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Resumo

Neste trabalho apresentamos duas contribuições para o desenvolvimento da teoria

de átomos e ions con�nados em estruturas de Carbono. Primeiramente, utilizando cálculos

ab initio DFT/B3LY P/6− 31G∗∗ e TDDFT/B3LY P/6− 31G∗∗ apresentamos resultados

sobre a in�uência do efeito de con�namento de átomos e íons em propriedades de sistemas

do tipo X@C20 e X@C20H20 considerando os sistemas como um todo e extraindo informa-

ções sobre o con�namento por comparação das estruturas de Carbono vazias com aquelas

que possuem os átomos e íons con�nados. Com esta abordagem estudamos as proprieda-

des estruturais, eletrônicas e ópticas de X@C20 e X@C20H20, com X = He, Li+, Be++ e

GN@C20H20, com GN = Ne e Ar. Com as Densidades de Estado (DOS) e as Densidades

Parciais de Estados (PDOS) obtidas mostramos que a inclusão do átomo/íon na cavidade

pode mudar drasticamente as propriedades eletrônicas dos sistemas C20 e C20H20. Analisa-

mos também a in�uência da presença do átomo/íon sobre a atividade no infravermelho (IR)

e no espectro de absorção (UV-VIS) realizando, com a DFT e TDDFT, um estudo deta-

lhado das propriedades desses sistemas. Na segunda parte tratamos do problema de simular

a estrutura de Carbono Cn por potenciais modelo visando descrever sistemas do tipo A@Cn.

Considerando os potenciais quadrado e gaussiano desenvolvemos uma formulação apropri-

ada para tratar tais sistemas utilizando o método variacional, e apresentamos expressões

analíticas dos expoentes α das funções teste em função dos parâmetros do potencial modelo,

o que possibilita determinar funções optimizadas para cada potencial. Usando a função

solução como combinação linear das funções dependentes do parâmetro α apresentamos as

equações que devem ser resolvidas e as aplicamos aos sistemas A@Cn, com A = H, He+,

Li++ e Be+++ e n = 20, 36 e 60; veri�camos que, para sistemas em que há resultados

publicados, nossos resultados para energia dos estados 1s, 2s, 3s e 4s estão em concordância

com os determinados por outros autores. Analisamos o comportamento de α para diferentes

Z e valores da barreira de potencial e detectamos o "Colapso Especular", comportamento

característico desses sistemas, indicando que nossa formulação pode ser usada no processo

de simulação em estudo.





Abstract

In this work we present two contributions for the development of the theory of

atoms and ions con�ned in Carbon structures. First, using ab initio calculations

DFT/B3LY P/6 − 31G∗∗ and TDDFT/B3LY P/6 − 31G∗∗ we present results about the

in�uence of con�ned atoms and ions on properties of the systems X@C20 and X@C20H20,

considering these systems as a whole and extracting information about the con�nement by

comparing the empty Carbon structures with the ones that have the con�ned atoms and

ions. With this approach we study the electronic, structural and optics properties of X@C20

and X@C20H20, with X = He, Li+, Be++ and GN@C20H20, with GN = Ne and Ar. With

the Densities of State (DOS) and the Partial Densities of States (PDOS) obtained, we show

that the enclosure of the atom/ion in the cavity can drastically change the electronic states

of X@C20 and X@C20H20 systems. We also analyzed the in�uence of the atom/ion presence

on infrared activity (IR) and in the absorption spectrum (UV-VIS) carrying out, with the

DFT and TDDFT, a detailed study of the properties of these systems. On the second part

we deal with the problem of simulating the structure of Carbon Cn by potential model with

the intention of describing A@Cn systems. Considering the gaussian and square potentials

we developed an appropriate formulation to deal with such systems using the variational

method, and we presented analytic expressions of the α exponents of the trial functions

in function of the potential model parameters; this approach make possible to determine

optimized basis functions for each potential. Using the solution function as linear combina-

tion of the functions that depend on α parameter we present the equations that should be

resolved and we apply them to the A@Cn systems, with A = H, He+, li++ and Be+++ and

n = 20, 36 and 60; we verify that our results, for systems where there is published results,

for energy of the states 1s, 2s, 3s and 4s, are in agreement with results obtained by others

authors. We analyzed the behavior of α for di�erent Z and values of the potential barrier

and we detect the "Mirror Collapses", characteristic behavior of those systems, indicating

that our formulation can be used in the simulation process in study.
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Capítulo 1

Introdução

Sistemas quânticos espacialmente con�nados têm suas propriedades físicas modi-

�cadas e a análise destas mudanças tem sido objeto de interesse em vários ramos

de pesquisas na física e na química [1, 2]. Com o desenvolvimento de novas tec-

nologias e técnicas experimentais este interesse vem aumentando [3, 4, 5], e vários

tipos de sistemas con�nados vem sendo estudados, podendo-se citar os constituídos

por fônons [6], plásmons [7], gases bosônicos [8] e fenômenos químicos que ocorrem

em cavidades [9, 10], adsorção em catálises heterogêneas [11], entre outros. Sistemas

con�nados de particular interesse têm sido os complexos endohedrais, como átomos

e íons inseridos em fulerenos [12, 13, 14], e átomos e moléculas imersos em nanoca-

vidades que ocorrem em meios neutros como, por exemplo, em nano bolhas que são

formadas em Hélio líquido ou uma blindagem eletrostática em um meio plasmático

[15]. Podemos notar que, a depender do caráter do con�namento, diferentes tipos de

potenciais podem ser utilizados: potencial tipo caixa esférica, potencial retangular

in�nito, potencial tipo oscilador harmônico, combinações do potencial de Coulomb

com diferentes funções (leis de potência, exponenciais, etc). Em recente trabalho [16],

mostramos que é possível realizar um estudo de sistemas de dois elétrons con�nados

sob a ação de um potencial do tipo Yukawa [17] utilizando como funções base soluções

de uma partícula, próprias para este potencial [18].
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Os sistemas endohedrais, representados como A@Cn, em que A pode ser átomo,

íon ou molécula inserido na estrutura Cn de Carbono conhecida como fulerenos, com-

põem uma nova classe de materiais [19] que têm despertado o interesse de pesqui-

sadores teóricos e experimentais, devido a uma gama de possibilidades de aplicações

em diversas áreas da ciência como física de materiais [20, 21], biofísica e medicina

[22, 23], entre outras. O estudo de dispositivos ópticos baseados em fulerenos tem

sido um assunto de grande interesse na nanofotônica [24]; em particular, considera-se

que estes sistemas são uma grande promessa para aplicações em dispositivos optoele-

trônicos [25, 26], pois a mudança do átomo encapsulado pode alterar as propriedades

ópticas e eletrônicas sem alterar as características da estrutura de carbono. Outro

ponto que torna o tema interessante é que estruturas tipo fulereno, compostas por

outros átomos, vêm tendo suas propriedades exploradas, como as estruturas formadas

por átomos de Boro[27], Bismuto[28], Silicio [29, 30, 31], entre outras sendo, portanto,

importante conhecer melhor os sistemas A@Cn.

Sobre as estruturas fechadas formadas de carbono, a menor que se obteve é o C20

[32, 33], com uma cavidade de aproximadamente 4, 0 Å de diâmetro. Devido à sua

curvatura e sua estrutura de equilíbrio, formada por 12 pentágonos nos quais cada

átomo de carbono faz 3 ligações com os carbonos vizinhos, é altamente reativa o que

di�culta sua síntese em laboratório. Uma outra estrutura, mais estável e que pode ser

obtida em laboratório como uma etapa para a síntese do C20 [33, 34, 35] e tem sido

muito explorada experimentalmente e teoricamente em diferentes níveis de cálculo, é

o C20H20 [33].

Encontram-se na literatura trabalhos nos quais o interesse é descrever a estabi-

lidade e estrutura dos sistemas A@Cn e seus derivados; no entanto, uma discussão

mais detalhada sobre os efeitos do con�namento não tem sido apresentada, tal como a

in�uência do con�namento nas propriedades ópticas e eletrônicas nos sistemas A@Cn.

Em estudos recentes, por exemplo, Damian Moran et al [36] realizaram um estudo

da estrutura, da estabilidade e do potencial de ionização dos complexos X@C20H20,
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com X = He, Ne, Ar,, e alguns átomos e íons das colunas 1 e 2 da tabela periódica.

Para isto utilizaram o código computacional GAUSSIAN [37] e realizaram cálculos

DFT/B3LY P/6− 311G(d, p). Nesse trabalho, os autores apresentam um estudo de

como as propriedades gerais dos sistemas endohedrais analisados se alteram, mas não

apresentam uma análise de como o átomo/íon contribui para as alterações nessas

propriedades.

Visando contribuir nesta linha de trabalho, desenvolvemos um estudo de sistemas

con�nados por estruturas de carbono procurando descrever a in�uência dos efeitos

devido ao átomo/íon con�nado, utilizando duas abordagens: na primeira realizamos

um estudo ab initio de sistemas do tipo X@C20 e X@C20H20, utilizando a Teoria

do Funcional da Densidade (DFT) [38, 39] e a Teoria do Funcional da Densidade

Dependente do Tempo (TDDFT) [40] e, na segunda, um estudo analítico de sistemas

A@Cn utilizando potenciais modelos.

Na primeira abordagem, os efeitos devido ao con�namento em sistemas endohe-

drais são obtidos realizando um cálculo ab initio, utilizando a DFT e a TDDFT, da

estrutura vazia Cn e das estruturas contendo o átomo/íon encapsulado A@Cn. As

informações devido ao con�namento são analisadas comparando os resultados obti-

dos para os sistemas Cn e A@Cn. Neste trabalho apresentamos uma discussão sobre

os efeitos do con�namento em propriedades eletrônicas e ópticas, sendo esta uma

contribuição deste estudo.

Na outra forma de abordagem do con�namento de átomos e moléculas por estru-

turas de carbono do tipo fulereno utilizamos um potencial modelo para descrever a

cavidade e estudamos o comportamento dos níveis de energia de átomos, de moléculas

e de íons na presença deste potencial. Alguns potenciais modelo vêm sendo explorados

com o objetivo de melhor descrever a cavidade do fulereno, tais como potencial tipo

Delta de Dirac[41, 42], Quadrado[43], Woods-Saxon[44], Gaussiano [45], procurando-

se assim simular a estrutura de carbono e desta forma analisar as propriedades do

átomo con�nado no centro da cavidade. Em nosso trabalho, apresentamos um estudo
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analítico baseado no método variacional, utilizando os potenciais Quadrado e Gaus-

siano, no qual desenvolvemos expressões para o parâmetro α, associado com a carga

efetiva, em função dos parâmetros do potencial modelo.

Para melhor discutir nossos resultados, dividimos este trabalho como segue:

• Apresentamos nos Capítulos 2 e 3 a teoria em que se baseiam nossos estudos,

começando com o Cálculo Variacional e alguns métodos utilizados na literatura

para descrever sistemas con�nados. Seguindo, apresentamos a descrição de sis-

temas contendo muitos corpos e suas aproximações fundamentais. A Teoria do

Funcional da Densidade (DFT) e a Teoria do Funcional da Densidade Depen-

dente do Tempo (TDDFT) são apresentadas como forma de resolver a equação

de Schrödinger de muitos corpos, incluindo informações sobre a correlação ele-

trônica.

• No Capítulo 4 discutimos a primeira parte dos resultados; nesta parte realiza-

mos um estudo dos efeitos do con�namento sobre as propriedades estruturais,

eletrônicas e ópticas dos compostos X@C20 e X@C20H20, com X = He, Li+,

Be++, e um estudo encapsulando gases nobres, GN@C20H20, com GN = Ne e

Ar. Para isso, examinamos a estabilidade e a estrutura de equilíbrio do estado

fundamental desses sistemas usando a teoria do funcional da densidade (DFT);

cálculos das frequências de vibração também são realizados para determinar

se as estruturas correspondem a um estado de mais baixa energia. Com a ge-

ometria de equilíbrio encontrada, �zemos cálculos utilizando a TDDFT para

examinar as propriedades dos estados excitados e a absorção óptica, UV-Vis,

dos sistemas X@C20 e X@C20H20. Nesses cálculos utilizamos as aproximações

DFT/B3LY P/6− 31G∗∗ e TDDFT/B3LY P/6− 31G∗∗.

• No Capítulo 5, apresentamos nossa descrição analítica dos sistemas A@Cn, utili-

zando potenciais modelo. Para este estudo usamos dois potenciais, o Quadrado

e o Gaussiano, para simular a estrutura do Fulereno Cn, apresentando a for-
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mulação da teoria nescessária e fazendo aplicação para o caso de átomos e íons

monoeletrônicos.

• No Capítulo 6 apresentamos nossas considerações e conclusões a respeito dos

estudos realizados, bem como nossas perspectivas para trabalhos futuros.
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Capítulo 2

Sistemas Quânticos Con�nados

Neste capítulo apresentaremos o método variacional aplicado ao cálculo da energia;

em particular mostraremos que, para estados estacionários, a equação de Schrödinger

é decorrente da condição de extremo do funcional energia. Apresentaremos também

a descrição de sistemas con�nados e alguns métodos que vêm sendo utilizados e de-

senvolvidos por diversos autores.

2.1 Cálculo Variacional e Equação de Schrödinger

De maneira geral, o método variacional aplicado à física baseia-se no fato de

que o valor esperado do Hamiltoniano para um estado qualquer |Ψ⟩ deve satisfazer:

⟨Ψ|Ĥ|Ψ⟩ ≥ E0, (2.1)

onde E0 representa a energia do estado fundamental, se assumirmos que os estados

são normalizados, isto é:

⟨Ψ|Ψ⟩ = 1. (2.2)

O Método Variacional Direto [46], também denominado de Rayleigh-Ritz, serve

de base para determinar, de forma aproximada, o espectro de um dado Hamiltoniano
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Ĥ, ou seja, determinar de forma aproximada a energia. Para isto, parte-se de um

conjunto de funções tentativa, dependentes de n parâmetros livres α, variacionais, na

forma

Ψ = Ψ(α1, ..., αn), (2.3)

de modo que podemos escrever o funcional energia

E[α1, ..., αn] =
⟨Ψ|Ĥ|Ψ⟩
⟨Ψ|Ψ⟩

, (2.4)

e estimar a energia do estado fundamental minimizando o funcional em relação aos n

parâmetros α, ou seja:

δE

δαi

= 0 para i = 1, 2, ..., n. (2.5)

Em geral a qualidade dos resultados depende da classe de funções usadas. Tais

funções devem ser escolhidas a partir de considerações sobre o sistema e de algumas

propriedades gerais.

Podemos mostrar ainda que, para estados estacionários, a equação de Schrödinger

é decorrente da condição de extremo do funcional energia:

E[ψ] =
⟨Ψ|Ĥ|Ψ⟩
⟨Ψ|Ψ⟩

(2.6)

em que Ĥ é o operador Hamiltoniano do sistema físico. Tem-se assim:

E[Ψ] + δE[Ψ] =
⟨Ψ+ δΨ|Ĥ|Ψ+ δΨ⟩
⟨Ψ+ δΨ|Ψ+ δΨ⟩

=
⟨Ψ|Ĥ|Ψ⟩+ ⟨δΨ|Ĥ|Ψ⟩+ ⟨Ψ|Ĥ|δΨ⟩

⟨Ψ|Ψ⟩+ ⟨δΨ|Ψ⟩+ ⟨Ψ|δΨ⟩
(2.7)

ou seja,

δE[Ψ] =
⟨Ψ|Ĥ|Ψ⟩+ ⟨δΨ|Ĥ|Ψ⟩+ ⟨Ψ|Ĥ|δΨ⟩ − E⟨Ψ|Ψ⟩ − E⟨ δΨ|Ψ⟩ − E⟨Ψ|δΨ⟩

⟨Ψ|Ψ⟩+ ⟨ δΨ|Ψ⟩+ ⟨Ψ|δΨ⟩
.

(2.8)
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Impondo a condição de extremo

δE = 0, (2.9)

e como as variações δΨ são arbitrárias, tem-se:

(Ĥ − E)|Ψ⟩ = 0, (2.10)

que é a equação de Schrödinger independente do tempo, como queríamos demostrar.

2.2 Descrição de Sistemas Quânticos Con�nados

Na descrição de sistemas quânticos, de forma geral, tem-se interesse em de-

terminar o espectro do Hamiltoniano que descreve o problema, ou melhor, encontrar

o conjunto de autovalores (E) e autofunções (ψ) que satisfazem a equação de Schrö-

dinger,

Ĥψ = Eψ, (2.11)

para um dado Hamiltoniano Ĥ, que contém informações sobre as interações conside-

radas no sistema. Para um sistema con�nado, isto é, sujeito a um potencial externo,

que pode ser oriundo da interação com átomos vizinhos, moléculas tipo fulerenos,

meios líquidos ou gasosos neutros, etc, as iterações mudam, e as soluções para a

Eq.(2.11) diferem daquelas obtidas para um sistema livre. Do ponto de vista físico,

podemos destacar como objetivos para se estudar os sistemas con�nados o interesse

em determinar o comportamento de átomos ou moléculas sob pressão [47] e a obtenção

de propriedades espectrais e ópticas de materiais [48]. Do ponto de vista matemático,

pretende-se determinar métodos que propiciem sua análise a partir das autofunções

e autovalores da equação de Schrödinger.

Diversos autores [2, 49, 50, 51, 52] vêm trabalhando neste tema buscando desen-

volver métodos com o objetivo de melhorar a descrição do problema. Basicamente

podemos ter o con�namento por uma barreira impenetrável, onde o potencial de con-

�namento é Vc = ∞ na fronteira do con�namento, e o con�namento por uma barreira
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penetrável que corresponde a um caso físico mais realístico, com o qual podemos

simular o con�namento de átomos por aglomerados de átomos vizinhos, por exemplo.

Apresentaremos, a seguir, alguns métodos:

• Método Exato

Com este método, procura-se desenvolver funções de onda ψ utilizando uma

série de potências, para resolver a equação de Schrödinger (2.11). Desta forma

obtém-se uma relação de recorrência entre os coe�cientes da série. Para ilustrar

o método, apresentamos abaixo o exemplo do átomo de Hidrogênio con�nado

em uma esfera impenetrável.

O Hamiltoniano para este sistema pode ser escrito, em unidades atômicas, como:

Ĥ = −∇2

2
− 1

r
+ Vc(r), (2.12)

em que o primeiro termo à direita da equação é a energia cinética, o segunto

termo é o potencial coulombiano e Vc é o potencial de con�namento dado por:

Vc =

 ∞ para r ≥ r0

0 para r < r0,

com r0 sendo o raio da esfera.

Como o sistema possui simetria esférica, a função de onda pode ser escrita na

forma

ψ(r, θ, ϕ) = NR(r)Y m
l (θ, ϕ), (2.13)

em que N é a constante de normalização, Y m
l (θ, ϕ) são os harmônicos esféricos

e R(r) é a parte radial, que satisfaz a equação

(
∂2

∂r2
+

2

r

∂

∂r
− l(l + 1)

r2
+

2

r
+ 2E

)
R(r) = 0. (2.14)
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Para uma barreira impenetrável a função de onda deve satisfazer a condição:

ψ(r = r0, θ, ϕ) = 0 → R(r = r0) = 0 (2.15)

em que r = r0 representa a fronteira do con�namento. Fazendo a substituição

R(r) = rlf(r), teremos:(
∂2

∂r2
+

2(l + 1)

r

∂

∂r
+

2

r
+ 2E

)
f(r) = 0. (2.16)

Propondo que f(r) seja dada por uma série de potências do tipo

f(r) =
∞∑
k=0

akr
k, (2.17)

encontrar-se-á a seguinte relação de recorrência [51] entre os coe�cientes:

ak+2 = − 2(Eak + ak+1)

(k + 2)(k + 2l + 3)
. (2.18)

Para a implementação do método, toma-se um número �nito de termos a de-

pender do grau de precisão que se quer obter para os valores da energia. Um

inconveniente deste método é que, quando o valor de r0 cresce, é necessário um

número maior de termos para que a precisão no valor da energia seja mantida;

com isto a aplicabilidade do método restringe o tamanho da região de con�na-

mento. Este método foi primeiramente utilizado por por Ley-Koo e Rubinstein

[53] para estudar o átomo de hidrogênio con�nado e vêm sendo explorado por

alguns autores [54, 55]; é possivel propor outras expansões para f(r) como, por

exemplo, funções hipergeométricas con�uentes [51].

• Método Variacional Direto

O método variacional é um dos métodos mais utilizados quando se quer en-

contrar soluções aproximadas para muitos sistemas quânticos, em que não é

possível obter soluções exatas. Para sistemas quânticos con�nados Marin e

Cruz propuseram um Método Variacional Direto [52].
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Para barreiras impenetráveis, este método consiste em utilizar uma função de

onda teste da forma:

Ψ(r, αi) = ψ(r, αi)χ(r) (2.19)

em que os αi são parâmetros variacionais, ψ são soluções do sistema livre e χ

são funções de corte bem comportadas que se anulam nas fronteiras do sistema,

fazendo com que a função teste Ψ também satisfaça a condição de con�namento.

Com a função teste minimiza-se o funcional energia

E =
⟨Ψ|Ĥ|Ψ⟩
⟨Ψ|Ψ⟩

, (2.20)

em relação aos parâmetros variacionais αi, isto é

δE

δαi

= 0 (2.21)

para se obter a energia e a função de onda otimizada. As informações sobre

a geometria do con�namento estão descritas na função χ, que não é única,

podendo apresentar-se de diferentes formas funcionais.

Para o caso da barreira de con�namento penetrável, com um potencial dado

por

Vc =

 V0 para r ≥ r0

0 para r < r0,

considera-se [52] uma função de onda no interior da região dada por

ψi(r) = ψ0i(r)χ(r) (2.22)

onde ψ0i é a função de onda do sistema livre e χ é uma função auxiliar que

garante a correspondência adequada com a função de onda exterior

ψe(r) = ψ0e(r), (2.23)

que mantém o comportamento assintótico característico do problema. Além

disto, a escolha de χ tem que ser tal que se reduza à função de corte para o
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potencial in�nito (barreira impenerável). A equação a ser minimizada neste

caso, será:

E =
⟨ψi|Ĥ|ψi⟩
⟨ψi|ψi⟩

+
⟨ψe|Ĥ|ψe⟩
⟨ψe|ψe⟩

(2.24)

em que os índices ”i” e ”e” indicam, respectivamente, as regiões interior (r <

r0) e exterior (r ≥ r0) do con�namento. Como condições adicionais temos a

normalização

⟨ψi|ψi⟩+ ⟨ψe|ψe⟩ = 1, (2.25)

e a continuidade da derivada primeira da função de onda na fronteira do con�-

namento, isto é:
1

ψi

∂ψi

∂r

∣∣∣∣
r=r0

=
1

ψe

∂ψe

∂r

∣∣∣∣
r=r0

. (2.26)

• Outros Métodos

Considera-se na Eq.(2.11) adicionar, ao Hamiltoniano para o sistema livre Ĥ0,

um potencial de con�namento Vconf [50], de forma que o Hamiltoniano do pro-

blema seja dado por

Ĥ = Ĥ0 + Vconf , (2.27)

sendo

Ĥ0 = −1

2
∇2 − Z

r
(2.28)

o Hamiltoniano do sistema livre, no caso o átomo de Hidrogênio. Faz-se uso

de métodos aproximativos como a teoria de perturbação ou cálculo variacional;

em geral, soluções analíticas restringem-se a sistemas monoeletrônicos, �cando

as soluções para sistemas multieletrônicos restritas a métodos numéricos.

Outra linha de pesquisa considera Ĥ = Ĥ0 e insere as informações do con�na-

mento nas autofunções. Essa linha sugere dois desenvolvimentos: um, usando

para ψ uma expansão em termos de funções base φi, escolhe-se essas funções
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satisfazendo as condições de con�namento e escreve-se:

ψ =
∑
i

ciφi, (2.29)

impondo a condição de contorno φi = 0 nas fronteiras do con�namento, e

com ci os coe�cientes a determinar. Um outro desenvolvimento, proposto por

Goodfriend [56], faz uso de funções base gerais, ou seja, funções φi que são

soluções do sistema livre, impondo as condições de con�namento na combinação

ψ, isto é:

ψ(r = R) =
∑
i

ciφi = 0. (2.30)

onde r = R representa a fronteira do con�namento. Com isto, sendo Ĥ = Ĥ0 o

Hamiltoniano para o sistema livre, tem-se:

Ĥ0φi = ϵiφi, (2.31)

em que os ϵi são os autovalores correspondentes às autofunções do sistema sem

con�namento. Considera-se, então, o funcional energia

E =
⟨ψ|Ĥ|ψ⟩
⟨ψ|ψ⟩

, (2.32)

com a função (2.30) e sua complexa conjugada incluídas como vínculos nesse

funcional. Este método tem como vantagem o fato que as integrais se reduzem a

integrais de sobreposição e foi estendido, para o uso de funções CI (Con�guration

Interation), por Rivelino e Vianna [49].

Para introduzir as informações sobre o con�namento do sistema, pode-se tam-

bém modi�car o potencial de interação no Hamiltoniano. Por exemplo, no caso

de uma partícula sob um potencial coulombiano, Ĥ em unidades atômicas que

é dado por:

Ĥ = −1

2
∇2 − Z

r
, (2.33)
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seria alterado para

Ĥ ′ = −1

2
∇2 + Vc, (2.34)

onde Vc é o potencial de Coulomb modi�cado de alguma forma (produtos do po-

tencial de Coulomb com exponenciais, séries de potências, funções trigonométri-

cas, etc). Com o potencial modi�cado, utiliza-se para a expansão de ψ funções

base conhecidas do sistema livre, com parâmetros a determinar por métodos

variacionais ou perturbativos, ou seja, para o Hamiltoniano (5.14) procura-se

resolver:

Ĥ ′ψ = Eψ, (2.35)

com

ψ =
∑
i

ciφi, (2.36)

sendo φi orbitais atômicos do tipo Slater, por exemplo, e os coe�cientes ci

determinados considerando o funcional

E =
⟨ψ|Ĥ|ψ⟩
⟨ψ|ψ⟩

. (2.37)

Um ponto desfavorável neste método é que, como se utilizam para base funções

que são soluções para o potencial de Coulomb (1
r
), é necessário o uso de muitos

coe�cientes ci a determinar. Por exemplo, no trabalho proposto por Saha et al

[57], para se ter resultados satisfatórios na descrição do átomo de Hélio con�nado

num meio material, usando para Vc o potencial tipo Yukawa, foram utilizados

75 parâmetros optimizados pelo cálculo variacional.

Uma outra forma, utilizada em nossos trabalhos [16, 58], considera como base na

expansão (2.36) funções φi, soluções próprias para o potencial de con�namento,

isto é, funções que são autofunções da equação:

Ĥ ′φi = ϵiφi, (2.38)
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com

Ĥ ′ = −1

2
∇2 + Vc(r), (2.39)

sendo Vc(r) o potencial de con�namento. Desta forma, em nosso desenvolvi-

mento, diferentemente de outros autores, já incluímos nas funções-base (φi)

efeitos do con�namento.
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Capítulo 3

Sistemas Multieletrônicos: Cálculos

em Estrutura Eletrônica

Neste capítulo serão apresentados os fundamentos de cálculos de estrutura eletrô-

nica para sistemas multieletrônicos, que serão analisados neste trabalho. Partimos

da equação de Schrödinger para um sistema com muitos elétrons, discutimos algu-

mas aproximações fundamentais e apresentamos a Teoria do Funcional da Densidade

(DFT) [38, 39], assim como a Teoria do Funcional da Densidade Dependente do

Tempo (TD-DFT)[40] e sua utilização no estudo de propriedades ópticas e na descri-

ção de estados excitados.

3.1 Introdução

Na descrição de um sistema multieletrônico interessa-nos encontrar o conjunto

de autovalores e autofunções que satisfazem a equação de Schrödinger

ĤΨ(r⃗1, ..., r⃗n, R⃗1, ...R⃗N) = EΨ(r⃗1, ..., r⃗n, R⃗1, ...R⃗m), (3.1)

sendo Ĥ o Hamiltoniano, que contém informações sobre todas as interações presentes

no problema, a saber: elétron-elétron, elétron-núcleo e núcleo-núcleo, e onde os r⃗i,
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com i = 1, ..., n, representam as coordenadas dos n elétrons e R⃗A, com A = 1, ...,m,

representam as coordenadas dos m núcleos. Uma solução analítica da Eq(3.1) só é

possível em casos simples, átomos ou moléculas monoeletrônicas, por exemplo; para

a maioria dos casos é necessário introduzir aproximações. A primeira delas surge do

interesse de descrever separadamente o movimento nuclear e o movimento eletrônico.

Isto é possível pois, como os núcleos têm massa muito maior que a massa dos elétrons,

movem-se de forma mais lenta e assim pode-se fazer uma descrição do movimento dos

elétrons na presença de núcleos �xos; tal aproximação é conhecida como aproximação

de Born-Oppenheimer [59] e permite escrever o Hamiltoniano eletrônico, em unidades

atômicas, como:

Ĥe =
∑
i

1

2
∇2

i +
∑
i

∑
j<i

1

rij
+
∑
i

∑
A

1

riA
. (3.2)

Utilizando o hamiltoniano (3.2), para um sistema com n elétrons, temos uma

equação para o problema eletrônico que possui n variáveis acopladas:

ĤeΨ(r⃗1, ..., r⃗n) = EΨ(r⃗1, ..., r⃗n). (3.3)

Como não há uma solução exata para o problema, a saída é buscar métodos apro-

ximados para obter a descrição dos sistemas de interesse. Uma das aproximações,

que utiliza a função de onda Ψ como variável básica para resolver a equação (3.3),

foi proposta inicialmente por Hartree, e aperfeiçoada por Fock e Roothaan, como

descrito no Apêndice A. Esta aproximação, porém, apresenta limitações no que diz

respeito à descrição da correlação eletrônica e outros métodos têm sido desenvolvidos

para tentar corrigir o problema. Exemplos desses métodos, que utilizam Ψ como

variável básica, são: Teoria de Perturbação de Moller-Plesset (MPPT), Con�guração

de Interação (CI) e a Aproximação Coupled-Cluster (CC) [46, 60, 61].

Uma aproximação conceitualmente diferente utilizada para resolver o problema

de muitos corpos e que pode ser utilizada para resolver a equação (3.3) é a Teoria do
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Funcional da Densidade (DFT) [38, 39, 46, 62, 63], que utiliza a densidade eletrônica

como variável fundamental, isto é:

ρ(rk) =

∫ ∫
...

∫
|Ψ(r1, r2, ..., rk, ..., rn)|2d3r1d3r2...d3rk−1d

3rk+1...d
3rn. (3.4)

As informações sobre a correlação eletrônica do sistema se encontram no funcional de

troca e correlação, que iremos de�nir adiante, Exc. A forma de Exc não é conhecida

a priori, podendo o funcional ser classi�cado em três diferentes classes: Funcionais

Locais - LDA, Gradientes Generalizados -GGA, Meta-GGA e Híbridos. De fato, o

nível de precisão nos cálculos está diretamente relacionado à escolha do funcional

apropriado para o sistema a ser investigado. Contudo, a DFT é formalmente uma

teoria exata, isto é, o conhecimento do funcional exato de troca e correlação (Exc) nos

levaria à solução exata do problema. Na seção seguinte, apresentaremos com mais

detalhes os princípios desta teoria.

3.2 Teoria do Funcional da Densidade

3.2.1 Teoremas de Hohenberg-Kohn

Apesar de já existirem trabalhos baseados na densidade eletrônica, tais como os

trabalhos de Thomas [64], Fermi [65], Dirac [66], Slater [67], entre outros, uma "teoria

do funcional da densidade" com generalidade su�ciente para aplicações só foi possível

com as demostrações feitas por Hohenberg e Kohn no trabalho de 1964 [38]. Estas

demostrações tiveram grandes implicações na física. Em síntese, dado um sistema

físico não relativístico, eles se referem a dois teoremas que podem ser apresentados

como:

• Teorema 1:

O potencial externo ν(r⃗) sentido pelos elétrons é um funcional único da densi-

dade eletrônica ρ(r⃗).
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• Teorema 2:

A energia do estado fundamental E0[ρ] é mínima para a densidade ρ(r⃗) exata,

isto é, para a densidade do estado fundamental verdadeiro.

A demonstração destes teoremas pode ser feita de forma simples, como mostrado

na referência [46]. Utilizando o princípio variacional para encontrar uma melhor

aproximação para a densidade, tem-se que:

E0 ≤ E[ρ̃] (3.5)

onde ρ̃ é a densidade eletrônica aproximada.

Podemos escrever a energia total para um sistema contendo N elétrons em três

partes: energia cinética T [Ψ], interação elétron-elétron Vee[Ψ] e um potencial externo

Vext[Ψ], que pode ser devido aos núcleos, campos externos, etc. Cada um destes termo

pode ser expresso como:

T̂ [Ψ] = ⟨Ψ| −
N∑
i=1

1

2
∇2

i |Ψ⟩ (3.6)

V̂ee[Ψ] = ⟨Ψ|
N∑
i=1

N∑
j ̸=i

1

|ri − rj|
|Ψ⟩ (3.7)

V̂ext[Ψ] = ⟨Ψ|
N∑
i=1

ν(ri)|Ψ⟩ (3.8)

De�ne-se[68, 69] que o funcional energia deve satizfazer a relação:

E[ρ] = min
Ψ

⟨Ψ|Ĥ|Ψ⟩

= min
Ψ

(
T̂ [Ψ] + V̂ee[Ψ] + V̂ext[Ψ]

)
. (3.9)

Este processo de minimização pode ser realizada em duas etapas: na primeira

busca-se, dentro do conjunto de funções de onda Ψ, aquelas que reproduzem uma

dada densidade ρ,



20

min
Ψ→ρ

(
T̂ [Ψ] + V̂ee[Ψ] + V̂ext[Ψ]

)
(3.10)

sob a condição de que esta densidade integrada seja o número N de elétrons do

sistema, isto é:

N =

∫
dr⃗ρ(r⃗). (3.11)

O resultado desta busca é um função Ψmin que produz a menor energia para a den-

sidade ρ. A segunda etapa consiste em buscar, entre todas as densidades, aquela

em que a função Ψmin, encontrada no primeiro passo, resulte em uma menor energia

possível para o sistema, ou seja:

E[ρ] = min
ρ→N

(
min
Ψ→ρ

⟨Ψ|T̂ + V̂ee|Ψ⟩+ ⟨Ψ|V̂ext|Ψ⟩
)

(3.12)

Este método para encontrar o mínimo do funcional energia foi proposto por Levy

[68, 69], e é conhecido como aproximação da busca restritiva (constrained search).

Desta forma, uma das limitações da proposta inicial de Hohenberg e Kohn, em que

os teoremas são válidos apenas para sistemas não-degenerados, é contornada, além

de evitar o problema da ν-representatividade [62, 70]. Considera-se ainda que a

densidade ρ está sempre sujeita ao mesmo potencial externo ν(r⃗) e, desta forma,

tem-se:

E[ρ] = min
ρ→N

(
F [ρ] +

∫
ρ(r⃗)ν(r⃗)dr⃗

)
, (3.13)

onde F [ρ] é o funcional universal válido para qualquer sistema coulombiano, e ν(r⃗) é

o potencial externo que depende do sistema em questão, e é mantido �xo durante a

minimização do funcional energia.

Vale ressaltar que os trabalhos anteriores às demonstrações destes teoremas ti-

nham como base modelos nos quais sempre havia perdas na precisão dos cálculos em

troca de uma maior simplicidade para se tratar o problema. Uma teoria que tivesse
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como objeto fundamental a densidade eletrônica só foi possível a partir dos teoremas

de Hohenberg-Kohn.

3.2.2 Equações de Kohn-Sham

A teoria de Hohenberg-Kohn em síntese nos diz que, se conhecermos a densidade

eletrônica, ρ(r⃗), teremos informações su�cientes para determinar todas as proprie-

dades eletrônicas para o estado fundamental de um dado sistema. Com esta teoria

temos que a energia total do sistema pode ser escrita como um funcional, E[ρ], da

densidade, na forma:

E[ρ] = F [ρ] + V [ρ], (3.14)

em que

V [ρ] =

∫
ν(r⃗)ρ(r⃗)dr⃗. (3.15)

É conveniente, motivado por questões físicas, separar do funcional F [ρ] o termo

de interação coulombiana clássica, J [ρ], isto é:

F [ρ] = J [ρ] +G[ρ]. (3.16)

Note que aqui G[ρ] também é um funcional universal. A forma do funcional G[ρ]

não é conhecida porém, uma forma de escrevê-lo utiliza a ideia da existência de um

sistema auxiliar de um gás de elétrons não interagentes cuja densidade eletrônica seja

igual a densidade eletrônica do sistema real (interagente), como:

G[ρ] ≡ T0[ρ] + Exc[ρ], (3.17)

onde T0[ρ] é o funcional da energia cinética do sistema de elétrons não interagentes e

Exc[ρ] contém informações sobre o sistema interagente (contribuições das energias de

troca e correlação). Esta foi a estratégia adotada em 1964 por Kohn e Sham [39] para

resolver os cálculos de estrutura eletrônica envolvendo muitas partículas, utilizando

um funcional da densidade, E[ρ]; este funcional �ca escrito como:
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E[ρ] = T0[ρ] + J [ρ] + Exc[ρ] + V [ρ] (3.18)

onde

T0[ρ] =
N∑
i=1

⟨ψi| −
1

2
∇2|ψi⟩. (3.19)

em que ψi são os orbitais de Kohn-Sham que podem ser obtidos, por um cálculo

auto-consistente, das N equações de Kohn-Shan para um elétron:

(
−1

2
∇2 + νeff (r⃗)

)
ψi = ϵiψi, (3.20)

onde ϵi são os autovalores de Kohn-Sham, e a densidade eletrônica do sistema não

interagente é dada por:

ρ0(r⃗) =
∑
i=1

|ψi|2 (3.21)

com a condição:

∫
ρ0(r⃗)dr⃗ = N. (3.22)

O potencial efetivo de Kohn-Sham, νeff (r⃗), é escrito como:

νeff (r⃗) = ν(r⃗) +

∫
ρ(r⃗′)

|r⃗ − r⃗′|
dr⃗′ + νxc(r⃗) (3.23)

em que ν(r⃗) é o potencial externo e νxc(r⃗) é o potencial de troca-correlação, este

último relacionado com o funcional energia de troca-correlação, Exc, por:

νxc(r⃗) =
δExc[ρ]

δρ(r⃗)
. (3.24)

A energia total do sistema pode ser encontrada a partir da expressão:

E =
∑
i

ϵi −
1

2

∫
ρ(r⃗)ρ(r⃗′)

|r⃗ − r⃗′|
dr⃗dr⃗′ + Exc[ρ]−

∫
νxcρ(r⃗)dr⃗. (3.25)
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A técnica usada para resolver as equações de Kohn-Sham é a mesma para resolver

as equações de Hartree-Fock-Roothaan: inicialmente expande-se os orbitais de Kohn-

Sham (ψi) em termos de funções atômicas (ϕ), apropriadas, isto é:

ψi =
M∑
s=1

Csiϕs com i = 1, 2, 3, ...M. (3.26)

Ao substituir esta expansão na equação de Kohn-Sham, obter-se-á uma equação

matricial semelhante à equação de Hartree-Fock-Roothaan:

HKSC = ϵSC (3.27)

onde C é a matriz dos coe�cientes, HKS é a matriz do Hamiltoniano de Kohn-Sham

e S é a matriz de sobreposição. Como o potencial efetivo depende da densidade

eletrônica ρ, que por sua vez depende dos orbitais de Kohn-Sham, para resolver as

equações de Kohn-Sham utiliza-se um procedimento autoconsitente, onde é usada

uma densidade inicial ρ0, para construir os elementos de matriz do Hamiltoniano

HKS. Ao resolver o problema de autovalor obtém-se os novos orbitais de Konh-Sham

com os quais obtém-se uma nova densidade para recalcular os novos elementos da

matriz HKS. Este processo é repetido até que um critério de convergência, de�nido

a priori, seja alcançado.

É importante destacar que os autovalores ϵi aparecem aqui como entes matemá-

ticos, sem interpretação física a priori, por estarem relacionados a um conjunto de

orbitais auxiliares, de partículas independentes, que devem descrever a densidade real

do sistema. A exceção é o autovalor de mais alta energia, que corresponde ao negativo

do potencial de ionização Ip [71, 72, 73], isto é:

ϵHOMO = −Ip. (3.28)

Há situações ainda em que se atribui o signi�cado de energias de excitação a esses

autovalores, como uma aproximação, muitas vezes por serem os únicos resultados
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disponíveis para comparação com os resultados experimentais.

Entre os termos do funcional (3.18), Exc[ρ] é o único que não sabemos como obter

exatamente. Para expressar este termo existem aproximações, das quais apresentare-

mos algumas nas seções que seguem.

3.2.3 Os Funcionais LDA - Aproximação da Densidade Local

A Aproximação da Densidade Local (LDA - Local-Density Approximation) é a base

de todas as aproximações dos funcionais de troca-correlação [70]. A motivação desta

aproximação está no modelo do gás uniforme de elétrons, sistema no qual elétrons

movem-se em uma distribuição �xa de cargas positivas, tal que o conjunto total

permanece neutro.

A idéia central da LDA é assumir que localmente um sistema não uniforme pode

ser aproximado por um gás uniforme de elétrons e sua densidade não varia. Conse-

quentemente, podemos escrever Exc na forma

ELDA
xc [ρ] =

∫
ρ(r⃗)ϵxc[ρ(r⃗)]dr⃗, (3.29)

em que ϵxc[ρ(r⃗)] é a energia de troca-correlação por partícula de um gás de elétrons

de densidade ρ(r⃗). Esta energia por partícula é ponderada com a probabilidade ρ(r⃗)

de que exista um elétron na posição r⃗. Assumindo que a quantidade ϵxc[ρ(r⃗)] pode

ser separada em uma contribuição para a energia de troca e uma contribuição para a

correlação, tem-se:

ϵxc[ρ(r⃗)] = ϵx[ρ(r⃗)] + ϵc[ρ(r⃗)]. (3.30)

A contribuição de troca ϵx, que representa a energia de troca de um elétron em

um gás uniforme, foi originalmente derivada por Bloch e Dirac [66] no �nal da década

de 1920, na forma:

ϵx(ρ) = −3

4

(
3ρ(r⃗)

π

)1/3

. (3.31)
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Levando esta expressão para o termo de troca na equação (3.29), encontramos

uma dependência com ρ4/3 da mesma forma que a encontrada por Slater [67].

Uma expressão explícita para o termo de correlação não é conhecida; no entanto,

simulações utilizando Monte-Carlo Quântico para o gás homogêneo de elétrons permi-

tem encontrar numericamente esta contribuição, como proposto por Cerpeley e Alder

em 1980 [74].

Com base nesses resultados, alguns autores apresentaram modelos analíticos para

o termo de correlação, dentre os quais podemos citar os trabalhos de Vosko, Wilke e

Nusair [75] de 1980, e os trabalhos realizados por Perdew e Wang [76] em 1992.

3.2.4 Os Funcionais GGA - Aproximação de Gradiente Gene-

ralizado

Na direção de melhorar a aproximação local, o primeiro passo lógico é propor

não só uma dependência com a densidade local, mas completar as informações com

os gradientes de densidade. Neste sentido, propõe-se uma expansão em Taylor do

funcional de troca-correlação [77], isto é:

EGEA
xc =

∫
ρ(r⃗)ϵxc(ρ)dr⃗ +

∫
Cxc

|∇ρ(r⃗)|2

ρ(r⃗)4/3
dr⃗ + ... (3.32)

em que Cxc é uma constante; esse método é conhecido como Expansão Generalizada

(GEA). Apesar de conter uma dependência mais geral com a densidade, o GEA

não apresenta bons resultados, além da perda do signi�cado físico de alguns termos.

Neste contexto, surge a Aproximação de Gradiente Generalizado (GGA - Generalized

Gradient Approximation) que leva em conta a dependência apenas com a densidade

e seu gradiente, ou seja:

EGGA
xc = E[ρ(r⃗),∇ρ(r⃗)]. (3.33)

Tal como os funcionais LDA, propõe-se separar as contribuições de troca e corre-

lação para os funcionais GGA, escrevendo-os como:
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EGGA
xc = EGGA

x + EGGA
c . (3.34)

Como a magnitude da energia de correlação é geralmente inferior a 10% da energia

de troca, temos que uma boa determinação da energia de troca é mais importante

para se obter um funcional mais preciso. Desta forma, podemos escrever o funcional

de troca GGA na forma:

EGGA
x = ELDA

x + Cx

∫
ρ4/3xc F (s)dr⃗ (3.35)

onde

s =
|∇ρ(r⃗)|
2κFρ(r⃗)

sendo κF , dado por:

κF = (3π2ρ)1/3.

(3.36)

Na expressão (3.35) F (s) é a função que contém as informações sobre a depen-

dência com o gradiente da densidade, e é sobre este termo que muitos autores vêm

desenvolvendo seus trabalhos. Neste sentido, progressos importantes foram feitos na

determinação e evolução de funcionais tipo GGA, podendo-se citar os trabalhos de

Becke [78] onde é proposta uma função F (s) na forma:

FB88 =
1 + sa2 sinh

−1(sa1) + a3s
2

1 + sa2 sinh
−1(sa1)

, (3.37)

e os trabalhos de Perdew [79] em que a função F (s) é escrita como:

F PW91X =
1 + sa2 sinh

−1(sa1) + (a3 + a4 exp
−100s2)s2

1 + sa2 sinh
−1(sa1) + a5s4

(3.38)
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onde a1, a2, a3, a4 e a5 são constantes [80], encontradas a partir de um ajuste com o

termo de troca exato, Hartree-Fock, para os gases nobres He−Rn.

Os funcionais de correlação GGA possuem formas elaboradas; por isso, nos abste-

remos de dar as suas expressões explícitas e nos limitaremos a uma análise qualitativa

dos funcionais mais usados, dentre os quais está o funcional de correlação de Perdew

de 1986 [77], geralmente denominado P 86. Esse funcional emprega um parâmetro em-

pírico, que foi determinado para a energia de correlação do Neônio. Posteriormente

Perdew e Wang, re�nando o seu funcional de correlação, propuseram o PW91C [79].

Outro funcional de correlação muito usado é o devido a Lee, Yang e Parr, de 1988,

(LY P ) [81]. Ao contrário dos funcionais mencionados até agora, o LY P não é baseado

no modelo do gás de elétrons uniforme; ele é derivado de uma expressão para a energia

de correlação do átomo de Hélio com base em uma função de onda exata, originada

na teoria proposta por Colle e Salvetti, 1975 [82]. Devemos notar que os funcionais

de correlação são baseados em sistemas que incluem apenas os efeitos de correlação

de curto alcance [70], por exemplo, sistemas como o gás de elétrons uniforme.

3.2.5 Os Funcionais de Troca e Correlação Híbridos

Uma aproximação, introduzida por A. Becke em 1993 [83] com grande sucesso,

é a utilização de funcionais híbridos. Esta aproximação baseia-se na existência de

uma conexão exata entre o funcional de um sistema não interagente com um sistema

totalmente interagente. Esta conexão é feita via integração adiabática,

Exc[ρ] =

∫ 1

0

Exc[ρ, λ]dλ (3.39)

em que λ é um parâmetro que faz a conexão entre o sistema não interagente e o

interagente. Para λ = 0 temos a situação em que o sistema encontra-se sem inte-

ração, o que podemos associar à descrição Hartree-Fock, enquanto que para λ = 1

os funcionais LDA e GGA são considerados como boa aproximação para o sistema
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interagente. Portanto, é feita a aproximação na integração (3.39) sobre a constante

de acoplamento λ como uma soma ponderada dos pontos �nais e iniciais, isto é:

Exc ≈ aEHF + bEGGA
xc , (3.40)

com os coe�cientes a e b determinados a partir de soluções exatas conhecidas. Desta

forma, Becke [83] propõe um funcional no qual os coe�cientes são determinados por

ajustes em energias de atomização, potenciais de ionização e energia total, para um

número de pequenas moléculas. O resultado é o funcional que mistura contribuições

do termo de troca do Hartree-Fock, do GGA (B88) e do LDA (Slater) e a correlação

GGA (LY P ) e LDA (VWN5), na forma:

EB3LY P
xc = a0E

HF
x + (1− a0)E

Slater
x + ax∆E

B88
x + acE

VWN5
c + (1− ac)E

LY P
c (3.41)

em que:

a0 = 0, 20

ax = 0, 72

ac = 0, 19.

Este funcional é denominado B3LYP [83], e vem sendo vastamente explorado por

apresentar bons resultados [70, 84] para diversas propriedades tal como energia de

ligação e para optimização de geometria, além de dar excelente descrição de estruturas

covalentes [30, 36, 85]. No entanto, ele não possibilita descrever a dispersão de London

[70, 86], isto é, todos os dímeros de gases nobres são previstos instáveis.

Uma observação que deve ser feita é sobre a implementação do B3LY P nos pro-

gramas que fazem cálculos DFT . Por exemplo, o funcional B3LY P aqui apresentado

está no formato implementado pelo código computacional GAMESS [87], que utiliza o

termo de correlação VWN5 [75], enquanto que o código computacional GAUSSIAN
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utiliza o VWN3 [75]. O GAMESS disponibiliza ainda o Funcional B3LY P1 que

corresponde ao B3LY P do GAUSSIAN.

Outro funcional híbrido proposto mais recentemente é o X3LY P [80]; ele melhora

signi�cativamente a precisão da descrição de interações de van der Waals e complexos

com ligações de hidrogênio, proporcionando uma correta descrição dos momentos de

dipolo e polarizabilidades. A forma do funcional é bem parecida com a do B3LY P ,

substituindo a contribuição do funcional de troca GGA, B88, por um funcional cuja

função FX(s) combina contribuições do FB88 e do F PW91X , na forma:

FX(s) = 1 + ax1(F
B88 − 1) + ax2(F

PW91 − 1) (3.42)

onde ax1 = 0, 765 e ax2 = 0, 235. Com isto o funcional híbrido X3LY P é escrito

como:

EX3LY P
xc = a0E

HF
xc + (1− a0)E

Slater
x + ax∆E

X
x + acE

VWN5
c + (1− ac)E

LY P
c (3.43)

em que:

a0 = 0, 218

ax = 0, 709

ac = 0, 129

Este funcional pode ser utilizado para determinar diversas propriedades de interesse,

entre elas as forças de London.

Neste trabalho utilizaremos o funcional de troca e correlaçãoB3LY P por sua vasta

aplicabilidade e boa descrição para propriedades de estrutura eletrônica [30, 36, 85].
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3.3 Teoria do Funcional da Densidade Dependente

do Tempo - TDDFT

As idéias fundamentais necessárias para uma Teoria do Funcional da Densidade

Dependente do Tempo (TDDFT1) foram propostas há cerca de trinta anos por Runge

e Gross em um artigo de 1984 [40] e vem sendo uma das abordagens mais proemi-

nentes e amplamente utilizadas para descrever propriedades dos estados excitados de

sistemas moleculares contendo muitas partículas.

A Teoria do Funcional da Densidade para o estado fundamental baseia-se nos

teoremas de Hohenberg e Kohn e na existência de um sistema de referência não

interagente, cuja densidade eletrônica é igual à densidade de elétrons do sistema

real. O primeiro teorema estabelece um mapeamento entre a densidade eletrônica

exata ρ(r⃗) e o potencial externo exato, ν(r⃗); o segundo teorema assegura a existência

de um princípio variacional de tal modo que a energia eletrônica do sistema com

uma densidade teste é sempre maior do que a energia total obtida com a densidade

exata. Estes teoremas em conjunto permitiram a construção de uma teoria de muitos

corpos exata utilizando a densidade de elétrons como a quantidade fundamental. No

entanto, esta teoria é limitada a sistemas independentes do tempo, isto é, estados

estacionários. Para estabelecer uma teoria dependente do tempo análoga à DFT,

devem ser formalizadas e comprovadas as versões dependentes do tempo dos teoremas

de Hohenberg e Kohn, e uma equação do tipo Kohn-Sham dependente do tempo deve

ser derivada.

Nesta seção apresentaremos as bases fundamentais desta teoria, que será utilizada

em nossos cálculos.
1Do inglês: Time-Dependente Density Functional Theory
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3.3.1 Teorema de Runge e Gross

O teorema de Runge-Gross [40] pode ser visto como uma versão dependente do

tempo do primeiro teorema de Hohenberg-Kohn e constitui a fundamentação para se

encontrar uma equação de Kohn-Sham dependente do tempo. Podemos enunciar este

teorema como:

• Duas densidades ρ(r⃗, t) e ρ′(r⃗, t), evoluindo de um mesmo estado inicial ψ0 =

ψ(t0) sob a in�uência dos potenciais ν(r⃗, t) e ν ′(r⃗, t), não podem ser iguais,

sendo os dois potenciais diferentes por mais do que uma função do tempo, isto

é:

ν(r⃗, t) ̸= ν ′(r⃗, t) + C(t). (3.44)

A demonstração deste teorema, vide Apêndice B, é feita, primeiramente, calcu-

lando a evolução das "correntes" de densidade provenientes de potenciais não equi-

valentes e então usando a equação de continuidade para mostrar que elas levam a

densidades diferentes. Desta forma, a exemplo do caso independente do tempo, a

densidade ρ(r⃗, t) especi�ca ν(r⃗, t), portanto o Hamiltoniano, e todas as observáveis a

partir dele. A função de onda dependente do tempo ψ(r⃗, t) é também um funcional

da densidade eletrônica, isto é:

ψ(r⃗, t) = ψ[ρ](r⃗, t). (3.45)

3.3.2 A Integral Ação

O teorema de Runge-Gross de�ne um mapeamento biunívoco entre os potenciais

dependentes do tempo e os funcionais dependentes do tempo, o que representa um

primeiro passo para o desenvolvimento de uma teoria de muitos corpos dependente

do tempo, tendo como variável fundamental a densidade eletrônica. O segundo requi-

sito é a existência de um princípio variacional em analogia com o caso independente
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do tempo, ou seja, um resultado semelhante ao segundo teorema Hohenberg-Kohn

descrito na Seção 3.2.

Em geral, se uma função de onda dependente do tempo Ψ(r⃗, t) é uma solução da

equação de Schrödinger dependente do tempo

i
∂

∂t
Ψ(r⃗, t) = Ĥ(r⃗, t)Ψ(r⃗, t) (3.46)

com a condição inicial

Ψ(r⃗, t0) = Ψ0(t), (3.47)

então a função de onda corresponde a um ponto estacionário da integral ação, ou seja:

A =

∫ t0

t1

dt⟨Ψ(r⃗, t)|i ∂
∂t

− Ĥ(r⃗, t)|Ψ(r⃗, t)⟩, (3.48)

que é um funcional dependente da densidade ρ(r⃗, t), devido ao teorema de Runge-

Gross apresentado acima, isto é,

A[ρ] =

∫ t0

t1

dt⟨Ψ[ρ](r⃗, t)|i ∂
∂t

− Ĥ(r⃗, t)|Ψ[ρ](r⃗, t)⟩, (3.49)

Consequentemente, desde que aplicadas as condições de contorno apropriadas, a den-

sidade exata ρ(r⃗, t) pode ser obtida minimizando o funcional ação (3.49), isto é:

δA[ρ]

δρ(r⃗, t)
= 0. (3.50)

O Hamiltoniano Ĥ para um sistema dependente do tempo pode ser escrito como

Ĥ(r⃗, t) = T̂ (r⃗) + V̂ee(r⃗) + V̂en(r⃗) + V̂ (r⃗, t), (3.51)

em que T̂ (r⃗), V̂ee(r⃗) e V̂en(r⃗) correspondem, respectivamente, ao operador energia

cinética, interação elétron-elétron e interação elétron-núcleo; V̂ (r⃗, t) é o potencial

externo dependente do tempo. Desta forma a integral da ação (3.49) pode ser separada

em duas partes: uma, com caráter universal
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B[ρ] =

∫ t0

t1

dt⟨Ψ[ρ](r⃗, t)|i ∂
∂t

− T̂ (r⃗)− V̂ee(r⃗)|Ψ[ρ](r⃗, t)⟩ (3.52)

e outra, dependente do potencial externo ν(r⃗, t) = Ven(r⃗) + V (r⃗, t), na forma:

A[ρ] = B[ρ]−
∫ t0

t1

dt

∫
d3r⃗ρ(r⃗, t)ν(r⃗, t). (3.53)

Em resumo, a variação da ação em relação à densidade, indicada na equação

(3.50), é o caminho para se obter a densidade exata. Este princípio de minimização

será utilizado para encontrar as equações de Konh-Sham dependentes do tempo.

3.3.3 As Equações de Kohn-Sham Dependentes do Tempo

Em analogia com a derivação das equações de Kohn-Sham independentes do

tempo, assume-se que existe um sistema de referência não interagente dependente

do tempo, com um potencial externo de uma partícula νS(r⃗, t), do qual a densidade

ρS(r⃗, t) é igual à densidade de elétrons exata ρ(r⃗, t) do sistema real interagente. De

acordo com a generalização do teorema de Runge-Gross, proposto por van Leeuwen

[88], a existência de um sistema de referência não interagente dependente do tempo

é sempre assegurada. O sistema não interagente é então representado por um único

determinante de Slater Φ(r⃗, t) composto por orbitais de uma partícula ϕi(r⃗, t) e assim,

a sua densidade é dada por:

ρ(r⃗, t) = ρS(r⃗, t) =
N∑
i

|ϕi(r⃗, t)|2. (3.54)

Considerando que o potencial νS(r⃗, t) existe, os orbitais de uma partícula ϕi(r⃗, t)

são soluções da equação de Schrödinger dependente do tempo

i
∂

∂t
ϕi(r⃗, t) =

[
−1

2
∇2 + νS(r⃗, t)

]
ϕi(r⃗, t). (3.55)

Por outro lado, a densidade não interagente, que é por hipótese igual à densidade

exata, também é determinada pela equação (3.50), em que a ação é variada com
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respeito à densidade. Para o sistema não interagente temos que Vee = 0, de forma

que a ação tem a seguinte forma:

AS[ρ] = BS[ρ]−
∫ t0

t1

dt

∫
d3rρ(r⃗, t)νS(r⃗, t), (3.56)

onde

B[ρ] =

∫ t0

t1

dt⟨Ψ[ρ](r⃗, t)|i ∂
∂t

− T̂ (r⃗)|Ψ[ρ](r⃗, t)⟩. (3.57)

Aplicando o princípio de minimização (3.50) à ação não interagente (3.56), tere-

mos:

δAS[ρ]

δρ(r⃗, t)
= 0 =

δBS[ρ]

δρ(r⃗, t)
− νS(r⃗, t), (3.58)

de onde podemos tirar

νS(r⃗, t) =
δBS[ρ]

δρ(r⃗, t)
. (3.59)

Para obtermos mais informações sobre as propriedades de BS[ρ], temos que ana-

lizar o funcional ação para o sistema interagente A[ρ], isto é, levar em consideração

as interações elétron-elétron que foram negligenciadas na construção da ação não

interagente. Temos então para A[ρ]:

A[ρ] = AS[ρ]−
∫ t0

t1

dt⟨Ψ[ρ](r⃗, t)|V̂ee|Ψ[ρ](r⃗, t)⟩ − Axc[ρ] (3.60)

ou, explicitando os termos,

A[ρ] = BS[ρ]−
∫ t0

t1

dt

∫
dr⃗ρ(r⃗, t)νS(r⃗, t)

−1

2

∫ t0

t1

dt

∫
dr⃗

∫
dr⃗′

ρ(r⃗, t)ρ(r⃗′, t)

|r⃗ − r⃗′|
− Axc[ρ]. (3.61)
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O termo Axc[ρ] é a parte da ação que contém as informações "omitidas" (de troca

e correlação) na ação não interagente, podendo ser escrito como:

Axc[ρ] = BS[ρ]−B[ρ]− 1

2

∫ t0

t1

dt

∫
dr⃗

∫
dr⃗′

ρ(r⃗, t)ρ(r⃗′, t)

|r⃗ − r⃗′|
. (3.62)

Aplicando o princípio de minimização em (3.61), obtém-se, então

δBS[ρ]

δρ(r⃗, t)
= ν(r⃗, t) +

∫
dr⃗′

ρ(r⃗′, t)

|r⃗ − r⃗′|
+
δAxc[ρ]

δρ(r⃗, t)
(3.63)

Substituindo (3.63) em (3.59), teremos uma expressão para o potencial dependente

do tempo νS(r⃗, t), dada por:

νS(r⃗, t) = ν(r⃗, t) +

∫
dr⃗′

ρ(r⃗′, t)

|r⃗ − r⃗′|
+
δAxc[ρ]

δρ(r⃗, t)
. (3.64)

Inserindo esta expressão na equação de Schrödinger dependente do tempo (3.55),

chega-se à equação de Kohn-Sham dependente do tempo:

i
∂

∂t
ϕi(r⃗, t) =

[
−1

2
∇2 + ν(r⃗, t) +

∫
dr⃗′

ρ(r⃗′, t)

|r⃗ − r⃗′|
+
δAxc[ρ]

δρ(r⃗, t)

]
ϕi(r⃗, t), (3.65)

ou na forma

i
∂

∂t
ϕi(r⃗, t) = F̂KSϕi(r⃗, t), (3.66)

em que FKS é a expressão entre colchetes. A equação de Kohn-Sham dependente do

tempo (3.65), de forma análoga à independente do tempo, é uma equação de uma

partícula sob a ação de um campo médio gerado por todas as outras partículas.

3.3.4 Resposta Linear e Cálculos de Estados Excitados

A TDDFT é uma abordagem de interesse no estudo dos estados excitados; seu

desenvolvimento e aplicações têm apresentado grande crescimento ao longo das úl-

timas décadas [89, 90]. Esta teoria já se encontra implementada em alguns progra-

mas de química quântica como GAUSSIAN[37], TURBOMOLE[91], GAMESS[87],
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OCTOPUS[92], entre outros. As aplicações em que se obtém maiores êxitos estão

dentro do regime perturbativo e, neste caso, não é necessário resolver completamente

as equações de Kohn-Sham dependentes do tempo; em particular, a Teoria da Res-

posta Linear (TRL) [89, 93, 90] pode ser empregada, por exemplo, para estudar a

resposta da densidade eletrônica do sistema no estado fundamental frente à aplicação

de um potencial fraco dependente do tempo. Esta formulação permite prever, por

exemplo, o comportamento do espectro de absorção óptica e, portanto, constitui-se

numa ferramenta para o estudo da fotoluminescência de moléculas biológicas [93] e

outros sistemas similares.

Em resumo, na TDDFT com a aproximação TRL, considera-se que a resposta

linear dependente da frequência, de um sistema �nito sujeito a uma perturbação

dependente do tempo, possui polos discretos relacionados com as energias de excitação

do sistema não perturbado [89, 93, 90, 70]. Sendo mais especí�co, a dependência da

polarizabilidade média com a frequência, isto é, α(ω), relativa à resposta do momento

de dipolo a um campo elétrico fraco dependente do tempo, com frequência ω(t), é

mostrado [70, 94] que está relacionada com o espectro de excitação eletrônica de

acordo com a expressão:

α(ω) =
∑
I

fI
ω2
I − ω2

(3.67)

onde ωI = ϵI − ϵ0 é a energia de excitação, em que ϵI e ϵ0 são, respectivamente,

os autovalores dos orbitais de Kohn-Sham dos estados excitados e do estado funda-

mental. Na equação (3.67) a soma é feita sobre todos os estados excitados (I) do

sistema. Ainda em (3.67) observa-se que a variação da polarizabilidade média, em

função de ω, diverge para ωI = ω, isto é, existem polos nas energias de excitação

eletrônica; os resíduos fI estão relacionados com a força de oscilador [70]. Levando

isto para a metodologia de Kohn-Sham, a resposta linear da densidade exata pode

ser expressa como a resposta linear da densidade de um sistema não interagente para

uma perturbação dependente do tempo, em que a diferença entre dois autovalores de
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Konh-Sham, ωI , entra neste formalismo como a primeira aproximação da energia de

excitação, que será sistematicamente "deslocada", por um cálculo auto consistente,

para o valor exato. Note-se que na abordagem da TDDFT somente propriedades do

estado fundamental, ou seja, os orbitais de Kohn-Sham e respectivas energias, estão

envolvidos. Assim, as energias de excitação são expressas em termos de propriedades

do estado fundamental e o problema de saber se a DFT pode ser aplicada para estados

excitados é elegantemente aproximado.
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Capítulo 4

Sistemas Con�nados por uma

Estrutura de Carbono

Neste capítulo apresentamos nosso estudo das propriedades estruturais de equilí-

brio, propriedades eletrônicas e propriedades ópticas de sistemas endohedrais do tipo

X@C20 e X@C20H20, com X = He, Li+ e Be++. Em nossos cáculos usamos as

Teorias do Funcional da Densidade Independente e Dependente do Tempo e anali-

zamos os efeitos devido ao con�namento desses átomos e íons de dois elétrons em

estruturas de carbono, no que se refere às propriedades citadas. Uma análise para

sistemas em que se con�nam gases nobres, isto é, GN@C20H20, sendo GN = He, Ne

e Ar, também é apresentada. Em nossos cálculos, diferentemente de trabalhos ante-

riores, as geometrias foram optimizadas considerando todos os átomos; isto implica

que algumas estruturas alcançaram o equilíbrio com o átomo/íon fora do centro da

cavidade.

4.1 Cálculos

Utilizamos, em todos os nossos cálculos, o programa GAMESS [87]. Foram reali-

zados, inicialmente, cálculos para optimização da geometria dos sistemas C20, C20H20,
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X@C20, X@C20H20 e GN@C20H20, considerando como estrutura inicial os átomos e

íons con�nados localizados no centro na estrutura de carbono. Os cálculos de op-

timização de geometria foram implementados utilizando a Teoria do Funcional da

Densidade-DFT com a proposta B3LY P [83], para o potencial de troca e correlação

e usando o conjunto de funções base 6 − 31G∗∗. A escolha deste funcional se deve à

sua vasta aplicabilidade e por apresentar bons resultados em problemas de estrutura

eletrônica [30, 36, 85]. Para determinar se a estrutura obtida corresponde a um mí-

nimo global, realizamos cálculos da matriz Hessiana, onde obtivemos as frequências

dos 3N − 6 modos vibracionais na aproximação harmônica. As propriedades deter-

minadas com a inclusão do átomo na cavidade foram calculadas e comparadas com

aquelas para as estruturas vazias, isto é, para C20 e C20H20.

Cálculos das propriedades ópticas e das energia de excitação foram realizados

utilizando a TDDFT (Time Dependent - DFT), utilizando a geometria de equilíbrio

obtida nos cálculos de optimização realizados anteriormente.

4.2 Estabilidade e Geometria de Equilíbrio

Para este estudo realizamos um cálculo de optimização de geometria e obtivemos as

distâncias de equilíbrio rC−C , rC−X e rC−H , que correspondem às distâncias Carbono-

Carbono, Carbono-Átomo X e Carbono-Hidrogênio, respectivamente. As estruturas

optimizadas dos compostos analisados estão apresentadas nas �guras (4.1), (4.2) e

(4.3). A estabilidade dos compostos foi analisada calculando a energia de inclusão,

em uma primeira aproximação, como sendo a diferença entre a energia do composto

e a soma das energias da estrutura de carbono com a energia do átomo isolado, isto

é:

∆E = EX@C20H20 − (EC20H20 + EX), (4.1)

e em seguida, considerando a correção da Energia de Ponto Zero (ZPE), obtendo:
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∆E0 = ∆E + (ZPEX@C20H20 − ZPEC20H20), (4.2)

onde ZPEC20H20 e ZPEX@C20H20 são as correções da energia de ponto zero obtidas

para os sistemas C20H20 e X@C20H20, respectivamente.

Como sabemos, se a energia do composto for menor que a energia da estrutura de

carbono mais a energia do átomo/íon livre, a formação do sistema é favorável. Outro

parâmetro utilizado para veri�car a estabilidade dos compostos é a análise dos modos

vibracionais [95]; para isto, calculamos as frequências dos 3N-6 modos vibracionais na

aproximação harmônica e pudemos veri�car que não foram encontradas frequências

imaginárias, o que indica que as estruturas de equilíbrio determinadas representam

mínimos de energia [95].

Sistemas C20 e C20H20

Nossos cálculos no estudo das estruturas de equilíbrio dos sistemas C20 e C20H20

indicam estruturas de mínima energia. Os parâmetros geométricos estão apresentados

nas tabelas (4.1) e (4.2), onde encontram-se as menores e maiores (entre parênteses)

distâncias entre os átomos após a optimização da geometria. Podemos destacar que os

valores encontrados para as distâncias de equilíbrio, rC−C = 1, 400 (1, 536) Å e rC−C =

1, 556 Å, estão de acordo com os disponíveis na literatura, a saber, 1, 41(1, 53) Å [96]

e 1, 555 Å [36], para o C20 e C20H20, respectivamente. Para o C20H20 determinamos

ainda as distâncias de equilíbrio entre os átomos de Carbono e Hidrogênio, rC−H =

1, 094 Å que também estão de acordo com a literatura [36]. Os diâmetros internos

da cavidade, determinados aqui como a distância média entre átomos de Carbono

diametralmente opostos, são DC20 = 4, 05 Å e DC20H20 = 4, 36 Å, comparáveis aos

encontrados na literatura [36, 96], ∼ 4, 0 Å e ∼ 4, 4 Å respectivamente. Desta forma,

estas cavidades permitem que alguns átomos ou íons possam ser encapsulados.

Ao comparar estas estruturas, podemos perceber que o C20 possui uma variação

entre as rC−C da ordem de 13, 6% o que lhe dá uma forma menos simétrica, em
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comparação com o C20H20 que possui uma variação da ordem de 0, 1%.

A estabilidade dos sistemas é veri�cada com a análise das frequências, nas tabelas

(4.3) e (4.4). Podemos notar que, como as frequências são reais, sendo ω1 = 127, 0

cm−1 e ω1 = 479, 3 cm−1, respectivamente, as primeiras frequências de vibração para

o C20 e C20H20, as estruturas encontradas correspondem a mínimos de energia.

Tabela 4.1 Distâncias entre os átomos obtidas com o método DFT/B3LYP na

optimização da geometria do sistema X@C20, com X = He,Li+ e Be++ comparadas,

em negrito, com as obtidas por Zhang et al [96]

Sistema rC−C Å rX−C Å Dmedio

C20 1,400(1,536) 4,056

1,41(1,52)

He@C20 1,408(1,535) 1,984(2,105) 4,089

1,41(1,53)

Li+@C20 1,409(1,533) 1,964(2,146) 4,088

Be++@C20 1,398(1,36) 1,799 (2,434) 4,081

Sistemas X@C20 com X = He,Li+ e Be++

Analizaremos nesta seção os efeitos do con�namento de átomos e íons de dois elé-

trons, a saber, X = He, Li+ e Be++, na cavidade do C20. Os cálculos tiveram como

ponto de partida a estrutura optimizada do C20 com o X localizado no centro da

cavidade. Os parâmetros geométricos encontram-se na Tabela (4.1). Ao encapsular

o átomo Hélio, a distância rC−C menor sofre elongação da ordem de 0, 8% enquanto

que a maior (valor entre parênteses) tem contração da ordem de 0, 1%, resultando

em um diâmetro médio de DHe@C20 = 4, 089 Å. A geometria de equilíbrio do sistema
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Tabela 4.2 Distâncias entre os átomos obtidas com o método DFT/B3LYP na

optimização da geometria do sistema X@C20H20, com X = He,Li+, Be++, Ne e Ar,

comparadas, em negrito, com as obtidas por Moran et al [36]

Sistema rC−C rH−C rX−C Dmedio

C20H20 1.556 1,094 - 4,361

1,555 1,092 -

He@C20H20 1,564 1,094 2,192 4,428

1,563 1,092 2,190

Li+@C20H20 1,556(1,580) 1,094(1,105) 2,064(2,347) 4,417

1,570 1,087 2,200

Be++@C20H20 1,563(1,640) 1,084(1,090) 1,722(2,180) 4,444

1,571 1,087 2,202

Ne@C20H20 1,579(1,582) 1,093(1,094) 2,214(2,215) 4,428

1,580 1,091 2,214

Ar@C20H20 1,623(1,624) 1,095(1,096) 2,274(2,275) 4,550

1,623 1,093 2,274

é encontrada com o Hélio próximo ao centro da cavidade. Para X = Li+ a menor

distância rC−C sofre elongação da ordem de 0, 9% e maior distância tem contração

da ordem de 0, 3%, resultando em um diâmetro médio DLi+@C20
= 4, 088. Em com-

paração com o con�namento do Hélio, o Li+ tem sua posição deslocada do centro da

cavidade na geometria de equilíbrio. Para X = Be++ a menor distância rC−C sofre

contração de 0, 2% e a maior distância permanece inalterada. O diâmetro interno da

cavidade DBe++@C20
= 4, 081 é maior que o diâmetro do C20; no entanto é menor que

os diâmetros DHe@C20 e DLi+@C20
. O sistema Be++@C20 possui estrutura de equilíbrio

com o Be++ localizado fora do centro da cavidade e, em relação ao Li+, encontra-se

mais afastado do centro.
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Realizamos cálculo das frequências de vibração para os sistemas X@C20 com

X = He, Li+ e Be++, que são apresentadas na Tabela (4.3). Os valores calcula-

dos para as frequências foram todos reais, o que indica que as estruturas encontradas

correspondem a estruturas de mínima energia. A estabilidade dos compostos foi ana-

lisada a partir dos cálculos das energias de inclusão ∆E e ∆E0, a qual considera a

correção de ponto zero, ZPE. Pudemos perceber que os processos de formação dos

compostos He@C20 e Li+@C20 não são energeticamente favoráveis, pois ∆E0 > 0,

enquanto que o processo para o composto Be++@C20, com ∆E0 < 0, é exotérmico e

energeticamente mais favorável à formação.

Sistemas X@C20H20 com X = He,Li+, Be++, Ne e Ar

O con�namento na cavidade do C20H20 foi realizado de forma análoga ao con�-

namento no C20. Partimos da estrutura optimizada do C20H20 com o elemento X

localizado no centro da cavidade. Dividindo a análise em duas partes, na primeira

discutiremos a in�uência do con�namento para X = He, Li+ e Be++, em comparação

com as estruturas X@C20, e na segunda discutiremos a in�uência do con�namento

considerando os gases nobres X = Ne e Ar.

Ao con�nar na cavidade do C20H20 os átomos e íons de dois elétrons, X = He,

Li+ e Be++, percebemos que as distâncias rC−C , nos três casos, sofrem elongação

como mostra a Tabela (4.2). Para X = He essa elongação é da ordem de 0, 8%

para todas rC−C e as distâncias rC−H = 1, 094 Å, mantendo a estrutura simétrica

semelhantemente à estrutura C20H20, com um diâmetro 6, 7% maior, ou seja, igual à

DHe@C20H20 = 4, 428; a geometria de equilíbrio é encontrada com o He localizado no

centro da cavidade.

Para os íons Li+ e Be++, con�nados na cavidade do C20H20, os comportamentos

foram semelhantes, havendo um deslocamento da posição de equilíbrio do íon con�-

nado do centro da cavidade, estando o Be++ mais afastado do centro que o Li+. Para

estes dois sistemas podemos perceber ainda uma deformação na estrutura, devido a
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variações de 2, 4% nos valores de rC−C e de 1, 1% nos valores de rC−H para o com-

posto Li+@C20H20, de 7, 7% nos valores de rC−C e de 0, 6% nos valores de rC−H para

os sistemas Be++@C20H20. Quando comparados com a estrutura C20H20 ambos os

sistemas apresentaram contração nas distâncias rC−H . A análise das frequências de

vibração, Tabela (4.4), nos permite concluir que, como todos os valores são reais, as

estruturas de equilíbrio encontradas correspondem a um mínimo de energia.

A estabilidade destes compostos foi analisada a partir do cálculo da energia de

inclusão sendo que ∆E0 = 38, 28 kcal/mol para He@C20H20 é um indício de que

o processo de formação deste composto não é energeticamente favorável. Para os

compostos com os íons Li+ e Be++ con�nados, os resultados mostram que ambos

processos de formação são exotérmicos e energeticamente favoráveis.

Para o con�namento dos gases nobres X = Ne e Ar as estruturas de equilíbrio

são encontradas com o átomo localizado no centro da cavidade, assim como ocorre

com o con�namento do He. Os parâmetros geométricos rC−C sofrem elongação em

relação à estrutura do C20H20 da ordem de 1, 3% a 2, 3% para o Ne@C20H20, e 6, 7%

a 6, 8% para o Ar@C20H20. Para as distâncias rC−H há contração da ordem de 0, 1%

Ne@C20H20 e da ordem de 0, 1% a 0, 2% para o Ar@C20H20. Os diâmetros médios em

ambos os casos aumentaram. Todas as frequências de vibração calculadas foram reais,

indicando que as estruturas de equilíbrio encontradas correspondem a um minímo de

energia. A análise da estabilidade através da energia de inclusão indica que, para

estes compostos, os processos de formação não são energeticamente favoráveis.

Nossos resultados são comparados com os obtidos por Moran et al [36], como pode

ser visto na Tabela (4.4).
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Tabela 4.3 Cálculos DFT para as correções de energia de ponto zero, frequência de

vibração e energia de formação, utilizando a aproximação harmônica para os sistemas

C20 e X@C20

Sistema E (a.u.) ZPE(kcal/mol) ω1 ∆E ∆E0

(cm−1) (kcal/mol) (kcal/mol)

C20 -760,9984 71,11 127,0

He@C20 -763,7859 74,87 153,8 72,16 75,92

Li+@C20 -768,2332 73,79 198,5 26,79 29,47

Be++@C20 -774,9618 73,37 121,7 -199,86 -197,60
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Tabela 4.4 Cálculos DFT para as correções de energia de ponto zero, frequência de

vibração, e energia de formação, utilizando a aproximação harmônica para os sistemas

C20H20 e X@C20H20. Em negrito, os resultados obtidos por Moran et al [36]

Sistema E (a.u.) ZPE(kcal/mol) ω1 ∆E ∆E0

(cm−1) (kcal/mol) (kcal/mol)

C20H20 -773,6979 224,94 479,3

-774,3596 224,06 479,6

He@C20H20 -776,5434 227,65 500,8 35,58 38,29

-777,2165 226,76 502,5 37,89

Li+@C20H20 -781,0029 227,29 473,9 -17,25 -14,91

-781,6663 225,01 355,2 -12,70

Be++@C20H20 -787,7281 223,41 184,8 -241,78 -243,31

-788,3684 220,77 369,8i -236,29

Ne@C20H20 -902,4128 225,96 503,1 103,79 104,81

-903,1573 224,91 507,5 102,96

Ar@C20H20 -1300,6279 220,28 443,8 327,43 322,77

-1301,3958 219,35 615,7 320,15
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Figura 4.1 Estruturas optimizadas dos sistemas X@C20



48

Figura 4.2 Estruturas optimizadas dos sistemas X@C20H20
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Figura 4.3 Estruturas optimizadas dos sistemas X@C20H20
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4.3 Estrutura Eletrônica

Para a análise da estrutura eletrônica dos compostos X@C20 e X@C20H20, cons-

truimos e interpretamos os grá�cos da Densidade de Estado - DOS (Density of States)

a partir dos cálculos realizados. Para isto, utilizamos os programas GaussSum [97]

e Chemcraft (versão teste)[98]. De forma geral, a análise dos orbitais de fronteira, o

orbital molecular ocupado mais alto - HOMO (highest occupied molecular orbital), e

o orbital molecular desocupado mais baixo - LUMO (lowest unoccupied molecular or-

bital) nos possibilita obter informações sobre propriedades de caráter elétron-doador

(ou aceitador) de um composto [99]. Com efeito, a energia do orbital HOMO, em

DFT, está associada ao negativo do primeiro potencial de ionização

ϵHOMO = −Ip. (4.3)

Logo, quanto maior esta energia, maior a capacidade elétron-doadora do composto.

Já a energia do orbital LUMO está associada ao negativo da eletroa�nidade

ϵLUMO = −EA. (4.4)

Assim, quanto maior esta energia, maior será a resistência do composto em aceitar

elétrons. A diferença entre os valores das energias dos orbitais HOMO e LUMO,

Eg = ϵLUMO − ϵHOMO, (4.5)

de�nida aqui como "gap" HOMO-LUMO, nos possibilita avaliar a reatividade do

composto: quanto menor seu valor mais reativo será o composto [100].

Sistemas C20 e X@C20

A partir dos cálculos realizados com a DFT/B3LY P/6 − 31G∗∗, analisamos os

valores das energias considerando os orbitais HOMO e LUMO, Eg e a energia to-

tal. Nossos valores estão apresentados na Tabela (4.5). Construimos os grá�cos da
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Densidade de Estado (DOS - Density of States) mostrados na Figura (4.4), onde apre-

sentamos uma comparação da DOS do C20, em vermelho, com a DOS dos compostos

X@C20, em preto, sendo: (a) X = He, (b) X = Li+ e (c) X = Be++. As linhas

verticais pontilhadas indicam as posições dos orbitais HOMO e LUMO; a diferença de

energia entre estes orbitais de�ne o "gap" eletrônico Eg do sistema. Podemos obser-

var, no caso em queX = He, que o padrão do grá�co daDOS muda pouco em relação

à DOS do C20; a energia do orbital HOMO para este caso é praticamente a mesma

(2% menor) enquanto que a energia LUMO tem uma redução de 14%, resultando em

um Eg = 1, 83 eV . Nos dois casos em que se insere os íons de dois elétrons na cavi-

dade do C20 há um deslocamento dos orbitais HOMO e LUMO para valores menores

de energia. Podemos associar esta diminuição nos valores das energias dos orbitais

HOMO e LUMO à variação nos potenciais de ionização e eletroa�nidade devido à

inserção dos átomos/íons no C20. Percebemos ainda que o valor de Eg diminui, sendo

os valores iguais a 1, 78 eV e 1, 76 eV para os compostos Li+@C20 e Be++@C20,

respectivamente; esta diminuição no valor de Eg indica que os compostos tendem a

ser mais reativos que o C20.

Sistemas C20H20 e X@C20H20

Apresentamos na Tabela (4.6) nossos valores das energias dos orbitais HOMO e

LUMO, Eg e Energia Total para os compostos C20H20 e X@C20H20. Com base nos

resultados construimos o grá�co da DOS, apresentados na Figura (4.5), nos quais

é possível comparar a DOS do C20H20, em vermelho, com a DOS dos compostos

X@C20H20 com (a) X = He, (b) X = Li+ e (c) X = Be++ (em preto). Podemos,

a partir dos valores obtidos, observar que o C20H20 é menos reativo, em comparação

ao C20, possuindo Eg = 7, 97 eV , ou seja, cerca de 4 vezes maior que o C20. Seu

potencial de ionização é menor, idicando maior di�culdade de doação de elétron.

Ao inserir o átomo X = He em C20H20 podemos perceber um aumento em Eg de

13, 9%, mostrando que este composto é menos reativo; a energia do orbital HOMO é
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Tabela 4.5 Energias para os sistemas X@C20 com X = He,Li+ e Be++, utilizando

cálculos DFT/B3LY P/6− 31G∗∗

Sistema HOMO(eV) LUMO (eV) Eg (eV) E(u.a.)

C20 -4,97 -3,02 1,95 -760,9984

- - - -

He@C20 -4,99 -3,16 1,83 -763,7863

- - - -

Li+@C20 -10,00 -8,22 1,78 -768,2154

- - - -

Be++@C20 -14,89 -13,13 1,76 -774,9618

- - - -

praticamente a mesma; há, no entanto, um aumento de 1, 09 eV na energia do orbital

LUMO. Ao inserir os íons X = Li+ e X = Be++ em C20H20, as energias HOMO

diminuem 4, 28 eV e 9, 26 eV , respectivamente, em relação ao C20H20, indicando um

aumento no potencial de ionização em função do número atômico Z do íon con�nado;

o Eg para o composto Li+@C20H20 é menor que do He@C20H20, porém maior que o

Eg do C20H20. Notamos ainda que o composto Be++@C20H20 tem o menor Eg entre

os sistemas apresentados.

Para os casos onde X = GN (gás nobre), podemos perceber na Tabela (4.7) e

na Figura (4.6), que a energia do orbital HOMO apresenta um pequeno aumento en-

quanto que a energia do orbital LUMO tem um aumento signi�cativo, em comparação

com o C20H20. Para os compostos com Ne e Ar, o Eg �ca em torno de 9, 0 eV e 9, 6

eV , respectivamente. Observamos ainda, que quando inserimos os gases nobres He,

Ne e Ar, o valor da energia do orbital HOMO do sistema GN@C20H20 muda pouco,

em relação a energia do orbital HOMO do C20H20.
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Tabela 4.6 Energias dos sistemas X@C20H20 com X = He,Li+ e Be++, utilizando

cálculos DFT/B3LY P/6− 31G∗∗

Sistema HOMO (eV) LUMO (eV) Eg (eV) E(u.a.)

C20H20 -6,99 0,98 7,97 -773,6979

- - - -

He@C20H20 -7,01 2,07 9,08 -776,5434

- - - -

Li+@C20H20 -11,27 -2,92 8,35 -781,0029

- - - -

Be++@C20H20 -15,25 -9,54 5,71 -787,7281

- - - -

Tabela 4.7 Energias dos sistemas X@C20H20 com X = He,Ne e Ar, utilizando

cálculos DFT/B3LY P/6− 31G∗∗

Sistema HOMO (eV) LUMO (eV) Eg (eV) E(u.a.)

C20H20 -6,99 0,98 7,97 -773,6979

- - - -

He@C20H20 -7,01 2,07 9,08 -776,5434

- - - -

Ne@C20H20 -7,07 1,93 9,00 -902,4128

- - - -

Ar@C20H20 -7,27 2,35 9,62 -1300,6279

- - - -
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Figura 4.4 DOS total para o sistema X@C20 , com X = He,Li+ e Be++. As

linhas verticais pontilhadas representam as posições dos orbitais HOMO e LUMO.

A curva em vermelho refere-se a DOS do C20 e em preto a DOS para (a)He@C20,

(b)Li+@C20 e (c)Be++@C20
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Figura 4.5 DOS total para o sistema X@C20H20, com X = He,Li+ e Be++. As

linhas verticais pontilhadas representam as posições dos orbitais HOMO e LUMO. A

curva em vermelho refere-se a DOS do C20H20 e em preto a DOS para (a)He@C20H20,

(b)Li+@C20H20 e (c)Be++@C20H20
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Figura 4.6 DOS total para o sistema X@C20H20 com GN = He,Ne e Ar. As

linhas verticais pontilhadas representam as posições dos orbitais HOMO e LUMO. A

curva em vermelho refere-se a DOS do C20H20 e em preto a DOS para (a)He@C20H20,

(b)Ne@C20H20 e (c)Ar@C20H20
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4.4 Propriedades Ópticas

Para o estudo das propriedades ópticas dos compostos C20, X@C20, C20H20 e

X@C20H20 utilizamos como dados iniciais as geometrias que obtivemos na optimi-

zação e relatadas na Seção 4.2; na sequência calculamos as excitações para estas

geometrias utilizando o TDDFT , com a aproximação da Resposta Linear, como in-

dicada no Capítulo 3. Na análise das transições e absorções utilizamos os programas

GaussSum[97] e QMForge[101]. Uma quantidade adimensional importante que ana-

lisamos foi a Força de Oscilador (O.S. - Oscillator Strength) que está diretamente

ligada à absorção e que, para transições intensas, tem um valor em torno de 1. Al-

guns valores característicos da O.S. e sua relação com as transições podem ser vistos

na Tabela (4.8) [102].

Tabela 4.8 Valores característicos da Força de Oscilador - O.S.

O.S. Transição (Dipolo Elétrico)

10−6 − 10−4 Proibida

10−4 − 10−2 Parcialmente Permitida

10−2 − 1 Permitida

>1 Completamente Permitida

Para representar as transições estamos utilizando a notação H-n→L+m, em que

H-n representa do n-ésimo orbital ocupado, contado a partir do orbital HOMO, e

L+m representa o m-ésimo orbital vazio, contado a partir do orbital LUMO. Como

exemplo, apresentamos na Figura (4.7) uma transição do orbital H-3 para o orbital

L+1, indicada pela seta em vermelho, que é representada como H-3→L+1 na notação

empregada.
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Figura 4.7 Representação das transições eletrônicas. A seta em vermelho repre-

senta a transição H-3→L+1

Sistemas C20 e X@C20

Para o estudo da absorção óptica dos compostos C20 e X@C20 realizamos cálculos

das primeiras 150 excitações. Os resultados obtidos podem ser vistos nas Tabelas

(4.9) e (4.10), onde apresentamos as principais transições informando a energia de

excitação EExc, o comprimeno de onda λ, a força de oscilador O.S. e as transições

com seus respectivos pesos, em porcentagem. Na Figura (4.8) apresentamos o grá�co

da Absorção (em unidades arbitrárias) no eixo vertical à esquerda, e a força de osci-

lador no eixo vertical à direita, ambos em função do comprimento de onda λ. Para

o C20, observamos que na faixa estudada podemos destacar 5 picos de absorção com

transições permitidas, sendo que o de maior intensidade, com O.S. = 0, 5113, ocorre

para λ = 231, 2 nm e energia de 5, 362 eV ; utilizaremos este pico como referência.

Ao inserir o átomo X = He, podemos identi�car ainda a presença dos 5 principais

picos, com um deslocamento para comprimento de ondas maiores, consequentemente

menores energias, isto é, ao comparar com a absorção do C20, o pico de maior inten-

sidade para o He@C20, ocorre para um λ = 235, 5 nm, com O.S. = 0, 4659 e energia

de 5, 264 eV . Ao inserir o íon de Lítio, X = Li+, o deslocamento dos picos ocorre

no sentido oposto, isto é, para menores comprimentos de onda e maiores energias;

o pico de absorção de maior intensidade neste caso ocorre para λ = 228, 3 nm com
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energia de 5, 431 eV . Ao inserir o íon X = Be++, o padrão da absorção muda de

forma mais signi�cativa, surgindo uma nova transição permitida para λ = 350, 0 nm,

energia de 3, 542 eV e O.S. = 0, 0221; o pico de maior intensidade neste caso ocorre

para λ = 224, 9 nm e energia 5, 512 eV , ou seja, há um deslocamento para valores de

menor comprimento de onda e maior energia, quando comparado ao C20.

Sistemas C20H20 e X@C20H20

Para o estudo das propriedades ópticas dos compostos C20H20 e X@C20H20 reali-

zamos cálculos das primeiras 200 excitações. Os resultados obtidos podem ser vistos

nas Tabelas (4.11) e (4.12), onde apresentamos as principais transições informando a

energia de excitação EExc, o comprimento de onda λ, a força de Oscilador O.S. e as

transições com seus respectivos pesos, em porcentagem. Podemos observar na �gura

(4.9) que, na região estudada, o sistema C20H20 apresenta dois picos de absorção,

com transições permitidas: um para o comprimento de onda λ = 112, 3 nm, energia

de 11, 03 eV e O.S. = 0, 2125, e outro para λ = 110, 9 nm, energia de 11, 181 eV e

O.S. = 0, 1164. Ao inserir o átomo X = He o per�l da absorção se mantém com

dois picos, no entanto levemente deslocados para valores de maior comprimento de

onda, com λ = 112, 8 nm para energia de 10, 99 eV e O.S. = 0, 2039, e λ = 111, 2 nm

para energia de 11, 153 eV e O.S. = 0, 1028. Podemos associar este comportamento à

semelhança observada na estrutura eletrônica, isto é, na distribuição de estados apre-

sentados na Figura (4.5). Com a inserção do X = Li+ há uma mudança no padrão

da absorção, apresentando um pico de menor intensidade com λ = 125, 4 nm, energia

de 9, 88 eV e O.S. = 0, 0166, e um outro de maior intensidade com λ = 120, 4 nm,

energia de 10, 31 eV e O.S. = 0, 184. Para o composto contendo o íon X = Be++

podemos destacar a presença de 6 picos, sendo dois deles com transições parcialmente

permitidas, com λ = 167, 3 nm, energia de 7, 41 eV e O.S. = 0, 0095, e λ = 119, 6

nm, energia de 10, 36 eV e O.S. = 0, 0046. Os outros picos em destaque possuem

transições permitidas. Podemos destacar que, para o Be++@C20H20, apesar de ter-
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mos absorção com intensidades menores que nos outros casos, a faixa de energia para

o qual este composto absorve energia e tem transições permitidas é maior.

Para os casos em queX = GN , os resultados obtidos estão postos na Tabela (4.12)

e na Figura (4.10). Podemos observar que a presença do gás nobre na cavidade do

C20H20 desloca o espectro de absorção para valores maiores do comprimento de onda,

isto é, para GN = Ne temos os picos de absorção em λ = 117, 6 nm, energia de 10, 545

eV e O.S. = 0, 0464 e em λ = 113, 0 nm, energia de 10, 97 eV e O.S. = 0, 0735; já para

GN = Ar temos os picos em λ = 129, 3 nm, energia de 9, 59 eV e O.S. = 0, 1529 e

em λ = 118, 8 nm, energia de 10, 438 eV e O.S. = 0, 0398. Todas essas transições são

permitidas. Este comportamento também é observado, de forma mais sutil, quando

con�namos o gás nobre He.
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Tabela 4.9 Transições para os sistemas C20 e He@C20

Sistema EExc(eV ) λ (nm) O. S. Peso(%) Transições

4,159 298,0 0,1349 28,7 H-2 → LUMO

17,0 HOMO → L+ 6

14,9 H-3 → L+ 4

4,714 263,0 0,1151 50,0 H-3 → L+ 4

18,1 H-2 → L+ 5

C20 5,362 231,2 0,5113 20,0 H-4 → L+ 2

19,8 H-5 → L+ 1

14,1 H-3 → LUMO

7,823 158,5 0,0271 28,5 H-7 → L+ 6

12,7 H-1 → L+ 10

8,643 143,5 0,0504 33,2 H-8 → L+ 4

11,1 HOMO → L+ 13

4,088 303,3 0,1217 20,3 H-2 → LUMO

17,9 HOMO → L+ 7

4,595 269,8 0,0933 65,5 H-3 → L+ 4

5,264 235,5 0,4659 18,2 H-5 → L+ 1

12,3 H-3 → L+ 2

11,5 H-4 → L+ 2

He@C20 7,815 158,7 0,0193 28,7 H-6 → L+ 6

10,5 H-6 → L+ 7

9,67 H-17→ L+ 1

8,434 147,0 0,0144 24,2 H-3 → L+ 11

23,9 H-10→ L+ 7

11,6 H-9 → L+ 7
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Tabela 4.10 Transições para os sistemas X@C20, com X = Li+ e Be++

Sistema EExc(eV ) λ (nm) O. S. Peso(%) Transições

4,288 289,2 0,1689 31,7 HOMO → L+8

12,6 H-3 → LUMO

4,849 255,7 0,0648 83,9 H-3 → L+3

5,431 228,3 0,1698 43,7 H-4 → L+5

23,4 H-4 → L+3

Li+C20 11,7 H-5 → L+4

7,899 156,5 0,0235 26,6 H-7 → L+6

22,7 H-18 → L+2

13,3 H-6 → L+6

8,642 143,5 0,0646 25,8 H-8 → L+8

15,3 H-9 → L+7

10,1 H-20 → L+2

3,542 350,0 0,0221 38,3 HOMO → L+7

12,8 H-2 → L+1

10,4 H-1 → L+2

4,459 278,0 0,1938 35,7 HOMO → L+8

17,9 H-3 → LUMO

9,06 H-2 → L+2

Be++@C20 5,512 224,9 0,2402 24,8 H-3 → L+5

15,8 H-1 → L+6

13,5 H-3 → L+2

5,601 221,3 0,0460 29,2 H-4 → L+3

17,2 H-5 → L+3

16,1 H-5 → L+4

8,053 154,0 0,0191 24,2 H-6 → L+6

17,2 H-7→ L+6

16,7 H-17 → L+2

8,759 141,5 0,0162 26,6 H-19 → LUMO

18,7 H-8 → L+8
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Tabela 4.11 Transições para os sistemas C20H20 e X@C20H20 com X = He,Li+ e

Be++

Sistema EExc(eV ) λ (nm) O. S. Peso(%) Transições

11,037 112,3 0,2125 24,8 H-17 → L+ 5

11,7 H-16 → L+ 6

9,87 H-14 → L+ 4

C20H20 11,181 110,9 0,1164 19,1 H-5 → L+ 9

12,6 H-6 → L+ 7

9,42 H-7 → L+ 8

10,992 112,8 0,2039 24,6 H-16 → L+ 4

20,3 H-17 → L+ 6

19,2 H-15 → L+ 5

He@C20H20 11,153 111,2 0,1028 17,0 H-5 → L+ 8

11,7 H-7 → L+ 7

9,48 H-6 → L+ 11

9,884 125,4 0,0166 34,7 H-14 → L+ 3

28,4 H-16 → L+ 3

Li+C20H20 10,316 120,4 0,1840 23,6 H-14 → L+ 6

18,7 H-17 → L+ 5

14,4 H-17 → L+ 4

7,411 167,3 0,0095 86,2 H-18 → LUMO

8,094 153,2 0,0115 49,9 H-9 → L+9

43,3 H-16 → L+1

9,344 132,7 0,0281 95,5 H-24 → LUMO

Be++C20H20 9,348 132,6 0,0281 95,6 H-25 → LUMO

10,364 119,6 0,0046 44,8 H-9 → L+5

39,5 H-10→ L+4

11,177 110,9 0,0259 40,2 H-20 → LUMO

18,1 H-3 → L+12
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Tabela 4.12 Transições para os sistemas GN@C20H20 com GN = He,Ne e Ar

Sistema EExc(eV ) λ (nm) O. S. Peso(%) Transições

10,992 112,8 0,2039 24,6 H-16 → L+4

20,3 H-17 → L+6

He@C20H20 19,2 H-15 → L+5

11,153 111,2 0,1028 17,0 H-5 → L+8

11,7 H-7 → L+7

9,48 H-6 → L+11

10,545 117,6 0,0464 30,1 H-15 → L+2

18,9 H-13 → L+1

Ne@C20H20 12,5 H-17 → L+1

10,972 113,0 0,0735 13,7 H-8 → L+9

12,0 H-14 → L+4

9,592 129,3 0,1529 98,9 H-9 → L+3

Ar@C20H20 10,438 118,8 0,0398 19,3 H-5 → L+8

15,0 H-7 → L+7
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Figura 4.8 Grá�cos da absorção, curva em azul com valores apresentados no eixo à

esquerda; a força de oscilador, barras verticais em preto com valores apresentados no

eixo à direita, em função do comprimento de onda λ para os sistemas C20 e X@C20

onde se tem: (a) C20, (b) X = He, (c) X = Li+ e (d) X = Be++
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Figura 4.9 Grá�cos da absorção, curva em azul com valores apresentados no eixo

à esquerda; a força de oscilador, barras verticais em preto com valores apresentados

no eixo à direita, em função do comprimento de onda λ para os sistemas C20H20 e

X@C20H20, onde se tem: (a) C20H20, (b) X = He, (c) X = Li+ e (d) X = Be++
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Figura 4.10 Grá�cos da absorção, curva em azul com valores apresentados no eixo

à esquerda; a força de oscilador, barras verticais em preto com valores apresentados

no eixo à direita, em função do comprimento de onda λ para os sistemas C20H20 e

GN@C20H20, onde onde se tem: (a) C20H20, (b) GN = He, (c) GN = Ne e (d)

GN = Ar
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4.5 Discussão sobre o efeito do con�namento

Como temos visto em nossos resultados, a inclusão do átomo ou íon na cavidade

dos sistemas C20 e C20H20 pode vir a alterar drasticamente suas propriedades estrutu-

rais, eletrônicas e ópticas. Nas seções anteriores, nos preocupamos em descrever estas

alterações, buscando comparar o sistema com átomo/íon aprisionado com a estrutura

de carbono vazia. Nesta seção faremos uma análise mais detalhada de como o átomo

encapsulado altera essas propriedades; para isto, construimos a Densidade Parcial

de Estado (PDOS), isto é, destacamos a contribuição do átomo/íon encapsulado na

Densidade Total de Estado (DOS). Desta forma podemos identi�car em quais orbitais

o átomo/íon aprisionado tem contribuição mais signi�cativa, possibilitando analisar

quais transições permitidas envolvem tais orbitais.

Uma análise das frequências de vibração também é apresentada, analisando os

grá�cos da atividade infravermelha - I.R. em função da frequência; podemos assim

observar como o per�l do espectro I.R. é alterado ao se inserir um átomo/íon na

cavidade do C20 e C20H20.

Sistemas X@C20

Para os sistemas X@C20, apresentamos os grá�cos da PDOS na Figura (4.11).

Ao inserirmos o átomo X = He vemos que este contribui, de forma mais signi�cativa,

nas densidades dos orbitais H-14, H-30 e H-40. Na faixa de energia analisada, não

temos contribuições do He para os orbitais desocupados e, comparando com os dados

contidos na Tabela (4.9), as transições permitidas não envolvem os orbitais desse

átomo. Para X = Li+, podemos observar na Figura (4.4-b), que os orbitais desse íon

contribuem para o deslocamento dos orbitais do composto Li+@C20 para níveis mais

baixos de energia; na Figura (4.11-b) observamos uma maior contribuição desse íon

na densidade do orbital H-36 e, analisando as transições na Tabela (4.10), notamos

que os orbitais de H-1 até H-5 possuem contribuições da densidade de estados do
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íon con�nado, e estão envolvidos nas duas primeiras transições apresentadas para

esse sistema. No caso do íon X = Be++ podemos observar que, das seis transições

apresentadas, quatro possuem contribuições do íon encapsulado.

Quanto à análise das frequênciasde vibração, Figura (4.14), podemos observar que

os picos situados na faixa de frequência 1200−1500 cm−1 vão se atenuando, em função

do con�namento dos átomos/íons; podemos associar isso ao aumento do momento de

inércia do sistema, apresentado na Tabela (4.13). Ainda nesta Tabela, observando os

valores das constantes rotacionais, que nos possibilitam obter informações das pro-

priedades estruturais das moléculas (ver Apêndice C), podemos veri�car que, como

A ̸= B ̸= C as estruturas X@C20 são "deformadas", isto é, apresentam diferenças

nos comprimentos rC−C , como já discutimos anteriormente.

Tabela 4.13 Constantes rotacionais A, B e C (em GHz), e momento de inércia,

IA, IB e IC (em u.m.a.×Bohr2) para os sistemas X@C20

Sistema A B C IA IB IC

C20 0,782 0,775 0,730 2306,399 2326,643 2471,487

He@C20 0,767 0,763 0,724 2350,585 2364,507 2488,953

Li+@C20 0,764 0,757 0,720 2360,862 2381,368 2505,638

Be++@C20 0,763 0,754 0,713 2362,994 2392,575 2529,344

Sistemas X@C20H20

Para os sistemas X@C20H20 analisaremos inicialmente os casos X = He, Li+ e

Be++. Os grá�cos da PDOS para estes sistemas estão apresentados na Figura (4.12)

e, para ajudar na análise, utilizaremos a Tabela (4.11). Podemos perceber que, ao

inserir o átomo X = He na cavidade do C20H20, esse irá contribuir de forma mais

sigini�cativa nas densidades dos orbitais ocupados H-29, H-41 e H-50 e, no orbital

desocupado L+53; na faixa de energia analisada não há transições permitidas en-
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volvendo estes orbitais. Quando se insere o íon Li+ percebe-se que os seus orbitais

contribuem principalmente para as densidades dos orbitais desocupados LUMO e

de L+1 até L + 6, que estão envolvidos nas transições eletrônicas possíveis para o

composto Li+@C20H20, na faixa de energia estudada. O mesmo ocorre quando se

insere o íon Be++, que contribui nas densidades dos orbitais LUMO e de L+1 até

L + 11, que estão envolvidos nas transições eletrônicas permitidas para o composto

Be++@C20H20. Estes resultados mostram que o con�namento de íons em estrutu-

ras de carbono pode mudar, como já observamos, sua estrutura eletrônica e suas

propriedades ópticas.

Para os gases nobres Ne e Ar, podemos perceber na Figura (4.13) e na Tabela

(4.12) que há uma maior contribuição das densidades orbitais destes átomos para

os orbitais ocupados dos compostos, da mesma forma que ocorre com con�namento

do He. Observamos ainda que, para a faixa de energia estudada e dentre os gases

nobres analisados, apenas o composto Ar@C20H20 possui uma transição permitida

envolvendo os orbitais do gás nobre con�nado: do orbital H-9, que possui contribuição

do Ar, para o orbital L+3 do C20H20.

Na Figura (4.15) podemos veri�car o comportamento da frequência ao con�nar

os átomos/íons X = He, Li+ e Be++. A faixa de frequência 3000 − 3500 cm−1

representa a vibração dos átomos de Hidrogênio da estrutura X@C20H20; podemos

observar que há uma diminuição na intensidade da atividade infravermelho apenas

quando inserimos os íons Li+ e Be++. Os picos que surgem na faixa de 0 − 1500

cm−1 são referentes às oscilações dos íons dentro da cavidade. Na Figura (4.16), onde

comparamos os grá�cos de I.R. para GN@C20H20, podemos perceber um aumento no

pico situado na região 3000 − 3500 cm−1, indicando oscilações mais energéticas dos

átomos de Hidrogênio na estrutura do C20H20.

Podemos perceber na Tabela (4.14), um aumento nos valores dos momentos de

inércia do sistema X@C20H20 se comparados ao C20H20. Com base na análise das

constantes rotacionais, observamos que apenas os sistemas com Li+ e Be++ apresen-
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tam deformação estrutural.

Tabela 4.14 Constantes rotacionais A, B e C (em GHz), e momento de inércia,

IA, IB e IC (em u.m.a.×Bohr2) para os sistemas X@C20H20

Sistema A B C IA IB IC

C20H20 0,558 0,558 0,558 3231,159 3231,493 3231,807

He@C20H20 0,553 0,553 0,553 3262,063 3262,710 3263,390

Li+@C20H20 0,549 0,548 0,547 3284,334 3291,609 3299,032

Be++@C20H20 0,541 0,540 0,539 3331,062 3341,402 3342,744

Ne@C20H20 0,542 0,542 0,542 3327,567 3328,133 3329,227

Ar@CC20H20 0,515 0,515 0,515 3500,721 3501,109 3501,491
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4.6 Síntese dos Resultados

Neste capítulo estudamos a estabilidade e a estrutura de equilíbrio para os sistemas

C20, C20H20, X@C20 eX@C20H20, utilizando a medotologiaDFT/B3LY P/6−31G∗∗.

Obtivemos os parâmetros geométricos, a saber, rC−C , rC−H e rC−X dos sistemas estu-

dados a partir de cálculos de optimização de geometria e analisamos a estabilidade a

partir das energias de inclusão e das frequências de vibração na aproximação harmô-

nica. Nossos resultados foram comparados com os encontrados na literatura [36, 96],

estando em bom acordo; desta forma, ampliamos nossos estudos para as proprieda-

des eletrônicas e ópticas desses sistemas. Utilizando a TDDFT/B3LY P/6− 31G∗∗,

realizamos cálculos das 150 primeiras energias de excitação para o X@C20, e das 200

primeiras energias de excitação para o X@C20H20 e apresentamos as principais transi-

ções eletrônicas que ocorrem na faixa de energia estudada e os espectros de absorção.

Em nossa análise, demos um destaque para os efeitos devido ao con�namento dos áto-

mos/íons X = He, Li+ e Be++ e dos gases nobres Ne e Ar. Construimos os grá�cos

da PDOS, para analisar as contribuições dos átomos con�nados e como estes podem

modi�car as propriedades dos sistemas. Observamos que as propriedades estudadas

podem variar drasticamente a depender do átomo/íon con�nado nas estruturas do

C20 e C20H20.
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Capítulo 5

Con�namento por Potenciais Modelo

simulando Sistemas do Tipo A@Cn

No Capítulo 4 apresentamos o estudo que realizamos sobre sistemas do tipoX@C20

eX@C20H20, utilizando cálculos ab initio. Neste caso, o sistema é visto como um todo,

e as informações sobre os efeitos do con�namento são obtidas por comparação dos

sistemas X@C20 e X@C20H20, com as estruturas vazias, isto é, C20 e C20H20. Neste

capítulo, apresentaremos um estudo no qual a estrutura de carbono que compõe a

cavidade Cn é substituída por um potencial modelo, e analisaremos os efeitos deste

potencial sobre átomos e íons. Para isto, apresentamos uma formulação analítica para

descrever estes sistemas utilizando potenciais modelo e o método variacional.

5.1 Potenciais Modelo

Na descrição dos sistemas A@Cn, sendo A o átomo/íon inserido na cavidade e n

a quantidade de átomos de Carbono que constitui a cavidade, alguns autores vêm

propondo diferentes potenciais modelo, dos quais podemos destacar:



80

• O Potencial tipo delta de Dirac [103, 41, 42],

Vconf = −U0δ(r −R), (5.1)

onde U0 é a profundidade do potencial e R é o raio da cavidade.

• O Potencial Quadrado [2, 43]:

Vconf =

 0; para r < R0 e r > R + δ

−U0; para r ≥ R0 e r ≤ R + δ
(5.2)

em que, R0 = R− δ/2 é raio interno e δ é a largura da barreira do potencial.

• O Potencial Gaussiano [45]:

Vconf = −U0e
−(r−R)2/σ2

, (5.3)

em que σ é a semilargura da gaussiana.

• O Potencial Difuso, tipo Wood-Saxon [44]:

Vconf = − U0

1 + e
R−r
η

∣∣∣∣
r≤R+ 1

2
δ

− U0

1 + e
r−R−δ

η

∣∣∣∣
r>R+ 1

2
δ

, (5.4)

onde η é o parâmetro de difusão.

• O potencial Power-Exponential [104],

Vconf = −U0e
−(r−R)p/σp

, (5.5)

sendo p um parâmetro livre. Este último é bem versátil pois, para p = 2,

reproduz o potencial gaussiano, para p → ∞ reproduz o potencial quadrado e,

para p > 2, tem a forma do potencial difuso.

Os parâmetros que de�nem as características e propriedades geométricas dos po-

tenciais modelo são determinados, em geral, por ajustes de dados teóricos da eletro-

a�nidade e seções de choque com valores experimentais [105]. A largura da barreira
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de potencial, por exemplo, é escolhida comumente como sendo δ ≈ 1, 0 Å≈ 1, 89u.a.

[106, 43], que foi determinada ajustando a secção de choque de fotoabsorção calcu-

lada para o C60 com valores experimentalmente medidos. Outros valores têm sido

propostos, a exemplo de δ = 1, 25u.a. [107].

Podemos ver na Figura (5.2), uma representação do potencial modelo, onde R1

e R2 são os raios internos e externos da cavidade do Cn e a diferença δ = R2 − R1

de�ne a largura da barreira do potencial.

Figura 5.1 Representação da cavidade utilizada para simular a estrutura de car-

bono Cn. R1 e R2 são, respectivamente, os raios interno e externo da cavidade.

5.2 Átomos e Íons Con�nados por uma Estrutura de

Carbono: A@Cn

No desenvolvimento desta parte do trabalho iremos utilizar o método variacional

no estudo de átomos con�nados por diferentes potenciais externos que simulam o

con�namento por uma estrutura de carbono tipo fulereno, Cn. Para ilustrar a apli-

cação deste método vamos considerar o caso que o potencial de con�namento, Vconf ,

atua modi�cando a interação elétron-núcleo, fazendo variar um certo parâmetro α

na função de onda. Neste contexto, realiza-se um cálculo variacional do estado fun-

damental para obter uma expressão α = α(Vconf ), assim como proposto por Mitnik

et al [108], que utilizaram em seu trabalho uma função do tipo gaussiana. Aqui nós
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desenvolveremos a teoria com a função 1s exponencial, dada por:

ψ1s = 2(αZ)3/2e−αZr, (5.6)

sendo Z o número atômico; denominaremos esse processo de Método Variacional

α(Vconf ).

5.2.1 Átomos e Íons de um Elétron

O Hamiltoniano para o problema envolvendo um elétron pode ser escrito como

Ĥ = −1

2
∇2 − Z

r
+ Vconf (r)

= Ĥ0 + Vconf (r), (5.7)

sendo Ĥ0 o Hamiltoniano do sistema livre e Vconf (r) o potencial modelo que simula a

estrutura do fulereno. O funcional energia pode então ser escrito como:

E[α] =
⟨ψ|Ĥ0|ψ⟩
⟨ψ|ψ⟩

+
⟨ψ|V̂conf |ψ⟩

⟨ψ|ψ⟩
= E0 + E∗, (5.8)

onde E0 é a energia do sistema livre

E0 =
αZ2

2
(α− 2), (5.9)

e E∗ é o termo que contém informações sobre o potencial de con�namento, isto é:

E∗ = 4(αZ)3ω(α), (5.10)

com

ω(α) =

∫ ∞

0

e−2αZrV̂confr
2dr. (5.11)

A forma de ω irá depender do potencial modelo utilizado. De foma geral, minimizando

o funcional energia em relação ao parâmetro α, ou seja,

∂E

∂α
= 0 (5.12)
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teremos:

αZ2 − Z2 + 4Z3α2

(
3ω(α) + α

∂ω(α)

∂α

)
= 0, (5.13)

que é a expressão que mostra como o parâmetro α se modi�ca em função do grau de

con�namento. Podemos perceber que, para Vconf = 0 a expressão (5.13) se reduz ao

caso do sistema livre, tendo como solução α = 1.

5.2.2 Átomos e Íons com dois Elétrons

O procedimento desenvolvido na Seção 5.2.1 pode ser estendido para o estudo

do estado fundamental de sistemas atômicos con�nados contendo dois elétrons. Neste

caso o Hamiltoniano tem a forma:

Ĥ = −1

2
∇2

1 −
1

2
∇2

2 −
Z

r1
− Z

r2
+

1

r12
+ Vconf (r1) + Vconf (r2), (5.14)

e o funcional energia pode ser escrito como:

E[α] =
⟨ψ|Ĥ0|ψ⟩
⟨ψ|ψ⟩

+
⟨ψ|V̂conf (r1)|ψ⟩

⟨ψ|ψ⟩
+

⟨ψ|V̂conf (r2)|ψ⟩
⟨ψ|ψ⟩

,

= E0 + E∗ (5.15)

Considerando a função de onda para o estado fundamental sendo composta pelo

produto de duas funções do tipo 1s (5.6), na forma:

ψ(r1, r2) =
(αZ)3

π
e−αZr1e−αZr2 (5.16)

teremos:

E0 = (αZ)2 −
(
5− 16Z

8

)
αZ (5.17)

e

E∗ = 4(αZ)3(ω1(α) + ω2(α)) (5.18)

em que

ω1 =

∫ ∞

0

e−2αZr1Vconf (r1)r
2
1dr1 =

∫ ∞

0

e−2αZr2Vconf (r2)r
2
2dr2 = ω2. (5.19)
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Minimizando o funcional energia (5.15) em relação ao parâmetro α, com ω1 =

ω2 = ω(α) teremos a equação:

2Z2(α− 1) +
5Z

8
+ 8Z3α2

(
3ω(α) + α

∂ω(α)

∂α

)
= 0 (5.20)

que devemos resolver para encontrar os parâmetros α para diferentes condições de

con�namento e minimizar o funcional energia. Para o caso em que o sistema se

encontra livre, Vconf = 0, a expressão (5.20) se reduz ao caso do átomo livre, isto é:

α = 1− 5

16Z
. (5.21)

Esta formulação pode servir de base para o desenvolvimento de problemas uti-

lizando um número maior de funções. Por exemplo, pode-se utilizar como funções

base, na descrição de sistemas Hidrogenóides con�nados, o conjunto {1s, 2s, 2p, 3s,

3p, 3d, 4s,...} formado por soluções exatas para o átomo Hidrogênio livre, dadas por:

ψnlm = Rnl(r, α)Y
m
l (θ, ϕ), (5.22)

sendo

Rnl =
1

(2l + 1)!

√
(n+ l)!

(n− l − 1)!2n
(
2αZ

n
)3/2e−

αZ
n

r(
2αZr

n
)lH[−(n− l− 1), 2l+ 2,

2αZr

n
]

em que H[γ, β, x] são funções Hipergeométricas con�uentes, e Y m
l (θ, ϕ) são os Harmô-

nicos Esféricos. Utilizamos então as funções (5.22) para formar a combinação linear:

Ψ =
N∑
i=1

ciψi, (5.23)

com os parâmetros α sendo determinados pela equação (5.13) e os coe�cientes ci sendo

os novos parâmetros variacionais lineares. Substituindo (5.23) em (5.8) e realizando a

minimização do funcional com respeito aos parâmetros lineares c∗i , teremos o sistema

de equações:
N∑
j=1

cjHij − E
N∑
j=1

cjSij = 0. (5.24)
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em que,

Hij = ⟨ψi|Ĥ|ψj⟩ (5.25)

e

Sij = ⟨ψi|ψj⟩ = δij, (5.26)

sendo então a solução de (5.24) obtida calculando-se o determinante

det |Hij − ESij| = 0. (5.27)

que possibilita encontrar a energia E, os coe�cientes ci e daí a função dada por (5.23).

5.3 Aplicações

Aplicaremos nesta seção nosso desenvolvimento para simular o con�namento do

tipo H@Cn e A@Cn, sendo A íons de um elétron, para os potenciais modelo quadrado

e gaussiano. Como funções base, utilizaremos as soluções analíticas para o Hidrogênio

livre.

5.3.1 Átomos e Íons de um Elétron

Quanto ao Potencial Quadrado, o descreveremos como um potencial atrativo e de

barreira penetrável, dado por:

Vconf =

 0; para r < R0 e r > R0 + δ

−U0; para r ≥ R0 e r ≤ R0 + δ
(5.28)

em que R0, U0 e δ são, respectivamente, o raio interno da cavidade Cn, a profundidade

e a largura da barreira do potencial. Consideramos, para este caso, que o raio do Cn

é dado por Rc = R0 + δ/2.

No caso do Potencial Gaussiano, temos:

Vconf = −U0e
−(r−Rc)2/σ2

, (5.29)
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em que Rc, U0 e σ são, respectivamente, o raio do fulereno, a profundidade e a

semilargura do poço de potencial.

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0
0 2 4 6 8 10

 

U
0(
u.
a.
)

r (u.a.)

(a)

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0
0 2 4 6 8 10

 

U
0 (

u.
a.

)

r (u.a.)

(b)

Figura 5.2 Potenciais Modelo, com U0 = 0, 5u.a.: (a) Quadrado e (b) Gaussiano.

Em azul os potenciais modelo Vconf , em preto o potencial de Coulomb V , e em

vermelho o potencial efetivo Vef = V + Vconf .

Em nosso estudo, utilizamos o conjunto de funções (5.22), tendo um parâmetro α

a determinar e que, como vimos na seção anterior, deve satisfazer a equação:

αZ2 − Z2 + 4Z3α2

(
3ω(α) + α

∂ω(α)

∂α

)
= 0. (5.30)

Potencial Quadrado

Para este potencial temos que ω, o termo que contém as informações do potencial

de con�namento é, pela equação (5.11):

ω(α) =

∫ ∞

0

e−2αZrVconfr
2dr

= −U0

∫ R+δ

R

e−2αZrr2dr (5.31)
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que, realizada a integração, �ca escrito como

ω(α) =
U0

2Zα

(
(R + δ)2

e2αZ(R+δ)
− R2

e2αZR

)
+

U0

2Z2α2

(
(R + δ)

e2αZ(R+δ)
− R

e2αZR

)
+

U0

4Z3α3

(
1

e2αZ(R+δ)
− 1

e2αZR

)
. (5.32)

Substituindo (5.32) em (5.30), chegaremos a

αZ2 − Z2 + 4U0Z
3α2

(
R3

e2αZR
− (R + δ)3

e2αZ(R+δ)

)
= 0, (5.33)

que nos dá, para cada valor de U0, o valor do parâmetro α que minimiza a energia.

Potencial Gaussiano

Para o Potencial Gaussiano, temos, pela equação (5.11)

ω(α) =

∫ ∞

0

e−2αZrVconfr
2dr

= −U0

∫ ∞

0

e−2αZre−(r−Rc)2/σ2

r2dr. (5.34)

Integrando, temos a forma explícita de ω(α) dada por:

ω(α) =
U0σ

2

2
e−R2/σ2 (

αZσ2 −R
)

− σU0

√
π

4

(
2Z2α2σ4 − 4RZασ2 + 2R2 + σ2

)
(erf(

−Zασ2 +R

σ
) + 1)eZ

2α2σ2−2ZαR

(5.35)

em que erf(x) é a função erro, de�nida como:

erf(x) =
2√
π

∫ x

0

e−t2dt (5.36)

e tem o comportamento mostrado na Figura (5.3). Substituindo (5.35) em (5.30)

obtemos a expressão que determina, para cada valor de U0, o α que minimiza a

energia, dado por:
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Figura 5.3 Grá�co da função erro efr(x).

{
Zασe(Z

2α2σ2−2RZα)
(
Z2α2σ4 +

(
−2RZα+

1

2

)
σ2 +R2

)
e−

(−Zασ2+R)
2

σ2

+

[
−σ6Z4α4 +

(
3RZ3α3 − 3Z2α2

)
σ4 +

(
−3R2Z2α2 − 3

4
+

9

2
RZα

)
σ2

+ αR3Z − 3

2
R2

](
erf

(
−Zασ2 +R

σ

)
+ 1

)√
πe−2(− 1

2
Zασ2+R)Zα

− 3

2
e−

R2

σ2

(
−4

3
Zασ2 +R

)
σ

}
4U0Z

3α2 + αZ2 − Z2 = 0. (5.37)

Com os valores de α, obtidos com as expressões (5.33) e (5.37), resolvemos a equação

(5.24) para obter os níveis de energia {1s, 2s, 3s e 4s} para o sistema A@C60, sendo A = H,

He+, Li++ e Be+++, em função da profundidade da barreira de potencial U0.

Comparação entre os Potenciais Quadrado e Gaussiano

Visando relacionar os resultados por nós obtidos com cada um dos potenciais modelo

e os determinados por outros autores [43, 45, 104, 105], buscamos estabelecer uma relação

entre os parâmetros envolvidos nos potenciais, a saber, δ no Potencial Quadrado com σ no

Potencial Gaussiano, utilizando a relação:

∫ ∞

0
Vquadrador

2dr =

∫ ∞

0
Vgaussianor

2dr (5.38)

ou ∫ ∞

0
Vquadradodr =

∫ ∞

0
Vgaussianodr. (5.39)
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Os resultados obtidos, utilizando (5.38) e (5.39) não diferem muito. Então, usando a

equação (5.38) obtivemos que, para haver equivalência entre os potenciais, por exemplo,

para um Potencial Quadrado com largura da barreira δ = 1, 8 u.a., teremos um Potencial

Gaussiano com semilargura σ = 1, 0 u.a..

5.3.2 Resultados e Discussão para Sistemas com um Elétron

Inicialmente faremos uma análise comparativa entre os resultados obtidos com os Po-

tenciais Quadrado e Gaussiano. Podemos observar das expressões obtidas para α, equações

(5.33) e (5.37) que, para Z ≥ 2 a contribuição devido ao potencial de con�namento é muito

pequena, de forma que α ≈ 1, 0, para ambos potenciais modelo estudados. Para Z = 1

e Z = 2, o comportamento de α pode ser veri�cado na Figura (5.4), em que traçamos os

grá�cos de α×U0 para os dois potenciais. Na faixa de valores de U0 apresentada na Figura

5.4(a), a variação do α para o Potencial Quadrado é mais suave; para o Potencial Gaussiano,

α apresenta uma variação mais acentuada para U0 > 2, 5 u.a.. Na Figura 5.4(b) podemos

veri�car que, para Z = 2, a variação do α é muito pequena para ambos os potenciais,

evidenciando a forte interação elétron-núcleo para este sistema.

Na Tabela (5.1) apresentamos nossos valores de energia para o sistema H@C60 usando o

Potencial Quadrado, com os conjuntos de parâmetros indicados por outros autores, a saber:

(I) V. K. Dolmatov et al [106], (II) V. K. Dolmatov et al [105] e (III) V. K. Dolmatov

et al [107]. Podemos observar que os resultados por nós obtidos são coerentes e estão

de acordo com os obtidos por Grum-Grzhimailo et al [43]. Na Tabela (5.2), comparamos

nossos resultados obtidos com o Potencial Gaussiano, com os de outros autores [45, 104]

para diferentes profundidades U0 e para a semilargura σ = 0, 57 Å= 1, 077u.a.. Podemos

perceber que também com este potencial modelo nossa descrição está de acordo com as

apresentadas na literatura. Observamos ainda que em ambos potenciais modelo, o estado

que sofre maior in�uência do con�namento é o estado 2s; isto se deve ao fato desse estado

possuir, para o C60, uma maior densidade na região da barreira de con�namento, o que

pode ser visto na Figura (5.5) onde apresentamos as densidades dos estados {1s, 2s, 3s e

4s} juntamente com o Potencial Quadrado.
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Tabela 5.1 Nossos resultados para as energias dos estados 1s, 2s, 3s e 4s, para

H@C60, obtidos utilizando o Potencial Quadrado com diferentes conjuntos de parâ-

metros R0, δ e U0, comparados com os obtidos por Grum-Grzhimailo et al (IV)[43].

Conjunto R0 δ U 1s 2s 3s 4s

(I) 5,75 1,89 -0,302 -0,500297 -0,212067 -0,057427 -0,033201

(II) 5,89 1,9 -0,302 -0,500232 -0,208950 -0,057290 -0,032085

(III) 6,01 1,25 -0,422 -0,500245 -0,207259 -0,056659 -0,031564

(IV) 5,75 1,89 -0,302 -0,50014 -0,17776 -0,05556

Tabela 5.2 Energias dos estados 1s, 2s, 3s e 4s para o H@C60, em que Rc = 6, 69

u.a., utilizando o Potencial Gaussiano com σ = 1, 077 u.a. para diferentes valores

de U0. Na primeira linha nossos resultados; os obtidos por outros autores, estão na

segunda linha [104] e na terceira linha [45] para comparação.

U0 1s 2s 3s 4s

-0,500899 -0,269595 -0,060703 -0,033115

0,500 -0,501274 -0,222678 -0,056491 -0,031553

-0,5013 -0,2224 -0,0565 -0,0316

-0,500489 -0,218775 -0,059083 -0,032457

0,325 -0,500557 -0,250435 -0,059865 -0,033641

-0,5006 -0,2504 -0,0599 -0,0336

-0,500212 -0,171613 -0,057299 -0,031970

0,162 -0,500223 -0,179871 -0,057490 -0,032183

-0,5002 -0,1799 -0,0575 -0,0322
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Figura 5.4 Carga efetiva α em função da profundidade da barreira do potencial

U0. Comparação entre o α obtido para o Potencial Quadrado e para o Potencial

Gaussiano: (a) para Z = 1 e (b) para Z = 2.

Nossos resultados relativos à energia, obtidos para o sistema A@Cn com A = H, He+,

Li++ e Be+++ para as cavidades C60, C36 e C20, cujos raios são R60 = 6, 69 u.a., R36 =

4, 69 u.a. e R20 = 3, 8 u.a. e a profundidade da barreira de potencial U60 = −0, 42 u.a. e

U36 = U20 = −0, 32 u.a., com diferentes parâmetros são apresentados nas Tabelas (5.6),

(5.7), (5.8) e (5.9) para o Potencial Quadrado com δ = 1, 25 u.a. e R0 = Rn − δ
2 , e para

o Potencial Gaussiano com σ = 0, 7 u.a.. Já nas Tabelas (5.10), (5.11), (5.12) e (5.13),

utilizamos o Potencial Quadrado com δ = 1, 89 u.a. e R0 = Rn− δ
2 , e o Potencial Gaussiano

com σ = 1, 0 u.a.. Podemos observar que, à medida que aumentamos o número atômico Z,

os estados mais externos vão sendo mais afetados.

Nas Figuras (5.6) e (5.7) apresentamos o comportamento das energias dos estados

1s, 2s, 3s e 4s em função de U0, para os sistemas H@C60 (Z=1) e He+@C60 (Z=2), na

presença dos Potenciais Quadrado e Gaussiano. Nas duas �guras há resultados conside-

rando o parâmetro α constante (e igual a 1,0 u.a.) e variando-o segundo as Equações (5.33)

para o Potencial Quadrado e (5.37) para o Potencial Gaussiano. Para o Potencial Quadrado,
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Figura 5.5 Potencial Quadrado para o C60 e as densidades dos estados 1s, 2s, 3s e

4s para o átomo Hidrogênio.

Figura (5.6), observamos que, qualitativamente ambas descrições são coerentes e estão de

acordo com a literatura; quantitativamente observamos uma pequena diferença, devido à

variação suave do parâmetro α. Para o Potencial Gaussiano podemos notar, nas Figuras

(5.7(a)) e (5.7(b)), que há uma variação quantitativa maior se compararmos os resultados

para α constante (e igual a 1,0 u.a.) e variando segundo a Equação (5.37); no entanto,

qualitativamente o comportamento é similar. Para ambos potenciais, quando Z=2 podemos

observar que as descrições com α constante e variável diferem pouco.

Ainda nas Figuras (5.6) e (5.7) podemos observar que, para Z = 1 há um efeito maior

do con�namento nos estados 1s e 2s, para a faixa de U0 analisada, enquanto que para Z = 2

o estado 3s começa a ser afetado. Um outro ponto a ser analisado é com relação ao alcance

e comportamento dos potenciais estudados; por um lado temos o Potencial Quadrado que

é descontínuo em r = R e em r = R + δ e, por outro, o Potencial Gaussiano que apresenta

uma variação suave entre a região do interior da cavidade e a barreira de potencial. O efeito

devido a esta diferença de comportamento pode ser visto comparando os resultados nas

Figuras (5.6(b)) e (5.7(b)), para Z = 1; nessas �guras observamos, com o auxílio da Tabela

(5.4), que para U0 > 1, 0 u.a. os valores de energia para o Potencial Gaussiano decrescem



93

mais rapidamente.

Ainda na Tabela (5.4), comparamos nossos resultados para a energia do estado 1s com os

obtidos por M Neek-Amal et al [13], em que utilizaram um método Monte Carlo com Difusão,

e como função teste uma combinação de uma função exponencial com uma gaussiana. Isto

pode justi�car o fato observado que, os resultados obtidos por estes autores, decrescem mais

rapidamente a partir de U0 ≈ 0, 7 u.a. enquanto que em nossos cálculos, os valores de energia

decrescem mais rapidamente a apartir de U0 ≈ 1, 0 u.a. Na Tabela (5.5) apresentamos nossos

resultados para as energias dos estados 2s, 3s e 4s em função de U0 para os Potenciais

Quadrado e Gaussiano.

Na Figura (5.8) apresentamos os níveis de energia para os estados 1s, 2s, 3s e 4s para

os sistemas com Z = 3 e Z = 4. Considerando que para estes sistemas α é praticamente

constante, apresentamos naquela �gura os grá�cos apenas para α = 1, 0. Podemos observar

que, para estes casos, os estados 3s e 4s também são afetados pelo efeito do con�namento.

Um fenômeno que ocorre nesses sistemas A@Cn é conhecido como "Colapso Especu-

lar"(Mirror Collapses) [106, 108]. Considerando o sistema H@Cn para elucidá-lo notemos

que, para valores de U0 pequeno, o estado de mais baixa energia é descrito pelo estado 1s,

(vide Figura (5.6(a)), por exemplo): com energia E1s = −0, 500 u.a. e densidade eletrônica

quase nula para este estado na região da barreira de potencial, este estado "sente" pouco

a interação com a barreira; por outro lado, a densidade eletrônica do estado 2s, comparati-

vamente, tem um valor considerável na região da barreira de potencial, de forma que este

estado "sente" mais os efeitos do con�namento. Ao aumentar gradativamente a profundi-

dade da barreira de potencial, isto é, para maiores valores de U0, podemos perceber um

decréscimo brusco nos valores de energia do estado 2s até que, para um dado valor U0 este

estado assume o valor de energia E2s = −0, 500 u.a. e a energia do estado 1s começa a

descrescer bruscamente, o que é interpretado dizendo ser este estado "atraído" pela barreira

de potencial, havendo em consequência uma inversão entre os estados 1s e 2s, o que repre-

sentaremos como 2s → 1s. Este efeito também é observado [45, 104, 106] à medida que se

aumenta o valor de U0, para os estados seguintes 3s, 4s, etc. Nossos resultados relativos

ao fenômeno "Colapso Especular" estão apresentados na Tabela (5.3), com indicação dos

valores de U0 onde ocorrem as inversões.
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Tabela 5.3 Valores de U0 (u.a.) para os quais ocorrem inversão de estados para os

sistemas A@C60 com os Potenciais Quadrado e Gaussiano (negrito).

Átomo/Íon 4s→ 3s 3s→ 2s 2s→ 1s

H 1,28

1,23

He+ 4,23 0,63

4,32 0,61

Li++ 0,31 2,01 11,45

0,32 2,04 11,86

Be+++ 0,85 3,36 16,81

0,83 3,35 17,05

Nas Figuras (5.9) e (5.10) apresentamos o comportamento da carga efetiva α e das

energias dos estados 1s, 2s, 3s e 4s em função do raio r da cavidade Cn, considerando

um valor �xo para U0 = −0, 4 u.a. e diferentes parâmetros para os potenciais. Podemos

observar na Figura (5.9) que, para valores grandes de r o valor de α tende a ser constante e

igual a 1, 0 para ambos potenciais. Para valores de r < 7, 0 u.a. os valores de α diferem para

os potenciais estudados, sendo que os valores obtidos para o Potencial Gaussiano crescem

muito rapidamente para pequenos valores de r. Na Figura (5.10) podemos notar que, para

valores de r que se encontram entre os valores de R0 para as cavidades C20 e C60, o valor da

energia do estado 2s é o que mais sofre in�uência do potencial (maior variação da energia);

já para a região em que está o valor de R0 do C240 o valor da energia do estado 3s é o mais

afetado pelo potencial e as energias dos estados 1s e 2s tendem aos valores do sistema livre.
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Tabela 5.4 Energia do estado 1s em função de U0, em unidades atômicas, para os

Potenciais Quadrado (índice pq) e Gaussiano (índice pg), comparados com o obtido

por M Neek-Amal et al [13]

U0(u.a.) 1spq 1spg Ref.[13]

0,00 -0,5000 -0,5000 -0,5000

0,08 -0,5001 -0,5001 -0,5002

0,16 -0,5002 -0,5001 -0,5005

0,24 -0,5003 -0,5002 -0,5009

0,32 -0,5004 -0,5003 -0,5010

0,40 -0,5005 -0,5004 -0,5011

0,48 -0,5007 -0,5006 -0,5012

0,56 -0,5009 -0,5007 -0,5056

0,64 -0,5011 -0,5009 -0,5061

0,72 -0,5014 -0,5012 -0,5259

0,80 -0,5017 -0,5016 -0,5789

0,88 -0,5021 -0,5020 -0,6399

0,96 -0,5027 -0,5028 -0,7001

1,04 -0,5036 -0,5039 -0,7622

1,12 -0,5050 -0,5059 -0,8271

1,20 -0,5070 -0,5099 -0,8929

1,28 -0,5114 -0,5187 -0,9584

1,36 -0,5193 -0,5345 -1,0242

1,44 -0,5333 -0,5546 -1,0934

1,52 -0,5515 -0,5766 -1,1612

1,60 -0,5706 -0,5994 -1,2297



96

Tabela 5.5 Carga efetiva α e energia dos estados 2s, 3s e 4s, em função de U0, em

unidades atômicas para os Potenciais Quadrado (índíce pq) e Gaussiano (índice pg).

U0 αpq αpg 2spq 2spg 3spq 3spg 4spq 4spg

0,00 1,0000 1,0000 -0,1250 -0,1250 -0,0556 -0,0556 -0,0312 -0,0313

0,08 0,9993 0,9994 -0,1464 -0,1480 -0,0563 -0,0561 -0,0316 -0,0315

0,16 0,9986 0,9988 -0,1679 -0,1710 -0,0570 -0,0566 -0,0318 -0,0317

0,24 0,9979 0,9982 -0,1894 -0,1941 -0,0577 -0,0571 -0,0321 -0,0319

0,32 0,9972 0,9976 -0,2110 -0,2173 -0,0583 -0,0575 -0,0324 -0,0320

0,40 0,9965 0,9970 -0,2326 -0,2405 -0,0589 -0,0580 -0,0326 -0,0322

0,48 0,9957 0,9964 -0,2542 -0,2637 -0,0595 -0,0584 -0,0329 -0,0324

0,56 0,9950 0,9958 -0,2759 -0,2869 -0,0601 -0,0588 -0,0332 -0,0326

0,64 0,9943 0,9951 -0,2976 -0,3101 -0,0606 -0,0592 -0,0334 -0,0327

0,72 0,9935 0,9945 -0,3192 -0,3333 -0,0613 -0,0596 -0,0336 -0,0329

0,80 0,9927 0,9938 -0,3408 -0,3564 -0,0618 -0,0601 -0,0338 -0,0330

0,88 0,9919 0,9932 -0,3623 -0,3794 -0,0626 -0,0605 -0,0339 -0,0332

0,96 0,9911 0,9925 -0,3837 -0,4023 -0,0635 -0,0609 -0,0338 -0,0333

1,04 0,9903 0,9918 -0,4049 -0,4247 -0,0640 -0,0613 -0,0341 -0,0335

1,12 0,9895 0,9911 -0,4256 -0,4464 -0,0647 -0,0617 -0,0342 -0,0336

1,20 0,9887 0,9904 -0,4458 -0,4660 -0,0647 -0,0621 -0,0348 -0,0337

1,28 0,9879 0,9897 -0,4635 -0,4809 -0,0658 -0,0625 -0,0346 -0,0338

1,36 0,9870 0,9890 -0,4778 -0,4888 -0,0659 -0,0629 -0,0352 -0,0340

1,44 0,9861 0,9883 -0,4861 -0,4925 -0,0668 -0,0633 -0,0351 -0,0341

1,52 0,9853 0,9876 -0,4902 -0,4943 -0,0674 -0,0638 -0,0352 -0,0342

1,60 0,9844 0,9868 -0,4935 -0,4953 -0,0675 -0,0642 -0,0357 -0,0343
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Tabela 5.6 Energias dos estados 1s, 2s, 3s e 4s para os sistemas H@C60, H@C36

e H@C20 para os Potenciais Gaussiano(∗) com σ = 0, 7 u.a. e Quadrado(∗∗) com

δ = 1, 25u.a.

Rn α 1s 2s 3s 4s

C60
∗ 6,69 0,998019 -0,500256 -0,204677 -0,057053 -0,031804
∗∗ 6,69 0,998253 -0,500220 -0,205453 -0,056550 -0,031573

C36
∗ 4,69 0,974880 -0,505221 -0,199253 -0,062507 -0,033299
∗∗ 4,69 0,976605 -0,504688 -0,201846 -0,062632 -0,033312

C20
∗ 3,80 0,928397 -0,518749 -0,166631 -0,062637 -0,033426
∗∗ 3,80 0,928339 -0,517602 -0,167202 -0,062871 -0,033491

Tabela 5.7 Energias dos estados 1s, 2s, 3s e 4s para os sistemas He+@C60,

He+@C36 e He+@C20 para os Potenciais Gaussiano(∗) com σ = 0, 7 u.a. e

Quadrado(∗∗) com δ = 1, 25u.a.

r α 1s 2s 3s 4s

C60
∗ 6,69 1,000000 -2,000000 -0,508937 -0,325927 -0,131267
∗∗ 6,69 1,000000 -2,000000 -0,508406 -0,328715 -0,130732

C36
∗ 4,69 0,999972 -2,000008 -0,549048 -0,254771 -0,135953
∗∗ 4,69 0,999986 -2,000004 -0,548204 -0,254451 -0,136421

C20
∗ 3,80 0,999584 -2,000193 -0,591617 -0,230426 -0,129773
∗∗ 3,80 0,999750 -2,000098 -0,592684 -0,227592 -0,128972
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Tabela 5.8 Energias dos estados 1s, 2s, 3s e 4s para os sistemas Li++@C60,

Li++@C36 e Li++@C20 para os Potenciais Gaussiano(∗) com σ = 0, 7 u.a. e

Quadrado(∗∗) com δ = 1, 25u.a.

r α 1s 2s 3s 4s

C60
∗ 6,69 1,000000 -4,500000 -1,125107 -0,557007 -0,327967
∗∗ 6,69 1,000000 -4,500000 -1,125078 -0,556784 -0,328195

C36
∗ 4,69 1,000000 -4,500000 -1,131263 -0,609869 -0,289188
∗∗ 4,69 1,000000 -4,500000 -1,130154 -0,614243 -0,287603

C20
∗ 3,80 0,999997 -4,500002 -1,155448 -0,598338 -0,298657
∗∗ 3,80 0,999999 -4,500000 -1,152822 -0,603830 -0,299795

Tabela 5.9 Energias dos estados 1s, 2s, 3s e 4s para os sistemas Be+++@C60,

Be+++@C36 e Be+++@C20 para os Potenciais Gaussiano(∗) com σ = 0, 7 u.a. e

Quadrado(∗∗) com δ = 1, 25u.a.

r α 1s 2s 3s 4s

C60
∗ 6,69 1,000000 -8,000000 -2,000001 -0,898421 -0,616271
∗∗ 6,69 1,000000 -8,000000 -2,000001 -0,897473 -0,619673

C36
∗ 4,69 1,000000 -8,000000 -2,000432 -0,962004 -0,534945
∗∗ 4,69 1,000000 -8,000000 -2,000255 -0,961316 -0,533147

C20
∗ 3,80 1,000000 -8,000000 -2,005210 -1,016605 -0,512196
∗∗ 3,80 1,000000 -8,000000 -2,003618 -1,022780 -0,507961
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Tabela 5.10 Energias dos estados 1s, 2s, 3s e 4s para os sistemas H@C60, H@C36

e H@C20 para os Potenciais Gaussiano(∗) com σ = 1, 0 u.a. e Quadrado(∗∗) com

δ = 1, 89u.a.

r α 1s 2s 3s 4s

C60
∗ 6,69 0,997378 -0,500360 -0,205601 -0,058084 -0,032343
∗∗ 6,69 0,997767 -0,500295 -0,211488 -0,057418 -0,032000

C36
∗ 4,69 0,955834 -0,510602 -0,223684 -0,063608 -0,033573
∗∗ 4,69 0,957138 -0,509815 -0,234643 -0,063975 -0,033658

C20
∗ 3,80 0,885437 -0,534127 -0,173095 -0,062907 -0,033355
∗∗ 3,80 0,869957 -0,533346 -0,171475 -0,062998 -0,033328

Tabela 5.11 Energias dos estados 1s, 2s, 3s e 4s para os sistemas He+@C60,

He+@C36 e He+@C20 para os Potenciais Gaussiano(∗) com σ = 1, 0 u.a. e

Quadrado(∗∗) com δ = 1, 89u.a.

r α 1s 2s 3s 4s

C60
∗ 6,69 1,000000 -2,000000 -0,510549 -0,323569 -0,132385
∗∗ 6,69 1,000000 -2,000000 -0,510410 -0,333686 -0,131868

C36
∗ 4,69 0,999875 -2,000074 -0,575070 -0,271285 -0,137456
∗∗ 4,69 0,999959 -2,000013 -0,579021 -0,271303 -0,138782

C20
∗ 3,80 0,998565 -2,000952 -0,629804 -0,241468 -0,133252
∗∗ 3,80 0,999344 -2,000294 -0,640466 -0,237680 -0,132438
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Tabela 5.12 Energias dos estados 1s, 2s, 3s e 4s para os sistemas Li++@C60,

Li++@C36 e Li++@C20 para os Potenciais Gaussiano(∗) com σ = 1, 0 u.a. e

Quadrado(∗∗) com δ = 1, 89u.a.

r α 1s 2s 3s 4s

C60
∗ 6,69 1,000000 -4,500000 -1,125199 -0,559490 -0,329479
∗∗ 6,69 1,000000 -4,500000 -1,125121 -0,563083 -0,331378

C36
∗ 4,69 0,999999 -4,500010 -1,138630 -0,646070 -0,295948
∗∗ 4,69 1,000000 -4,500000 -1,136078 -0,664285 -0,294086

C20
∗ 3,80 0,999951 -4,500050 -1,179856 -0,628822 -0,301255
∗∗ 3,80 0,999997 -4,500002 -1,177347 -0,644011 -0,302996

Tabela 5.13 Energias dos estados 1s, 2s, 3s e 4s para os sistemas Be+++@C60,

Be+++@C36 e Be+++@C20 para os Potenciais Gaussiano(∗) com σ = 1, 0 u.a. e

Quadrado(∗∗) com δ = 1, 89u.a.

r α 1s 2s 3s 4s

C60
∗ 6,69 1,000000 -8,000000 -2,000004 -0,900978 -0,612748
∗∗ 6,69 1,000000 -8,000000 -2,000001 -0,899968 -0,624684

C36
∗ 4,69 1,000000 -8,000004 -2,001556 -0,996305 -0,554748
∗∗ 4,69 1,000000 -8,000000 -2,000692 -1,003444 -0,553027

C20
∗ 3,80 0,999996 -7,999966 -2,015231 -1,054911 -0,528296
∗∗ 3,80 1,000000 -8,000000 -2,008964 -1,080106 -0,523721
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Figura 5.6 Energia dos estados 1s, 2s, 3s e 4s em função de U0 (u.a.) para o

Potencial Quadrado. Tem-se em (a) α = 1, 0 e Z = 1; em (b) α variável e Z = 1; em

(c) α = 1, 0 e Z = 2; em (d) α variável e Z = 2
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Figura 5.7 Energia dos estados 1s, 2s, 3s e 4s em função de U0(u.a.) para o

Potencial Gaussiano. Tem-se em (a) α = 1, 0 e Z = 1; em (b) α variável e Z = 1; em

(c) α = 1, 0 e Z = 2; em (d) α variável e Z = 2.
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Figura 5.8 Infuência dos Potenciais Quadrado e Gaussiano nas energias dos estados

1s, 2s, 3s e 4s em função de U0(u.a.) com α = 1, 0. Têm-se em (a) Potencial Quadrado

e Z = 3; em (b) Potencial Gaussiano e Z=3; em (c) Potencial Quadrado e Z=4 em

(d) Potencial Gaussiano e Z=4



104

0 3 6 9 12 15 18 21
0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

 (
u.

a.
)

r (u.a.)

 (Pot Quadrado)   (Pot Gaussiano)

(a)

0 3 6 9 12 15 18 21
0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

 (
u.

a.
)

r (u.a.)
 (Pot Quadrado)  (Pot Gaussiano)

(b)

Figura 5.9 Carga efetiva α em função do raio da cavidade, para os Potenciais

Quadrado e Gaussiano, ambos com profundidade U0 = 0, 4 u.a. Têm-se em (a)

δ = 1, 89 u.a. e σ = 1, 0 u.a. e (b) δ = 1, 25 u.a. e σ = 0, 7 u.a.
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Figura 5.10 Energia para os estados 1s, 2s, 3s e 4s em função do raio da cavidade,

com U0 = 0, 4 u.a. para o sistema H@Cn, onde têm-se: o Potencial Quadrado com

(a) δ = 1, 25 u.a. e (b) δ = 1, 89 u.a. e o Potencial Gaussiano com (c) σ = 0, 7 u.a.

e (d) σ = 1, 0 u.a.. Em destaque, as linhas verticais pontilhadas indicam os raios de

algumas cavidades: C20, C36, C60 e C240.
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5.4 Síntese dos Resultados

Neste capítulo apresentamos nosso estudo sobre sistemas con�nados em estruturas tipo

fulereno A@Cn utilizando potenciais modelos. Desenvolvemos uma formulação analítica

para descrever os sistemas A@Cn utilizando o princípio variacional e usando como poten-

ciais modelo os Potenciais Quadrado e o Gaussiano. Obtivemos, resolvendo a equação de

Schrödinger para o estado fundamental 1s, uma forma analítica para parâmetro α, contido

em ψ1s, em função dos parâmetros do potencial modelo Vconf , isto é, R0, U0 e δ para o

Potencial Quadrado e Rc, U0 e σ para o Potencial Gaussiano. Escrevendo a função solução

Ψ como uma combinação linear das soluções para átomos e íons de um elétron, obtivemos

o sistema de equações a ser resolvido para determinar a energia E e a função de estado Ψ.

Como aplicação do nosso formalismo consideramos o caso de um átomo/íon monoeletrônico

imerso em Cn; analisamos então o comportamento das energias dos estados 1s, 2s, 3s e 4s

para os sistemas A@Cn, com A = H, He+, Li++ e Be+++ e n = 20, 36 e 60. Comparamos,

quando possível, nossos resultados obtidos com parâmetros usados por outros autores com

os valores determinados por esses autores, veri�cando um bom acordo. Observamos que α,

para o C60, tende a �car constante e igual a 1, 0 u.a. quando Z ≥ 2 para ambos potenciais

utilizados; �xando o valor de U0, e variando o raio da cavidade percebemos que α = 1, 0

para r > 6, 0 u.a., para ambos potenciais. Por �m, �zemos uma análise das energias dos

estados 1s, 2s, 3s e 4s em função do raio da cavidade para um valores �xos de U0 e δ no

caso do Potencial Quadrado, e para valores �xos de U0 e σ no caso do Potencial Gaussiano;

para cada tipo de potencial, calculamos os valores de U0 em que ocorrem as inversões no

"Colapso Especular".
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Capítulo 6

Conclusões e Perspectivas

Neste trabalho apresentamos um estudo sobre sistemas con�nados em estrutura de Car-

bono, conhecidos como sistemas Endohedrais, utilizando duas abordagens distintas, a saber;

uma envolvendo todos os átomos e elétrons do sistema, utilizando cálculos DFT e TDDFT ,

e outra na qual a estrutura de Carbono é substituída por um potencial modelo. A motiva-

ção para a realização deste estudo se dá pela possibilidade de aplicações desses sistemas em

diferentes áreas, e de seu grande interesse para o desenvolvimento tecnológico [25, 26]. Em

ambas abordagens apresentamos resultados originais e de interesse para o desenvolvimento

deste ramo de pesquisa.

Na primeira parte, utilizando o código computacional GAMESS, realizamos cálculos

DFT/B3LY P/6 − 31G∗∗ para descrever os sistemas C20, C20H20, X@C20 e X@C20H20.

Inicialmente, realizamos cálculos de optimização de geometria e obtivemos os parâmetros

geométricos rC−C , rC−H e rC−X dos sistemas estudados; a estabilidade dos compostos

foi analisada a partir de cálculos da energia de inclusão e da matriz Hessiana, que nos

permite obter as frequências de vibração. Comparando nossos resultados, para o sistema

X@C20H20, com os encontrados na literatura [36], observamos que estão em bom acordo,

o que nos motivou a ampliar os estudos para o sistema X@C20. No estudo apresentado

por Moran et al [36] alguns sistemas, a exemplo do Be++@C20H20, possuem frequências de

vibração imaginárias; a presença de frequência imaginária indica que a estrutura obtida não

corresponde a um mínimo global da energia. Em nossos estudos, �zemos a optimização da



108

posição de todos os átomos; uma consequência desse enfoque é que, ao con�nar os íons de

dois elétrons, Li+ e Be++, a geometria de equilíbrio por nós obtida indica o íon localizado

fora do centro da cavidade. Na análise das frequências de vibração, obtivemos apenas

valores reais, indicando que a energia de nossas estruturas de equilíbrio correspondem a um

mínimo global. Para o caso em que con�namos os gases nobres He, Ne e Ar, a geometria de

equilíbrio que obtivemos tem, com estes átomos localizados no centro da cavidade, resultado

que é esperado devido à baixa interação desses átomos com a cavidade.

Com relação a estabilidade, com base no cálculo da energia de inclusão, podemos concluir

que, dentre os compostos estudados, apenas o Be++ dá origem a um composto fortemente

ligado e estável; os compostos com Li+ con�nado dependem da cavidade, sendo mais fa-

vorável a formação do composto Li+@C20H20; já os compostos com os gases nobres são

altamente repulsivos.

Estudamos a estrutura eletrônica dos compostos C20, C20H20, X@C20 e X@C20H20 a

partir dos valores das Densidades de Estados (DOS) e da análise dos orbitais de fronteira

HOMO e LUMO. Para os sistemas X@C20 observamos que o gap Eg diminui ao con�narmos

X = He, Li+ e Be++, nesta ordem; isso indica que há um aumento na reatividade do

composto em comparação com o C20. Para os sistemas X@C20H20 observamos que, ao

incluir X = He, Ne e Ar, o gap Eg aumenta quando comparado com o C20H20. O sistema

Be++@C20H20 é o que apresenta menor valor de Eg. Com as geometrias de equilíbrio obtidas

usando DFT/B3LY P/6 − 31G∗∗, realizamos um estudo dos estados excitados singletos

utilizando a metodologia TDDFT/B3LY P/6 − 31G∗∗. Para os sistemas C20 e X@C20

realizamos o cálculo das 150 primeiras energias de excitação, e para o X@C20H20 das 200

primeiras. As transições mostram-se dependentes do tipo de cavidade e da natureza do

átomo/íon con�nado. Apesar do He ser repulsivo nas cavidades C20 e C20H20 ele produz

uma pequena variação no espectro de absorção; já a presença do Be++ nas duas cavidades

muda drasticamente o per�l de absorção eletrônica quando comparado com as estruturas

vazias. Quando analisamos a inclusão do Li+ nas cavidades, este altera mais o per�l de

absorção quando inserido no C20H20. No caso do Ne e Ar inserido na cavidade C20H20, a

presença desses átomos altera o per�l da absorção, deslocando os picos para valores maiores

de comprimento de onda.
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Com a análise dos valores da Densidade Parcial de Estados (PDOS), podemos observar

a contribuição dos átomos con�nados para a densidade de estados do composto. Ana-

lisando estes valores, juntamente com as transições encontradas, pudemos observar que,

entre os sistemas estudados há transições envolvendo o átomo con�nado em Li+@C20H20 e

Be++@C20H20. Podemos destacar ainda que os átomos con�nados, nas cavidades de C20 e

C20H20, aumentam o momento de inércia do sistema, o que re�ete diretamente no espectro

vibracional do composto.

O conhecimento e controle das propriedades eletrônicas e ópticas apresentadas neste

trabalho é de grande importância para o desenvolvimento de novos materiais baseados em

fulerenos e a análise original aqui apresentada constitui uma contribuição efetiva de nosso

trabalho neste domínio de pesquisa.

Na segunda parte, apresentamos uma formulação analítica para descrever os sistemas

A@Cn utilizando potenciais modelo para descrever a cavidade Cn. Em nossos estudos uti-

lizamos dois potenciais: o Quadrado e o Gaussiano. Nossa formulação baseia-se no método

variacional, com o que encontramos para o estado fundamental 1s uma expressão para o

parâmetro α, contido na função teste, em termos dos parâmetros dos potenciais modelo,

isto é, R0, U0 e δ para o Potencial Quadrado e Rc, U0 e σ para o Potencial Gaussiano.

Aplicamos nossa formulação aos sistemas A@Cn, com A sendo átomo/íon monoeletrônico.

Ao analisar as expressões encontradas para α, pudemos observar que, nos casos dos

potenciais modelo usados, para Z ≥ 2 este parâmetro assume o valor α ≈ 1, 0 u.a.. Com

relação às energias determinadas, comparamos nossos resultados para os estados 1s, 2s,

3s e 4s com os encontrados na literatura para o sistema H@C60 e observamos uma boa

concordância, para os dois potenciais modelo estudados. Para ambos potenciais pudemos

observar e identi�car o valor de U0 em que ocorrem as inversões de estado, relatadas na

literatura como "Colapso Especular"(Mirror Collapses), para os sistemas A@Cn, com A =

H, He+, Li++ e Be+++.

Analisamos também, para o sistema H@Cn a variação das energias dos estados 1s, 2s,

3s e 4s e do parâmetro α em função do raio da cavidade, �xando o valor de U0. Pudemos

perceber que α = 1, 0 para valores de r > 6, 0 u.a., para ambos potenciais, enquanto que

para valores r < 6, 0 u.a. o parâmetro α sofre maior variação e varia de forma distinta para
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os diferentes potenciais; este comportamento é esperado, devido a interação com a barreira

de potencial.

Na análise das energias dos estados 1s, 2s, 3s e 4s em função do raio da cavidade,

observamos por nossos resultados que na região 3, 0u.a.< r < 8, 0u.a. o estado 2s é o que

mais sente a presença do potencial; isto se deve ao fato da densidade eletrônica do estado 2s

ter um valor alto na região da barreira do potencial. Para r > 9, 0 u.a. podemos perceber

que a energia do estado 3s apresenta uma variação maior devido à presença do potencial;

este comportamento é veri�cado para ambos potenciais.

A formulação por nós apresentada para o estudo de A@Cn, com potenciais modelo,

apresenta-se de implementação direta e capaz de dar uma boa descrição do sistema; seu

aprimoramento pode ser obtido com escolhas de bases atômicas mais �exíves e uso de ex-

pansões completas.

Os estudos aqui apresentados possibilitam a continuidade da pesquisa em diferentes

linhas de interesse; por exemplo, a abordagem da primeira parte do trabalho pode ser esten-

dida ao estudo das propriedades ópticas de sistemas tipo Fulereno constituídos por diferentes

átomos de interesse, como Silício, Boro, etc. Estes estudos podem ser desenvolvidos com

as metodologias DFT e TDDFT empregando diferentes funcionais de troca e correlação e

diferentes funções de base; determinar as propriedades ópticas e eletrônicas desses sistemas

é de interesse no desenvolvimento de novos materiais.

A formulação analítica apresentada na segunda parte pode ser estendida ao estudo de

sistemas multieletrônicos. Um primeiro passo seria a sua aplicação a sistemas contendo dois

elétrons, incluíndo uma análise dos efeitos da correlação eletrônica. O uso de uma função

teste mais �exível pode melhorar a descrição dos sistemas A@Cn; com o desenvolvimento de

um conjunto de funções base adequadas para a descrição desses sistemas, um cálculo tipo

Hartree-Fock ou DFT pode ser implementado para o caso de A multieletrônico.

Em nosso desenvolvimento com os potenciais modelo, o átomo/íon con�nado está loca-

lizado no centro da cavidade; no entanto, vimos com os cálculos DFT dos sistemas X@C20

e X@C20H20 que o átomo/íon con�nado pode ter sua posição de equilíbrio deslocado do

centro da cavidade. A busca por potenciais que incluam esta possibilidade também constitui

uma perspectiva deste trabalho.
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Apêndice A

Equações de Hartree-Fock-Roothaan

Um método para estudar a estrutura eletrônica de átomos e moléculas, de grande rele-

vância na mecânica quântica pois, além de ser um dos mais utilizados e fornecer uma descri-

ção e�ciente, pode servir de base para métodos mais complexos, é o método Hartree-Fock.

Basicamente, esse método utiliza uma função monodeterminantal na descrição de sistemas

multieletrônicos; este tipo de função é conhecida como determinante de Slater [46, 60, 61] e

é escrita como:

Ψ(r1, r2, ..., rn) = (n!)−1/2

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

ϕ1(1) ϕ2(1) . . . ϕn(1)

ϕ1(2) ϕ2(2) . . . ϕn(2)
...

...
...

...

ϕ1(n) ϕ2(n) . . . ϕn(n)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(A.1)

onde os ϕi são funções de uma partícula. Esse método deriva da proposta de Hartree, que

inicialmente utilizou uma função composta por um produto simples de n funções, uma para

cada um dos n elétrons, na forma:

Ψ(r1, r2, ..., rn) = ϕ1(1)ϕ2(2)...ϕn(n). (A.2)

O problema é que esta função (A.2) representa partículas não interagentes, com movimentos

mutuamente excludentes e não leva em conta propriedades importantes inerentes ao com-

portamento dos elétrons como, por exemplo, a indistinguibilidade, o spin seminteiro e a

correlação no movimento dos elétrons.
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Com a função na forma (A.1), leva-se em conta que os elétrons são indistinguíveis e

consegue-se introduzir um tipo de correlação, relativa a elétrons de mesmo spin, isto é,

garante-se que o princípio de exclusão de Pauli seja satisfeito. Para se obter a melhor

aproximação possível, as funções ϕi são obtidas a partir da minimização do funcional energia,

escrito como:

E[ϕi] =
⟨Ψ|Ĥ|Ψ⟩
⟨Ψ|Ψ⟩

. (A.3)

Considerando o caso particular em que se tem o mesmo número de elétrons com spin α

e β, isto é, sistemas com camada fechada, temos que as funções ϕ, também chamadas de

spin-orbitais, podem ser escritas como:

ϕ2i−1 = ψiα, ϕ2i = ψiβ com i = 1, 2, ...,
n

2
, (A.4)

e isto quer dizer que uma mesma função espacial ψi participa da descrição de dois elétrons

de spins opostos α e β. Então, com Ψ escrita em termos das funções ϕi dadas por (A.4),

obtém-se que o funcional (A.3) tem a forma:

E[ϕ1, ϕ1, ...ϕn
2
] = 2

∑
i

hi +
∑
i,j

(2Jij −Kij), (A.5)

em que a soma é feita nos orbitais ocupados. O termo hi é o termo de uma partícula, dado

por:

hi =

∫
ψ∗µ
i ĥψ

µ
i dτ

µ (A.6)

com

ĥ(µ) = −1

2
∇2

µ −
∑
A

1

rµA
(A.7)

sendo o primeiro termo em (A.7) a energia cinética do elétron µ e o segundo termo a energia

coulombiana da interação elétron-núcleo, com soma feita sob todos os núcleos; os termos de

interação de Coulomb e de Troca em (A.5) são dados, respectivamente, por:

Jij =

∫
ψ∗µ
i Ĵjψ

µ
i dτ

µ (A.8)

e

Kij =

∫
ψ∗µ
i K̂jψ

µ
i dτ

µ (A.9)
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sendo os operadores de Coulomb Ĵ e de Troca K̂ de�nidos pelas relações:

Ĵiψ
µ
j =

(∫
ψ∗ν
i

1

rνµ
ψν
i dτ

ν

)
ψµ
j (A.10)

K̂iψ
µ
j =

(∫
ψ∗ν
i

1

rνµ
ψν
j dτ

ν

)
ψµ
i (A.11)

O signi�cado físico da integral (A.8) está relacionado com a interação de Coulomb entre

as distribuições de carga dos elétrons. A integral (A.9) não tem uma interpretação imediata;

chamada de integral de Troca, pode ser interpretada como a medida da frequência com a

qual os elétrons trocam seus estados quânticos [109], mas outras interpretações podem ser

encontradas na literatura [61].

A minização do funcional energia (A.5), em termos dos orbitais, leva a um conjunto de

n equações de uma partícula interagindo com um campo médio, conhecidas como equações

de Hartree-Fock (HF ) e escritas como:

F̂ψi = ϵiψi (A.12)

em que ϵi são os autovalores e F̂ é o operador de Fock, dado por:

F̂ [{ψi}] = ĥ+
∑
j

(2Ĵj − K̂j). (A.13)

Como podemos observar, o operador de Fock depende dos orbitais ψi de forma que,

para se resolver a equação (A.12) utiliza-se um processo autoconsistente, isto é, precisamos

formar uma conjunto de partida {ψi} para de�nir o operador F̂ e resolver a equação de HF ,

encontrando um novo conjunto ψ′
i com o qual constrói-se novamente o operador F̂ para

resolver mais uma vez a equação de HF ; este processo é realizado até que se obtenha uma

convergência nas soluções e com elas calcula-se as propriedades eletrônicas de interesse.

A resolução das equações de HF para átomos é simpli�cada devido à simetria esférica

do problema. Para sistemas moleculares a situação torna-se mais complexa devido à perda

desta simetria. A descrição de sistemas moleculares é feita então utilizando uma aproximação

de base �nita, onde os orbitais moleculares ψi são escritos como uma combinação linear de

orbitais atômicos (LCAO) conhecidos {ξj}, ou seja:

ψi =
∑
j

Cijξj . (A.14)
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Desta forma, os parâmetros a serem determinados pelo cálculo variacional são os coe�cientes

da combinação, Cij , e a equação de HF pode ser escrita na forma matricial:

FC = SCϵ (A.15)

sendo S a matriz de sobreposição e ϵ uma matriz diagonal. A equação (A.15) é conhecida

como equação de Hartree-Fock-Roothaan [110]. A energia total do sistema, nesta aproxi-

mação, é escrita como:

E =
∑
i

ϵi +
∑
i

∑
j

(2Jij −Kij) + Vnn. (A.16)

em que ϵi são as energias orbitais e Vnn a energia relativa à interação entre os núcleos.

Os métodos HF e HFR possuem limitações; a principal delas é que, devido ao uso de

uma aproximação de partículas independentes ao descrever o sistema com as funções de

onda de um elétron e apenas um determinante de Slater, nem toda correlação eletrônica do

problema é incluída na solução. Isto leva a uma discrepância entre a energia exata E0 (valor

experimental) e a obtida pelo limite do método HF (EHF ). A diferença entre essas energias

é chamada de energia de correlação, ∆Ecorr, e é representada pela equação [46, 60, 61]:

∆Ecorr = E0 − EHF . (A.17)

Existem vários métodos para tratar o problema da inclusão da correlação eletrônica.

São exemplos, a Teoria do Funcional da Densidade (DFT), Método Perturbativo de Moller-

Plesset (MPPT) e o método Interação de Con�gurações (CI).
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Apêndice B

Demonstração do Teorema de

Runge-Gross

Apresentaremos aqui a demonstração do Teorema de Runge-Gross baseada na referência

[89]. Para provar este teorema, deve-se demonstrar que duas densidades ρA(r⃗, t) e ρB(r⃗, t),

que evoluem a partir de um estado inicial comum Ψ0 sob a in�uência de dois potenciais

diferentes νA(r⃗, t) e νB(r⃗, t), são sempre diferentes, se os dois potenciais diferirem a mais de

uma função puramente dependente do tempo, isto é:

νA(r⃗, t) ̸= νB(r⃗, t) + C(t) (B.1)

A primeira hipótese a ser considerada é que os potenciais podem ser expandidos em série de

Taylor em torno do instante t0, isto é:

ν(r⃗, t) =
∞∑
k=0

1

k!

∂kν(r⃗, t)

∂tk
|t0(t− t0)

k

=
∞∑
k=0

1

k!
νk(r⃗)(t− t0)

k. (B.2)

Como νA(r⃗, t) e νB(r⃗, t) diferem a mais de uma função dependente do tempo, os coe�-

cientes da expansão em Taylor νAk (r⃗, t) e ν
B
k (r⃗, t), dados por
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νAk (r⃗, t) =
∂kνA(r⃗, t)

∂tk
|t0 (B.3)

νBk (r⃗, t) =
∂kνB(r⃗, t)

∂tk
|t0 (B.4)

diferem entre si a mais de uma constante, isto é, para um dado k tem-se:

νAk (r⃗, t)− νBk (r⃗, t) ̸= constante (B.5)

A demonstração do teorema de Runge-Gross é feita em dois passos: primeiro mostra-se

que as correntes de densidade jA(r⃗, t) e jB(r⃗, t), correspondentes aos potenciais νA(r⃗, t)

e νB(r⃗, t), são sempre diferentes; depois mostra-se que diferentes correntes de densidades

correspondem a diferentes densidades.

Em geral temos que a corrente de densidade pode ser escrita como:

j(r⃗, t) =
1

2i
[Ψ∗(r⃗, t)∇Ψ(r⃗, t)−∇Ψ∗(r⃗, t)Ψ(r⃗, t)] (B.6)

e obedece a equação de continuidade

∂

∂t
ρ(r⃗, t) = −∇j(r⃗, t), (B.7)

em que ρ(r⃗, t) é a densidade eletrônica.

Para o instante inicial t = t0, temos que a corrente de densidade e a densidade, são

dadas por

jA(r⃗, t0) = jB(r⃗, t0) = j0(r⃗) (B.8)

ρA(r⃗, t0) = ρB(r⃗, t0) = ρ0(r⃗). (B.9)

A evolução temporal das correntes de densidade são dadas pelas equações do movimento

∂

∂t
jA(r⃗, t) = −i

⟨
Ψ(r⃗, t)|[ĵ(r⃗), ĤA(r⃗, t)]|Ψ(r⃗, t)

⟩
(B.10)

∂

∂t
jB(r⃗, t) = −i

⟨
Ψ(r⃗, t)|[ĵ(r⃗), ĤB(r⃗, t)]|Ψ(r⃗, t)

⟩
. (B.11)

Subtraindo uma da outra as equações (B.11) de (B.10), tem-se:

∂

∂t
[jA(r⃗, t)− jB(r⃗, t)] = −i

⟨
Ψ(r⃗, t)|[ĵ(r⃗), {ĤA(r⃗, t)− ĤB(r⃗, t)]}|Ψ(r⃗, t)

⟩
(B.12)
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e calculando em t = t0, obtém-se uma expressão que relaciona a evolução temporal das

diferentes densidades de corrente com os potenciais externos, isto é:

∂

∂t
[jA(r⃗, t)− jB(r⃗, t)]t=t0 = −ρ0∇[νA(r⃗, t)− νB(r⃗, t)]. (B.13)

Os potenciais νA(r⃗, t) e νB(r⃗, t) diferem em t = t0, de forma que o lado direito da equação

(B.13) não se anula; portanto, as densidades de corrente jA(r⃗, t) e jB(r⃗, t) serão diferentes

para um tempo in�nitesimalmente maior que t0. Desta forma estabelece-se um mapeamento

um-a-um entre o potencial dependente do tempo e a densidade de corrente.

O segundo passo é mostrar que densidades de correntes diferentes são provenientes de

diferentes densidades eletrônicas. Para isto, utiliza-se a equação de continuidade aplicada a

ρA(r⃗, t) e a ρB(r⃗, t), subtrai-se estes resultados e diferencia-se em ralação a t, o que leva a:

∂2

∂t2
[ρA(r⃗, t)− ρB(r⃗, t)] = −∇ ∂

∂t
[jA(r⃗, t)− jB(r⃗, t)]. (B.14)

Utilizando a expresssão (B.13) obtém-se

∂2

∂t2
[ρA(r⃗, t)− ρB(r⃗, t)] = ∇[ρ0∇[νA(r⃗, t)− νB(r⃗, t)]], (B.15)

que corresponde à relação entre as densidades de elétrons dependentes do tempo e os poten-

ciais externos dependentes do tempo. Mostrar que o lado direito da equação não se anula é

o mesmo que provar que, se ρA(r⃗, t) e ρB(r⃗, t) são diferentes, os potenciais externos corres-

pondentes são diferentes. Esta prova é feita por reductio ad absurdum(redução por absurdo)

assumindo que o lado direito da equação (B.15) se anula.

De acordo com o teorema de Gauss, a seguinte equação é válida

∫
ρ0(∇(νA − νB))2dr⃗ = −

∫
(νA − νB)∇(ρ0(∇(νA − νB))dr⃗

+

∮
(νA − νB)ρ0∇(νA − νB)dS. (B.16)

Para potenciais reais, a integral de superfície desaparece pois o potencial decai, pelo menos,

como 1
r , e o segundo termo do lado direito desaparece, por suposição. Como o integrando é

não negativo segue-se que, para todo r, tem-se
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ρ0[∇(νA(r⃗, t)− νB(r⃗, t))]2 = 0. (B.17)

Sabendo que ρ0 é não nulo, obtém-se:

[∇(νA(r⃗, t)− νB(r⃗, t))]2 = 0, (B.18)

o que nos leva a

νA(r⃗, t) = νB(r⃗, t))]2 + Constante, (B.19)

que é uma contradição à equação

νA(r⃗, t) ̸= νB(r⃗, t))]2 + C(t). (B.20)

Consequentemente o lado direito da equação (B.15) não se anula e, para potenciais exter-

nos dependentes do tempo, diferentes em t = t0, obter-se-á diferentes densidades eletrônicas

dependentes do tempo, em tempos in�nitesimalmente posteriores a t0. Desta forma o ma-

peamento um-a-um entre as densidades dependentes do tempo e potenciais dependentes do

tempo é estabelecido e, portanto, o potencial e a função de onda são funcionais da densidade,

QED.
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Apêndice C

Noções de Espectroscopia

Este apêndice é baseado nas referências [111, 112, 113]. Nossa compreensão das propri-

edades dos sistemas quânticos baseia-se na equação de Schrödinger não relativística,

ĤΨ = EΨ. (C.1)

Para sistemas atômicos, a solução da equação (C.1) nos fornece um conjunto de autova-

lores e autovetores associados aos estados do sistema. Sistemas moleculares têm mais graus

de liberdade do que átomos; por exemplo, em uma molécula, os átomos constituintes podem

vibrar devido ao potencial de interação e a molécula pode girar e ter um momento de inércia.

Esses graus de liberdade contribuem para o espectro do Hamiltoniano da molécula.

De forma geral, para sistemas moleculares, o espectro do Hamiltoniano Ĥ pode ser

dividido em três componentes, a saber: o espectro eletrônico, o espectro rotacional e o

espectro vibracional. Ao considerar a aproximação de Born-Oppenheimer, é possível separar

o movimento eletrônico do movimento nuclear e, em seguida, o movimento nuclear pode ser

separado em dois movimentos, o vibracional e o rotacional. Estes movimentos podem ser

tratados separadamente de forma que o autovetor Ψ pode ser escrito, utilizando separação

de variáveis, como produto das soluções para cada componente do Hamiltoniano, a saber:

Eletrônico, Vibracional e Rotacional, na forma:

Ψ = ΨeleΨvibΨrot, (C.2)
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e o autovalor da equação (C.1), decorrente desta separação, pode ser escrito como:

E = Eele + Evib + Erot. (C.3)

C.1 Espectroscopia Rotacional

Assim como ocorre com o espectro eletrônico, os níveis de energia rotacional em uma

molécula são quantizados e transições rotacionais puras são permitidas. De forma geral, uma

molécula pode girar em torno de três eixos geométricos e pode ter três diferentes momentos

de inércia, um em relação a cada eixos. O momento de inércia em torno de um eixo é

de�nido como

I =
∑
i

mir
2
i , (C.4)

onde mi é a massa do átomo i, e ri é a distância perpendicular entre este átomo e o eixo. O

sistema de eixos internos de uma molécula é escolhido de maneira que sua origem coincida

com o centro de massa e é rotacionado para que o tensor Momento de Inércia seja diagonal

[112]. Este é o sistema de eixos principais para uma molécula rígida. Os três momentos de

inércia Ix, Iy e Iz podem ser utilizados para classi�car as moléculas em diferentes tipos de

"piões"; os eixos x, y e z são rotulados de acordo com um determinado conjunto de regras

baseadas em simetria molecular [113]. Um sistema de classi�cação adicional que também

é utilizado baseia-se no tamanho dos momentos de inércia. Em particular, o conjunto de

rótulos A, B, e C é escolhido de modo que a desigualdade IA < IB < IC seja satisfeita. Em

termos dos rótulos A, B e C, é convencional classi�car as moléculas em cinco categorias:

• Molécula linear: IA = 0 e IB = IC

• Molécula tipo pião esférico: IA = IB = IC

• Molécula tipo pião simétrico prolato : IA < IB = IC

• Molécula tipo pião simétrico oblato : IA = IB < IC

• Molécula tipo pião assimétrico IA < IB < IC
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É conveniente de�nir as constantes rotacionais, associadas aos rótulos A, B e C, em

termos das componentes dos momenta como:

A =
~2

2IA

B =
~2

2IB
(C.5)

C =
~2

2IC

O estudo da espectroscopia rotacional nos fornece informações valiosas sobre as estrutu-

ras de moléculas. Na realidade, os espectros rotacionais e vibracionais, bem como a teoria de

grupos e a simetria são ferramentas indispensáveis para inferir a estrutura de uma molécula,

a �m de determinar como os átomos em uma molécula estão ligados.
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