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Otimização - Geometria molecular - Funções de base

A resolução da Equação de Schrödinger para a função de onda 
que representa um sistema molecular nos fornece a energia desse 
sistema, permitindo, a partir disso, obter diversas propriedades
importantes, bem como propor mecanismos de reação e estruturas 
de intermediários. Contudo, para sistemas não hidrogeniônicos, não 
é possível obter uma resolução analítica para tal equação, exigindo 
métodos de aproximação para o cálculo bem como para a função de 
onda que descreve o sistema. Nesse trabalho, as funções de onda 
foram aproximadas para combinações de funções mais simples, 
denominadas funções de base. Para obtê-las, foram utilizadas 
funções gaussianas, cujos coeficientes foram otimizados através do 
Método Simplex, seguida do cálculo de afinidade eletrônica e 
energia de ionização para os elementos do segundo período da 
Tabela Periódica.

As funções de onda dos sistemas estudados foram aproximadas 
para combinações de funções do tipo gaussiana, dadas pela 
expressão a seguir:

Sendo N a constante de normalização, x, y e z, coordenadas 
cartesianas, l, m e n expoentes integrais e α o coeficiente da 
gaussiana, objeto da otimização.

Essa otimização foi feita através de um método utilizado em 
programação linear, denominado Simplex, desenvolvido por 
George Dantzig. Ele utiliza o conceito de simplex, um polítopo de 
(N+1) vértices em N dimensões cuja forma varia segundo 
restrições impostas à função. O algoritmo alterou os valores de α a 
cada iteração e com os valores obtidos, foi utilizado o software de 
cálculo Gamess para obter os valores de energia para cada 
conjunto de parâmetros, utilizando o método Hartree-Fock.

Com os valores de energia calculados, foi criada uma 
superfície (politopo) de energia, a qual foi varrida a fim de 
encontrar o ponto mínimo. O conjunto de parâmetros que 
produziram tal ponto mínimo é aquele que mais se aproxima da 
função de onda exata para o sistema, ainda que, como afirma o 
Príncipio Variacional, a energia obtida seja maior do que aquela 
que seria obtida se a função exata fosse utilizada.

Por fim, com as funções já otimizadas, foram calculadas as 
energias de ionização e afinidade eletrônica para os elementos do 
segundo período da Tabela Periódica.
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Tabela 1 – Valores de Energida de Ionização (EI) e Afinidade 
Eletrônica (AE) obtidos com as funções otimizada utilizando método HF
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É possível observar que os valores obtidos, tanto para as energias 
de ionização quanto para as afinidades eletrônicas, apresentam um 
baixo erro relativo com relação ao valor obtido experimentalmente, 
com exceção do Nitrogênio e do Oxigênio. Tal erro pode ser 
justificado pelo fato de que o método Hartree-Fock não apresenta um 
nível de cálculo tão elevado quanto outros métodos. Dessa forma, as 
aproximações realizadas pelo método HF não são tão boas, gerando 
valores mais distantes do esperado. O tamanho das bases utilizadas 
também era pequeno, aumentando o erro relativo para o valor 
calculado. 

As energias de ionização e as afinidades eletrônicas obtidas 
utilizando o método Hartree-Fock (HF) aplicado sobre as funções 
otimizadas, bem como os valores experimentais e os desvios 
relativos, são mostrados na Tabela 1.

Com os valores de energias de ionização e de afinidades 
eletrônicas obtidos com as bases otimizadas, foi possível constatar 
que o método Simplex se apresenta como uma ferramenta 
poderosa na obtenção de conjuntos de funções de base. Para 
avaliar o efeito da correlação eletrônica nos resultados, estamos 
desenvolvendo um estudo utilizando a Teoria do Funcional de 
Densidade.

Os conjuntos de bases gerados também serão aplicados a 
otimizações de geometria molecular, a fim de testar sua aplicação 
em cálculos mais complexos.
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