um padrão de onda f no CF3 I e uma mistura de padrões de onda
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d e f para o CF3 Br. Ao analisar as DCSs no mesmo gráfico, na figura 5.11, percebemos um
certo “adiantamento”dos padrões de onda da molécula CF3 I em relação aos do CF3 Br, ou seja,
maiores valores do número quântico l surgem em menores energias para o CF3 I do que para o
CF3 Br. Conforme já mencionado, o átomo de iodo faz com que alcance do potencial aumente,
de maneira que ondas parcias com maior momento angular passem a contribuir mais na seção
de choque de espalhamento.

5.4

Conclusões

Apresentamos as seções de choque diferenciais e integrais, de espalhamento de elétrons
pelas moléculas CF3 Br e CF3 I. Observamos para ambas as moléculas a presença de três ressonâncias de forma, de simetrias A1 (duas ressonâncias) e E (uma ressonância) na aproximação
SE e apenas duas na aproximação SEP, de modo que a primeira ressonância de cada sistema,
presente na representação irredutı́vel totalmente simética A1 , se tornou um estado ligado, em
desacordo com alguns resultados presentes na literatura, que dão fortes indı́cios de que este
estado é ressonante. A posição da segunda e terceira ressonância estão em acordo razoável
com os resultados experimentais encontrados na literatura. Uma nova estratégia precisa ser
elaborada para polarizar de maneira adequada as moléculas alvo para que as ressonâncias não
fiquem supercorrelacionadas. Nossas seções de choque por simetria evidenciam que a primeira
e a terceira ressonância são oriundas da simetria A1 , enquanto que a segunda ressonância, pertence a simetria E duplamente degenerada do grupo C3v . Através de cálculos de estrutura
eletrônica pudemos classificar o caráter das três estruturas ressonantes como sendo σ∗1 , π∗2 e
σ∗3 , respectivamente. A seção de choque integral de espalhamento de elétrons por CF3 I na
aproximação SEP está em bom acordo com a seções de choque totais, medida e estimada, em
formato e magnitude. Na aproximação SEP-BORN a seção de choque integral fica superestimada em relação as TCSs experimentais. As seções de choque diferenciais para ambas as
moléculas, em todos os nı́veis de aproximação, de modo geral apresentam um bom acordo com
as DCSs experimentais. Uma análise comparativa entre as seções de choque dos dois haloflurocarbonos mostram similaridades e diferenças entre eles. As formas das seções de choque
integrais são parecidas, porém as ressonâncias de mais baixa energia tendem a serem estabilizadas com a substituição do átomo de bromo pelo iodo. Entretanto, a posição da ressonância
de energia mais alta se altera de apenas 0,1 eV na aproximação SE e na aproximação SEP a
estrutura ressonante se torna bem mais larga no caso do CF3 I, centrando-se em aproximamente
8 eV, na mesma posição para o caso da molécula CF3 Br. A diferença de magnitude entre as
ICSs existe e advém dos tamanhos e momentos de dipolo das moléculas serem diferentes. As
DCSs dos dois sistemas apresentam um padrão de onda bem definido do tipo d para energias
de 4 a 10 eV e, para energias maiores que 10 eV existe uma diferença nos padrões de onda
das duas moléculas. Em 12 eV observamos uma mistura de ondas parciais d e f para o CF3 I
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enquanto que para o CF3 Br o padrão de onda d se manteve. Em 15 eV observamos um padrão
de onda f para o CF3 I e uma mistura de ondas paciais d e f para o CF3 Br. Ondas parciais
maiores tendem a serem mais evidentes para o CF3 I, como consequência do alcance do seu
potencial ser maior do que para o caso do CF3 Br.

Capı́tulo 6
Hexafluorpropileno (C3F6)
6.1

Introdução

A molécula de hexafluorpropileno (C3 F6 ), assim como o trifluorometano (CF3 I), é relevante pelo seu uso em técnicas de corrosão via plasmas de processamento e por ser um gás
com baixo potencial de aquecimento global, comparado com outros gases comumente utilizados na indústria, como CF4 , C2 F6 , C3 F8 ,c-C4 F8 , SF6 , entre outros, que são potenciais agentes
causadores do aquecimento global. C3 F6 possui ainda um pequeno tempo de vida médio anual
na atmosfera, de aproximadamente 6 dias [98]. Deste modo, o hexafluorpropileno pode ser
uma boa alternativa para substituir os gases com alto potencial de aquecimento global. Nosso
objetivo neste capı́tulo é apresentar o estudo realizado em conjunto com o grupo experimental
do professor Murthada A. Khakoo da California State University, Fullerton, sobre espalhamento elástico de elétrons pela molécula C3 F6 . As seções de choque diferenciais, integrais
e de transferência de momento são comparadas com os resultados experimentais de M. A.
Khakoo et al. As posições das ressonâncias de forma são também comparadas com os demais
resultados encontrados na literatura, que serão descritos na sequência.
Seções de choque totais de espalhamento de elétrons por C3 F6 foram medidas por C.
Szmytkowski e coautores [99] e C. Makochekanwa et al. [100]. C. Szmytkowski e coautores resportaram a existência de duas ressonâncias na TCS, a primeira centrada em 3,2 eV
e a segunda localizada em 9,5 eV. C. Makochekanwa et al. observaram ressonâncias na TCS
em 1,2 eV, 3,6 eV (π∗ , atribuı́da pelos autores), e por volta de 8,5 eV, 14-22 eV e 30 eV.
P. W. Harland e J .C. J. Thynne [101], estudaram a formação de ı́ons negativos por impacto
de elétrons no intervalo de energia 1-15 eV. Os autores atribuı́ram a formação do ı́on F− à
ressonâncias localizadas em 3,3, 6,9, 8,2, 12,1 e 14,1 eV. O ı́on C3 F−
5 , foi relacionado à res−
sonâncias situadas em 3,5 e 6,9 eV, o CF3 associado a uma ressonância localizada em 6,9 eV,
e o C3 F−
3 associado à ressonâncias localizadas em 5,7 e 6,9 eV. C. Lifshitz e R. Granjower
[102], investigaram o processo de dissociação por elétron aprisionado pelas moléculas CF4 ,
C2 F4 , C3 F6 e 2-C4 F8 , com uma resolução experimental inferior ao da referência [101]. Os
81
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autores reportaram a presença de ressonâncias em 2,6, 6,45 e 11,9 eV, associadas à formação
do ı́on F− e, em 2,85 e 6,45 eV, relacionadas à formação do ı́on C3 F−
5 . M. A. Khakoo reporta
duas ressonâncias, localizadas em 3,3 e 11,5 eV.

6.2

Procedimentos computacionais

Os cálculos de estrutura eletrônica e de espalhamento foram realizados na geometria de
equilı́brio da molécula C3 F6 , mostrada na figura 6.1, a qual pertence ao grupo pontual Cs . Para
o cálculo de otimização de geometria utilizamos a base aug-cc-pVDZ dentro da aproximação
MP2, conforme implementado no pacote GAMESS [70]. Os cálculos de estrutura eletrônica
da molécula foram realizados com o método Hartree-Fock, com um conjunto de funções de
base 5s5p3d, geradas de acordo com a referência [60], para representar os elétrons de valência
dos átomos de carbono e flúor. Na tabela 6.2 constam os expoentes das funções de base para
cada átomo.
Utilizamos os MVOs [56] gerados a partir da diagonalização do operador de Fock de um
cátion de carga +4 para representar os orbitais de partı́cula e de espalhamento. Para construir
o espaço de configurações das simetrias A0 e A0 0 , consideramos todos os 27 orbitais ocupados
como orbitais de buraco, para ambas simetrias, e os 32 MVOs de mais baixa energia como
orbitais de partı́cula e de espalhamento para a simetria A0 , e para a simetria A0 0 consideramos
os 33 MVOs de mais baixa energia como orbitais de partı́cula e espalhamento, gerando um
total de 14483 configurações para a representação irredutı́vel A0 e 14263 configurações para
a A0 0 . Levamos em conta acoplamento de spin singleto e tripleto nas excitações virtuais para
ambas as simetrias.

Figura 6.1: Geometria da molécula C3 F6 .
Para levar em conta de maneira adequada a interação de longo alcance do dipolo permanente da molécula C3 F6 , empregamos o procedimento Born Closure para a amplitude de
espalhamento. O valor calculado para o momento de dipolo permanente da molécula foi de
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aproximadamente 1,15 D, em bom acordo com o resultado de 1,015 D da referência [103]. O
efeito de longo alcance do dipolo permanente da molécula se torna mais intenso para baixas
energias de impacto e para pequenos ângulos de espalhamento. Para os cálculos realizados na
aproximação SE utilizamos lmax = 2 para energias até 1,9 eV, lmax = 3 de 2 a 2,9 eV, lmax = 4
de 3 a 7,9 eV, lmax = 5 de 8 a 9,9 eV, lmax = 6 de 10 a 11,9 eV, lmax = 7 de 12 a 12,5 eV e
lmax = 8 de 13 a 20 eV. Na aproximação SEP usamos lmax = 1 até 1 eV, lmax = 3 de 1,01 a 3,9
eV, lmax = 4 de 4 a 4,9 eV, lmax = 5 de 5 a 6,9 eV, lmax = 6 de 7 a 11,9 eV e lmax = 7 de 12
a 20 eV. Assim como nos casos anteriores, os valores de lmax foram escolhidos fazendo uma
análise comparativa entre as DCSs com e sem o procedimento Born closure, de modo que as
DCSs passassem a coincidir a partir de um determinado ângulo de espalhamento.
Tabela 6.1: Expoentes das funções gaussianas cartesianas empregadas para os átomos de carbono e flúor.

Expoente de cada função
Tipo Carbono
Flúor
s
12,494080 16,058780
s
2,470286
5,920242
s
0,614028
1,034907
s
0,184028
0,316843
s
0,039982
0,065203
p
5,228869
9,852550
p
1,592058
2,330403
p
0,568612
0,462593
p
0,210326
0,154197
p
0,072250
0,051399
d
1,794795
2,198622
d
0,420257
0,576811
d
0,101114
0.166254

6.3

Resultados e discussões

Apresentamos na figura 6.2 a seção de choque por simetria nas aproximações SE e SEP.
A decomposição por simetria é vantajosa pois podemos incluir efeitos de polarização separadamente para cada simetria, trazendo mais flexibilidade para os cálculos, e classificar as
estruturas ressonantes quanto à sua simetria. Identificamos a presença de cinco estruturas ressonantes nas seções de choque, sendo duas oriundas da simetria A0 0 e três da simetria A0 . Na
aproximação SE estas estruturas estão centradas em 3,3 e 10 eV na simetria A0 0 e, em 5,7, 8,4
e 12,2 eV na simetria A0 . Na aproximação SEP, as ressonâncias da simetria A0 0 se estabilizam
e se localizam em 1,13 eV e próximo de 7,1 eV, enquanto que as ressonâncias presentes na

84
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simetria A0 0 , se localizam em 2,5, 5,4 e 9,6 eV. A estrutura em 6.6 eV (SEP) presente na A0
tem origem em uma estrutura sutil localizada na região próxima de 10 eV (SE). Estruturas
instáveis que aparecem em ambas simetrias, a partir de aproximadamente 10,6 eV e 8,2 eV
nas A0 e A0 0 , respectivamente, são chamadas de pseudoressonâncias e surgem por tratarmos
como fechados, canais que nestas energias já estariam abertos. Nos cálculos com acoplamento
multicanal [94, 95], estas estruturas desaparecem e a seção de choque elástica se suavizam.
Nossos resultados estão resumidos na tabela 6.2 em conjunto com os resultados experimentais
previamente mencionados.
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Figura 6.2: Seções de choque das representações irredutı́veis A0 (esquerda) e A0 0 (direita).
A seção de choque integral obtida pela soma direta das seções de choque das representações
irredutı́veis A0 e A0 0 e a seção de choque de transferência de momento, são mostradas nas figuras 6.3 e 6.4, respectivamente. As ressonâncias presentes em cada representação irredutı́vel
podem ser observadas tanto na ICS quanto na MTCS. A ICS experimental de M. A. Khakoo
et al., obtida pela integração da DCS extrapolada para pequenos e grandes ângulos de espalhamento e as TCS medidas por C. Makochekanwa et al. [100] e C. Szmytkowski e coautores
[99], são também mostradas para comparação. A interação de longo alcance do dipolo, se manisfesta intensamente na ICS (SEP+BORN) para baixas energias de impacto, onde o elétron
passa mais tempo interagindo com a molécula alvo e possui um comprimento de onda grande,
fazendo com que a magnitude da seção de choque aumente. No caso da seção de choque de
transferência de momento, é dado menos contribuição para o caso de espalhamento a baixos
ângulos e por isso o efeito do dipolo é atenuado. Nossos resultados na aproximação SEP estão
em bom acordo com os resultados experimentais de M. A. Khakoo, principalmente a partir de
10 eV. Para energias menores que 10 eV, temos a presença de ressonâncias que não foram observadas por M. A. Khakoo et al. e o pequeno número de dados dificulta a realização de uma
análise comparativa mais profunda. A ressonância de menor energia, observada pelos autores
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em 3,3 eV, está localizada em 2,5 eV na aproximação SEP. Os autores ainda reportam uma ressonância em 11,5 eV, que não pode ser observada claramente em nossos cálculos, pois nesta
energia já temos a presença de pseudoressonâncias, o que dificulta a análise. A aproximação
de núcleos fixos empregada nos cálculos de espalhamento, a qual ignora processos de vibração
dos núcleos, faz com que a magnitude da seção de choque na região da ressonância se torne
relativamente maior que a magnitude da seção de choque experimental, além de tornar a estrutura ressonante mais fina (maior tempo de vida). Uma boa concordância é também observada
entre as nossas curvas SEP e SEP+BORN e a TCS de Szmytkowski, exceto em baixas energias,
onde predomina a interação de longo alcance do dipolo. As estruturas ressonantes reportadas
por C. Szmytkowski em 3,2 e 9,5 eV estão em bom acordo com as ressonâncias por nós observadas em 2,5 e 9,6 eV. A TCS medida por C. Makochekanwa et al. está subestimada em
relação aos nossos resultados e aos de C. Szmytkowski e M. A. Khakoo. Entretanto, há um
excelente acordo entre a ressonância presente na aproximação SEP em 1,13 eV e em 1,2 eV na
TCS medida por C. Makochekanwa et al. C. Makochekanwa e coautores reportam ainda picos
na TCS em aproximadamente 8,5 eV, na região de 14-22 eV e uma larga estrutura em 30 eV,
não mostrada na figura 6.3, que podem estar associadas a formação de diversos ı́ons negativos
observados por P. W. Harland e J .C. J. Thynne [101], e C. Lifshitz e R. Granjower [102]. As
nossas ressonâncias, localizadas em 2,5, 5,4, 7,1 e 9,6 eV na aproximação SEP também podem
estar associadas a estas produções de diferentes ânions via DEA, uma vez que se encontram
nas faixas de energias onde ocorrem as dissociações.
Tabela 6.2: Posições das ressonâncias em eV na aproximação SEP em comparação com as
posições experimentais observadas. É também apresentada a energia de aprisionamento vertical (VAE) calculada.

SMCPP (SEP)

Ref. [100]

Ref. [99]

M. A. Khakoo

VAE

1,13 (π∗ )
2,5 (A0 )
5,4 (A0 )
7,1 (A0 0 )
9,6 (A0 )
-

1,2
3,6 (π∗ )
8,5
-

3,2
-

3,3
11,5

1,0
-

9,5
-

Na figura 6.5, mostramos as seções de choque diferenciais de espalhamento de elétrons
por C3 F6 , nas aproximações SE+BORN e SEP+BORN. Os resultados experimentais de M. A.
Khakoo e C. Makochekanwa [100] também são mostrados para comparação. Para energias
abaixo de 12 eV, há em geral um excelente acordo entre os nossos resultados na aproximação
SEP+BORN e os resultados experimentais. Neste regime de energia, efeitos de distorção da
nuvem eletrônica da molécula alvo se tornam importantes. Para energias acima de 12 eV, as
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curvas SE+BORN e SEP+BORN passam a coincidir, revelando que nestas energias tal efeito
de distorção já não é tão significativo. O desacordo para altos ângulos de espalhamento em 2
eV pode ser uma consequência da ressonância localizada em 2,5 eV.
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Figura 6.3: Seções de choque integral de espalhamento de elétrons pela molécula C3 F6 .
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Figura 6.4: Seções de choque de transferência de momento de espalhamento de elétrons pela
molécula C3 F6 .
Nas DCSs a interação de longo alcance do dipolo permanente da molécula se manifesta a
baixos ângulos de espalhamento e está presente em todas as energias de impacto. A diferença
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entre a ICS em baixas energias na aproximação SEP+BORN e a ICS obtida por M. A. Khakoo
surge devido ao intenso aumento da nossa DCS em baixos ângulos de espalhamento, de modo
que a área sob a curva da DCS se torna muito maior no nosso caso do que no caso experimental.
Esta diferença de magnitude parece indicar que o método de extrapolação empregado por M
.A. Khakoo não está levando em conta de maneira apropriada o efeito do dipolo. A medida
que a energia de impacto aumenta, o lmax utilizado no procedimento Born closure também
aumenta, dando menos contribuição à interação de longo de alcance do dipolo, conduzindo a
um melhor acordo entre os nossos resultados e os dados experimentais.
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Figura 6.5: Seção de choque diferencial de espalhamento de elétrons pela molécula C3 F6 ,
para energias de 1, 2, 5, 6, 10, 12, 15 e 20 eV. Curva vermelha SE+BORN (−−), magenta
SEP+BORN (· − ·), estrelas (M. A. Khakoo), triângulos (C. Makochekanwa [100]).
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Para caracterizar as ressonâncias de mais baixas energias quanto ao seu tipo σ∗ ou π∗ ,
realizamos cálculos de estrutura eletrônica na aproximação Hartree-Fock, fazendo uso do programa GAMESS [70]. Utilizamos a base 6-31G(d) com a teoria de perturbação de segunda
ordem MP2 no cálculo de otimização de geometria. Através destes cálculos foi possı́vel estimar a posição da ressonância de mais baixa energia utilizando uma lei empı́rica de escala [66],
que relaciona a energia de aprisionamento vertical com a energia dos orbitais virtuais através
da seguinte equação
VAE = 0, 64795 × VOE − 1, 4298

(em eV)

(6.1)

O resultado da energia de aprisionamento vertical está na tabela 6.2 e apresenta um excelente acordo com a posição da primeira ressonância observada na aproximação SEP. O primeiro orbital desocupado de menor energia, LUMO, onde o elétron do contı́nuo é aprisionado
temporariamente no processo ressonante, possue um caráter π∗ local, ao longo da ligação C=C,
e está ilustrado na figura 6.6. Nosso trabalho é o primeiro a classificar esta ressonância como
sendo do tipo π∗ , mostrando portanto a atribuição equivocada da segunda ressonância como
sendo do tipo π∗ realizada por C. Makochekanwa e coautores [100].

Figura 6.6: LUMO [a0 0 ], de caráter π∗ .

6.4

Conclusões

As seções de choque integral, diferencial e de transferência de momento de espalhamento
de elétrons por hexafluorpropileno foram apresentadas em diferentes nı́veis de aproximação,
SE, SEP e SEP+BORN. Observamos a presença de cinco ressonâncias de forma, duas na simetria A0 0 e três na simetria A0 . Através de cálculos de estrutura eletrônica pudemos classificar
a ressonância de mais baixa energia como sendo do tipo π∗ . Esta ressonância foi apenas observada em nossos cálculos e nos resultados de C. Makochekanwa et al., embora estes autores
apenas reportam a estrutura sem classificá-la quanto ao seu tipo. Além disso, os autores ainda
classificam equivocadamente a segunda ressonância como sendo do tipo π∗ . De modo geral
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as posições das ressonâncias estão em bom acordo com os valores experimentais e a forma da
seção de choque integral está também em bom acordo com a ICS e as TCSs experimentais. O
mesmo ocorre com a seção de choque de transferência de momento. As DCSs na aproximação
SEP+BORN estão em excelente acordo com as DCSs experimentais para a maior parte das
energias de impacto. Nossos resultados podem ainda apresentar uma relação entre os diferentes fragmentos observados via DEA e as ressonâncias por nós encontradas na região 2-10
eV.
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Capı́tulo 7
Considerações finais
Nesta dissertação foram apresentados os estudos de espalhamento elástico de elétrons por
hidrocarbonetos (C4 H6 , C5 H8 , C6 H10 ) e fluorocarbonos (CF3 Br, CF3 I, C3 F6 ). Os cálculos de
seções de choque foram realizados com o médodo Schwinger Multicanal implementado com
pseudopotenciais dentro das aproximações estático troca e estático troca mais polarização.
A fim de caracterizar as ressonâncias de forma encontradas, efetuamos cálculos de estrutura
eletrônica com o método Hartree-Fock.
Para todos os hidrocarbonetos, observamos a presença de duas ressonâncias de forma π∗ .
No caso das moléculas C4 H6 e C6 H10 , as estruturas ressonantes se apresentaram nas simetrias
Au e Bg . No C5 H8 , ambas estruturas se apresentaram na simetria A0 0 . Através de cálculos de
estrutura eletrônica pudemos também estimar a energia de aprisionamento vertical para comparar com os nossos resultados obtidos através do SMC. Em geral nossos resultados para as
posições das ressonâncias estão em bom acordo com os resultados experimentais encontrados
na literatura. O formato das ICSs também estão em excelente acordo com as TCSs experimentais. A magnitude das ICSs aumentam conforme o tamanho da molécula, como consequência
da metilação. A presença do metil altera também as larguras das ressonâncias bem como a
sua posição. Em especial, mostramos que não há um mı́nimo de Ramsauer-Townsend para
o C5 H8 . O mı́nimo que aparece na ICS é apenas um vale entre duas ressonâncias, sendo a
primeira não observada pelos experimentais. Mostramos ainda, que o aumento da TCS em
baixas energias não se deve ao efeito de longo alcance do dipolo permanente da molécula e
sim, a existência de uma ressonância. Em nossa ICS, fica claro que o efeito do dipolo sobre
a seção de choque em baixas energia é pequeno. Por fim, apresentamos os padrões de onda
encontrados nas DCS para todos hidrocarbonetos. Identificamos padrões de onda f para a
molécula de cadeia linear (C4 H6 ) e, para as moléculas de cadeia ramificada (C5 H8 , C6 H10 ),
observamos um padrão de onda do tipo d.
No estudo dos halofluorocarbonos, identificamos a presença de três ressonâncias de forma
para os dois sistemas. A primeira e a terceira se apresentaram na simetria A0 e a segunda
em ambas as simetrias (A0 e A0 0 ). Portanto, a primeira e a terceira pertecem a simetria A1 do
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grupo pontual C3v e a segunda, à simetria E duplamente degenerada. Ao incluir efeitos de
polarização, a primeira ressonância de cada sistema se tornou um estado ligado. Em geral as
posições das ressonâncias obtidas na aproximação SEP se apresentaram razoavelmente abaixo
dos valores experimentais, mostrando, portanto, que estamos incluindo efeitos de polarização
em excesso em nossos cálculos. A seção de choque integral na aproximação SEP para caso
do CF3 I está em bom acordo em formato e magnitude com as TCSs, medida e estimada pelos
experimentais. As seções de choque diferenciais calculadas para ambas moléculas estão de
modo geral também em bom acordo com os resultados experimentais. Observamos o efeito
substitucional do átomo de bromo pelo iodo nas posições das ressonâncias de menor energia,
na magnitude das seções de choque integrais e nos padrões de onda presentes nas DCSs. No
que diz respeito às ressonâncias, percebemos que o iodo tende a estabilizar as ressonâncias de
menor energia, enquanto que a última parece não sentir o efeito substitucional. Este último
ponto, foi visto também nos cálculos de estrutura eletrônica, onde a energia do orbital responsável pela formação desta última ressonância permaneceu praticamente estável mediante
a troca dos halogênios. A magnitude da ICS do CF3 I é maior que a do CF3 Br, basicamente
devido ao iodo ser maior que o bromo e também pelo momento de dipolo permanente do CF3 I
ser maior que o do CF3 Br. Nas DCSs para os dois sistemas observamos para a maior parte das
energias um padrão de onda d. Entretanto, para as energias de 12 e 15 eV, ondas parcias de
maior momento angular começam a ser mais evidentes para o CF3 I. Isto pode ser explicado
pelo iodo ser mais pesado que o bromo e o seu potencial possuir um maior alcance, o que faz
com que mais ondas parciais passem a contribuir na seção de choque de espalhamento.
Para o hexafluorpropileno (C3 F6 ), o estudo foi realizado em parceria com o grupo experimental liderado pelo professor Murtadha A. Khakoo da California State University, Fullerton.
Encontramos para este sistema, cinco ressonâncias de forma, duas na simetria A0 0 e três na
simetria A0 . A ressonância de mais baixa energia foi caraterizada através de cálculos de estrutura eletrônica como sendo do tipo π∗ . Esta ressonância foi apenas observada em nossos
cálculos e na TCS medida por C. Makochekanwa. Entretanto, fomos os únicos a classificála como sendo do tipo π∗ , mostrando a atribuição equivocada de C. Makochekanwa para a
segunda ressonância como sendo π∗ . As posições das ressonâncias de modo geral estão em
bom acordo com as ressonâncias experimentais e algumas destas, podem estar associadas aos
processos de DEA reportado em outros estudos. As seções de choque integral, diferencial e
de transferência de momento calculadas estão também em bom acordo com a ICS e as demais
TCSs experimentais.
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