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Resumo

Um aspecto importante dentro da Física Atômica e Molecular é o desenvolvi-
mento de metodologias computacionais eficientes para resolver a equação de Schrö-
dinger. Um procedimento que tem apresentado bons resultados para a determinação
de estados estacionários de sistemas moleculares é o emprego de métodos estocásti-
cos para calcular as integrais multidimensionais que aparecem no problema quântico
independente do tempo. Uma proeminente classe de tais métodos é conhecida com
a denominação geral de Monte Carlo Quântico (MCQ). Esses métodos, nas suas va-
riadas versões, têm sido utilizados com sucesso no estudo de vários processos que
envolvem elétrons, átomos e moléculas na fase gasosa e/ou confinados espacialmente.
A presente tese objetiva avançar na utilização e aperfeiçoamento de uma particular
metodologia Monte Carlo conhecida como Monte Carlo quântico com funções cor-
relacionadas (MCQFC) para o estudo de problemas que estão na fronteira da área.
Como um trabalho essencialmente científico, nós pretendemos contribuir para um
melhor entendimento dos processos dinâmicos envolvendo elétrons, átomos e molé-
culas livres e confinados. Em particular, estaremos interessados no estudo tanto de
sistemas quânticos confinados, mais precisamente os sistemas eletrônicos confinados
de um de dois elétrons, com o intuito de entender os fenômenos que ocorrem na escala
mesoscópica, como de agregados moleculares de gás nobre fracamente ligados. Para
os sistemas confinados, calculamos as energias dos estados fundamentais e excitados
para diferentes raios de confinamento, dos sistemas com um elétron, como o átomo
de hidrogênio, o hélio ionizado e o lítio duplamente ionizado. E para os sistemas con-
finados com dois elétrons, como os sistema 2e−, o átomo de hélio, além dos íons H−,
Li+, Be2+ e B3+. Já para os Agregados Moleculares, calculamos os níveis vibracionais
para os sistemas: HeH−, He2, Li+Ar e Li+Ar2.





Abstract

An important aspect in the Atomic and Molecular Physics is the development
of efficient computational methods for solving the Schrödinger equation. A proce-
dure that has produced good results for the determination of the stationary states of
molecular systems is the use of stochastic methods for calculating the multidimen-
tional integrals that appear in the time independent problem. A prominent class
of such methods is known by the general name of Quantum Monte Carlo (MCQ).
These methods, in their various versions, have been used successfully to study several
processes involving electrons, atoms and molecules in the gas phase and/or spatially
confined. This thesis aims to advance the use and improvement of a particular Monte
Carlo method known as correlation function quantum Monte Carlo (MCQFC) for the
study of actual problems of the area. As an essentially scientific work, we intend to
contribute to a better understanding confined and free of dynamic processes involv-
ing electrons, atoms and molecules. In particular, we are interested in studying so
confined quantum systems, more specifically quantum dots of one of two electrons, in
order to understand phenomena occurring in mesoscopic range, as molecular aggre-
gates of noble gas weakly bound. For the confined systems, we calculate the energies
of the ground and excited states to different radii of confinement, for systems with
one electron, such as hydrogen, ionized helium and lithium doubly ionized, and for
two electrons confined systems with , as 2e−, helium atom, in addition to atoms of
H−, Li+, Be2+ and B3+. For the Molecular aggregates, we have calculated vibrational
levels for systems; HeH−, He2, Li+Ar, and Li+Ar2.
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1

Introdução

A teoria na qual se baseia o estudo de átomos e moléculas é a teoria quântica,
que se fundamenta em um conjunto de postulados estabelecidos teoricamente e tes-
tados por meio de fatos experimentais. O atomismo como entendido pela ciência
moderna foi descoberto pela primeira vez para a matéria, então, para eletricidade e,
finalmente, para a energia. E dentre os fenômenos que envolvem átomos e moléculas,
e suas interações com a radiação podemos citar, por exemplo, os espectros eletrônico,
vibracional e rotacional de sistemas moleculares. Por outro lado, com a possibilidade
de interpretação destes dados e com o avanço em nanociência e nanotecnologia, vem-
se possibilitando a construção de dispositivos ou a redução de objetos até uma escala
de dezenas de nanometros; esses dispositivos e objetos nanométricos apresentam no-
vas e incomuns propriedades físico-químicas e têm atraído cada vez mais a atenção
dos cientistas.

Os princípios fundamentais da teoria quântica foram independentemente desen-
volvidos por Erwin Schrödinger e por Werner Heisenberg em trabalhos publicados em
1926. Pouco tempo depois destes trabalhos serem publicados, Dirac [65] demostrou
que as duas teorias, a apresentada por Heisenberg formulada por matrizes, e a apre-
sentada por Schrödinger elaborada em termos de propriedades das ondas de matéria,
eram matematicamente equivalentes. A formulação ondulatória nos diz, dentre outras
coisas, que o movimento de partículas como elétrons e prótons está associado a uma
função de onda que é obtida de uma equação de onda conhecida como equação de
Schrödinger. Podemos, a partir do conhecimento dessa função de onda, obter uma
descrição detalhada da estrutura do sitema em estudo. Assim, a obtenção de soluções
da equação de Schrödinger para a determinação precisa de propriedades de sistemas
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atômicos e moleculares torna-se, por exemplo, o objetivo central da química quântica
[62].

Vale ressaltar que as classes de problemas estudados diferem fundamentalmente
na sua formulação teórica. Por exemplo, em sistemas confinados a função de onda
que rege o movimento das partículas está fortemente restrita em uma região do es-
paço. Neste caso busca-se determinar as autofunções estacionárias e os autovalores
de energia do sistema que assumem valores discretos [25, 62, 69, 151]. No caso da
dinâmica molecular, estuda-se dentre outras coisas, os movimentos vibracional e ro-
tacional, e processos de reações químicas. Neste contexto a interação entre os núcleos
é geralmente descrita pela superfície de energia potencial, dentro da aproximação de
Born-Oppenheimer ou adiabática. Neste caso, o estudo teórico consiste na resolução
da equação de Schrödinger dependente ou independente do tempo para a movimen-
tação dos núcleos.

Como citado anteriormente, a dinâmica molecular consiste tradicionalmente em
duas etapas: a obtenção de superfícies de energia potencial (SEP) a partir do movi-
mento dos elétrons e a utilização ou desenvolvimento de métodos numéricos eficientes
para se resolver a equação de Schrödinger dependente ou independente do tempo para
os núcleos. As superfícies de energia potencial são normalmente funções analíticas
multidimensionais com vários parâmetros ajustáveis considerando os resultados teóri-
cos de primeiros princípios da solução da equação de Schrödinger do movimento dos
elétrons. Por essas razões, é de fundamental importância na física molecular a busca
pelo desenvolvimento de modelos e métodos teóricos e computacionais eficientes para
a descrição da dinâmica de sistemas físicos [79, 113, 151].

Os estudos que utilizam a equação de Schrödinger dependente do tempo [79, 154],
se baseiam na evolução temporal do pacote de ondas que é calculado, em geral, em
uma grade de pontos que expande o espaço das configurações. Conceitualmente, este
procedimento se torna mais simples para muitos processos, tratando sistemas ligados
e não ligados de forma semelhante. Ele também possui uma relação intuitiva com a
mecânica clássica, podendo ser um ponto de partida para aproximações semiclássi-
cas. Por outro lado, a equação de Schrödinger independente do tempo é o tratamento
mais tradicional, principalmente na química quântica [141]. Em processos de coli-
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são, esse tratamento nos permite a realização direta de estudos no nível estado para
estado. Porém o acoplamento entre estados vibracionais e rotacionais conduz a um
grande conjunto de equações diferenciais acopladas ocasionando um grande esforço
computacional.

Dentre as classes de métodos computacionais que podem ser usados tanto para
o problema eletrônico como da estrutura molecular (posição nucleares) destaca-se o
conjunto de métodos estocásticos, dentre os quais o método de Monte Carlo (MC).
Métodos estocásticos têm sido frequentemente utilizados para a solução dos mais
diversos problemas microscópicos ou macroscópicos da matéria, dentre os quais o
método de MC é usualmente lembrado. Esses métodos promovem as simulações de
átomos, moléculas, aglomerados, e outros, empregando números aleatórios e têm sido
frequentemente utilizados no estudo de líquidos, soluções, sistemas amorfos, etc.[13,
94].

O termo Monte Carlo faz referência aos cassinos localizados na cidade de Monte
Carlo, devido a seu carater aleatório proveniente dos jogos de roleta desta cidade.
O marco histórico no desenvolvimento dessa técnica é o trabalho de Metrópolis em
1953 [48, 81, 105]. Sua característica estocástica é devido à geração de um passeio
aleatório do algoritmo de Metropolis, podendo inclusive ser multidimensionais com
condições de contorno complicadas. Suas aplicações vão desde mecânica estatística à
física de partículas elementares.

No início da década de 80 do século passado, o método MC passou a ser empregado
na resolução da equação de Schrödinger na forma integral, tanto para o estudo de
propriedades eletrônicas como vibracionais de átomos e moléculas [81], passando a
ser denominado para estas aplicações de Monte Carlo Quântico (MCQ).

Dentre as diferentes alternativas de realização de cálculos MCQ, duas das versões
mais utilizadas são: o Monte Carlo Quântico Variacional [7, 9, 20, 25, 27, 31] e o
Monte Carlo Quântico de Difusão [10, 11, 12, 14, 15, 16, 34, 37, 38, 39]. Para o
cálculo das propriedades atômicas e moleculares, o método do Monte Carlo quântico
variacional (MCQV) é o mais simples dentre os métodos MCQ. Como sugerido pelo
seu nome, está baseado no método variacional para a determinação das energias,
podendo também ser aplicado para qualquer propriedade definida por um operador
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quântico. Por outro lado, temos o Monte Carlo quântico de difusão (MCQD) sendo
provavelmente o método de MCQ mais utilizado em cálculos de estrutura eletrônica
[13]. Produz em princípio, resultados exatos, mas exige uma série de aproximações
para que sua utilização prática seja possível. Sua idealização consiste na associação
fenomenológica da equação de Schrödinger com uma equação de difusão, onde a
diferença inicial mais significativa dentre as duas está no fato da presença de uma
componente imaginária na equação de Schrödinger. Sendo este problema contornado
considerando-se a transformação do tempo real (t) para um tempo imaginário (τ), ou
seja, pode-se considerar uma unidade de tempo definida como [81, 62]:

τ = it

Tendo em vista que a aplicação do MCQ no cálculo de estados excitados ser um
pouco restrita, Bernu e colaboradores [49, 30] desenvolveram uma metodologia que
permite calcular estados vibracionais mais excitados, denominadas por eles de Monte
Carlo quântico com funções correlacionadas (MCQFC). O MCQFC foi originalmente
desenvolvido para calcular os estados vibracionais excitados de sistemas triatômicos
e tetratômicos, sendo estendido para determinar estados rovibracionais por Prudente
e Acioli [115, 116]. Esta metodologia pode ser empregada tanto na versão vibracional
como na versão de difusão.

Levando-se em consideração que o estudo de sistemas moleculares normalmente
é dividido em duas subáreas: a estrutura eletrônica que estuda o movimento dos
elétrons mantendo as posições dos núcleos fixas, e a dinâmica dos núcleos que es-
tuda o movimento vibracional e rotacional dos núcleos governado pela SEP obtida
do problema eletrônico. O objetivo central desta tese é desenvolver e implementar
computacionalmente um procedimento numérico eficiente tanto para o estudo de sis-
temas eletrônicos confinados como para o estudo de agregados moleculares, a divisão
dos capítulos é feita da seguinte forma: No Capítulo 1 são apresentados os sistemas
eletrônicos confinados. Um deles é o sistema com um elétron como, por exemplo,
o átomo de hidrogênio confinado espacialmente por uma barreira potencial esférica
infinita. Este sistema pode ser resolvido analiticamente de modo a permitir a com-
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paração com resultados exatos. E o outro sistema é com dois elétrons confinados, o
que tem atraído bastante atenção de pesquisadores devido às suas promissoras apli-
cações tecnológicas, como no caso do ponto quântico com dois elétrons e o átomo de
hélio. Em ambos os casos foi aplicado o MCQFC na versão Variacional, tendo em
vista que na versão Difusão a função de onda se torna mal condicionada ao redor do
confinamento [122].

No capítulo 2, é apresentada a aproximação de Born-Oppenheimer, de modo a
conduzir ao conceito de superficie de energia potencial. Esta aproximação possibi-
lita a separação dos movimentos eletrônicos e nucleares devido a grande diferença de
massa entre elétrons e núcleos. Já no capítulo 3, é apresentada a metodologia com-
putacional a ser empregada, o Monte Carlo Quântico com Funções Correlacionadas,
podendo ser Variacional ou de Difusão. Esta metodologia é empregada tanto nos
sistemas confinados quanto para o movimento dos núcleos, apresentados respectiva-
mente nos capítulos 1 e 2. Em seguida, serão apresentados nos capítulos 4 e 5 os
resultados, separados em duas partes, como citado anteriormente. Para os sistemas
eletrônicos confinados será utilizado o MCQFC Variacional, enquanto para o estudo
dos movimentos nucleares, especificamente para agregados nucleares fracamente liga-
dos, será aplicado o método tanto na forma variacional como na forma de difusão. Por
fim, no capítulo 6, serão feitas as conclusões pertinentes desta tese e as perspectivas
de extensões da presente metodologia para outras aplicações.
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Capítulo 1

Sistemas Eletrônicos Confinados

Sistemas quânticos confinados são estruturas que possuem elétrons, átomos ou
moléculas presos em regiões por barreira física ou potenciais, podendo encontrar-se
em diversas formas geométricas, por exemplo, esférica [56, 73, 144], cilíndrica [21],
disco [128, 120], piramidal [108] e anéis [80]. Estes podem ser encontrados em diver-
sos materiais como, por exemplo, semicondutores, metais, cavidades microscópicas,
aglomerados de moléculas e átomos sob pressão.

O interesse em sistemas quânticos confinados começou logo no início da mecânica
quântica para explicar alguns efeitos importantes no oscilador harmônico [64, 72] e
no átomo de hidrogênio [106, 134, 137] como, por exemplo, a mudança dos níveis de
energia devido ao confinamento e à pressão sobre um átomo [45, 74, 87]. O estudo
destes sistemas tem aumentado consideravelmente nas últimas décadas, principal-
mente pelos recentes avanços das técnicas experimentais utilizadas em estruturas em
escala mesoscópica semicondutores [86, 157]. Esses avanços permitiram a constru-
ção de novos sistemas quânticos como moléculas e átomos artificiais [19, 67, 83, 92],
pontos quânticos (quantum dots (QD)) [89, 146], em que o número de elétrons con-
finados pode ser controlado. A importância dos QD é tanto na nanoeletrônica como
um potencial dispositivo e também na investigação básica onde os QD são “átomos
gigantes” com parâmetros controláveis. Estes estudos são estimulados pela possi-
bilidade de utilização de pontos quânticos como um qubit na computação quântica
[88, 149], entre outros.
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Além disso, o interesse dos sistemas quânticos confinados não está circunscrito
no estudo de nanoestruturas. Por exemplo, esses sistemas também são importantes
em catálise, quando os fenômenos de adsorção são investigados [73], na incorporação
de átomos e moléculas no interior de cavidades como zeólitas (peneiras moleculares)
[144], fulerenos [21, 56], ou em ambientes com solvente [120]; em bolhas formadas
em torno de átomos e moléculas no hélio líquido ou plasma neutro [108, 128], entre
outros. Também se pode estudar fônons confinados [80], polaritons e plasmons [22] e
gases bosônicos confinados [126].

O confinamento eletrônico não pode ser considerado um problema recente na Fí-
sica Atômica e Molecular. Entretanto o interesse por este tem aumentado consi-
deravelmente nos últimos anos (veja por exemplo, as referências [45, 59, 66, 87] e
suas citações). Muitos fenômenos podem ocorrer em ambientes que são considerados
cavidades, por exemplo, a existência de átomos e moléculas sob alta pressão ou de
impurezas em sólidos [79], dentre outras citadas acima.

1.1 Pontos Quânticos

Pontos quânticos são nanoestruturas, obtidas pela deposição de camadas semicon-
dutoras uma sobre a outra, cada uma delas possuindo diferentes gaps e parâmetros
de rede. Como consequência da tensão existente na interface, formam-se regiões de
dimensões reduzidas, que podem confinar elétrons nas três dimensões. O tamanho
dos PQs depende de seu processo de crescimento, mas variando entre dezena e centena
de nanometros [68], mais precisamente da ordem de 100 nm.

Como se pode observar na Figura 1.1 [136], os pontos quânticos são estruturas
que apresentam portadores confinados nas três dimensões espaciais devido à atua-
ção de um poço de potencial tridimensional, podendo ser dito como estruturas zero
dimensionais [36]. Apesar da palavra ponto indicar uma porção muito pequena do
espaço, os pontos quânticos podem possuir até alguns milhares de átomos reais com
elétrons associados. Tipicamente, um PQ semicondutor é constituído por um número
da ordem de 103 átomos e um número equivalente de elétrons, estando esses elétrons
fortemente ligados aos átomos. Por outro lado, um pequeno número de elétrons pode
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Figura 1.1: Confinamento e densidade de estados em estruturas de baixa
dimensionalidade[136].

se encontrar livres dentro do PQ; geralmente esse número varia de 1 à algumas cen-
tenas. Esses elétrons se comportam com se estivessem dentro de uma caixa pois o
comprimento de onda de de Broglie deles é da ordem do tamanho do proprio PQ,
podendo assim ocupar níveis discretos de energia [139].

Como citado anteriormente, a maior parte dos elétrons que compõem os PQs estão
fortemente ligados aos átomos que formam sua estrutura e apenas alguns podem ser
considerados elétrons livres. Assim, analogamente ao que acontece nos átomos reais,
é preciso uma quantidade de energia discreta para excitar o sistema. Da mesma
forma, para se remover um elétron do ponto quântico é necessário adicionar uma
energia finita, assemelhando-se à energia de ionização de um átomo real. Desta forma,
levando-se em consideração estas analogias com átomos livres, os PQs são geralmente
considerados como sendo átomos artificiais.

Muitas vezes os pontos quânticos são tratados como átomos artificias gigantes. A
grande vantagem destes é a possibilidade de controle de suas dimensões pela atuação
nos parâmetros de crescimento da estrutura podendo, assim, a forma do potencial de
confinamento e o número de elétrons livres serem controlados e, consequentemente,
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as propriedades dos estados discretos. Ou seja, os níveis de energia do PQ podem ser
controlados mudando seu tamanho, profundidade, forma e número de elétrons. Com
relação aos fenômenos de condução de portadores de carga, os PQs comportam-se
como impurezas do material, pois ocasionam deformações no potencial da rede, mas
apresentam dimensões muito maiores que as das impurezas convencionais.

A compreesão dos fenômenos físicos relacionados aos PQs é importante na fabrica-
ção e otimização de novos dispositivos. Por exemplo, a presença de estados discretos
torna os pontos quânticos bons candidatos à fabricação de portas ("gates") quânti-
cas para experimentos de computação quântica. Na fabricação de dispositivos óticos
apresentam também grande potencialidade. As pesquisas mais recentes nesta área
estão bastante concentradas na compreensão da dinâmica dos portadores e no mode-
lamento dos níveis eletrônicos, sendo este último a motivação a ser explorada neste
trabalho.

Os PQs podem ser divididos segundo a sua construção em pontos quânticos ar-
tificiais [53] e pontos quânticos autogerados [98]. Os pontos quânticos artificiais têm
como principal aspecto deste tipo de construção a vantajosa uniformidade no tama-
nho, que são construídos por meio de recursos de nanotecnologia de modo a permitir a
formação de estruturas com material semicondutor confinado em uma pequena região
da amostra. Estes são construídos a partir da deposição do material semicondutor
em regiões com pequenos buracos que irá formar o ponto quântico. Já os pontos
quânticos auto-gerados, forma mais utilizada para fabricação, os átomos das cama-
das recém depositadas na construção tendem a se deslocar e formar aglomerados
tridimensionais, pequenas ilhas. Essas pequenas ilhas são os chamados pontos quân-
ticos auto-gerados. Na presente tese estamos mais interessados em pontos quânticos
artificiais.

Dentre os motivos do interesse nas propriedades eletrônicas e de transporte dos
PQs encontra-se: a capacidade que se tem de manipulação, através de voltagens
externas, a existência nessas estruturas de espectros de energia discretos como de
um átomo real; além da busca do entendimento de como o confinamento espacial
influencia nas propriedades de transporte.

Para descrever os fenômenos observados no confinamento dos PQ’s, vários méto-
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dos teóricos computacionais são encontrados na literatura. Alguns destes métodos
utilizam a metodologia empregada na descrição dos sistemas atômicos livres, com
suas devidas modificações. Dentre estes, o método variacional [26, 142], o método
perturbativo [43], diagonalização de matrizes [5, 147], o algoritmo genético [129], mé-
todo dos potenciais (este modifica o hamiltoniano dos sistemas livres) [35], o método
das funções-base gerais [76], o método das funções-base que incluem as condições de
contorno do confinamento [99], e o método Monte Carlo Quântico [111], podem ser
citados. No presente trabalho estamos interessados em expandir o emprego de méto-
dos Monte Carlo Quântico, especificamente com o uso do Monte Carlo Quântico com
Funções Correlacionadas, que exploraremos no capítulo 4.

1.2 Átomos Confinados

Um dos únicos problemas em Física atômica com solução analítica é o átomo de
hidrogênio. O átomo de hidrogênio em uma cavidade esférica com barreira de poten-
cial infinita [8] foi primeiramente introduzido como modelo de átomo comprimido, em
1937 por Michels, de Boer e Bijl [106], com finalidade de estudar o efeito da pressão
efetiva sobre os níveis de energia e a polarizabilidade de átomos e moléculas [8, 61]. Já
Sommerfeld e Welker [137] realizaram cálculos do estado fundamental e reconheceram
a importância do confinamento do hidrogênio em astrofísica. Mais ainda, diversos ar-
tigos têm dado sequência a estes estudos, incluindo o uso no entendimento do interior
de planetas gigantes [77, 78] e de átomos embebidos em meio neutro [79, 127, 143].

Escrevendo o hamiltoniano para um sistema de N elétrons em unidades atômicas,
temos:

Ĥ =
N∑
i

ĥk +
N∑
k<l

1
rkl

, (1.1)

em que ĥk é o Hamiltoniano de um elétron composto pela energia cinética, energia
potencial elétron-núcleo (no caso de átomos confinados) e pela energia potencial de
confinamento. Para elétrons confinados temos

ĥk = −1
2∇

2
k + v̂(rk) , (1.2)
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e para átomos confinados temos

ĥk = −1
2∇

2
k −

∑
A

ZA
rkA

+ v̂(rk) , (1.3)

onde v̂(rk) é o potencial de cofinamento
De modo mais geral e simplificado podemos escrever a equação de Schrödinger

para um sistema com N elétrons confinados

HΨ = EΨ (1.4)

onde
Ĥ(r) = T̂ (r) + V̂ (r) + Ŵ (r) + Ĝ(r), (1.5)

de modo que o termo de energia cinética (T̂ (r)), o potencial de atração nuclear
(V̂ (r)), e o potencial de interação eletrônico (Ĝ(r)), além do potencial de confina-
mento (Ŵ (r)), podem ter suas contribuições no hamiltoniano analisadas na Figura
1.2. [35]

1.3 Formalização do Problema

De um modo geral torna-se bastante útil a busca de uma solução exata ou apro-
ximada para o entendimento das propriedades de um sistema confinado. Um aspecto
central é a forma de impor o confinamento espacial em sistemas quânticos [61, 79, 86].
Tem-se o exemplo da introdução de um potencial modelo que simule o confinamento,
onde se substitui do potencial físico por um potencial modelo, podendo este ser de
dois tipos: o confinamento por uma barreira de potencial repulsiva, que pode ser
penetrável ou aproximadamente impenetrável; ou o confinamento por um invólucro
atrativo, que é sempre penetrável. A outra maneira de se propor o confinamento e
utilizada no presente trabalho é a imposição de condições de contorno sobre a função
de onda nas bordas de confinamento.

Os sistemas quânticos confinados a serem utilizados são os com um elétron (por
exemplo, o átomo de hidrogênio confinado ou um ponto quântico com uma impureza)
e com dois elétrons (átomo de hélio, sistema 2e− artificial, por exemplo). A resolução
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Figura 1.2: Análise da contribuição dos termos do hamiltoniano[35].
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do problema consiste em resolver a equação de Schrödinger via formalismo variacional
para estados ligados, o que é equivalente a resolver um problema variacional cujas
soluções pertencem a um espaço vetorial F ’ mais restrito que o espaço F das soluções
verdadeiras [79, 103]; o sucesso deste método depende da escolha das funções de base
no espaço F ′.

Para átomos monoeletrônicos, a formulação do problema físico consiste em um sis-
tema composto por duas partículas, um núcleo carregado positivamente e um elétron,
de massa m1 confinado espacialmente. A formulação consiste em impor ao elétron
do átomo, de massa m2, uma barreira potencial esférica infinita a partir do centro de
massa do sistema, cujo hamiltoniano pode ser escrito como segue

Ĥ = − ~2

2m1
∇2

1 −
~2

2m2
∇2

2 + V̂int(|r1 − r2|) + V̂conf (r1) ,. (1.6)

O primeiro e segundo termos são os operadores energia cinética da partícula 1 e 2, com
massa m1 e m2, e coordenadas r1 e r2, respectivamente; Vconf (r1, r2) é um potencial
confinante das duas partículas; Vint(|r1− r2|) é o potencial coulombiano de interação
entre elas, que só dependerá da distância relativa entre as duas partículas.

Definem-se as coordenadas relativas entre as duas partículas,

r = r1 − r2 (1.7)

e as coordenadas do centro de massa,

R = m1r1 +m2r2

m1 +m2
(1.8)

Para este sistema de coordenadas (ver Figura 1.3), o hamiltoniano (1.6) torna-se:

Ĥ = ĤR + Ĥr + V̂conf (r,R), (1.9)

onde

ĤR = − ~2

2M∇
2
R (1.10)
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Figura 1.3: Arranjo geométrico para o sistema com dois elétrons.

é o termo correspondente ao movimento do centro de massa, sendo M = m1 + m2 a
massa total, e

Ĥr = − ~2

2µ∇
2
r + Vint(r) (1.11)

é o termo correspondente ao movimento relativo do átomo, sendo 1/µ = (m1 +
m2)/(m1m2), ondeµ é a massa reduzida do sistema, e r = r é a distância entre as
duas partículas.

Para sistemas livres, Vconf (r,R) = 0, ou seja, o movimento do centro de massa
pode ser separado exatamente do movimento relativo. Levando em consideração o
confinamento, onde o sistema está enclausurado em uma esfera de raio rc por uma
barreira de potencial infinita, e assumindo uma massa infinita para o núcleo atômico
localizado no centro da esfera, o termo ao hamiltoniano do centro de massa (1.10) se
anula e o hamiltoniano do sistema confinado fica com simetria esférica tornando-se a
soma do hamiltoniano relativo (1.11) com o potencial confinante. Assim, o problema
é reduzido ao de uma partícula de massa µ em um potencial central V (r) dado por

V (r) =

 Vint(r) se r < rc

∞ se r ≥ rc,
(1.12)
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Figura 1.4: Sistema de dois elétrons com o núcleo aprisionado na origem.

Para uma descrição precisa de sistemas com dois elétrons ligados a um núcleo com
carga Ze, confinados ou não, que é de grande interesse desde o início da mecânica
quântica [108, 125, 128, 138], considera-se o seguinte Hamiltoniano eletrônico não
relativístico:

Ĥ = − ~2

2M∇
2 − ~2

2me

∇2
1 −

~2

2me

∇2
2 −

Ze2

|R − r1|
− Ze2

|R − r2|
+ e2

|r2 − r1|
(1.13)

onde R representa a coordenada do núcleo com carga Ze e massa M , e r1 e r2 são as
coordenadas dos dois elétrons, que tem carga −e e massa me. Os operadores ∇2, ∇2

1,
∇2

2 são escritos em termos das coordenadas do núcleo e dos dois elétrons. Na Figura
1.3 é apresentado um arranjo para o sistema com dois elétrons.

Considerando o núcleo com massa infinita, podemos considerá-lo em repouso na
origem (ver Figura 1.4), e o hamiltoniano desse sistema pode ser escrito como segue,

Ĥ = − ~2

2m∇
2
r1
− ~2

2m∇
2
r2
− Ze2

r1
− Ze2

r2
+ e2

|r2 − r1|
+ w(r1, r2) (1.14)

onde w(r1, r2) é o potencial de confinamento.
Desta forma, com estes Hamiltonianos resolvemos a equação de Schrödinger inde-

pendente do tempo usando o método MCQFC variacional, com o intuito de obtermos
o espectro de energia e as respectivas funções de onda, para os Hamiltonianos das
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equações (1.11) e (1.14). Mais especificamente, os sistemas com um elétron tratados
foram: o átomo de hidrogênio (H), o cátion hélio (He+) e o dicátion lítio (Li++). Já
os sistemas com dois elétrons foram: o átomo de hélio (He), o sistema 2e−, o ânion
hidrogênio (H−), o cátion lítio (Li+), o dicátion berílio (Be2+), e o tricátion boro
(B3+).
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Capítulo 2

Agregados Moleculares

As informações completas sobre os estados de qualquer sistema físico deN partícu-
las dar-se a partir da solução da equação de Schrödinger, de modo que esta descreve as
propriedades que os caracterizam. Tais propriedades podem ser obtidas procedendo-se
a substituição de uma descrição completa da equação de Schrödinger por outras mais
simplificadas. Isto se dá através da aceitação de aproximações razoáveis e justificadas
pela própria estrutura do sistema físico.

Dentre todas as aproximações usualmente aceitas destaca-se, a aproximação de
Born-Oppenheimer, na descrição das propriedades moleculares, uma vez que conduz
ao conceito de superfície1 de energia potencial, que é a energia de interação entre os
núcleos de um sistema molecular obtido a partir do problema eletrônico.

2.1 Aproximação de Born-Oppenheimer

De um modo geral, a aceitação de uma determinada descrição simplificada deve-se
principalmente ao interesse de se direcionar mais para interações globais entre siste-
mas moleculares ou atômicos, do que para interações detalhadas de cada elétron e
cada núcleo. No caso da aproximação de Born-Oppenheimer, ela possibilita a sepa-
ração entre os movimentos eletrônicos e os nucleares. Uma importante justificativa

1Superfície será utilizada em substituição à Hipersuperfície, embora a última seja, em geral,
matematicamente mais correta
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é dada pela grande diferença existente entre a massa de um elétron e de um núcleo
atômico. Esta diferença entre massa proporciona aos elétrons a execução de vários
ciclos do seu movimento para um mesmo intervalo de tempo no qual as posições dos
núcleos não se alteram significativamente. Para alguns autores [62, 113] esta dife-
rença de movimentos assemelha-se ao movimento de uma nuvem de moscas seguindo
o movimento de um animal lento, de modo que a sua distribuição se parecerá como
estando sempre em equilíbrio.

Considerando uma molécula poliatômica composta por N elétrons e M núcleos,
suas propriedades podem ser obtidas a partir da equação de Schrödinger independente
do tempo,

ĤMΨ(r,R) = EΨ(r,R) (2.1)

onde ĤM é o operador hamiltoniano molecular total não relativístico, Ψ(r,R) é a
função de estado do sistema, r representa o conjunto de todas coordenadas eletrônicas
e R de todas coordenadas dos núcleos do sistema. Especificamente, o hamiltoniano
molecular total é descrito como:

ĤM = −
N∑
j=1

~2

2me

∇2
j −

M∑
L=1

~2

2ML

∇2
L −

N∑
j=1

M∑
L=1

e2ZL
rjL

+
N∑
j=1

N∑
j>k

e2

rjk
+

M∑
A=1

M∑
L>A

e2ZLZA
RLA

(2.2)

sendo rjL a distância entre o j-ésimo elétron e L-ésimo núcleo, rjk a distância entre
os j-ésimo e k-ésimo elétrons, RLA a distância entre os L-ésimo e A-ésimo núcleos,
me a massa do elétron e −e a sua carga, ML a massa do núcleo L, e ZLe a sua carga.

Temos ainda que os primeiros e segundo termos da equação (2.2) correspondem ao
operador energia cinética eletrônico T̂ele e nuclear T̂nuc, respectivamente. O operador
energia potencial da interação repulsiva núcleo-núcleo é dado por

V̂nuc =
M∑
A=1

M∑
L>A

e2ZLZA
RLA

, (2.3)

o operador energia potencial de interação repulsiva elétron-elétron tem a seguinte
forma

V̂ele =
N∑
j=1

N∑
j>k

e2

rjk
, (2.4)
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e o operador energia potencial de interação atrativa elétron-núcleo é

V̂ne = −
N∑
j=1

M∑
L=1

e2ZL
rjL

. (2.5)

Ou seja, o hamiltoniano molecular total, dentro da mecânica quântica não relativís-
tica, é expresso sinteticamente por

ĤM = T̂nuc + T̂ele + V̂ele + V̂ne + V̂nuc (2.6)

Ainda dentro da consideração sobre a razão entre as massas dos elétrons e dos nú-
cleos, tem-se que o termo de energia cinética dos núcleos deve ser pequena, comparada
a dos elétrons, de modo que este pode ser desprezado em uma primeira aproximação
para massas nucleares muito grandes. Neste caso, o Hamiltoniano (2.6) do sistema
molecular pode ser escrito aproximadamente como,

ĤM = T̂ele + V̂ele + V̂ne + V̂nuc (2.7)

Este Hamiltoniano pode ser reescrito da seguinte forma

ĤM = Ĥele + V̂nuc (2.8)

sendo Ĥele o Hamiltoniano eletrônico, que descreve o movimento de N elétrons em
um campo de M cargas positivas pontuais, escrito como:

Ĥele = T̂ele + V̂ele + V̂ne. (2.9)

Uma das propriedades do operador Ĥele é que ele pode ser diagonalizado simulta-
neamente com o operador das coordenadas dos núcleos R, ou seja,

[Ĥele,R] = 0 (2.10)

A comutação entre esses operadores implica que os autovalores de Ĥele podem ser
determinados para particulares posições nucleares R, ou seja,

Ĥeleχm(r; R) = εelem (R)χm(r; R) (2.11)

onde χm(r; R) é a função de onda eletrônica e εelem (R) é a respectiva energia eletrônica
do sistema. Note que χm(r; R) e εelem (R) dependem parametricamente de R.
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A expansão da função de onda para o sistema completo pode ser feita a partir das
soluções da parte eletrônica,

Ψ(r; R) =
∑
m

φm(R)χm(r; R), (2.12)

onde χm(r; R) são as soluções da equação (2.11), quadrado integráveis e ortonormais
entre si e que descrevem o movimento eletrônico, e φm(R) são os “coeficientes” da
expansão que representam a função de onda nuclear.

Substituindo a equação (2.12) e o hamiltoniano da equação (2.2) na equação de
Schrödinger independente do tempo (2.1), tem-se(
−

M∑
L=1

~2

2ML

∇2
L + Ĥele +

M∑
L=1

M∑
A>L

e2ZLZA
RLA

)∑
m

φm(R)χm(r; R) = E
∑
m

φm(R)χm(r; R)

(2.13)
Adicionando-se a energia de repulsão nuclear ao autovalor do Hamiltoniano ele-

trônico Ĥele, encontramos

Vm(R) = Eelem (R) + Vnuc(R) (2.14)

que é denominada de superfície de energia potencial para o estado eletrônico m.
Utilizando a relação (2.11) na equação (2.13) e considerando Vm(R) expresso na
equação (2.14), tem-se que

∑
m

(
−

M∑
L=1

~2

2ML

∇2
L + (Vm(R)− E)

)
φm(R)χm(r; R) = 0 (2.15)

Observando o fato de que∑
m

∇2
A[φm(R)χm(r; R)] =

∑
m

[∇2
A(φm(R)χm(r; R))

+2(∇Aφm(R))(∇Aχm(r; R)) + φm(R)(∇2
Aχm(r; R))] (2.16)

segue, da equação (2.15), após multiplicá-la por χ∗n(r; R), integrá-la em todas as
coordenadas eletrônicas e usando a ortogonalidade dessas funções [113], que

−
M∑
L=1

~2

2ML

∇2
Lφn(R) + (Vn(R)− E)φn(R) =

∑
m

M∑
L=1

~2

2ML

{
2
∫
χ∗n(r; R)∇Lχm(r; R)d3r∇L +

∫
χ∗n(r; R)∇2

Aχm(r; R)d3r
}
φm(R)

(2.17)
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Podemos definir

Cnm(R,∇R) =
M∑
L=1

~2

ML

(XL
nm(R)∇L + Y L

nmR)) (2.18)

onde XL
nm(R) e Y L

nm(R), são respectivamente

XL
nm(R) =

∫
χ∗n(r; R)∇Lχm(r; R)d3r

(2.19)

e

Y L
nm(R) = 1

2

∫
χ∗m(r; R)∇2

Lχn(r; R)d3r (2.20)

Assim a equação (2.17) torna-se

−
M∑
L=1

~2

2ML

∇2
Lφn(R) + (Vn(R)− E)φn(R) =

∑
m

Cnm(R,∇R)φm(R) (2.21)

As funções XL
nm(R) são denominadas de termos não-adiabáticos de primeira or-

dem, Y L
nm(R), m 6= n são os termos adiabáticos de segunda ordem e Y L

nn(R), são
denominados termos adiabáticos. Se todos os Cnm forem desprezíveis, nós obtemos
a equação de Schoredinger independente do tempo para o movimento dos núcleos da
molécula, ou seja; (

−
M∑
L=1

~2

2ML

∇2
L + Vn(R)

)
φn(R) = Eφn(R) (2.22)

onde o termo entre parênteses é denominado de Hamiltoniano nuclear, e seus auto-
valores de energia E são correspondentes à energia total do sistema, estando incluso
as energias eletrônica, vibracional, rotacional e translacional do sistema molecular.
A imposição que os termos Cnm(R,∇R) sejam todos nulos é que consiste na aproxi-
mação de Born-Oppenheimer. Se o termo Cmm(R,∇R) for incluído teremos então a
denominada aproximação adiabática.

Estudos de sistemas moleculares além da aproximação de BO podem ser encon-
tradas nas Refs. [37, 63], e uma discussão sobre o erro na aproximação de BO pode
ser encontrada na Ref. [114]. Tal discussão não será apresentada aqui, pois está fora
do escopo da presente tese.
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2.2 Superfície de Energia Potencial

O conceito de Superfície de Energia Potencial (SEP) é fundamental no estudo
de processos de dinâmica molecular. Este conceito surge quando consideramos de
fato a aproximação de Born-Oppenheimer, que é validado quando da separação dos
movimentos eletrônicos e nucleares, de modo a proporcionar a única justificativa
plausível para a aceitação do conceito de superfície de energia potencial.

A superfície de energia potencial da molécula, nada mais é que o potencial efetivo
(2.14), que é a soma da repulsão nuclear Vnuc(R) e de um campo médio devido aos
elétrons Eelem (R). E para determinar Eelem (R), a fim da construção de uma SEP se faz
necessário resolver a equação de Schrödinger eletrônica para um certo conjunto de
configurações nucleares.

Tanto o cálculo de estados vibracionais e rotacionais (rovibracionais) de moléculas
como o estudo do processo de espalhamento elástico, inelástico e reativo de átomos
ou moléculas por moléculas são realizados resolvendo-se a equação de Schrödinger
nuclear. A acurácia destes estudos de dinâmica molecular depende enormemente
da qualidade da SEP [113]. A sua construção (ab initio) é feita em duas etapas:
i) a solução da equação de Schrödinger eletrônica do sistema para um conjunto de
configurações nucleares; ii) o ajuste destes pontos para definir a SEP em todo espaço
das configurações nucleares.

Para a solução da equação de Schrödinger eletrônica, aspectos gerais de procedi-
mento devem ser levados em consideração, de modo que as energias eletrônicas para
cada uma destas configurações nucleares devem ser bastante precisas e que a SEP a
ser construída descreva bem o sistema molecular. O método ab initio a ser utilizado
baseia-se em três princípios: i) as características físicas do sistema a ser estudado;
ii) a precisão que se deseja dos resultados em cada região específica da SEP; iii) o
tempo computacional disponível para se realizar o cálculo. Diversos métodos conhe-
cidos como pós-Hartree-Fock têm sido empregados para este cálculo e, dentre eles, o
método Monte Carlo Quântico [13, 113].

Três problemas básicos que determinam o esforço computacional têm de ser le-
vados em conta quando for realizado o cálculo de estrutura eletrônica: i) o número
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de configurações nucleares para os quais se deve calcular a energia eletrônica para
descrever detalhadamente a SEP, desde as regiões de forte interação até os canais
assintóticos, é muito grande, podendo chegar à ordem de centenas ou milhares de
pontos; ii) o sistema apresenta diferentes características físicas para diferentes posici-
onamentos dos núcleos e isto acarreta que as funções de onda obtidas da solução da
equação de Schrödinger eletrônica sejam bastante distintas para diferentes configu-
rações nucleares. Desta forma, é necessário empregar funções de base atômicas que
sejam poderosas o suficiente para poderem contornar este problema, inclusive com a
inclusão de funções de polarização e difusas; iii) é necessário empregar métodos ab
initio bastante precisos para realizar o cálculo de estrutura eletrônica. São estes três
itens que determinam o grande esforço computacional exigido para se obter a energia
eletrônica para diversas geometrias de um sistema molecular.

Para o ajuste dos pontos para definir a SEP em todo espaço das configurações
nucleares, faz-se necessário satisfazer às seguintes propriedades [113, 153]:

1. Caracterizar com precisão os canais assintóticos do sistema;
2. Conter as propriedades de simetria do sistema;
3. Representar o potencial com exatidão nas regiões onde se têm informações

teóricas ou experimentais;;
4. Comportar-se de maneira fisicamente aceitável nas regiões de interação onde

não se dispõe de informações;
5. Conectar suavemente as regiões assintóticas e as regiões de forte interação do

potencial;
6. A forma algébrica das funções usadas para o ajuste da SEP deve ser o mais

simples possível;
7. Requerer um número de dados teóricos e/ou experimentais tão pequenos quanto

seja possível para alcançar um ajuste preciso;
8. Convergir para a superfície verdadeira à medida que se disponha de mais dados

teóricos ou experimentais;
9. Indicar qual é a zona mais significativa da SEP para se calcular novos dados;
10. Ter uma quantidade mínima de correções ou modificações úteis unicamente à

sistemas moleculares específicos.
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Estes requisitos devem ser satisfeitos tanto para SEP de sistemas reativos como
para a SEP de sistemas estáveis ou ligados, sendo que a importância de cada um desses
itens varia para cada um dos casos. Para o ajuste dos pontos da energia eletrônica
previamente calculados, existem métodos que são utilizados para fazer estes ajustes,
e suas classificações podem ser encontradas nas Refs. [32, 113].

2.3 Movimento dos Núcleos

A equação de Schrödinger para os núcleos está relacionada com os fenômenos
da dinâmica molecular, entre eles, os movimentos vibracionais e rotacionais, o pro-
cesso de meio espalhamento como a fotodissociação e a predissociação molecular, os
espalhamentos elástico, inelástico e reativo de átomos e moléculas, entre outros.

Como citado anteriormente, Born e Oppenheimer [42] mostraram que o movimento
dos núcleos pode ser separado do movimento dos elétrons. E, devido à diferença
na ordem de grandeza entre os termos de energia cinética de ambos, podemos, em
uma primeira aproximação, desconsiderar o primeiro e resolver o problema para um
hamiltoniano molecular dado por

Hmol ≈ Hele (2.23)

Para a resolução do movimento nuclear, são considerados os autovalores do hamil-
toniano eletrônico (as superfícies de energia potencial), que dependerão parametrica-
mente da configuração dos núcleos, de modo a se considerar potenciais efetivos sobre
os quais os núcleos se movimentam. Para uma molécula diatômica este potencial é
denominado curva de energia de potencial (CEP), por depender somente da distância
entre os dois átomos.

A separação de BO é experimentalmente evidenciada pelo fato do espectro mo-
lecular poder ser dividido em três regiões dependentes da frequência da radiação ou
energia dos fótons [85]: microondas a radiofrequência, infravermelho e visível a ultra-
violeta. Tais regiões são investigadas por técnicas espectroscópicas onde abrangem as
transições rotacional, vibracional e eletrônica, como se segue:
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1. Microondas e radiofrequência - espectroscopia rotacional
2. Infravermelho - espectroscopia vibracional
3. Visível e Ultravioleta - espectroscopia eletrônica
A razão é que, devido às massas dos núcleos serem maiores que as dos elétrons

cerca de três a quatro ordens de grandeza, os níveis de energia referentes ao movimento
dos núcleos possuem ordens de grandeza menores do que os níveis eletrônicos [103],
de modo que quanto maior o tamanho dos núcleos, melhor será a aproximação. Para
uma relação semi-clássica, pode-se escrever que

εrot ∼= χ2εvib ∼= χ4εele. (2.24)

Onde o parâmetro χ é da ordem de 10−1, e é a raiz quarta da razão entre me, a
massa do elétron, eM , uma massa nuclear típica. Note que εrot, εvib e εele são, respec-
tivamente, as ordens de magnitude de separação dos níveis rotacionais, vibracionais
e eletrônicos. Como consequência, pode-se escrever a energia molecular aproximada-
mente como uma soma destas quantidades.

εmol = εrot + εvib + εele. (2.25)

Ou seja, a energia de um estado molecular pode ser escrita aproximadamente como
uma soma de uma parte eletrônica e outras duas nucleares. Onde a energia dos
núcleos é separada em duas parcelas: a vibração dos núcleos e a rotação do sistema
molecular em relação ao laboratório.

Nas duas próximas subseções trataremos dos casos específicos de moléculas diatô-
micas e triatômicas.

2.3.1 Dois Corpos

A descrição eficiente do movimento nuclear envolve a escolha de coordenadas
adequadas. Consequentemente, o uso de coordenadas apropriadas auxilia realizar o
cálculo com uma boa precisão. As coordenadas mais apropriadas para descrever o
movimento dos núcleos de um modo geral são as coordenadas internas. O uso destas
reduz o problema de 3M coordenadas (M = número de corpos) para 3(M − 1). Por
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exemplo, no caso de uma molécula diatômica o problema inicial de seis dimensões é
reduzido a três dimensões [151].

Para um sistema composto de dois núcleos, utiliza-se do procedimento similiar ao
utilizado no confinamento eletrônico de dois corpos, ou seja, no sistema diatômico, o
hamiltoniano é escrito como:

Ĥ(R1,R2) = − ~2

2M1
∇2

1 −
~2

2M2
∇2

2 + V (|R2 −R1|) , (2.26)

onde o primeiro e segundo termos são os operadores energia cinética do núcleo 1 e do
núcleo 2, de massa M1 e M2, e coordenadas R1 e R2, respectivamente; V (|R2−R1|)
é a curva de energia potencial livre da influência de qualquer campo externo para um
determinado estado eletrônico da molécula. A CEP só depende da distância relativa
entre os dois átomos, e é invariante pela translação e pela rotação do sistema.

A fim de explorar a invariância por translação, novamente definem-se as coorde-
nadas relativas entre os dois núcleos,

x = R1 −R2, (2.27)

e as coordenadas do centro de massa,

X = M1R1 +M2R2

M1 +M2
. (2.28)

Para este sistema de coordenadas, o hamiltoniano da equação (2.26) para uma
molécula diatômica é reescrito da seguinte forma:

Ĥ = − ~2

2M∇
2
X + Ĥx, (2.29)

o primeiro termo da equação acima representa o termo correspondente à energia
cinética do centro de massa da molécula de massa total M = M1 + M2. O segundo
termo, Ĥx, representa o termo do hamiltoniano referente ao movimento relativo da
molécula:

Ĥx = − ~2

2µ∇
2
x + V (x), (2.30)

onde µ é a massa reduzida do sistema dada por:

1
µ

= M1 +M2

M1M2
. (2.31)
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O termo de energia cinética relativo ao movimento do centro de massa é um
operador para partícula livre, e pode ser considerado um termo constante na ausência
de campos externos. Assim, a equação de Schrödinger resultante para o movimento
relativo da molécula é: (

− ~2

2µ∇
2 + V (x)

)
Ψ(x) = EΨ(x). (2.32)

Esta equação pode ser vista como sendo a de uma partícula de massa µ sofrendo ação
de um potencial central V (|x|). A análise da equação (2.32) mostra que, para uma
molécula com dois corpos sem campo externo, o problema tem simetria esférica, de
forma que ele pode ser descrito por coordenadas esféricas.

Para o cálculo do problema dos núcleos empregando o Método monte Carlo quân-
tico com funções correlacionadas utiliza-se em geral as coordenadas cartesianas. Como
a função de base é melhor descrita em termos das coordenadas esféricas (ver discursão
no próximo capítulo), então devemos obter (r, θ, ϕ) em função de (x, y, z), ou seja;

r =
√
x2 + y2 + z2, (2.33)

θ = arccos
z√

x2 + y2 + z2 , (2.34)

ϕ = arctan
y

x
. (2.35)

O único aspecto não abordado concerne à forma funcional das funções de base,
que permita calcular o espectro rovibracional de moléculas poliatômicas, sendo estas
discutidas nos resultados. Na literatura existem as formulações para estados vibracio-
nais [116] e para estados rovibracionais. Dentre as funções a serem utilizadas estão as
funções girantes que nos permitem calcular os autovalores de energia para os estados
rovibracionais excitados usando o método MCQFC [1, 61, 113, 115], que por sua vez
serão discutidas no próximo capítulo.
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2.3.2 Três Corpos

Para um sistema com três núcleos, ou seja, um sistema triatômico, o hamiltoniano
é escrito como

Ĥ = − ~2

2MA

∇2
A −

~2

2MB

∇2
B −

~2

2MC

∇2
C + V (RA,RB,RC), (2.36)

onde os três primeiros são respectivamente os operadores de energia cinética dos
núcleos A, B e C, RA, RB, RC são as coordenadas unidimensionais dos núcleos
de massa MA, MB, MC , respectivamente, e V (RA,RB,RC) é a superfície de energia
potencial livre da influência de campo externo, para um determinado estado eletrônico
da molécula.

No caso de uma molécula triatômica, pode-se procurar diferentes formas de se
separar o movimento do centro de massa do movimento interno (ver, por exemplo,
[80]). Uma dessas escolhas é o sistema de coordenadas de Jacobi.

Por definição, os vetores de Jacobi são o vetor que liga dois átomos (BC), o vetor
que liga o centro de massa desses dois átomos ao átomo A, e o vetor centro de massa,
como se segue

r′α = RB −RC, (2.37)

R′α = RBA + µBC
MB

RCB, (2.38)

Xα = MARA +MBRB +MCRC

MA +MB +MC

, (2.39)

onde RBA e RCB são os vetores entre os átomos A e B, e C e B, respectivamente, e
µBC = MBMC

MB+MC
é a massa reduzida do diátomo BC. Tais vetores podem ser vistos na

Figura 2.1). Para esta formulação o hamiltoniano é escrito como:

Ĥ = ĤX + Ĥα, (2.40)

onde ĤX é o termo do hamiltoniano correspondente ao movimento do centro de massa
do sistema,

ĤX = − ~2

2M∇
2
X (2.41)

e Ĥα é o termo do hamiltoniano referente ao movimento interno do sistema no canal
assintótico α,
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Figura 2.1: Vetores de Jacobi para molécula triatômica.

Ĥα = − ~2

2µA,BC
∇2

Rα
− ~2

2µBC
∇2

rα + V (Rα, rα) (2.42)

onde M = MA + MB + MC é a massa total do sistema, µBC = MBMC

MB+MC
é a massa

reduzida do diátomo BC e µA,BC = MA(MB+MC)
MA+MB+MC

, a massa reduzida do sistem A+BC.
De forma análoga ao problema anterior (molécula diatômica), pode-se separar o

movimento do centro de massa do movimento relativo do sistema, desde que não
haja campo externo. Para este sistema de coordenadas, o operador hamiltoniano,
removido o termo relativo ao movimento do centro de massa, é dado por [93, 113]:

Ĥ = − ~2

2µAB,C
∇2

R −
~2

2µAB
∇2

r + V (rAB, rBC, rCA) (2.43)

onde ∇2
R e ∇2

r são os laplacianos em coordenadas cartesianas tridimensionais. Note
que a superfície de energia potencial (SEP) só depende de três coordenadas internas,
como, por exemplo, de RAB, RCA e RBC , que são as distâncias interatômicas entre
os átomos A e B, C e A, e B e C, respectivamente.

No Apêndice A é apresentada uma descrição do problema rotacional tendo em
vista cálculos futuros para um sistema com 3 corpos, uma vez que nesta tese não
realizaremos o problema rotacional da molécula triatômica. Já no capítulo 5 serão
apresentados os resultados para os Agregados Moleculares fracamente ligados com
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dois e três corpos. Para os sistemas com três corpos, mais precisamente para o
sistema Li+Ar2 utilizaremos os hamiltonianos descritos nessa seção.
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Capítulo 3

Monte Carlo Quântico

Monte Carlo é um termo que denota um conjunto de métodos estocásticos, devido
a seu carater aleatório, fazendo referência aos jogos de roleta localizado na cidade de
Monte Carlo. Segundo Hammersley (1964) [82], o método recebeu o nome Monte

Carlo, durante o projeto Manhattan, na segunda guerra mundial, durante a cons-
trução da bomba atômica, em projeto de difusão de nêutrons em certos materiais,
liderado pelo físico Enrico Fermi. Apesar de ter despertado a atenção desses cien-
tistas por volta de 1944, existe registro que, em um dos seus artigos, Lord Kelvin já
utilizava as técnicas de Monte Carlo em uma discussão das equações de Boltzmann.

Em síntese, o termo Monte Carlo se refere a qualquer método computacional que
faça uso extensivo de sequências de números aleatórios para simular algum fenômeno
ou processo. Especificamente para o presente problema, uma importante caracterís-
tica é a geração de um passeio aleatório devido ao algoritmo de Metropolis para avaliar
as integrais relacionadas, podendo inclusive serem multidimensionais com condições
de contorno complicadas. Uma das grandes vantagens do método Monte Carlo é que
a taxa de queda do erro estimado de uma integração com o aumento de pontos não
varia com o número de dimensões desta, ou seja, o erro estimado de uma integração
feita é proporcional a N−1/2, em que N é o número de pontos usados na integração.
Já para os métodos de quadraturas, por exemplo, o número de pontos requeridos para
fazer a integração cresce exponencialmente com a dimensionalidade do problema; o
erro estimado de uma integração feita usando tais métodos é geralmente proporcional
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à N−2/d [112], onde d é a dimensão da integral e N o número total de pontos da
quadratura, tornando assim tais métodos inviáveis para tratar sistemas com muitas
dimensões.

Como dito anteriormente, o método Monte Carlo é uma forma numérica de estimar
valores de integrais. Numericamente estas são calculadas como um somatório. No
caso de integrais unidimensionais, podemos escrever como sendo:

I =
∫ b

a
f(x)dx =

N∑
i=1

f(xi)∆x, (3.1)

onde o termo ∆x na equação (3.1) é determinado a partir dos limites de integração
a e b, e o número N de divisões consideradas, sendo ∆x = b−a

N−1 , se N >> 0, caso
contrário ∆x = b−a

N
. Desta forma, a equação (3.1) torna-se:

< IN >= b− a
N

N∑
i=1

f(xi) = (b− a)
∑N
i=1 f(xi)
N

= (b− a)f , (3.2)

De acordo com a equação (3.2), a solução da integral é determinada por uma média
aritmética, sendo f o valor esperado de f(xi) dos pontos amostrados. A determinação
da equação (3.2) via método Monte Carlo é dada por uma amostragem aleatória de
pontos xi no intervalo [a, b]. E a estimativa da integral segundo a equação (3.2) está
associada a uma variância dada por

σ2(IN) =< I2
N > − < IN >2 , (3.3)

de tal forma que quando o número de pontos é muito grande, ou seja, N → ∞ , a
variância tende a zero e a estimativa IN tende ao seu valor exato.

Quando a amostragem é feita com números aleatórios baseados em uma distribui-
ção uniforme, todos os valores x apresentam a mesma probabilidade, independente-
mente da função f(x). Entretanto, de forma a contornar essa deficiência e acelerar
a convergência do método Monte Carlo com um esforço computacional significati-
vamente inferior, utiliza-se uma técnica denominada de “Amostragem Preferencial”
[91]. As amostragens anteriores apresentavam a mesma probabilidade, com o método
de amostragem preferencial os pontos xi contribuem mais significativamente para o
valor esperado da integral.
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Desta forma, considera-se que estes pontos xi apresentem uma distribuição con-
forme uma densidade de probabilidade g(x). Assim, pode-se escrever a equação (3.1)
como:

I =
∫ b

a

f(x)
g(x) g(x)dx. (3.4)

A função g(x) direciona a escolha dos pontos que devam contribuir de maneira
mais significativa para o valor esperado da integral de f(x). Com isso, a média então
pode ser determinada segundo a equação (3.4):

< I >= 1
N

N∑
i=1

(
f(x)
g(x)

)
g(x)

=< f

g
>g . (3.5)

Em caso de comparação entre as equações (3.2) e (3.5), percebe-se que o resultado
final teoricamente é o mesmo. Por outro lado, a determinação dos valores de xi é
feita de forma diferente; na equação (3.2) os pontos amostrados apresentam mesma
probabilidade, já na equação (3.5) essa probabilidade será definida segundo a função
de distribuição g(x). Para a validade do procedimento, é necessário que a densidade de
probabilidade g(x) seja normalizada, e que seja tão próxima de f(x) quanto possível,
mas que se tenha facilidade de cálculo. Assim a variância é minimizada, e a estimativa
da integral se torna mais precisa e eficiente [91].

Para o caso de integrais multidimensionais a aplicação da técnica de amostragem
preferencial se faz de forma análoga, onde a única diferença está no fato de que cada
coordenada deve ter sua amostragem dentro dos respectivos limites de integração:

I =
∫ b

a

∫ b′

a′
...
∫ b′′

a′′
f(x, y, ..., z)dxdy...dz =

k∑
i=1

k′∑
j=1

...
k′′∑
m=1

f(xi, yj, ..., zm)∆x∆y...∆z, (3.6)

ou

< Ik+k′+...+k′′ > = (b− a)(b′ − a′)...(b′′ − a′′)
∑k
i=1

∑k′

j=1 ...
∑k′′

m=1 f(xi, yj, ..., zm)
k.k′...k′′

= (b− a)(b′ − a′)...(b′′ − a′′)f (3.7)

No caso do Monte Carlo, a integral multidimensional ainda é calculada através de uma
única soma (ou caminho), diferentemente do método tradicional de quadraturas, onde
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é feita uma discretização para cada dimensão. Deste modo, a eficiência dos métodos
Monte Carlo tem a ver com a dimensionalidade da integração, ou seja, quanto maior
for a dimensão da integração, maior será a eficiência, quando comparados com os
métodos de quadratura.

Como visto anteriormente, para integrais definidas de baixa dimensão, técnicas
de resolução, como as de quadratura, são mais eficientes que o método de Monte
Carlo. Mas, por outro lado, sistemas multidimensionais como o da equação (3.6) o
esforço computacional cresce rapidamente com a dimensão do sistema, de tal forma
que o método Monte Carlo se torna o mais indicado, uma vez que o erro associado
ao cálculo independe diretamente da dimensão do sistema [81].

Para a simulação de sistema molecular com um grande número de graus de liber-
dade como, por exemplo, líquidos, técnicas Monte Carlo começaram a ser empregadas.
Metropolis e colaboradores [104] desenvolveram um método para este fim, abrindo
caminho para as simulações Monte Carlo a problemas físicos.

O algoritmo de Metropolis é empregado no método Monte Carlo para gerar as
diferentes configurações utilizadas na amostragem do espaço de coordenadas durante
as simulações. Essas configurações, também chamadas walkers, são definidas por um
conjunto de pontos R com uma função de distribuição de probabilidade g(R).

Posteriormente, as técnicas Monte Carlo começaram a ser utilizadas para simular
sistemas quânticos, ou seja, para resolver a equação de Schrödinger independente do
tempo. A estas metodologias denominamos Monte Carlo Quântico. Os métodos de
Monte Carlo Quântico (MCQ) são de dois tipos básicos [50]. Os métodos para tem-
peratura finita como, por exemplo, o Monte Carlo de Integral da Trajetória (MCIT),
que são baseados na matriz densidade térmica. E os métodos para sistemas na tem-
peratura zero como, por exemplo, o Monte Carlo Variacional (MCV), o Monte Carlo
de Difusão (MCD) e o Monte Carlo de Função de Green (MCFG). Esses métodos
calculam as propriedades do sistema diretamente da função de onda [113].

Os métodos de Monte Carlo quântico foram inicialmente desenvolvidos para o
cálculo de propriedades de estados fundamentais e de temperatura finita, princi-
palmente para sistemas eletrônicos. Entretanto, Cerpeley e colaboradores [30, 49]
desenvolveram uma metodologia que permite calcular estados vibracionais mais ex-
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citados, designada por eles de Monte Carlo Quântico com Funções Correlacionadas
(MCQFC), podendo ser empregada tanto com o método MCV como com o método
MCD. Diversos cálculos de estados vibracionais excitados de moléculas triatômicas
e tetra-atômicas têm sido feitos utilizando o método MCQFC como, por exemplo,
das moléculas de H2O [2, 30], H+

3 [2, 116], HCN [2], C3 [44], H2CO [30] e HCCH [2].
Prudente e colaboradores desenvolveram a extensão do método MCQFC para calcu-
lar também estados rotacionais excitados de moléculas diatômicas [115], moléculas
triatômicas [1] e de N partículas [61]. Além destas aplicações este método permite o
cálculo dos estados excitados de um dado sistema quântico. Por outro lado, também
podemos encontrar na literatura outros métodos para a determinação de estados ex-
citados, tais como o método de nó-fixo e o método de ortogonalização, dentre outros
[116].

Diversas introduções, revisões e aplicações podem ser reportadas para uma dis-
cussão mais abrangente das técnicas de Monte Carlo quântico como, por exemplo,
as referências [51, 81, 132, 133]. Na seção 3.1, será apresentado o método MCV, na
seção 3.2 o método MCD, e na seção 3.3 o método MCQFC tanto variacional como
difusão.

3.1 Monte Carlo Quântico Variacional

Dentre as metodologias de Monte Carlo Quântico a que apresenta maior simpli-
cidade no seu uso é o Monte Carlo Variacional (MCV) [52]. Ela se baseia no método
variacional [131] para a determinação de energias, embora podendo ser aplicado para
qualquer propriedade limitada inferior ou superiormente definida por um operador
quântico. A utilização do método MCV se deu no estudo do hélio líquido [101]. O
MCV apresenta tanto a possibilidade de obtenção de soluções aproximadas do estado
fundamental para a equação de Schrödinger como também fornece um critério para
verificar a qualidade da função de onda, considerando o valor mínimo de energia.

O valor esperado da energia de um estado representado por uma função de onda
Ψ de N partículas é definido como
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< E >=
∫

Ψ∗(R)ĤΨ(R)dR∫
Ψ∗(R)Ψ(R)dR , (3.8)

onde a integral é, em princípio, em 3N dimensões.
O princípio variacional estabelece que 〈E〉 ≥ E0, onde E0 é a energia exata do

estado fundamental, ou seja, para uma dada função de onda bem comportada (nor-
malizável, contínua e com derivadas contínuas), admite-se que o valor esperado do
operador Hamiltoniano para uma função de onda aproximada é sempre maior ou igual
que a energia exata E0 correspondente. E será mais próximo do valor exato quanto
melhor for a função de onda teste.

Dentre os vários métodos que podem ser empregados na solução destas integrais, o
MCV usa diretamente a amostragem preferencial de Metropolis [104], que possibilita
a realização de simulações baseando-se na técnica de aceitar ou rejeitar alterações na
configurações dos pontos distribuídos no espaço, onde a sequência de alterações nas
configurações ou coordenadas é controlada por um processo de Markov [6].

Computacionalmente podemos sistematizar o método de Metropolis utilizando
amostragem preferencial através do algoritmo a seguir[13]:

i) Criar um conjunto de pontos ou configurações (r1, r2, ..., rM) arbitrários e em
seguida calcular o valor de g(r1, r2, ..., rM). Tomando g(r), função de distribuição de
uma dimensão, calcula-se (g(r1), g(r2), ..., g(rM)).

ii) Alterar o valor das coordenadas empregando um mecanismo qualquer gerando
(r′1, r

′
2, ..., r

′
M) e calcular os valores de g(r′) para as coordenadas modificadas.

iii) Efetuar a razão entre a densidade de probabilidade com as coordenadas novas
por aquela obtida com as coordenadas antigas,

P = g(r′1, r
′
2, ..., r

′
M)

g(r1, r2, ..., rM) (3.9)

iv) Comparar a probabilidade de transição P com um número aleatório com dis-
tribuição uniforme entre 0 e 1. Se P for maior que o número aleatório, então, as novas
coordenadas devem ser aceitas e substituem as antigas. Se a razão P for menor que
o número aleatório, as novas coordenadas devem ser descartadas e as coordenadas
antigas devem ser preservadas.
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v) Após realizar o teste, calcular o valor f(r1, r2, ..., rM)/g(r1, r2, ..., rM) para a
determinação do valor médio e/ou de outras grandezas estatísticas.

vi) Se a média não tiver alcançado um valor constante dentro da precisão desejada,
voltar à etapa ii e repetir o processo.

Retomando este processo para o método variacional e utilizando a equação (3.8),
multiplicando e dividindo o lado esquerdo do operador Ĥ por Ψ(R), chega-se a se-
guinte equação:

< E >=
∫

Ψ∗(R)Ψ(R) ĤΨ(R)
Ψ(R) dR∫

Ψ∗(R)Ψ(R)dR =
∫
ρ(R)EL(R)dR, (3.10)

onde EL é definida como a energia local do sistema,

EL(R) = ĤΨ(R)
Ψ(R) , (3.11)

e
ρ(R) = Ψ∗(R)Ψ(R)∫

Ψ∗(R)Ψ(R)dR , (3.12)

é a densidade de probabilidade.
Como na equação (3.4), fazendo-se uso do teorema do valor médio, obtêm-se a

média ponderada da energia na equação seguinte:

< E >= lim
M→∞

(
1
M

M∑
i=1

EL(R)
)
ρ

=< E >ρ , (3.13)

onde M é o número de pontos utilizados na distribuição, e ρ indica que esta média
é obtida de uma amostragem de população de pontos distribuídos por uma função
peso igual a densidade de probabilidade

Assim, a integral do valor esperado de energia é transformada em uma média
aritmética simples, onde o valor médio da energia torna-se a média da energia local
calculada a partir da densidade de probabilidade. E a partir do desvio padrão chega-se
convencionalmente ao erro ou dispersão dos pontos deste cálculo:

σ(IM) =
√
< I2

M >ρ − < IM >2
ρ, (3.14)

A obtenção de um desvio padrão pequeno para um valor médio da energia indicará
a proximidade da função de onda Ψ teste da função de onda exata. Consequentemente
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mais precisa será a estimativa para o estado desejado quanto menor for esse desvio.
Pode-se afirmar que uma das causas do erro associado aos resultados é pela imprecisão
da função de onda tentativa.

3.2 Monte Carlo Quântico Difusão

Diferentemente do MCV que depende de uma função de onda próxima da função de
onda exata para a obtenção de uma melhor estimativa para o estado desejado, o Monte
Carlo Quântico de Difusão (MCD) não depende necessariamente da função de onda
teste. Ambos foram desenvolvidos originalmente para tratar o estado fundamental
de sistemas quânticos [113]. O MCD pode produzir resultados exatos, porém exige
aproximações para que sua utilização prática seja possível. A primeira consiste em
considerar da equação de Schrödinger dependente do tempo a semelhança matemática
com uma equação de difusão. A equação de Schrödinger dependente do tempo para
N partículas é escrita como:

−~
i

∂ψ(R, t)
∂t

= − ~2

2m∇
2ψ(R, t) + V (R)ψ(R, t) . (3.15)

A equação de difusão é do tipo:

−∂C
∂t

= D∇2C + kC , (3.16)

em que D é a constante de difusão e C é a concentração do material a ser observado
durante o processo de difusão.

Comparando as duas equações, notamos a semelhança de ter uma derivada se-
gunda espacial e uma primeira temporal. Mas para a obtenção de soluções da equa-
ção de Schrödinger com os mesmos recursos numéricos da equação da difusão se faz
necessário o uso de um tempo imaginário τ = it, idéia sugerida por Fermi em 1945.

Como citado anteriormente o MCD foi desenvolvido originalmente para tratar o
estado fundamental de sistemas quânticos. Para isto introduzimos um parâmetro
arbitrário ET para deslocar a energia de referência a um valor arbitrário, ou seja,
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V (q) → V (q) − ET . Este parâmetro arbitrário ET , chamado energia tentativa, não
muda a forma funcional das autofunções, e sua introdução é importante para man-
ter a população de caminhantes aproximadamente constante durante o processo. A
equação (3.15) pode ser então reescrita, em unidades atômicas ~2

2m = 1
2 , como:

∂ψ(R, τ)
∂τ

= 1
2∇

2ψ(R, τ)− (V (R)− ET )ψ(R, τ) . (3.17)

Para resolver a equação de Schrödinger como uma equação de difusão, compara-
mos a equação (3.15) com a equação (3.16), onde esta última sem o termo kC(R, t),
representará apenas o movimento browniano de partículas, com solução correspon-
dente a uma função de distribuição gaussiana

C(R, δt) =
√

4πDδ.e− R2
4πDδt , (3.18)

para um intervalo de tempo δt. Já a segunda parte da equação (3.16) sem o termo
browniano corresponde a uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, com
solução analítica:

C(R, δt) = e−kδt , (3.19)

onde k = V (R)− ET . Uma característica desta solução é a equivalência dela com a
solução para uma reação química com cinética de primeira ordem. Em processos ciné-
ticos substâncias são criadas e destruídas, e durante uma simulação MCD, atribuimos
um processo probabilístico de criação e destruição de partículas [13].

Temos que o método de Monte Carlo não pode ser aplicado diretamente as equa-
ções diferenciais, de modo que se faz necessário representar a equação de Schrödinger
na forma integral. Partindo da equação de Schrödinger independente do tempo:

ĤΨ(R) = E0Ψ(R) (3.20)

Aplicando o inverso do operador Hamiltoniano Ĥ−1 em ambos os lados da equação
(3.20);

Ĥ−1ĤΨ(R) = Ĥ−1E0Ψ(R) (3.21)
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ou

Ψ(R′) = E0Ĥ
−1Ψ(R) . (3.22)

Tomamos Ĥ−1 como um operador integral uma vez que o operador Hamiltoniano
Ĥ é um operador diferencial, de modo a reescrever a equação (3.22) na forma:

Ψ(R′) = E0

∫ −∞
+∞

G(R′,R)Ψ(R)dR , (3.23)

em que G(R′,R) é uma função de Green. Para processos dependentes do tempo,
encontramos que:

Ψ(R′; τ) = E0

∫ −∞
+∞

G(R′,R; τ)Ψ(R; τ)dR . (3.24)

Esta última determina a chance de alterar-se uma configuração R para uma confi-
guração R′ em um tempo τ , através das características da função G(R,R′; τ). Devido
a impossibilidade de definir uma forma analítica para a função G(R′,R; τ), faz-se ne-
cessário o uso de uma aproximação válida para o limite quando τ tende a zero. Desta
forma, a função de Green pode ser fatorada em um termo de difusão (Gdif ) e um
termo cinético (GB), como segue:

G(R′,R; τ) = Gdif (R′,R; τ)GB(R′,R; τ) , (3.25)

onde os termos Gdif e GB estão diretamente associados com as equações (3.18) e
(3.19), respectivamente. Isto permite definir o termo Gdif como sendo

Gdif (R′,R; τ) = 1√
2πτ

e−
(R′−R)2

2τ , (3.26)

e o termo cinético da seguinte forma:

GB(R′,R; τ) = e−[ 1
2 (V (R)+V (R′))−ET ]τ . (3.27)

O conceito de amostragem preferencial é inserido de forma que a função de onda
seja representada por uma função de distribuição f(R, τ) = ψ(R, τ)ϕ(R), em que
ϕ(R) é uma função de onda guia, tal que a equação (3.17) seja reescrita da forma

∂f(R, τ)
∂τ

= 1
2∇

2f(R, τ)FQ(R)− (EL − ET )f(R, τ) , (3.28)
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onde EL é a energia local do sistema e FQ é denominado “Força Quântica”, que é o
vetor velocidade que direciona o movimento das partículas dado pela equação:

FQ(R) = 2∇ϕ(R)
ϕ(R) . (3.29)

A equação (3.28) assemelha-se com a equação (3.17) devido a inclusão da amos-
tragem preferencial, resultando na modificação das funções de Green utilizadas na
estratégia de Monte Carlo. O termo cinético da equação (3.27) é correspondente aos
dois primeiros à direita do sinal de igualdade e o termo referente ao potencial como
sendo o último termo à direita da equação (3.28). Substituindo-se simplesmente V (R)
e V (R′) por EL, a função de Green para a parte de difusão GB(R′,R; τ) assume a
forma:

GB(R′,R; τ) = e−[ 1
2 (EL(R)+EL(R′))−ET ]τ ; (3.30)

e a função de Green para a parte cinética fica:

Gdif (R′,R; τ) = (2πτ)−3N/2e−
(R′−R−

FQ(R)τ
2τ )2

2τ . (3.31)

A probabilidade de transição do algoritmo de Metropolis é modificada por ser o
operador de Green não hermitiano. Neste caso, é necessário a introdução de uma
correção, de modo a permitir que os caminhos de ida e volta de uma partícula ou
configuração sejam equivalentes, de acordo com a equação [13]:

A(R′,R; τ) = min(1, P (R′,R; τ)) , (3.32)

onde
P (R′,R; τ) = Gdif (R,R′; τ)ϕ2(R′)

Gdif (R′,R; τ)ϕ2(R) . (3.33)

Todas adaptações determinam a energia média do sistema E através da média da
energia local EL que, para uma distribuição f de N configurações dada pelo algoritmo
de Metropolis,

< EL >f= lim
N→∝

1
N

N∑
i=1

EL(R)i. (3.34)

O valor de EL torna-se uma média ponderada, pois o número de configurações
muda durante a simulação e a média deve considerar essa mudança de população
[10, 13].



42

3.3 Monte Carlo Quântico com Funções Correla-

cionadas

O uso de métodos MCQ a fim de calcular estados rovibracionais de sistemas
moleculares tem se mostrado bastante eficiente e poderoso, mesmo que sua aplica-
ção no cálculo de estados excitados seja um pouco restrita. Bernu e colaboradores
[30, 49] desenvolveram uma metodologia que permite calcular estados vibracionais ex-
citados, denominada por eles de Monte Carlo quântico com funções correlacionadas
(MCQFC). Como já vimos, cálculos de estados vibracionais excitados de moléculas
triatômicas e tetra-atômicas têm sido feitos utilizando o método MCQFC como, por
exemplo, das moléculas de H2O [2, 30], H+

3 [2, 116], HCN [2], C3 [44], H2CO [30] e
HCCH [2].

Uma extensão do método MCQFC para calcular estados vibracionais excitados
de moléculas poliatômicas foi desenvolvido por Prudente e Acioli [115]. Para isso
eles propuzeram a utilização de funções girantes como funções de base do método,
permitindo o cálculo de estados rovibracionais excitados de moléculas diatômicas,
moléculas triatômicas e de N partículas [113, 114, 115, 116, 117, 118].

O método do MCQFC pode ser empregado tanto com o método MCV como com
o método MCD. Na sequência será apresentada a técnica de MCQFC tanto do ponto
de vista de difusão quanto variacional.

3.3.1 MCQFC Variacional

Especificamente, o método MCQFC consiste em uma combinação do procedimento
variacional baseado na expansão da função de onda por uma base finita definida junta-
mente com uma metodologia estocástica para calcular as integrais multidimensionais.

No formalismo variacional, o problema da determinação das autoenergias e au-
tofunções de um sistema quântico consiste encontrar soluções estacionárias de um
funcional de energia da seguinte forma

J [Ψ∗,Ψ] =
∫

Ω
dR

(
− ~2

2mΨ∗∇2Ψ + Ψ∗[V (R)− E]Ψ
)
, (3.35)
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onde Ω é o volume acessível do sistema, a condição de normalização do Ψ(R) é
adicionada pelo multiplicador Langrange E, R = (x1, ..., xn) é o vetor posição do
sistema N−dimensional e dR = ∏N

i=1 dxi.
Expandindo Ψ(R) em termos de funções bases conhecidas {fj(R)}:

Ψ(R) =
∑
j

cjfj(R), (3.36)

sendo cj os coeficientes de expansão, podemos reescrever a equação (3.35) em uma
notação matricial da seguinte forma:

J [c†, c] = c†[H− EO]c, (3.37)

onde c é um vetor coluna com os coeficientes de expansão, e H e O são, respectiva-
mente, as matrizes Hamiltoniano e sobreposição cujos elementos são dados por

{H}ij = Hij =
∫

Ω
dR

(
− ~2

2mf ∗i (R)∇2fj(R) + f ∗i (R)V (R)fj(R)
)
, (3.38)

e
{O}ij = Oij =

∫
Ω
dRf ∗i (R)fj(R), (3.39)

Usando o princípio variacional do cálculo e tendo a variação funcional em c†, a
condição estacionária leva a

Hc = EOc (3.40)

que é um problema de autovalor-autovetor generalizado cujas soluções são as energias
e as respectivas funções de onda do sistema. Tomando a variação funcional em c,
resultado equivalente porque H e O são matrizes hermitianas.

No método MCQFC, a avaliação das integrais multidimensionais [equações (3.38)
e (3.39)] sobre o volume interno é feito empregando um procedimento de Monte
Carlo variacional ou de difusão (ou uma combinação de ambos [32]). Para isso, é
construído um passeio aleatório gerado pelo algoritmo de Metropolis que funciona
como um caminho de integração. O método MCQFC difere das técnicas usuais MCQ
[55], pois permite calcular diretamente vários estados excitados do sistema.
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Para empregar o método Monte Carlo Variacional (MCV) é necessário introduzir
nas equações (3.38) e (3.39) uma distribuição assistente de probabilidade p(R) =
|ΨG(R)|2, sendo ΨG(R) a função guia da amostragem, da seguinte forma:

Hij =
∫

Ω
dR|ΨG(R)|2F ∗i (R)Fj(R)ELJ (R) (3.41)

e
Oij =

∫
Ω
dR|ΨG(R)|2F ∗i (R)Fj(R), (3.42)

onde
Fi(R) = fi(R)

ΨG(R) , (3.43)

e
ELi(R) = Hfi(R)

fi(R) , (3.44)

é a energia do local associado à função de base fi. O próximo passo é gerar uma
sequência de passeio aleatório R1,R2, ...,RP criado de acordo com o assistente de
função de probabilidade p(R) para calcular as integrais acima da seguinte forma

Hij = 1
2p

p∑
k=1

F ∗i (Rk)Fj(Rk)[ELi(Rk) + ELJ (Rk)], (3.45)

e
Oij = 1

p

p∑
k=1

F ∗i (Rk)Fj(Rk), (3.46)

onde foi usado o fato de que o H e O são matrizes hermitianas.
A maneira mais simples e amplamente utilizada para gerar o passeio aleatório é

o algoritmo de Metropolis [57], que é baseado em uma probabilidade de transição de
um estado do sistema para outro. Aqui, um estado representa um ponto dentro do
volume interno. O algoritmo de Metropolis pode ser entendido como:

(i) Toma-se Rk como o estado inicial. Propõe-se um novo estado R′k de acordo
com a probabilidade de transição T (Rk → Rk′) definida como

T (Rk → Rk′) =
N−1∏
i=1

( 1
4πDiτ

)3/2e
(Rk−R′

k
)2

4πDi , (3.47)

onde Di = ~
2µi é a constante de difusão e µi é a massa reduzida do sistema.
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(ii) Calcula-se, neste caso, a relação (ou aceitação) de probabilidade:

A(Rk → Rk′) = p(Rk′)T (Rk → Rk′)
p(Rk)T (Rk′ → Rk)

. (3.48)

(iii) Compara-se esta quantidade com uma probabilidade relativa uk uniforme
gerada aleatoriamente entre zero e um. Se A(Rk → Rk′) ≥ uk o novo estado será um
Rk+1 = Rk′ , caso contrário, Rk+1 = Rk.

A sequência de passeio aleatório é gerada, repetindo os passos (i) para (iii) p vezes,
a partir de uma configuração conhecida R1.

O algoritmo de Metropolis tende para uma distribuição estacionária aos pontos de
amostragem na geração de passeio aleatório, que é um processo favorável, fazendo as
integrais (3.38) e (3.39) convergirem para seus verdadeiros valores quando p cresce.
Esta distribuição estacionária é devido ao processo de amostragem de pontos ser
um processo conhecido como cadeia de Markov caracterizado pela probabilidade de
transição de um estado para outro que depende apenas do estado anterior e do novo
estado [58, 60].

3.3.2 MCQFC Difusão

Como vimos anteriormente, o MCD utiliza operadores de projeção para projetar
o estado fundamental exato do sistema a partir de uma função de onda teste. Em
princípio, este método é exato, tendo apenas algumas limitações práticas. Por ou-
tro lado, existe o interesse de calcular estados rovibracionais excitados de moléculas
poliatômicas, sugerindo assim o emprego do método MCD na estratégia MCQFC,
conforme proposto por Bernu e colaboradores [30]. Ou seja, utilizar um conjunto
de funções de base para expandir a função de onda e então resolver o problema de
autovalor-autovetor generalizado[113].

A diferença do método MCV para o método MCD é que neste último projeta-se
cada uma das funções de base utilizando o operador C(Ĥ) = e

−τĤ
2 como segue:

f̃α(R) = Cm(Ĥ)fα(R) =
∑
i

C(Ei)mφi(R)
∫
φ∗i (R)fα(R)dR, (3.49)
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onde expandiu o operador C(Ĥ) empregando a relação de completeza ∑i |φi〉〈φi| = 1,
sendo |φi〉 são autoestados de Ĥ.

Assim o problema de autovalor-autovetor generalizado para o novo conjunto de
funções de base f̃α, se torna:

H(t)c(t) = Λ(t)O(t)c(t), (3.50)

onde t = mτ , e c(t) são os coeficientes da expansão da função de onda escrito na
forma vetorial, e Λ(t) são os autovalores da matriz hamiltoniana. Já os elementos das
matrizes hamiltoniana e superposição são escritos como:

{H}αβ = Hαβ(t) ≡
∫
dR1dR2fα(R2)e−tĤĤfβ(R1), (3.51)

e
{O}αβ = Oαβ(t) ≡

∫
dR1dR2fα(R2)e−tĤfβ(R1). (3.52)

Quando t = 0 tem-se o problema de autovalor-autovetor generalizado para o
MCV. E quando t tende a valores muito grandes, ou seja, t → ∞, um autovalor
Λi(t) converge exponencialmente para a energia exata deste estado [49], de forma que
quanto maior for o número de autovalores convergentes, maior será o conjunto de
autofunções exatas do problema:

lim
t→∞

Λi(t) = Ei. (3.53)

Conforme discutido anteriormente, para a utilização do método Monte Carlo é
necessário introduzir uma função guia nas equações (3.51) e (3.52), obtendo:

Hαβ(t) =
∫
dR1dR2fα(R2)G(R2,R1, t)Fβ(R1)ELβ(R1)P (R1), (3.54)

e
Oαβ(t) =

∫
dR1dR2fα(R2)G(R2,R1, t)Fβ(R1)P (R1), (3.55)

onde P (R1) = |ΨG(R1)|2 é a distribuição de probabilidade, Fα(R) e ELα(R) são
definidos como no caso variacional (equações (3.43) e (3.44), respectivamente), e a
equação de Green do problema como sendo:

G(R2,R1, t) = ΨG(R2)〈R2|e−tĤ |R1〉
1

ΨG(R1) . (3.56)
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A equação de Schrödinger com o tempo imaginário, como analisado anteriormente,
pode ser vista como uma equação de difusão com um termo de ramificação represen-
tado pela superfície de energia potencial, onde o procedimento de projeção das funções
de base fα pode ser visto como sua solução. Esta equação pode ser escrita como:

∂ψ(R, τ)
∂τ

=
(
−

N−1∑
i=1

Di∇2 + V (R)
)
ψ(R, τ) , (3.57)

onde Di = − ~2

2µi e ψ(R, τ) é a função de onda do sistema para o tempo imaginátio
τ . Multiplicando a função guia ΨG(R) à esquerda da equação (3.57) nós podemos
reescrevê-la como [117]:

∂g(R, τ)
∂τ

= −
∑
i

Di∇2
i g(R, τ) + (ELΨ(R)− ET )g(R, τ) +

∑
i

Di∇i(g(R, τ)·Gi(R)) ,(3.58)

onde

g(R, t) = Ψ(R)ψG(R, t) , (3.59)

o desvio da função guia é dado por

Gi(R) = 2∇iΨG(R)
ΨG(R) , (3.60)

e a energia local da função guia é definida como:

ELΨ(R) = ĤΨG(R)
ΨG(R) . (3.61)

A função de Green (3.56) é a representação do operador evolução temporal da
equação de difusão (3.58) na representação das coordenadas. Para uma correta de-
finição do método MCD, faz-se necessário uma expressão analítica para a função de
Green (3.56). Numa aproximação para τ pequeno, dada por [49], temos que

G(Rk′ ,Rk, τ) = e−[τ(ELΨ (Rk′ )+ELΨ (Rk))] ∗
N−1∏
i=1

( 1
4Diπτ

)3/2
e
−

(Ri
k′
−Ri

k
−DiτGi(Rk))2

4Diτ ,(3.62)

onde a primeira exponencial é o termo de difusão e a segunda exponencial é o termo
da ramificação.

A função de Green G(Rk,Rk′ , t), pode ser interpretada como uma probabilidade
de transição de uma configuração inicial Rk para uma nova configuração Rk′ , em
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um τ pequeno. Isto permite gerar um caminho aleatório utilizando o algoritmo de
Metropolis e, com o intuito de avaliar os elementos das matrizes hamiltoniana e
superposição faz-se necessário conhecer uma probabilidade de transição T (Rk → Rk′).
Neste caso esta probabilidade é dada por

T (Rk → Rk′) = G(Rk′ ,Rk, τ) (3.63)

A nova configuração R′, de acordo com com a probabilidade de transição (3.63),
será gerada da seguinte forma;

R′j = Rj
i + τDj

∇jΨ(Ri)
Ψ(Ri)

+ (2τDj)
1
2−→χ j

i (3.64)

onde −→χ j
i é um vetor tridimensional de números aleatórios normalmente distribuídos

com média zero e variância um.
Tomando a probabilidade de transição obtida da expressão (3.63), têm-se a função

de aceitação para o método MCD:

A(Rk → R′) = |Ψ(R′)|2G(R′,Rk; τ)
|Ψ(Rk)|2G(Rk,R′; τ) . (3.65)

A estimativa dos elementos das matrizes hamiltoniana e superposição, após a
geração do caminho aleatório [R1; R2; ...,Rp], é feita fazendo-se a média sobre os
pontos do caminho aleatório da seguinte forma:

hαβ(kτ) = 1
p

p∑
i=1

Fα(Ri)Wi,i+kFβ(Ri+k)ELβ(Ri+k) (3.66)

e
sαβ(kτ) = 1

p

p∑
k=1

Fα(Ri)Wi,i+kFβ(Ri+k), (3.67)

onde Wi,i+k é o “peso” do caminho aleatório, e é definido como

Wi,i+k = exp{−[τ2

i+k−1∑
j=i

(ELΨ(Rj) + ELΨ(Rj+1))]}. (3.68)

Quando p→∞, os elementos hαβ(kτ) e sαβ(kτ) convergem para os elementos de
matrize Hαβ(kτ) e Sαβ(kτ):

Hαβ(kτ) = 1
4p

p∑
i=1

[Fα(Ri)Fβ(Ri+k)ELβ(Ri+k)

+ Fα(Ri+k)Fβ(Ri)ELβ(Ri) + ELα(Ri)Fα(Ri)Fβ(Ri+k)

+ ELα(Ri+k)Fα(Ri+k)Fβ(Ri)]Wi,i+k, (3.69)
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e

Sαβ(kτ) = 1
2p

p∑
k=1

[Fα(Ri)Fβ(Ri+k) + Fα(Ri+k)Fβ(Ri)]Wi,i+kFβ(Ri+k), (3.70)

onde foi levado em consideração que as matrizes S e H são hermitianas.
Conhecidas as matrizes H(kτ) e S(kτ) pode-se resolver o problema de autovalor-

autovetor generalizado (3.50). O resultado será o espectro de energia (ro)vibracional
do sistema molecular em estudo. Teoricamente o resultado final deverá ser o mesmo,
sendo a diferença existente no número e no tamanho dos passos que o caminho alea-
tório deve ter para convergir os elementos das matrizes hamiltoniana e superposição
[113].

Por outro lado, uma das grandes vantagens do MCQFC é o da obtenção do desvio
(ou erro) nos autovalores. O erro nesse cálculo é dado pelo desvio-padrão calculado
convencionalmente como [13]:

σi =

√√√√√∑NC
j=1

(
Λj
i − Λi

)2

NC − 1 , (3.71)

onde EL é a energia local definida na equação (3.44), associada a função de base f(R).
Consequêntemente, se f(R) é autofunção do hamiltoniano do sistema, o valor médio
da energia apresentará um desvio padrão nulo, indicando que quanto mais próxima
f(R) estiver da função de onda exata, mais correta será a estimativa para o estado
desejado.

De modo geral, costumamos afirmar que o erro associado aos resultados é causado
unicamente pela imprecisão da função de onda, sendo o desvio-padrão aplicado como
um avaliador da qualidade da função de onda [13].

3.3.3 Funções de Base

De um modo geral o único aspecto não discutido foi com relação a forma das
funções de base {fα(R)} e da função guia ΨG(R). Por outro lado, na literatura,
existem definidas diversas formas [49, 118] para ambas com o objetivo de calcular
somente o espectro vibracional de moléculas, ou seja, soluções com o momento angular
total igual a zero [113, 29].
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Como função guia a ser utilizada em todos os cálculos MCQFC, tanto para sis-
temas eletrônicos confinados quanto para agregados moleculares, na presente tese, é
utilizada a proposta pela referência [113]:

ΨG(R) = (f0(R))
1
Γ , (3.72)

em que Γ é um parâmetro a ser escolhido de modo a assegurar uma boa integração de
todos os estados incluídos no cálculo e f0(R) é a função de base que representa o estado
fundamental do sistema. Vale ressaltar que a função guia depende explicitamente da
função de onda, mais precisamente, da função de onda no estado fundamental.

Como citado anteriormente, Prudente e Acioli [113, 118] propuseram um procedi-
mento geral para construir funções de base que descrevem o movimento completo da
molécula (vibração e rotação), denominada por eles de funções de base girantes.

O procedimento básico proposto por Prudente e Acioli [113] para se obter as
funções de base girantes consiste em:

1. Inicia-se com conjunto de funções aproximadas simples que representam as
autofunções {fi(R)} associadas aos estados vibracionais excitados.

2. Usando estas funções como base para o MCQFC variacional, calcula-se um
novo conjunto de funções de base vibracionais ortonormais {fα(R)}.

3. O conjunto de funções de base girantes é construído como um produto das novas
funções de base vibracionais {fα(R)} e das autofunções do operador de momento
angular J2.

A priori, podemos empregar qualquer conjunto arbitrário de funções de base e
calcular diretamente H e O (no caso MCV) ou h(t) e s(t) (para o MCD), porém a
vantagem do uso das funções de base girantes é na obtenção dos estados rovibracionais
mais altamente excitados. Uma discussão sobre o erro do método MCD na estratégia
MCQFC é realizada na referência [49].
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Capítulo 4

Aplicações a Sistemas Confinados
de Um e Dois Elétrons

Nesse capítulo aplicamos o método computacional desenvolvido ao longo do ca-
pítulo anterior em situações específicas envolvendo sistemas com dois corpos e três
corpos. Foram estudados os sistemas eletrônicos confinados usando o método Monte
Carlo Variacional. Para estes sistemas foram utilizados o Monte Carlo Quântico com
Funções Correlacionadas. A validade e eficiência da metodologia utilizada são avali-
adas comparando os resultados obtidos com diversos outros previamente publicados
na literatura.

Nas próximas seções serão apresentados os resultados da aplicação do MCQFC
Variacional para sistemas com um e dois elétrons confinados espacialmente.

4.1 Ponto Quântico com um elétron

Os sistemas eletrônicos confinados com um elétron estudados foram o hidrogênio
(H), o hélio ionizado (He+) e o lítio duplamente ionizado (Li++). Em todos os casos
foi utilizado um potencial coulombinano confinado por uma barreira infinita esférica,
como se segue :
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Tabela 4.1: Energia (em hartree) para o estado 1s do átomo de H para um raio de
confinamento de 10,0 bohr e diferentes números de passos, onde NB = 1, e NC = 10,
número de bases e número de caminhos, respectivamente. O número entre parêntesis
é a incerteza na última casa e o parâmetro α foi de 0,9 a−1

0 .
M = 50000 M = 500000 M = 5000000 M = 50000000 M = 500000000

MCV -0,4997(2) -0,49973(6) -0,49974(2) -0,499741(6) -0,499736(3)

Tabela 4.2: Energia (em hartree) para os três primeiros estados com l = 0 do átomo
de hidrogênio para um raio de confinamento de 10,0 bohr e diferentes números de
bases, para um número de passos M = 500000000, e um valor de α = 0, 90 a−1

0 . O
número entre parêntesis é a incerteza na última casa.

NB = 1 NB = 3 NB = 4 NB = 5 NB = 6
EV1s 0,499736(3) -0,499990(3) -0,499997(2) -0,499999(3) -0,499999(3)
EV2s -0,05415(9) -0,09722(5) -0,10875(3) -0,11193(2)
EV3s 1,243(4) 0,3165(3) 0,1479(2) 0,10163(7)

NB = 7 NB = 8 NB = 9 NB = 10 NB = 12
EV1s -0,499999(5) -0,499999(6) -0,499999(7) -0,499999(8) -0,50000(2)
EV2s -0,112664(7) -0,112788(3) -0,112804(2) -0,112806(2) -0,112806(2)
EV3s 0,09221(3) 0,091432(4) 0,091425(3) 0,091423(3) 0,091422(3)

V (r) =

 −
Z
r

para r < rc

∞ para r ≥ rc,
(4.1)

onde Z é o número atômico, r e rc, são a distância do elétron ao núcleo e o raio de
confinamento, respectivamente.

Para a realização deste cálculo se fez necessário um estudo prévio [23] acerca das
funções de base, onde foi analisado, para o caso do oscilador hamônico (O.H.), a
dependência das autoenergias para diferentes funções de base. O problema unidi-
mensional do oscilador harmônico simétrico foi tratado como modelo com o intuito
de analisar a dependência da autoenergia com relação à forma funcional da função de
base. Especificamente utilizamos os seguintes conjuntos de funções de bases, como se
segue:
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Figura 4.1: Energia (em hartree) do estado 1s do átomo de hidrogênio confinado
(rc = 10.0 bohr) em função do parâmetro α.

.

f
(1)
i (r) = (xc − x)(x− xc) exp

(
−α2(i)x2

2

)
Hi(α(i)x) . (4.2)

f
(2)
i (r) = cos

(
πx

2xc

)
exp

(
−α2(i)x2

2

)
Hi(α(i)x) . (4.3)

f
(3)
i (r) = (xc − x)(x− xc) exp

(
−αx2

)
ri . (4.4)

onde xc é a coordenada que define a fronteira do confinamento e Hi(α(i)x) são os
polinômios de Hermite. Sendo i um número inteiro positivo, enquanto o parâme-
tro α(i) nas funções de base f (1)

i e f (2)
i é escolhido para ser igual a

√
2i+ 1/xc se

√
2i+ 1/xc ≥ 1 e 1 se

√
2i+ 1/xc ≤ 1, e o parâmetro α em f

(3)
i é obtido minimizando

as autoenergias. Estas funções foram aplicadas para o oscilador harmônico fora do
centro e tridimencional, de modo que a função f (3)

i foi a função que apresentou melho-
res resultados. Em particular, no caso do O.H. tridimensional usou-se a forma radial
da base 3, base esta que inspirou a nossa base para o átomo de hidrogênio.
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Tabela 4.3: Parâmetros α e tamanho do passo τ , para diferentes raios de confinamento
para os estados s, p e d do átomo de hirogênio.

α τ α τ α τ
rc s p d
0, 5 0,31 0,3 1,3 0,2 1,3 0,2
1, 0 0,43 1,3 0,9 0,9 1,4 0,9
2, 0 0,5 5,9 0,5 2,9 0,8 3,9
3, 0 0,58 11,9 0,42 5,9 0,54 5,9
5, 0 0,72 22,9 0,34 15,9 0,38 15,9
7, 0 0,84 22,9 0,33 22,9 0,31 28,9
10, 0 0,9 22,9 0,35 38,9 0,26 58,9

Para o caso dos átomos confinados com um elétron, na determinação do espectro
de energia de estados excitados, foi utilizada uma base radial como se segue:

fi(r) = (rc − r) exp (−αr) ri−1 . (4.5)

onde α é um parâmetro ajustável pelo MCQFC variacional. Note que, realizamos
a mudança da base de e−αr2 para e−αr para tratar um átomo hidrogenoide pois,
enquanto a primeira é a solução do oscilador harmônico, a segunda é do átomo de
hidrogênio. Devido a degenerescência dos níveis de energia rotacionais em relação ao
número quântico azimultal m, foi considerado o polinômio de Legendre Pl(cosθ) para
construir as funções de base girante.

Tabela 4.4: Energia (em hartree), para diferentes raios de confinamento, em bohr,
para o estado 1s do átomo de hidrogênio, com NB = 9.
rc Marin and Varshni Goldman Guimarães Aquino MCQFC

Cruz [102] [150] Ref. [75] et al [80] et al [3]
0,5 14,897 14,758 14,74797 14,747970 14,7479(5)
1,0 2,3906 2,3749 2,373991 2,3739909 2,373991(9)
2,0 -0,12500 -0,12500 -0,125000 -0,1250000 -0,1250000 -0,125000(5)
5,0 -0,4947 -0,4964170 -0,49642(1)
7,0 -0,4993 -0,4998626 -0,499862577 -0,499863(4)

Durante o cálculo MCQFC para o átomo de hidrogênio, foram realizados testes
sobre o número de caminhos aleatórios (NC), do número de passos dados na cami-
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Tabela 4.5: Energia (em hartree), para diferentes raios de confinamento, em bohr,
para o estado 2p do átomo de hidrogênio, com NB = 9.
rc Marin and Varshni Goldman Guimarães Aquino MCQFC

Cruz [102] [150] Ref. [75] et al [80] et al [3]
1,0 8,306 8,232 8,223138 8,22313831616 8,223138(2)
2,0 1,5896 1,5774 1,576019 1,57601878561 1,576018 1,5760188(3)
5,0 0,00773 0,00760 0,00759392047 0,007593 0,0075939(1)
7,0 -0,08741 -0,08741 -0,08747901793 -0,0874790(0)
10,0 -0,118859 -0,11885954485 -0,118859 -0,1188595(0)

Tabela 4.6: Energia (em hartree), para diferentes simulações de raios de confinamento,
em bohr, para o estado 3d do átomo de hidrogênio, com NB = 9.
rc Marin Varshni Goldman Guimarães Aquino MCQFC

Ref. [102] [150] Ref. [75] et al [80] et al [3]
1,0 15,117 14,990 14,96746 14,967464086 14,9674638(8)
2,0 3,3591 3,3320 3,327509 3,3275091565 3,3275091(4)
5,0 0,33174 0,32943 0,329117 0,32912(2)
7,0 0,09729 0,09666 0,0965896409 0,09658964 0,0965896(0)
10,0 -0,00704 -0,00709 -0,007092 -0,0070927839 -0,00709 -0,0070928(0)

nhada aleatória (M), e utilizando-se de diferentes números de funções de bases (NB).
Esse estudo foi feito com o intuito de obter uma boa convergência (menor desvio
Monte Carlo) dos resultados. Especificamente, na Tabela 4.1 é apresentado a energia
do estado 1s do átomo de hidrogênio para um raio de confinamento de 10,0 bohr para
diferentes números de passos (M). Podemos perceber que o aumento de M melhora
na convergência da energia de modo que tomamos o passo de 500000000 como valor
de referência. Na Tabela 4.2 são apresentados os estados 1s, 2s, e 3s do átomo de hi-
drogênio para diferentes números de base (NB), com rc = 10, 0 bohr, M = 50000000,
onde podemos tomar NB = 9 como valor de referência. Além disso foram feitos teste
para o número de caminhos (NC) onde percebemos que em torno de 10 caminhos já
apresenta uma boa convergência nas energias.

Como expresso anteriormente, a função de base dada pela equação (4.5), depende
de um parâmetro α que deve ser ajustado caso a caso, em função do raio de con-
finamento e do momento angular orbital. Neste cálculo procedemos os ajustes do
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parâmetro α e do passo Monte Carlo τ da seguinte forma: para cada raio de con-
finamento rc foi determinado um valor de τ de modo que o índice de aceitação no
número de passos fique entre 40% e 60% e em seguida foi determinada uma curva
da energia para diferentes valores de α. Na Figura 4.1 pode ser observada a curva
da energia do estado 1s em função do parâmetro α, obtida para um número de de
passos M = 5000000, número de caminhos NC = 10, e número de funções de base
NB = 1. Nesta figura fica evidenciada a importância da escolha de α. Isso nos leva
a verificação do método variacional, onde quanto menor for a energia obtida maior
máximo será do valor obtido quando da função exata. Assim podemos obter um valor
de α de referência a partir da análise da curva desse tipo para diferentes rc e l. Na
Tabela 4.3 são apresentados os valores ajustados do parâmetro α e do tamanho do
passo τ para cada raio de confinamento estudados.

Nas Tabelas 4.4, 4.5 e 4.6, são apresentadas as energias, para diferentes raios de
confinamento (rc), para os estados 1s, 2p e 3d do átomo de hidrogênio, respectiva-
mente. Nestas Tabelas, utilizamos NB = 9 como número de funções de base, com o
número de passos M = 50000000, e Γ = 2. Nestas Tabelas são também apresentados
os seguintes resultados publicados na literatura: Aquino [4] empregou um método
numérico que usa a aproximação da função de onda em série de Taylor. Por sua vez,
Goldman e Joslin [75] utilizaram a solução analítica da parte radial da equação de
Schroedinger para o átomo de hidrogênio. Já Guimarães et al [80], que utiliza o FEM
(método do elemento infinito), propõem um cálculo semelhante ao feito por Goldman
e Joslin, porém usando o programa de computação algébrica. Marin e Cruz [102] cal-
culam estas energias pelo método variacional proposto, e Varshni [150] propõe uma
modificação da aproximação de Marin e Cruz.

Podemos observar uma boa concordância dos resultados obtidos pelo MCQFC com
encontrados nas referências citadas. Especificamente os resultados obtidos usando
MCQFC são iguais aos considerados numericamente exatos de Guimarães et al e
Aquino, dentro da precisão do cálculo (incerteza), mesmo usando um número menor
de funções de base, e melhor que os resultados de Martin and Cruz e de Varshni.

Na Tabela 4.7 podem ser encontadas as energias dos estados 1s, 2s, 2p, 3p, 3s e
3d do átomo de hidrogênio com um confinamento esférico usando o método MCQFC.
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Tabela 4.7: Energia (em hartree), para diferentes simulações de raios de confinamento,
em bohr, do átomo de hidrogênio. Os resultados do método do elemento finito (FEM)
são apresentados para comparação.

rc MCQFC FEM [80] MCQFC FEM [80]
1s 2s

0, 5 14, 7479(5) 14, 747970 72, 672(2) 72, 672039
1, 0 2, 373991(9) 2, 3739909 16, 57026(3) 16, 570256
2, 0 −0, 125000(5) −0, 1250000 3, 32751(1) 3, 3275092
5, 0 −0, 496417(5) −0, 4964170 0, 141254(7) 0, 1412542
7, 0 −0, 499863(4) −0, 4998626 −0, 0512606(9) −0, 0512604
10, 0 −0, 499999(6) −0, 49999926 −0, 112788(4) −0, 112806

2p 3p
0, 5 36, 65888(3) 36, 658876 114, 6444(4) 114, 643553
1, 0 8, 223138(2) 8, 2231383 27, 473995(4) 27, 473995
2,0 1, 5760188(3) 1, 5760188 6, 2690027(8) 6, 2690028
5,0 0, 0075939(1) 0, 0075939 0, 7077184(2) 0, 7077184
7,0 −0, 0874790(0) −0, 0874790 0, 2578006(1) 0, 2578006
10,0 −0, 1188595(0) −0, 11885954 0, 0491908(0) 0, 0491907

3s 3d
0, 5 170, 589(9) 170, 585164 63, 16018(2) 63, 160184
1, 0 40, 8640(4) 40, 863124 14, 967464(7) 14, 967464
2,0 9, 31426(3) 9, 3141504 3, 3275091(4) 3, 3275091
5,0 1, 05323(1) 1, 0532206 0, 3291171(2) 0, 3291171
7,0 0, 392252(7) 0, 3922411 0, 0965896(0) 0, 0965896
10,0 0, 091432(9) 0, 09142232 −0, 0070928(0) −0, 0070927

Ainda neste, os resultados obtidos com o método do Elemento Finito (FEM) na
referência [80] são apresentados para comparação. Para estes, foram realizados um
total de 10 caminhos (NC), com o número de passos (M) de 500.000.000 passos, onde
o número de base (NB) utilizada foi de 8. E a função guia utilizada em todos os
cálculos para cada raio de confinamento é a função de onda de base (i = 0 e l = 0)
com Γ = 2.

Pode-se observar uma excelente concordância das autoenergias MCQFC, dentro
do erro estatístico, com os resultados numericamente exatos obtidos com o FEM (4.7).
Além disso observamos que com o aumento do efeito de confinamento (isto é, a redução



58

Tabela 4.8: Energia (em hartree), para diferentes simulações de raios de confinamento,
em bohr, do íon de hélio com um confinamento esférico usando o método MCQFC.

rc MCQFC Ref.[17] Ref.[18] MCQFC
1s 2s

0, 5 9, 49596(6) 9,495974 9,495963 66, 2814(5)
1, 0 −0, 5000(3) -0,500000 -0,500000 13, 3102(7)
2, 0 −1, 93309(5) -1,933060 -1,933061 1, 68092(5)
4, 0 −1, 99990(4) -1,999900 -1,999900 −0, 338955(7)
5, 0 −1, 99994(8) -1,999997 -1,999997 −0, 451224(4)
rc MCQFC MCQFC

2p 3p
0, 5 32, 89255(3) 109, 8962(2)
1,0 6, 30407(2) 25, 07603(4)
2,0 0, 574108(2) 5, 046087(5)
4,0 −0, 4178003(4) 0, 6294728(8)
5,0 −0, 4754383(4) 0, 1967634(8)
rc MCQFC MCQFC

3s 3d
0, 5 163, 90(6) 59, 86985(3)
1,0 37, 268(6) 13, 310037(8)
2,0 7, 4928(7) 2, 485423(1)
4,0 0, 98605(6) 0, 1842330(4)
5,0 0, 365696(9) −0, 0283711(4)

da região confinada (rC)) os valores de energia aumentam. Além disso, podemos
observar este efeito do confinamento nos diferentes estados, como, por exemplo para
rC = 7.0 bohr: o estado 1s tem a energia quase igual à do sistema livre, mas o
mesmo não ocorre para os outros estados, o estado 2p sofre menor efeito que o 2s,
e o 3d menor que o 3p que é menor que 3s, ou seja, a separação entre os níveis de
energia aumenta quando o raio de confinamento diminui, ocasionando uma quebra de
degenerescência entre os estados nl, com 0 ≤ l ≤ n− 1.

Considerando os resultados obtidos para o átomo de hidrogênio confinado com o
emprego do MCQFC variacional, realizamos um estudo para outros átomos da mesma
série isoeletrônica. Em particular, estudamos o átomo de hélio ionizado e o átomo de
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lítio duplamente ionizado, onde realizamos o mesmo procedimento de otimização de
α e de τ como feito para o hidrogênio.

Como observado para o H, os resultados para o He+, dispostos na Tabela 4.8,
apresentam excelente concordância das autoenergias MCQFC, dentro do erro estatís-
tico, com os encontrados na literatura para o estado 1s. Em particular, comparamos
com Aquino em dois trabalhos onde primeiro determina através de método exato [18]
e em seguida [17] utiliza as coordenadas de Hylleraas junto ao método variacional,
onde foram obtidas as energias apenas para o estado 1s. Vale ressaltar que, pelo pre-
sente conhecimento, esses são os primeiros cálculos dos estado excitados para o íon
de He. Estes resultados descrevem bem o comportamento do íon de He+ confinado e,
como para o átomo de hidrogênio, observamos o efeito do confinamento no aumento
da energia e a quebra de degenerescência entre estados com mesmo número quântico
principal e diferente momento angular.

A utilização do potencial apresentado foi a mesma que para o hidrogenio. E para
estes, foram realizados um total de 10 caminhos (NC), com o número de passos (M)
de 500.000.000 passos, onde o número de base (NB) utilizada foi de 8. A função guia
utilizada em todos os cálculos para cada raio de confinamento é a função de onda de
base (i = 0 e l = 0) com Γ = 2.
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Tabela 4.9: Energia (em hartree), para diferentes simulações de raios de confinamento,
em bohr, do lítio duplamente ionizado com um confinamento esférico usando o método
MCQFC.

rc CFQMC Ref.[135] CFQMC CFQMC
1s 2s 3s

0.5 3.93316(9) 3.933 59.7971(3) 156.265(1)
1.0 −3.81571(6) -3.816 10.00516(9) 33.6146(2)
1.5 −4.42986(9) -4.430 2.27262(8) 12.5079(2)
2.0 −4.49349(9) -4.493 0.11452(4) 5.68564(8)
2.5 −4.4995(1) -4.5 −0.63544(4) 2.7981(1)
3.0 −4.5000(2) -4.5 −0.92546(4) 1.37977(7)
3.5 −4.5000(1) -4.5 −1.04358(5) 0.6158(2)
5.0 −4.5001(4) −1.1191(2) −0.1917(8)
∞ −4.500000 −1.125000 −0.500000

2p 3p 3d
0.5 29.079462(6) 105.11616(2) 56.563375(4)
1.0 4.331253(2) 22.645882(4) 11.6352294(6)
1.5 0.5567943(8) 8.418775(2) 4.0388616(4)
2.0 −0.5000001(5) 3.793585(1) 1.6230692(2)
2.5 −0.8753013(7) 1.816619(1) 0.6149871(1)
3.0 −1.0235440(8) 0.833155(2) 0.1260567(1)
3.5 −1.084383(2) 0.296280(2) −0.1341616(4)
5.0 −1.122732(4) −0.30583(4) −0.418781(5)
∞ −1.125000 −0.500000 −0.500000

Como nos dois casos anteriores, para o caso do Li++ o potencial utilizado é o da
equação (4.1), agora para Z = 3, e a função de onda utilizada da equação (4.5). Para
este sistema os resultados são apresentados na Tabela ??, onde são apresentadas as
energias do íon de lítio com um confinamento esférico. Os resultados obtidos são
comparados com os encontrados na referência [135], onde seus cálculos produzem o
confinamento através da imposição de condições de contorno de Dirichlet nas equações
de Kohn-Sham. Os resultados encontrados nesta referências são apenas para os estado
fundamental 1s, e, assim como discutido para o íon de He+ estes também são pelo
menos do conhecimento, os primeiros cálculos para os estados excitados do átomo de
Lítio duplamente ionizado.

Para estes, foram realizados um total de 10 caminhos (NC), com o número de
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passos (M) de 500.000.000 passos, onde o número de base (NB) utilizada foi de 8.
E a função guia utilizada em todos os cálculos para cada raio de confinamento é a
função de onda de base (i = 0 e l = 0) com Γ = 2.

Podemos observar, igualmente aos dois casos anteriores, uma excelente concordân-
cia dos resultados quando comparados com o encontrado na literatura. Em particular,
os resultados MCQFC variacional para íon de lítio apresentam maior precisão que os
cálculados por Sen [135]. Os resultados descrevem bem o comportamento do íon de
Li++ confinado com boa precisão e, como para o átomo de hidrogênio e para o íon
de hélio observamos o efeito do confinamento no aumento da energia e a quebra de
degenerescência.

Com o intuito de verificar o efeito do confinamento para átomos monoeletrônicoshi-
drogenóides com diferentes números atômicos na função de onda do sistema. Para
tanto, apresentamos na figura 4.2 a função de onda do estado 1s para os sistemas H,
He+ e Li++ (linhas contínuas) quanto livres (linhas tracejadas) com o confinamento
com rc = 2, 0 bohr. Nesta figura podemos observar o efeito do aumento do número
atômico (Z) na função de onda do sistema (para as linhas contínuas), de modo que
com o aumento de Z o efeito do confinamento passa a ser menor, ou seja, o confina-
mento nestes caso passa a ser mais observado para raios de confinamento menores.
Podemos observar explicitamente, neste caso, que para o hidrogênio o efeito do confi-
namento fica mais evidente, como observado anteriormente nas Tabelas apresentadas,
pois a função de onda confinada difere significamente da função de onda do átomo
livre.
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Figura 4.2: Funções de onda para os três sistemas eletrônicos com um corpo, para o
estado no estados 1s, com raio de confinamento 2, 0 bohr

.

4.2 Ponto Quântico com dois elétrons

Para os sistemas eletrônicos confinados com dois elétrons foram estudados o átomo
de hélio (He), o sistema 2e−, o íon de hidrogênio (H−), o íon de lítio (Li+), o íon de
berilio (Be2+), e o íon de boro (B3+). Para todos esses casos (He, 2e−, H−, Li+, Be2+

e B3+) foram utilizados um potencial do tipo:

V (r1, r2, r12) =

 −
Z
r1
− Z

r2
+ 1

r12
para r1, r2 < rc

∞ para r1, r2 ≥ rc,
(4.6)

em que Z é o número atômico, r1 e r2 são as distâncias de cada um dos elétrons com
o núcleo, rc é o raio de confinamento, respectivamente, e o termo r12 é a distância



63

entre os dois elétrons.
Para o caso de duas partículas indistinguíveis de spin 1

2 , como no presente caso,
a função de onda deve ser antissimétrica com relação à permutação deles, como se
segue:

Ψ(x1,x2) = −Ψ(x2,x1) (4.7)

onde xi = (ri, σi) é o vetor que representa conjuntamente o vetor posição ri e a
coordenada de spin σi. Como o Hamiltoniano não depende explicitamente do spin da
partícula, então

Ψ(x1,x2) = Φ(r1, r2)χ(σ1, σ2) (4.8)

onde Φ(r1, r2) é a parte espacial e χ(σ1, σ2) a parte spinorial da função de onda total.

Tabela 4.10: Energia (em hartree) do estado fundamental (singleto) do átomo de hélio
para diferentes número de passos (M) e diferentes número de funções (NT ), para rc =
2.0 bohrs.

M=20000 M=200000 M=2000000 M=20000000 Ref. [102] Ref. [22]
NT = 1 -2,54(5) -2,53(2) -2,526(3) -2,5268(8)
NT = 2 -2,55(5) -2,53(2) -2,533(3) -2,5346(9)
NT = 3 -2,59(4) -2,57(2) -2,570(3) -2,5710(8) -2,5285 -2,5998
NT = 4 -2,57(3) -2,571(3) -2,5719(9)
NT = 5 -2,571(3) -2,572(1)
NT = 6 -2,572(5) -2,572(2)

O que implica que se a parte espacial da função de onda é simétrica (antissimé-
trica), a parte de spin tem de ser antissimétrica (simétrica). Lembramos que a parte
spinorial será antissimétrica para descrever estados singleto (spin total nulo) e simé-
trica para descrever estados tripleto (spin total igual a 3

4~
2). Para os singletos, temos

que
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Tabela 4.11: Energia (em hartree) do estado fundamental singleto (1S), do átomo de
hélio para diferentes confinamentos esféricos, em bohrs, usando o método MCQFC.

rc α β MCQFC Ref. [102] Ref. [22] Ref. [17]
0, 7 0,987523 0,009370 7,904(2) 7,9320 7,9255
1, 0 0,987523 0,009370 1,029(1) 1,0626 1,0183 1,0159
1, 2 0,987523 0,009370 -0,686(1) -0,7079 -0,7087
1, 5 0,987523 0,009370 -1,8779(9) -1,8456 -1,9061 -1,9067
1, 7 0,987523 0,009370 -2,2638(7) -2,2928 -2,2944
2, 0 1,039875 0,009370 -2,572(1) -2,5285 -2,5998 -2,6036
3, 0 0,997715 0,009370 -2,840(2) -2,7935 -2,8636 -2,8718
4, 0 1,497715 0,000004 -2,875(2) -2,8392 -2,8931 -2,8997
6, 0 1,497715 0,000004 -2,879(2) -2,8426 -2,8990 -2,9033

χ(S1,S2) −→ antissimétrica (4.9)

= α(σ1)β(σ2)− α(σ2)β(σ1) (4.10)

Ψ(r1, r2) −→ simétrica (4.11)

Ψ(r1, r2) =
N∑
i=1

N∑
j=i

(φi(r1)φj(r2) + φi(r2)φj(r1))Φ(r12) (4.12)

e para tripletos

χ(S1,S2) −→ simétrica (4.13)

Ψ(r1, r2) −→ antissimétrica (4.14)

Ψ(r1, r2) =
N∑
i=1

N∑
j=i

(φi(r1)φj(r2)− φi(r2)φj(r1))Φ(r12) (4.15)

onde
φn(r) = fi(r)Ylm(θ, ϕ) (4.16)

onde n = (i, l,m), fi(r) a função de base de um elétron dada pela equação (4.5) e
Ylm(θ, ϕ) os harmônicos esféricos. A função Φ(r12) é o termo de correlação eletrônica
entre os dois elétrons. No presente caso consideramos sempre l = m = 0.

Levando-se em consideração que o sistema eletrônico com dois elétrons apresenta
a existência de diferentes configurações espaciais, como, por exemplo, o estado 1s2s,
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Tabela 4.12: Energia (em hartree) do estado fundamental tripleto (3S), do átomo de
hélio para diferentes confinamentos esféricos, em bohr, usando o método MCQFC.

rc MCQFC Ref. [22] Ref. [110] Ref. [155]
1, 0 14,3703(6) 15,5451 15,050 14,43401
2, 0 0,5665(4) 0,5862 0,9809 0,56961
3, 0 -1,3662(2) -1,3679 -1,1193 -1,36799
4, 0 -1,8717(1) -1,8734 -1,17277 -1,87331
5, 0 -2,04581(9) -2,0473 -1,9615 -2,04787
6, 0 -2,1158(2) -2,1171 -2,0658
7, 0 -2,1463(3) -2,1477 -2,1166 -2,14748
8, 0 -2,1601(2) -2,1617 -2,1429
9, 0 -2,1664(4) -2,1683 -2,1570
10, 0 -2,1697(3) -2,1714 -2,1647 -2,17146

podemos ter dois estados com a parte spinorial distintas: o estado singleto 1S e o
estado tripleto 3S. Isto se deve às diferentes formas que podemos orientar os spins de
dois elétrons nesses orbitais:

2s (↑) (↓) (↑) (↓)
1s (↑) (↓) (↓) (↑)

I1 I2 I3 I4

A partir destas configurações de spins pode-se identificar os estados pertencentes ao
tripleto, com S = 1 e MS = +1; 0;−1, como:

Ψ(x1,x2) = 1√
2

∣∣∣∣∣∣ φ1s(r1) φ1s(r2)
φ2s(r1) φ2s(r2)

∣∣∣∣∣∣Φ(r12)(↑)(1)(↑)(2) (4.17)

Ψ(x1,x2) = 1√
2

∣∣∣∣∣∣ φ1s(r1) φ1s(r2)
φ2s(r1) φ2s(r2)

∣∣∣∣∣∣Φ(r12)
{

(↑)(1)(↓)(2) + (↓)(1)(↑)(2)
}
(4.18)

Ψ(x1,x2) = 1√
2

∣∣∣∣∣∣ φ1s(r1) φ1s(r2)
φ2s(r1) φ2s(r2)

∣∣∣∣∣∣Φ(r12)(↓)(1)(↓)(2), (4.19)
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Tabela 4.13: Energia (em hartree) do estado 1S, do íon de hidrogênio para diferentes
confinamentos esféricos, em bohr, usando o método MCQFC.

rc α β MCQFC Ref. [95] Ref. [90] Ref. [70]
1, 0 0,987523 0,009370 6,6191(7)
1, 2 0,987715 0,047500 4,1061(7)
1, 6 0,410039 0,005937 1,7710(4) 1,73497 1,7294
1, 8 0,410039 0,005937 1,1748(5)
2, 0 1,039875 0,009370 0,7651(5) 0,72663 0,7231 0,7240
3, 0 0,410039 0,005937 -0,1116(3) -0,13915 -0,1435 -0,1431
4, 0 1,497715 0,000004 -0,3508(2) -0,37464 -0,3794 -0,3790
6, 0 1,497715 0,000004 -0,4663(2) -0,49166 -0,4958 -0,4958

E para o estado singleto, S = 0 e MS = 0, obtem-se:

Ψ(x1,x2) = 1√
2

[φ1s(1)φ2s(2) + φ2s(1)φ1s(2)] Φ(r12) 1√
2
[
(↑)(1)(↓)(2) − (↓)(1)(↑)(2)

]
.

(4.20)
Como citado anteriormente, as funções φ1 e φ2 utilizadas para este sistema, seguem

o mesmo formato da função utilizada para o caso de um elétron, onde levam-se em
consideração os polinômios de Legendre Pl(cosθ), afim de se construir as funções na
forma rotativa.

Para sistemas com dois elétrons sem confinamento muitos trabalhos têm sido
realizados com o objetivo de encontrar a melhor expressão para a função Φ(r1, r2),
sendo algumas delas escritas como [130]:

Φ(r1, r2) =



e−br12

1 + br12

1 + br12 + c(r1 − r2)2

1− be−cr12

(4.21)

onde os termos b e c, são parâmetros a serem determinados. No presente trabalho o
termo de interação correlação eletrônica entre os dois elétrons é a função encontrada
na referência [4]:

Φ(r1, r2) = Φ(r12) = e−βr12 (4.22)

com β sendo um parâmetro a ser ajustado.
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Tabela 4.14: Energia (em hartree) dos estados fundamentais de singleto e tripleto do
sistema 2e− para um confinamento esférico, em bohr, usando o método MCQFC.

rc MCQFC Ref. [155] Ref.[147] MCQFC Ref. [155]
1S 3S

1, 0 11, 639(2) 11, 64515 11,641749013 26, 1744(6) 26, 27110
2, 0 3, 3442(4) 3, 34818 6, 9173(3) 6, 93840
3, 0 1, 6765(4) 1, 67963 3, 2434(3) 3, 26951
4, 0 1, 0483(2) 1, 05112 1, 9180(2) 1, 94358
5, 0 0, 7375(2) 0, 74004 0,739764754 1, 2849(2) 1, 28811
7, 0 0, 4475(4) 0, 44521 0, 7288(2) 0, 72514
10, 0 0, 2970(7) 0, 26675 0, 4701(5) 0, 57509

O primeiro estudo feito é para analisar a dependência dos resultados em termos
dos número de funções radiais (NT ) e diferentes números de passos (M). E para isso,
calculamos a energia do estado fundamental (singleto) do átomo de hélio confinado
(com rc = 2.0 bohr) para NT = 1, ..., 6 eM = 2×10n, n = 4, ..., 7. Os resultados, apre-
sentados na Tabela 4.10 mostram uma convergência para NT = 5 e M = 20000000,
quando comparado com os valores da literatura. Usamos esses valores para todos os
demais cálculos dessa seção. Especificamente, nas referências [102] e [22], Marin e
Banerjee, utilizaram o método variacional direto e o método variacional de Raleigh-
Ritz, respectivamente. No presente trabalho propomos uma função de onda com dois
parâmetros a serem ajustados variacionalmente pelo MCQFC (α da equação 4.5 e β
da equação 4.21), que é de modo parecido ao que Banerjee propõe.

Já nas tabelas 4.11 e 4.12 são apresentadas as energias (em hartree) dos estados
fundamental de singleto (1S) e excitado tripleto (3S), para o átomo de hélio com
diferentes raios de confinamento (em Bohr). Na tabela 4.11, podemos encontrar os
parâmetros α e β utilizados para calcular as respectivas energias, que foram compa-
radas com Marin [102], Banerjee [22] e com Aquino [17] que trata o átomo de hélio
confinado variacionalmente com uma função onda correlacionada de Hylleraas. E na
Tabela 4.12 os resultados encontrados são comparados além de Banerjee, com Yakar
[155] que utiliza um método que é uma combinação de algoritmo genético quântico
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Tabela 4.15: Energia (em hartree) para o sistema com dois elétrons (Z = 3, 4, 5)
confinados em uma barreira esférica impenetrável de raio rc (em bohr).

rc MCQFC Ref. [99] Ref. [135] Ref. [33]
Li+

1, 0 −5, 374(4) −5, 3605 −5, 275 −5, 362399
1, 4 −6, 862(3) −6, 8713 −6, 836
1, 6 −7, 075(3) −7, 0869 −7, 066
1, 8 −7, 175(7) −7, 1880 −7, 176
2, 0 −7, 228(3) −7, 2356 −7, 229 −7, 238402
4, 0 −7, 275(9) −7, 2783 −7, 544

Be2+

1, 0 −12, 887(7) −12, 8369 −12, 839307
1, 2 −13, 708(6) −13, 3701
1, 4 −13, 578(7) −13, 5552
1, 6 −13, 64(2) −13, 6193
1, 8 −13, 66(2) −13, 6415
2, 0 −13, 675(8) −13, 6493

B3+

1, 0 −21, 83(2) −21, 731989
1, 4 −22, 07(2)
1, 6 −22, 07(5)
1, 8 −22, 09(9)
2, 0 −22, 09(6) −22, 030783

(QGA) e Hartree-Fock Roothaan (HFR). Em ambas tabelas podemos observar uma
boa concordância das energias cálculadas dentro do erro (desvio) obtido com os en-
contrados na literatura. Vale ressaltar que os resultados MCQFC, em geral, estão
sempre entre os calculados nas referências, como por exemplo na Tabela 4.12 para
um raio de confinamento de 10, 0 bohr.

Como no caso do hélio, utilizamos para o sistema 2e− e para o íon de hidrogênio
(H−) o mesmo potencial [equação (4.6)] e a mesma função de onda [equação (4.7)],
agora para Z = 0 e Z = 1, respectivamente. Na Tabela 4.13 calculamos as energias
para diferentes raios de confinamento e apresentamos os parâmetros α e β utilizados
para estes cálculos, onde comparamos estes resultados com os apresentados por Flores
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[70], que utilizam uma expansão do método de Interação de Configuração (CI) com
41 termos para o cálculo de átomos de dois elétrons, com Le Sech [95] que usa uma
abordagem variacional de Rayleigh-Ritz com a condição de contorno de Dirichlet,
e com Joslin e Goldman [90], onde os resultados calculados estão coerentes com os
encontrados na literatura.

Os resultados para o sistema 2e− são apresentados na Tabela 4.14, onde apresen-
tamos para este sistema os estados de singleto 1S e de tripleto 3S para diferentes raios
de confinamento, em ambos estados comparamos com os encontrados por Yakar [155]
e com Thompson [147] que faz uma comparação de soluções exatas por Hartree-Fock
e por CI para o sistema de dois elétrons apresentado. Nesta tabela podemos obser-
var um melhor resultado comparado com Thompson que utiliza métodos exatos em
relação aos calculados por Yakar mesmo utilizando um número menor de funções de
base.

Além destes três sistemas anteriores (He, H−, 2e−), foram feitos os cálculos da
energia e do desvio para os ínos dos átomos com Z = 3 (Li+), Z = 4 (Be2+) e Z = 5
(B3+). Para todos os caso foram realizados o MCQFC com M = 20.000.000 passos,
número de caminhos NC = 10, número de funções de base NT = 5, e com uma
aceitação no caminho Monte Carlo entre 40% e 60% do número de passos, como nos
casos anteriores. Para os três últimos casos, calculamos as energias (em hartree) para
diferentes raios de confinamento (em Bohr), onde os resultados são apresentados na
Tabela 4.15. Estes são comparados com cálculados recentemente por Bhattacharyya
[33] que usa o método variacional com um conjunto de base de Hylleraas, por Ludena
[99] que utilizou CI e por Sen [135] que utiliza Hartree nas soluções das equações de
Kohn-Sham com condições de contorno de Dirichlet. Nesta tabela obtemos excelentes
resultados comparados com os encontrados na literatura, além de percebermos o efeito
do aumento do número atômico em relação ao confinamento, como discutido para
sistemas com um elétron, só que agora para dois elétrons.

Além destes, podemos encontrar no Apêndice B os estados excitados 1s2s, 1s3s,
1s4s e 1s5s para o átomo de hélio, que apresentam excelente concordância com aqueles
já encontrados na literatura e uma excelente coerência para aqueles que ainda não
foram publicados na literatura.
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Para todos os sistemas observamos uma excelente concordância com resultados
previamente publicados, quanto do caso, além dos outros resultados apresentados
mas que apresentam coerência na sua forma, como pode ser percebido igualmente ao
caso do sistema eletrônico com um corpo, a influência do aumento do número atômico
no confinamento.
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Capítulo 5

Aplicações a Agregados
Moleculares Fracamente Ligados

Agregados moleculares fracamente ligados representam um campo interessante e
crescente de pesquisas em Física e Química, sendo úteis na compreensão da evolução
de propriedades de sistemas microscópicos. Dentre os sistemas de maior interesse,
destacam-se os agregados (clusters) de gases nobres devido ao conjunto de proprie-
dades diretamente relacionado com a interação entre seus átomos constituintes [152].
Nesses agregados, as superfícies de energia potencial de interação aprensentam um
poço raso, permitindo assim que os átomos de gases nobres em um cluster terem
grandes amplitudes de vibração [107].

Com a descoberta de que os clusters de gases nobres podem facilmente absorver
uma ou mais impurezas atômica e molecular [140], a atenção tem sido dada para
estudar o efeito da impureza no cluster e vice-versa ([24],[40],[54],[84], [100]). Sendo
assim, as propriedades espectroscópicas da impureza na forma de cluster têm sido
alvo de estudos como uma ferramenta para sondar a dinâmica do próprio agregado.

Como exemplos de agregados moleculares, serão apresentados os resultados do
MCQFC Variacional e de Difusão para sistemas moleculares fracamente ligados com
dois e três corpos. Para os sistemas com dois corpos tomamos os agregados de HeH−

e He2, que foram utilizados como testes do MCQFC, e o agregado de Li+Ar como pri-
meiro estudo realizado para este sistema. Para o sistema com três corpos realizamos
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o estudo a cerca do agregado de Li+Ar2.

5.1 Agregados de HeH− e de He2

Para os agregados moleculares fracamente ligados, utilizamos o formalismo apre-
sentado no capítulo 2, para estudar os agregados HeH− e He2 com o objetivo de
validar a metodologia MCQFC.

Figura 5.1: Potencial de interação para He2 e para HeH−[47].

Para estes agregados moleculares, HeH− e He2, o 4He deve a sua importância
para as características quânticas como, por exemplo, a suplerfluidez, que se exibe em
cachos e no volume líquido a baixas temperaturas [28, 29, 41, 47, 96, 111, 145, 152].
Tais características se apresentam na amplitude do dímero, pois o valor médio da
distância para o HeH− é de cerca de 14 bohr e para o He2 é de cerca de 6 bohr (ver
Figura 5.1), e na longa cauda da função de onda do estado fundamental vibracional
(ver Figura 5.2). A interação fraca entre He e H− faz com que o ânion hidreto seja
um bom candidato para estudos sobre os grupos He fracamente perturbados por uma
impureza.

Para a molécula de He2, foi empregado o potencial utilizado por Tang-Toennies-
Yiu [144], que não se baseia em qualquer tipo de informação empírica. Este é consti-
tuído da soma de um termo de repulsão e um termo de dispersão, como segue:
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V (R) = Vrep + Vdisp. (5.1)

O termo de dispersão é dado por,

Vdisp = −
N∑
n=3

f2n(R)C2nR
−2n, (5.2)

em que Cn são os coeficientes de dispersão (determinados na referência [145]), e os
f2n(R) são funções de amortecimento. Já o termo de repulsão é expresso por

Vrep = DR7/2β−1e−2βR, (5.3)

em que os parâmetros β e D, são determinados em unidades atômicas como na refe-
rência [145], mais precisamente, β = 1, 3443 u.a. e D = 7, 449.

As funções de amortecimento f2n(R) usadas na determinação do termo de disper-
são do potencial são escritas como:

f2n(R) = 1− e−βR
2n∑
k=0

(bR)k
k! , (5.4)

onde b é um parâmetro do potencial repulsivo, dado por

b(R) = − d

dR
ln(Vex) = 2β −

7
2β − 1
R

. (5.5)

Já o potencial utilizado para a molécula de HeH− foi o mesmo utilizado por Casa-
legno at al. [47], obtido a partir dos ajustes dos resultados ab initio usando o método
CI, calculados por Bendazzoli, Evangelisti e Passarini [29]. Especificamente, eles em-
pregaram uma forma analítica adaptada para aproximar com precisão semelhante
todas as três regiões da curva de energia potencial:

VHeH− =


a1r

a2e−a3r + a4 para r < 10 bohr
a5(1− ea6(r−a7)2 para 10 bohr ≤ r ≤ 20 bohr

a9
r4 para r > 20 bohr,

(5.6)

em que os valores dos parâmetros obtidos pela referência [47] em unidades atômicas
são: a1 = 1, 303648, a2 = −1, 297418, a3 = −0, 7503146, a4 = 0, 00001989, a5 =
0, 000012769, a6 = 0, 313155, a7 = 13, 0, e a8 = −0, 00001467, a9 = 0, 736841.
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As curvas de energia potencial para He2 e para HeH− podem ser observadas na
Figura 5.1. Na Figura 5.1, pode-se notar que os dois potenciais têm mínimos e
profundidades bem distintas. Isto pode ser explicado devido ao H− ser muito difuso,
e devido a este a interação de atração de carga do dipolo induzido só pode ocorrer
por grande separação internuclear, de modo que a profundidade do poço deverá ser,
em princípio, bastante pequena.

1 0 1 0 0 1 0 0 0

0 , 0 2

0 , 0 4

0 , 0 6

0 , 0 8

0 , 1 0

�	��
�	�

���
��������
��

Figura 5.2: Função de onda para o agregado de He2.

As funções de base utilizadas na metodologia MCQFC são as mesmas utilizadas
na referência [47]. As funções da base são:

F =
(
−P5

r5 −
P3

r3 −
P2

r2 − P1r − P0. ln(r)
)
ri (5.7)

Têm-se que, para HeH−, os coeficiente são dados por P5 = 6725, 6, P3 = 1922, 3,
P2 = 12, 44, P1 = 0, 0863, P0 = 0, 342, enquanto que para o He2, os coeficiente são
dados por P5 = 3280, 0, P3 = 0, 0 , P2 = 0, 606, P1 = 0, 005, P0 = 1, 0. Os parâmetros
Pi são definidos considerando r em unidades atômicas. E para o estado fundamental
(NB = 1) a forma da função pode ser observada no Figura 5.2.
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Tabela 5.1: Energia vibracional (em cm−1) e desvio para diferentes números de bases,
obtidos pelo MCQFC variacional, para o sistema HeH−.

M = 1000 M = 10000 M = 100000 M = 1000000 M = 10000000
MCVNB=1 -0,36(3) -0,368(4) -0,372(4) -0,369(1) -0,3698(4)
Ref. [47] -0,36987(8)
MCVNB=2 -0,38(4) -0,379(7) -0,384(4) -0,381(2) -0,3818(5)
MCVNB=3 -0,39(5) -0,39(1) -0,393(5) -0,391(2) -0,3911(6)
MCVNB=4 -0,40(4) -0,39(1) -0,400(6) -0,396(2) -0,3968(8)
MCVNB=5 -0,44(7) -0,40(2) -0,407(8) -0,401(3) -0,4023(9)
Ref. [47] -0,3969(4)
Ref. [29] -0,400

Figura 5.3: Autovalores (em cm−1) do HeH− para diferentes número de passos (M)
e diferentes número de bases (NB).

Na Tabela 5.1 apresentamos a energia vibracional para a molécula de HeH−, para
diferentes números de passos e diferentes número de base. Os resultados são com-
parados com Casalegno et al [47] que apresenta o método variacional e de difusão e
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Tabela 5.2: Energia (em cm−1) e desvio para a molécula de He2 para diferentes
número de passos.

M = 1000 M = 10000 M = 100000 M = 1000000 M = 10000000
MCV -0,0004(2) -0,00074(2) -0,0007625(5) -0,0007628(3) -0,0007629(1)
Ref. [124] -0,00076
Ref. [97] -0,00086(4)

com Bendazzoli et al [29] que utiliza um método Monte Carlo quântico de difusão.
Já na Figura 5.3 é apresentada a convergência na energia para esta mesma molécula
com o acréscimo do número de base e com o número de passos. Podemos notar que o
resultado variacional de Casalegno et al concorda com nosso resultado com NB = 1,
enquanto que quando aumentamos a base, nosso resultado usando a versão variaci-
onal de MCQFC converge para o resultado de Casalegno e Bemdazzoli obtidos pelo
MCD.

Para a molécula de He2 a energia vibracional pode ser vista na Tabela 5.2, para
um número de base fixo e diferentes número de passos. Os resultados são comparados
com encontrados na literatura, mais precisamente, os calculados por Rick [124] que
utiliza o Monte Carlo variacional e por Lewerenz que utiliza o monte carlo de difusão
[97], de modo que os resultados obtidos nesse trabalho via MCQFC variacional obtem
maior precisão que os apresentados por Rick que utiliza o método variacional como o
calculados nesta tese.

5.2 Agregados de Li+Arn

Para os sistemas de Li+Arn têm-se uma interação entre um íon metálico e átomos
de gás nobre, onde sua forma de interação é dominada por forças eletrostáticas en-
volvendo o íon e o dipolo induzido no gás nobre. Isto dependendo essencialmente da
polarizabilidade do gás nobre, bem como da carga e do raio do íon.
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Figura 5.4: Curva de energia potencial Li+Ar.

5.2.1 Superfície de Energia Potencial

A superfície de energia potencial utilizada para os agregados de Li+Ar e de Li+Ar2

foi recentemente construída pelo orientador deste trabalho, professor Frederico Pru-
dente, e colaboradores [119]. Estes construíram uma superfície de energia potencial
para os agregados de Li+Arn, onde n ≤ 39, incluindo a interação de dois e três corpos,
modelado a partir de cálculos ab initio de estrutura eletrônica no nível CCSD(T)/
aug-cc-pVTZ, e corrigido o erro devido a superposição das funções de base (BSSE).
Para a modelagem desta superfície de energia potencial, os autores realizam cálcu-
los de coupled cluster incluindo excitações simples e duplas, mais excitações triplas
calculados com a teoria de perturbação [CCSD(T)], para as espécies Li+Ar2 e Li+Ar
em seus estados eletrônicos fundamentais. Todos esses cálculos foram efetuados com
o programa GAMESS, utilizando as bases correlation consistent polarization valence
quadruple zeta (cc-pVQZ) definidas para o íon de Li e augmented (aug-cc-pVQZ)
para átomos de Ar.

O modelo analítico do potencial do Li+Ar é escrita da seguinte forma [119]:
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V =
3∑
j=2

VLi+Ar(Rj) + VAr2(R1) + VLi+Ar2(R1, R2, R3), (5.8)

onde o termo de dois corpos referente ao Li+Ar é dado por:

VLi+Ar(R) = aRce−bR − χpol(dpol, R)C4

R4 − χdisp(ddisp, R)C6

R6 , (5.9)

onde χpol(dpol, R) e χdisp(ddisp, R) são funções de corte (amortecimento) dadas por:

χ(d,R) =

 e−( d
R
−1)2 para R ≤ d

1 para R > d,
(5.10)

e o termo de dois corpos do Ar2 [46]

VAr2(R) = A(1− CR)exp(−BR)− D

R6 + ER−6 . (5.11)

A curva de energia potencial para o agregado molecular de Li+Ar pode ser obser-
vada na Figura 5.4.

Já a superfície de energia potencial para a molécula de Li+Ar2 é escrita da seguinte
forma:

VLi+Ar2(Rij, Rik, Rjk) =
∑

j={Ar}

∑
k={Ar}

[~µj. ~µk
R3
jk

−3(~µj. ~Rjk)(~µk. ~Rjk)
R5
jk

]χdisp(βdisp, γdisp, Rjk),

(5.12)

onde i representa Li+, µj é o dipolo induzido no átomo de j-ésimo átomo de Argônio
localizado pela carga em Li+ dada por

~µj = αArχ
1/2
pol (βdisp, γdisp, Rjk)

~Rij

~R3
ij

(5.13)
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Figura 5.5: Orientação da superfície de Energia potencial do Li+Ar2.

e a função de corte (amortecimento) é dada por:

χ(β, γ, R) =

 1 para β < R

e−γ[β/R−1]2 para β ≥ R,
(5.14)

No caso do potencial de três corpos do termo de Li+Ar2, foi introduzido o potencial
de Axilrod-Teller (ver referência [123]). Na Figura 5.5 podemos encontrar um corte
da superfície de energia potencial, onde calculamos para os dois átomos de Ar fixos e
o íon de Li+ a uma distância R (raio) do centro de massa dos dois átomos de Ar.

5.2.2 Agregados de Li+Ar

Para o agregado molecular de Li+Ar, o procedimento utilizado consiste na escolha
das funções de base onde realizamos um cálculo MCQFC variacional com um certo
número de funções de base. As funções de base utilizadas são as funções dadas por:

fi(r) = (r − re)ie−α(r−re)2

r
, (5.15)

onde i é o número de funções (i = 1, ..., N), re é a distância de equilíbrio da molécula,
e α é um parâmetro a ser ajustado variacionalmente a fim de minimizar a energia do
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h

Figura 5.6: Funções de onda testes para o Li+Ar.

estado fundamental f0 ou sua variância.
Em seguida, a partir dos estados obtidos no MCQFC variacional, determinamos

um novo conjunto de funções de base vibracionais que é calculado da seguinte forma:

fi(r) =
N∑
j=0

cij f̃j, (5.16)

para i = 0, ..., nvib−1. Onde a partir deste cálculo fazemos o procedimento de difusão.

Figura 5.7: Forma das funções de base (5.15), para diferentes valores de i, ou seja,
para diferentes níveis vibracionais.
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Figura 5.8: Forma das funções 5.15, para diferentes valores de α para i = 0.

Além desta função foram realizados testes com uma função similar à utilizada nos
exemplos anteriores afim da obtenção de melhores resultados. Pode ser observada na
Figura 5.6 a forma das duas funções testadas. A outra função é escrita da seguinte
forma:

F2 = (−P5

r5 −
P3

r3 −
P2

r2 − P1r − P0. ln(r))ri (5.17)

em que os parâmetros utilizados foram ajustados utilizando o método de otimização
Powell, onde obtemos os seguintes parâmetros: P5 = 2384, 0, P3 = 108, 0, P2 = 96, 0,
P1 = 1, 37, P0 = 13, 45.

Tabela 5.3: Energia (em hartree) e desvio para diferentes números de passos para as
funções F1 (5.15) e F2.

M=2000 M=20000 M=200000 M=2000000 M=20000000
EF1 -0,0099843 -0,0099838 -0,0099840 -0,0099842 -0,0099843
σF1 0,0000068 0,0000021 0,0000005 0,0000002 0,0000000
EF2 -0,0093970 -0,0094031 -0,0094084 -0,0094095 -0,0094094
σF2 0,0000660 0,0000276 0,0000073 0,0000023 0,0000005

Os resultados para os estados vibracionais para o Li+Ar para cada uma das funções
podem ser visto na Tabela 5.3. De modo que se pode observar que as funções da
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equação (5.15) apresentam melhores resultados. Ainda pode ser observado na Figura
5.7 a forma da função de base girante para i = 1, 2, 3, uma vez que para o cálculo do
MCQFC a mesma é escrita na forma da equação (5.15).

Tendo em vista os melhores resultados para com as funções da equação (5.15),
pode ser observada na Figura 5.7 a forma desta para o estado fundamental (i = 0) e
para os dois primeiros estados excitados (i = 1, 2).

Como citado anteriormente, estas funções são escritas em termos do parâmetro α,
parâmetro este a ser ajustável variacionalmente de modo que na Figura 5.8, pode ser
observada a forma desta função de base para o estado fundamental para diferentes
valores de α. Vale ressaltar que a escolha deste é feita a partir das curvas apresentadas
na Figura 5.9, ou através de métodos de otimização como o utilizado para a função
(5.17).
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Figura 5.9: Diferentes valores de energia em hartree para diferentes valores de α, para
as funções base (5.15) do estado fundamental (i = 0).

Pode ser observado ainda na Figura 5.9 que, para diferentes tamanhos de passos
(τ), o melhor valor de α continua sendo um valor em torno de 7, 0, e que para
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Figura 5.10: Diferentes valores de energia em Hartree para diferentes percentuais de
aceitação do número de passos, para as funções (5.17) do estado fundamental (i = 0).

estes diferentes tamanhos obtem-se diferentes percentuais de aceitação em torno da
quantidade de passos (M), para uma configuração com 10 caminhos e uma base
(estado fundamental), e 200.000 passos.

Já na Figura 5.10 pode ser observada a flutuação da energia para diferentes per-
centuais de aproveitamento do número de passos dados (M). Nela pode-se perceber
que para uma aceitação entre 40% e 60% temos uma maior estabilidade na flutuação
da energia.

Tabela 5.4: Energia (em hartree) para os estados vibracionais e desvio para diferentes
números de bases, para um número de passos M = 2000000, utilizando o MCQFC
variacional.

NB = 1 NB = 4 NB = 7 NB = 9 NB = 15
EV1 -0,0099842(2) -0,0100124(0) -0,0100132(0) -0,0100132(0) -0,0100132(0)
EV2 -0,0088298(5) -0,0088648(2) -0,0088665(1) -0,0088668(0)
EV3 -0,007607(2) -0,007765(2) -0,007789(2) -0,0077984(2)
EV4 -0,005451(9) -0,006556(6) -0,006716(8) -0,006804(4)
EV5 -0,005174(9) -0,00549(2) -0,00584(3)
EV6 -0,00337(2) -0,00401(3) -0,00481(6)

Na Tabela 5.4 são apresentados os estados vibracionais obtidos a partir das funções
(5.17) para diferentes números de base (NB), os resultados são obtidos pelo método
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monte carlo quântico com funções correlacionadas variacional. Pode-se observar uma
maior convergência dos valores obtidos com o crescimento do número de base. Estes
valores foram obtidos tomando um número de passos (M) fixo de 2.000.000. Além
destes, foram utilizados 30 número de caminhos (NC). Vale ainda enfatizar que foram
realizados testes com o número de base variando este de NB = 1, ..., 30, de modo que
a melhor convergência dos resultados se dá para uma base com NB = 15.

Tabela 5.5: Energia (em hartree) para os estados vibracionais e desvio, obtidos pelo
MCQFC variacional e de difusão.

E1 E2 E3 E4 E5
MCD -0,010013(0) -0,008868(0) -0,007812(0) -0,006856(0) -0,005913(0)
MDV -0,0100132(0) -0,0088668(0) -0,0077984(2) -0,006804(4) -0,00584(3)
FEM [80] -0,01001320 -0,00886674 -0,00779835 -0,00680722 -0,00589244

Na Tabela 5.5 são apresentados os estados vibracionais (em Hartree) obtidos a
partir das funções de base (5.17), utilizando o MCQFC variacional e de difusão, com-
parados com o método do elemento finito. Para o MCQFC de difusão utilizamos a
mesma função de base utilizada no variacional e com os parâmetros obtidos variaci-
onalmente e discutidos anteriormente. Estes valores foram obtidos com um número
de base de NB = 15, e tomando um número de passos (M) fixo de 2.000.000, com 30
números de caminhos (NC).

Podemos observar uma excelente concordância do MCQFC tanto variacional quanto
de difusão quando comparados com o FEM, método exato que utiliza um número
maior de funções de base. Além destes, foram realizados estudos acerca da função de
base bem como seus parâmetros e os parâmetros utilizados na integração.

5.2.3 Agregados de Li+Ar2

Para este sistema Li+Ar2, tem-se um tipo de interação que é dominado por forças
eletrostáticas envolvendo o íon e o dipolo-induzido no gás-raro. De modo que, para o
Li+Ar2, tem-se uma interação entre um íon metálico e um átomo de gás nobre, onde
sua interação depende essencialmente da polarizabilidade do gás nobre, bem como da
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carga e do raio do íon.
O conjunto de funções de base utilizadas na metodologia MCQFC são as mesmas

utilizadas na referência [47] para um sistema de três corpos. As funções da base são
dadas por:

F (r1, r2, r12) =
(
−PP5

r5
12
− PP2

r2
12
− PP1r12 − PP0. ln(r12)

)
. rm12

.

(
−P3

r3
1
− P2

r2
1
− P1r1 − P0. ln(r1)

)
. ri1

.

(
−P3

r3
2
− P2

r2
2
− P1r2 − P0. ln(r2)

)
. rj2, (5.18)

onde as coordenadas (r1, r2, r12) expressas na função de ondas são escritas em termos
das distâncias entre os átomos A, B e C, como:

r1 = |rB − rA| (5.19)

r2 = |rB − rC | (5.20)

r12 = |rC − rA| (5.21)

onde os parâmetros P0, P1, P2, P3, PP0, PP1, PP2, PP5 são ajustáveis variacionalmente,
e rA, rB e rC , são as posições vetoriais dos átomos A (Ar), B (Li+) e C (Ar), respec-
tivamente

Tabela 5.6: Energia (em hartree) e desvio para diferentes números de bases, para um
número de passos M = 20000000, para a molécula de Ar2Li+.
i · j ·m 1X1X1 1X1X2 1X1X3 1X1X4 1X1X5
0(s)vari -0,014197(9) -0,01575(2) -0,01630(2) -0,01647(2) -0,01650(2)
0(s)difu -0,01477134(0) -0,01634886(0) -0,01755220(0) -0,01773776(0) -0,0177282(2)
1(s)vari -0,01178(2) -0,014065(8) -0,01535(2) -0,01599(2)
1(s)difu -0,01164031(0) -0,01473806(0) -0,01548091(0) -0,01537279(5)
2(s)vari -0,00979(1) -0,01219(2) -0,01385(1)
2(s)difu -0,00965140(0) -0,01215873(0) -0,0116066(9)
3(s)vari -0,008179(6) -0,01044(2)
3(s)difu -0,00884547(0) -0,00985(6)
4(s)vari -0,006879(4)
4(s)difu -0,008519(3)
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Na tabela 5.6 são apresentadas as energias vibracionais da molécula de Ar2Li+

para uma convergência acerca dos estados simétricos. Podemos observar uma boa
convergência para m = 5 tanto para o MCQFC variacional quanto para o MCQFC
de difusão, onde este último apresenta melhores resultados como esperados.

Tabela 5.7: Energia (em hartree) e desvio para diferentes números de bases, para um
número de passos M = 2000000, para a molécula de Ar2Li+.

i · j ·m
1 · 1·1 2·2·1 3·3·1 4·4·1

0(s)vari -0,014197(9) -0,01706(2) -0,018346(8) -0,018760(8)
0(s)difu -0.01477134 -0,01762098(1) -0,01822144
1(a)vari -0,013336(8) -0,015342(7) -0,01644(2)
1(a)difu -0,01423170 -0,01552125 -0,016923(2)
2(s)vari -0,013349(6) -0,015322(8) -0,01642(4)
2(s)difu -0,01425323(2) -0,0154842(1)
3(a)vari -0,012536(6) -0,013727(7)
3(a)difu -0,01189082 -0,0156981(4)
4(s)vari -0,009500(5) -0,012509(6) -0,0141(3)
4(s)difu -0,00951918(1) -0,0132413(8)
5(s)vari -0,01246(2) -0,0136(2)
5(s)difu -0,01146(3)
6(s)vari -0,009666(5) -0,0118(9)
6(s)difu -0,00885(3)
7(a)vari -0,009593(5) -0,011755(4)
7(a)difu -0,01019553 -0,0128061(4)
8(s)vari -0,006501(3) -0,0116(5)
8(s)difu -0,006109(9)
9(a)vari -0,011656(9)
9(a)difu -0,011332(3)
10(s)vari -0,0104(8)
10(s)difu
11(a)vari -0,009715(3)
11(a)difu -0,010229(2)

Já na Tabela 5.7, calculamos os 12 primeiro estados excitados desta molécula,
agora tanto para os estados simétricos quanto para os estados assimétricos, ambos
para o MCQFC variacional e de difusão. Esta variação apresentada é feita em torno
de i e j, ou seja, em torno da vibração dos átomos de Ar. Mais precisamente, a
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determinação dos estados simétricos e assimétricos foram feitos alterando a função de
onda do sistema como se segue;

Fs(r1, r2, r12) −→ simétrica

= (ri1r
j
2 + rj1r

i
2)φi(r1, r2, r12) (5.22)

Fa(r1, r2, r12) −→ assimétrica

= (ri1r
j
2 − r

j
1r
i
2)φi(r1, r2, r12) (5.23)

onde
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2
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, (5.24)

As energias em Hartree desse sistema são apresentados na Tabela 5.8, onde foram
calculados os 26 primeiros estados excitados levando-se em consideração os estados
simétricos e assimétricos, calculados pelo MCQFC de difusão e variacional. Ainda
nesta tabela podemos encontrar na terceira coluna a diferença entre as energias dos
estados excitados pelo estado fundamental para o MCQFC de difusão ((EN −E0)dif ),
em cm−1. Na útima coluna desta tabela é apresentada a diferença entre os diferentes
níveis de energias e energia de mínimo potencial ((EN − Pot)dif ) cálculados a partir
da superfície de energia potencial proposta, pelo MCQFC de difusão. Para esta foi
utilizada a variação para i = 3, j = 3 e m = 3.
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Tabela 5.8: Energia (em hartree) e desvio para diferentes números de bases, para um
número de passo M = 2000000, para a molécula de Ar2Li+.

EV ED (EN − E0)dif (EN − Pot)dif
Estado em cm-1 em cm-1

MCQFCV ar MCQFCDif
0(s) -0,018734(7) -0,0197931 0 148,0297081
1(s) -0,01784(2) -0,01754352 493,7257247 641,7554327
2(a) -0,01641(2) -0,01697718 618,0229832 766,0526913
3(s) -0,01630(2) -0,01686513 642,6151148 790,6448229
4(s) -0,01498(3) -0,01637678 749,7955475 897,8252555
5(a) -0,015017(5) -0,01557364 926,0643970 1074,094105
6(s) -0,01464(4) -0,01544372 954,5785401 1102,608248
7(s) -0,01384(2) -0,01522524 1002,529356 1150,559064
8(a) -0,013322(5) -0,01337481 1408,651784 1556,681493
9(s) -0,01328(3) -0,01345557 1390,927014 1538,956722
10(s) -0,01249(2) -0,01288006 1517,236855 1665,266563
11(a) -0,012548(6) -0,01201421 1707,268958 1855,298666
12(s) -0,01184(2) -0,0120902 1690,591081 1838,620789
13(a) -0,011815(8) -0,0114746 1825,69966 1973,729368
14(s) -0,01156(4) -0,01102765 1923,793843 2071,823551
15(a) -0,01101(5) -0,01056901 2024,453684 2172,483393
16(s) -0,01144(3) -0,01025148 2094,143462 2242,17317
17(a) -0,010704(3) -0,01013878 2118,878252 2266,90796
18(s) -0,010344(7) -0,0094542 2269,12619 2417,155898
19(s) -0,008818(7) -0,00922969 2318,400438 2466,430146
20(a) -0,009494(4) -0,00829654 2523,203183 2671,232891
21(s) -0,00805(2) -0,00797252 2594,317351 2742,347059
22(s) -0,008012(7) -0,00719528 2764,901808 2912,931516
23(a) -0,006650(2) -0,00700941 2805,695556 2953,725264
24(s) -0,006712(4) -0,00692443 2824,34651 2972,376218
25(s) -0,004817(7) -0,00593498 3041,505676 3189,535384

Para este foi utilizado um número de passosM = 20000000 e um total de caminhos
Nc = 30 e um gama igual a 25. Como observado anteriormente as energias com o
aumento do número de funções de base tendem a convergir para o valor exato. Nas
tabelas fizemos uma variação sobre i e j em termos dos átomos de Ar, onde obtemos
o movimento simétrico e antissimétrica da molécula, e também apresentamos uma
variação em m, referente ao movimento de vibração do Li+, o que nos dá apenas um
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movimento simétrico.
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Capítulo 6

Conclusões

Nesta tese implementamos computacionalmente as metodologias do Monte Carlo
Quântico com Funções Correlacionadas na resolução da equação de Schrödinger para
o movimento eletrônico e para o movimento dos núcleos, com o intuito de determinar
o espectro de energia de sistemas quânticos confinados e de agregados moleculares
fracamente ligados, sistemas esses com até três corpos. Os procedimentos utilizados
foram baseados no formalismo variacional para os sistemas quânticos confinados e
o formalismo variacional e de difusão para os agregados moleculares, junto com a
aproximação de Born-Oppenheimer dos graus de liberdade eletrônicos e nucleares.

Inicialmente, nos dois primeiros capítulos, apresentamos os formalismos teóricos
empregados na presente tese. No capítulo 1, discutimos sobre o confinamento ele-
trônico e dos pontos quânticos, bem como a descrição matemática sobre sistemas
quânticos confinados com um e dois elétrons. No capítulo 2, definimos o conceito de
superfície de energia potencial dentro da aproximação de Born-Oppenheimer e fize-
mos uma discussão sobre como obter estas superfícies, além da descrição matemática
sobre sistemas com dois e três corpos.

O desenvolvimento de métodos numéricos foi o aspecto central apresentado no
capítulo 3. Nós apresentamos o método Monte Carlo Quântico, tanto de difusão
como variacional e em seguida o método de Monte Carlo com funções correlacionadas
variacional e de difusão, com o objetivo de calcular o espectro eletrônico de sistemas
quânticos confinados e o espectro vibracional de agregados moleculares fracamente
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ligados, como descritos nos capítulos anteriores.
Os dois últimos capítulos foram dedicados à apresentação dos resultados. Nestes,

foram realizadas as duas aplicações já descritas. No Capítulo 4, aplicamos o MCQFC
variacional para os seguintes problemas de interesse físico: os sistemas com um elétron,
onde a estrutura eletrônica do átomo de hidrogênio, do íon de hélio (He+), e do íon
de lítio (Li++), confinados em diferentes raios de confinamento, foram encontradas
e comparados com o resultados encontrados na literatura, quando do caso. Para os
sistemas com dois elétrons, foram encontrados as propriedades espectrais do átomo
de hélio, do ânion de hidrogênio (H−), do íon de lítio (Li+), do íon de berílio (Be2+),
do íon de boro (B3+), além do sistema 2e−, confinados por uma barreira esférica e
infinita. Observamos, de modo geral, que nossos resultados concordaram com outros
bastante precisos previamente publicados quando do caso.

O Capítulo 5 consistiu no uso do MCQFC variacional para o cálculo dos níveis
vibracionais das moléculas He2 e HeH−, onde foram utilizadas as funções encontradas
na literatura, e o potencial utilizado na referência [29], de modo que apresentaram
muito boa precisão. Tanto o MCQFC variacional como o de difusão foram utiliza-
dos para o cálculo do espectro vibracional das moléculas de Li+Ar e Li+Ar2, onde
utilizamos um potencial desenvolvido em nosso grupo de pesquisa. Os resultados fo-
ram comparados com o método de elementos finitos apresentando excelente precisão
principalmente para o método Monte Carlo variacional.

Em particular, para ambos os estudos, os resultados que obtivemos concordam
muito bem com os resultados previamente conhecidos, além da excelente coerência
dos resultados ainda não encontrados na literatura. Isto demonstra o poder dessa
metodologia no tratamento destes sistemas.

Salientamos ainda as seguintes aplicações imediatas dessa metodologia: o cál-
culo de estados rovibracionais dos agregados de Li+Arn, para n ≤ 39 e para outras
moléculas poliatômicas, uma vez que o esforço de tratar estes sistemas pelos méto-
dos variacionais tradicionais pode ser proibitivo, considerando que o mesmo cresce
exponencialmente com o número de partículas; além do estudo de outros tipos de
confinamento, e do efeito de confinamento espacial de sistemas quânticos com um
número maior de elétrons.
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Apêndice A

O problema rotacional para
sistemas com 3 corpos

Para uma descrição de cálculos futuros para um sistema com 3 corpos, uma vez que
nesta tese não realizaremos o problema rotacional da molécula triatômica, tomamos
as coordenadas de vibração (R; r; cos θ), e as coordenadas de rotação (α; β; γ).
Onde reescrevemos essas coordenadas, uma vez que os laplacianos são escritos em
coordenadas cartesianas em relação ao sistema de eixos fixo no espaço, de modo que
se faz necessário obter as coordenadas internas (coordenadas de vibração) e os ângulos
de Euler (coordenadas de rotação) em termos de R=(Rx;Ry;Rz) e r=(rx;ry;rz).

Os vetores R e r são definidos no sistema de eixos fixo no espaço, onde R é a
distância do átomo B ao diátomo AC, distantes um do outro por r, para um arranjo
B+AC. Além disso, temos que θ, como pode ser observado na Figura A.1, é o ângulo
entre esses dois vetores.

Por outro lado, pode-se definir um novo sistema de eixos que seja fixo na molécula.
Define-se o eixo z tendo a mesma direção que o vetor R e que o plano formado pelos
vetores R e r seja o plano xz deste novo sistema de eixos (x; y; z) fixo no corpo (ver
Figura 2.1). As componentes cartesianas dos vetores R e r no sistema de eixos fixo
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na molécula são [113]:

Rfc =


0
0
R

 e Rfc =


rsenθ

0
rcosθ

 , (A.1)

onde fc representa fixo no corpo (na molécula). Os dois vetores Rfc e rfc podem ser
transformados nos vetores R e r por uma rotação espacial, representada por [113, 156]:

Rx rx

Ry ry

Rz rz

 = R−1(α, β, γ)


0 rsenθ

0 0
R rcosθ

 , (A.2)

onde R−1(α, β, γ) é a matriz rotação inversa,

R−1 =


cosαcosβcosγ − senαsenγ − cosαcosβsenγ − senαcosγ cosαsenβ

senαcosβcosγ + cosαsenγ − senαcosβsenγ + cosαcosγ senαsenβ

−senβcosγ senβsenγ cosβ

 ,

(A.3)
que depende dos ângulos de Euler (α,β,γ).

Fazendo o produto matricial na equação (A.2), chega-se ao seguinte conjunto de
seis equações e seis incógnitas:

Rx = Rcosαsenβ (A.4)

Ry = Rsenαsenβ (A.5)

Rz = Rcosβ (A.6)

e

rx = rsenθcosαcosβcosγ − rsenθsenαsenγ + rcosαsenβcosθ (A.7)

ry = rsenθsenαcosβcosγ − rsenθcosαsenγ + rsenαsenβcosθ (A.8)

rz = −rsenθsenβcosγ − rcosθcosβ (A.9)

onde as seis incógnitas são exatamente as coordenadas internas (R; r; cos θ) e os
ângulos de Euler (α; β; γ). Resolvendo o sistema de equações de (A.4) a (A.9),
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Figura A.1: Sistema de vetores de Jacobi para moléculas triatômicas.

chegam-se nas seguintes situações:

R =
√
R2
x +R2

y +R2
z (A.10)

r =
√
r2
x + r2

y + r2
z (A.11)

cosθ = Rxrx +Ryry +Rzrz
Rr

(A.12)

e

α = arccos
Rx√

(R2
x +R2

y)
(A.13)

β = arccos
Rz√

(R2
x +R2

y +R2
z)

(A.14)

γ = arccos
Rz√

∆
(A.15)

para

∆ = (R2
x +R2

y +R2
z)−1[R2

x(r2
y + r2

z) +R2
y(r2

x + r2
z) +R2

z(r2
x + r2

y)]− 2RxrxRyry

−2RxrxRzrz − 2RyryRzrz](A.16)

Pode-se notar que, na presente formulação, não há problemas com os termos de
Coriolis, pois o operador hamiltoniano é escrito em coordenadas cartesianas hexadi-
mensionais.
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Apêndice B

Tabelas de Energias de Sistemas de
dois elétrons

São apresentadas as energias em hartree dos estados excitados para os sistemas de
dois corpos confinados, para os átomos com Z = 0, 1, 2, 3, 4, 5, para diferentes raios de
confinamentos para um número de passos M = 20000000 e número total de funções
de base NT = 5 e Γ = 2.
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2,
08
5(
3)

2,
92
6(
3)

6,
0

1,
01
59
(4
)

1,
41
36
(3
)

1,
72
88
(7
)

2,
21
02
(6
)

0,
02
61
(8
)

0,
39
5(
2)

0,
96
7(
3)

1,
39
2(
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Tabela
B.2:

Energias
do

estado
s,em

H
artree,para

Z
=

2,3
para

diferentes
confinam

entos
esféricos

usando
o
m
étodo

M
C
Q
FC

.
1s2s

1s3s
1s4s

1s5s
1s2s

1s3s
1s4s

1s5s
r
c

Z
=

2
Z

=
3

1,0
15,030(3)

28,426(3)
39,05(2)

52,99(4)
8,518(4)

21,758(3)
32,11(2)

45,85(2)
R
ef.[110]

15,407
R
ef.[71]

15.0998
1,2

8,877(3)
18,076(2)

25,50(1)
35,02(2)

3,164(7)
12,501(4)

19,43(2)
29,01(2)

R
ef.[71]

8,9401
1,4

5,527(3)
12,166(3)

17,680(6)
24,69(1)

0,477(6)
7,413(2)

12,34(2)
19,56(2)

R
ef.[71]

5,5009
1,6

3,368(3)
8,410(2)

12,64(2)
17,99(2)

-1,259(4)
4,291(2)

7,76(2)
13,51(2)

1,8
1,953(2)

5,930(2)
9,266(9)

13,503(9)
-2,36(1)

2,323(3)
4,73(3)

9,53(2)
2,0

0,985(3)
4,2297(9)

6,891(7)
10,342(9)

-3,105(3)
1,0430(6)

2,60(2)
6,807(6)

R
ef.[110]

1,1482
-3,121965

0,032848
R
ef.[71]

0,9639
3,0

-1,082(2)
0,6496(5)

1,491(3)
3,265(2)

-4,550(6)
-2,13(2)

-1,2658(9)
1,079(2)

R
ef.[71]

-1,0991
-2,201648

4,0
-1,702(2)

-0,331(2)
-0,195(3)

1,132(2)
-4,909(4)

-3,614(4)
-1,7130(4)

-1,12(5)
R
ef.[71]

-1,6949
R
ef.[110]

-1,6524
6,0

-2,018(2)
-1,225(6)

-0,6362(7)
0,063(2)

-5,022(2)
-4,378(5)

-2,74(3)
-1,8138(6)

R
ef.[110]

-2,0175
R
ef.[71]

-1,9880
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3:

En
er
gi
as

do
es
ta
do

s,
em

H
ar
tr
ee
,p

ar
a
Z

=
4,

5
pa

ra
di
fe
re
nt
es

co
nfi

na
m
en
to
s
es
fé
ric

os
us
an

do
o
m
ét
od

o
M
C
Q
FC

.
1s
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1s

3s
1s
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1s
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Z
=

4
Z

=
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1,
0

1,
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(2
)
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,1
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(6
)
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,6
2(
3)
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,7
5(
3)
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,4
4(
2)

8,
67
4(
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,4
1(
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,8
2(
3)

R
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.[3
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,3
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5
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