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Resumo 

 
 O sucesso da metodologia Hartree-Fock, quando aplicada a sistemas com 

poucos átomos, é devido aos muitos efeitos de repulsão eletrônica que podem ser 

inseridos por intermédio de um potencial efetivo apropriadamente escolhido. 

Infelizmente, o tempo necessário para calcular propriedades de estrutura 

eletrônica de sistemas atômicos e moleculares, aumenta exponencialmente com o 

número de funções base. Outra limitação é a quantidade de coeficientes de 

expansão de bases que devem ser otimizados. Dessa forma o cálculo de grandes 

estruturas moleculares ou mesmo uma dinâmica molecular ab initio se torna 

impraticável. Em outras palavras, a principal dificuldade no método do campo 

autoconsistente é encontrar os coeficientes de expansão de bases que minimizam 

a energia do sistema em questão.  Utilizando a técnica dos projetores propusemos 

uma forma de se obter propriedades de átomos e moléculas sem o uso do 

algoritmo do campo autoconsistente (SCF). Assim, algumas propriedades podem 

ser obtidas em tempo computacional consideravelmente menor do que aqueles 

requeridos pelas metodologias usuais. O nosso projeto tem como objetivo a 

redução do tempo computacional em cálculos mecânico-quânticos e para isso 

implementamos quatro novas metodologias: Implementamos o método das q-

Integrais na metodologia DFT como uma aproximação alternativa para o cálculo 

das integrais bieletrônicas com redução de tempo de CPU; desenvolvemos uma 

nova metodologia que pode ser usada para o cálculo de qualquer espécie de 

matriz de sobreposição (𝑆𝜇𝜈) construídas com base nas funções Gaussianas 

cartesianas contraídas, por meio da introdução da função auxiliar exponencial 

generalizada, a qual possibilita a redução do tempo de CPU no cálculo dos 

elementos 𝑆𝜇𝜈; desenvolvemos uma nova metodologia para o cálculo de estrutura 

eletrônica sem o uso do algoritmo SCF. Nessa metodologia a matriz densidade P é 

função da inversa da matriz de sobreposição orbital S; desenvolvemos um método 

alternativo para a obtenção das energias de atração elétron núcleo, repulsão 

eletrônica e energia total no cálculo de propriedades eletrônicas utilizando 

transformações lineares com base na inversa da matriz de sobreposição orbital S. 
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Abstract 

 
The success of the Hartree-Fock methodology, when applied to small 

molecular system, is due to the fact that most effects of the electron-electron 

interaction can be accounted for by means of an appropriately chosen effective 

potential. Unfortunately, the time needed to evaluate electronics properties of 

atoms and molecules, increase exponentially with the number of base functions. 

Another limitation is the amount of basis expansion coefficients that have to be 

optimized to a specific system. So, the calculation of large structures or even an ab 

initio molecular dynamic becomes impracticable. In other words, the main purpose 

of the self-consistent field is to find the basis expansion coefficients that minimize 

the energy of the system in study. Through the projector technique, we propose a 

method of getting properties of atomic and molecular systems without using SCF 

algorithm. Our initial project goal was to seek alternative methods to minimize the 

computational time in quantum-mechanical calculations through the insertion of the 

q-Integrals into the Functional Density Theory. But we find that an additional 

contribution to minimize the computational time could be obtained in terms of 

algebraic structure theory of Hartree-Fock. Therefore, the initial project would be 

an addendum to the current project. In this context, this work has as objective to 

reduce the CPU time in quantum-mechanical calculations and for this, we 

implemented four new methodologies: We implemented the q-Integral method into 

DFT methodologies as an alternative approach to evaluate two-electron integrals 

and to reduce substantially the CPU time; a new method to be used for evaluating 

overlap integrals over contracted Cartesian Gaussian functions, by introducing an 

auxiliary generalized exponential function, which enable to reduce the CPU time on 

the 𝑆𝜇𝜈 calculations; we proposed a new methodology to electronic structure 

calculation without appeal to self-consistency. In this method, the density matrix P 

is function of the inverse of the overlap matrix S; we proposed an alternative 

methodology to evaluate electron-core attraction, electronic repulsion and total 

energies using linear transformations based on inverse of the overlap matrix S. 
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1 Introdução  

 
O desenvolvimento de novos fármacos para o tratamento de doenças, os 

avanços tecnológicos na produção de novos materiais, assim como muitas outras 

virtudes ocasionadas pela ciência são frutos da evolução de modelos e teorias. 

Nesse sentido, tanto o desenvolvimento das técnicas experimentais produz 

resultados que conduzem a novas teorias, quanto, evoluções teóricas acarretam o 

desenvolvimento de novos procedimentos e técnicas experimentais. Neste 

contexto, novas metodologias acopladas a procedimentos computacionais têm 

evoluído de forma a modelar com maior exatidão o comportamento intrínseco da 

matéria.   

A obtenção de resultados plausíveis provenientes dos cálculos 

computacionais depende propriamente de dois fatores principais: um é o nível de 

exatidão do cálculo, o outro é o tempo computacional demandado para a 

execução do cálculo.  Estes dois fatores estão relacionados com as aproximações 

utilizadas nas diversas metodologias. A qualidade dos resultados obtidos nos 

cálculos de propriedades moleculares aumenta, em geral, o tempo computacional.  

Os métodos computacionais aplicados à modelagem molecular podem ser 

divididos basicamente em Molecular Mechanics (MM), Semi-empirical (SE) e 

métodos ab initio Hartree-Fock (HF), pós-HF, Generalized Valence Bond (GVB), 

Density Functional Theory (DFT), etc. No caso da mecânica molecular clássica, 

tem-se um modelo onde a energia potencial de uma molécula pode ser descrita 

por uma soma de termos envolvendo o estiramento da ligação, ângulo, ângulo 

diedral e interações de átomos não ligados. Cada um desses termos tem 

associado uma constante de força. A formulação matemática desses termos 

constitui o desenvolvimento do que se denomina “campo de força”. A 

parametrização do campo de força é a atribuição de valores para as constantes de 

força. Do ponto de vista computacional, os cálculos de MM são extremamente 

rápidos em comparação com os outros métodos, mas há perda na 

representatividade das observáveis físicas quando comparadas com aquelas 

medidas experimentalmente. 
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 Por outro lado, tem-se os métodos SE que usam parâmetros 

experimentais nas aproximações das integrais eletrônicas para reduzir a 

quantidade de integrais a serem calculadas. Isso reflete no tempo computacional 

despendido para a execução do cálculo. As integrais a serem calculadas são, no 

máximo, de dois centros, o que o tempo computacional neste método escalonar 

com O(N2), em que N é o número de funções de base. Os métodos SE estão, 

dessa forma, situados entre os métodos ab initio e a MM, apresentando certo 

compromisso entre a abrangência, qualidade dos resultados e tempo 

computacional para execução do cálculo. Ganham em qualidade em relação à MM 

e no tempo computacional quando comparados com o tempo computacional dos 

métodos ab initio.  

 Os métodos ab initio, por sua vez, são executados com base na solução 

da equação de Schrödinger, com as devidas aproximações, em termos das 

constantes físicas fundamentais, como a constante de Planck, a velocidade da luz 

e a carga do elétron. Os métodos ab initio apresentam resultados bem próximos 

em relação aos valores experimentais, entretanto, exigem um alto custo 

computacional nas aproximações integrais. Isso se deve ao grande número de 

integrais de repulsão eletrônica a serem calculadas. Considerando-se N o número 

de funções de base eletrônicas, o escalonamento em relação ao tempo 

computacional é da ordem de O(N4), nos casos dos métodos HF, e da ordem de 

O(N5)-O(N7) para os métodos pós-HF. No caso do método HF o cálculo de 

estrutura eletrônica se limita a sistemas com menos de 500 átomos pesados.  

Dentro dos métodos ab initio da química quântica como HF e a teoria do 

funcional da densidade (DFT) de Kohn-Sham (KS), a energia ESCF é minimizada 

com respeito a matriz densidade de uma função de onda de um simples 

determinante. Neste contexto, a minimização da energia é realizada com base no 

método do campo autoconsistente (SCF). Este método consiste em uma 

sequência de iterações do tipo Roothaan-Hall1. A matriz de Fock (ou de KS no 

contexto DFT) é reconstruída, em cada iteração, a partir da matriz dos coeficientes 

de expansão orbital obtidos da iteração anterior. A matriz de Fock (ou de KS) é 

diagonalizada e finalmente uma matriz densidade melhorada é determinada dos 
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orbitais moleculares obtidos dessa diagonalização. Entretanto, este esquema 

apresenta frequentemente falhas na convergência. 

Uma alternativa para se resolver o problema de convergência é a 

modificação do processo de minimização pela construção da matriz densidade. 

Dessa forma, a nova matriz densidade é construída não diretamente da última 

matriz densidade gerada pelos orbitais atômicos, mas, de preferência, de uma 

matriz densidade média obtida como a combinação linear das matrizes densidade 

das iterações atuais e anteriores. A matriz densidade média é obtida usando-se o 

método DIIS de Pulay.2 Apesar do sucesso do SCF/DIIS nos cálculos de estrutura 

eletrônica, em alguns casos, o procedimento DIIS também falha na convergência. 

 Com o objetivo de reduzir o tempo de CPU para a execução dos cálculos 

de estrutura eletrônica, incluindo efeitos de correlação eletrônica, propomos 

inicialmente a inserção das q-Integrais na teoria do funcional da densidade. Mas 

verificamos que uma contribuição adicional para a minimização do tempo 

computacional poderia ser obtida do ponto de vista da estrutura algébrica da teoria 

de Hartree-Fock. 

 Nesse sentido, o presente trabalho apresentará quatro novas alternativas 

para o aumento da performance nos cálculos de estrutura eletrônica. As duas 

primeiras se baseiam na utilização das funções q-exponenciais como funções de 

auxílio para o ajuste das integrais monoeletrônicas de sobreposição orbital e das 

integrais bieletrônicas. As duas últimas se baseiam em projeções realizadas na 

matriz de sobreposição orbital S. Este trabalho está organizado com base no 

fluxograma apresentado na figura 1.1. 
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Figura 1.1: Fluxograma referente às novas propostas apresentadas nesse 
trabalho. 

 

A primeira alternativa apresentada neste trabalho é referente à 

implementação das q-Integrais no método DFT. Usualmente, os processos que 

consomem mais tempo computacional são os potenciais coulombianos de campo 

próximo, os cálculos dos potenciais de troca e correlação e a diagonalização da 

matriz de Fock. Naturalmente muitas destas integrais podem ser desconsideradas 

por meio da desigualdade de Schwarz,3 e, com este procedimento, o número de 

integrais bieletrônicas crescerá com 𝑂(𝑁2ln (𝑁)).4 Com a implementação das q-

Integrais no método DFT reduzimos o tempo computacional para a obtenção das 

integrais coulombianas independentemente da base utilizada para o cálculo. 

Para a validação da metodologia foram feitos os cálculos das curvas de 

energia potencial, constantes espectroscópicas rotovibracionais, espectros 
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rotovibracionais, distâncias de equilíbrio interatômicos e hiperpolarizabilidade 

longitudinal estática.  

A segunda proposta baseia-se no ajuste da parte radial da combinação 

linear de Gaussianas primitivas por uma função q-exponencial ou uma q-Morse. 

Dessa forma, considerando-se que na metodologia usual o número de operações 

matemáticas necessárias para calcular os elementos 𝑆𝜇𝜈 cresceria com 𝑂(𝑁𝐺
2), 

sendo 𝑁𝐺 o número de Gaussianas primitivas, a metodologia proposta dependeria 

apenas uma função q-exponencial ou q-Morse. A acurácia desta metodologia para 

calcular as integrais de sobreposição (𝑆𝜇𝜈) foi avaliada na obtenção de 

propriedades moleculares que são consideravelmente sensíveis a pequenos erros 

nos cálculos dos elementos 𝑆𝜇𝜈. 

A terceira proposta implica na obtenção da matriz densidade P, aplicando-

se a técnica dos projetores. Nesse caso, a matriz densidade é obtida pela inversão 

da matriz de sobreposição orbital S e pela matriz Q, sendo esta última definida 

pelo complemento ortogonal do espaço vetorial da matriz densidade. A matriz Q 

está relacionada com o subespaço dos orbitais virtuais. Para a validação da 

metodologia, foram feitos cálculos da matriz densidade para várias moléculas 

diatômicas como também a comparação do tempo de CPU para um número 

crescente de átomos de hélio até a extrapolação dos limites de cálculo do 

programa GAMESS.5 

A última proposta apresentada nesse trabalho é baseada em 

transformações lineares realizadas com base na inversa da matriz de 

sobreposição orbital S. Nesse sentido, a nossa metodologia, provisoriamente 

chamada de S-Hartree-Fock, é um remanejamento algébrico da teoria Hartree-

Fock usual. Para a validação da metodologia, foram realizados cálculos para 

diversas estruturas moleculares. Comparamos, então, as energias totais entre a 

metodologia usual e a nova metodologia. É importante ressaltar que além da 

reprodução das energias totais obtivemos múltiplas soluções para os orbitais 

moleculares da espécie química calculada.  

 Na proposição destas novas alternativas buscamos sempre combinar a 

manutenção da qualidade dos resultados com redução de tempo computacional. 
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 Outro ponto importante é a utilização do algoritmo de busca Generalized 

Simulating Annealing (GSA),6-13 sendo esse um algoritmo robusto de varredura 

global garantimos, dessa forma, a convergência nos cálculos ab initio executados.  

 

 

 

2 Fundamentação Teórica 

  

 Neste capítulo faremos uma breve revisão dos fundamentos da teoria 

quântica e de novas estruturas algébricas aplicadas ao estudo de propriedades 

eletrônicas em sistemas moleculares. 

 

 

2.1 A equação de Schrödinger e os sistemas moleculares 

 

 

A caracterização eletrônica de átomos e moléculas só foi possível após o 

surgimento da mecânica quântica.14-16 Todas as informações contidas em um 

sistema podem ser obtidas resolvendo-se a equação de Schrödinger. Sua forma 

dependente do tempo é descrita da seguinte maneira: 

 

 

 ˆ ( , , , ) ( , , , )H x y z t i x y z t
t


  


 (1)  

 

onde  é a constante de  Planck dividida por 2𝜋 e 𝑖 é o número imaginário. 

Em muitos casos a energia do sistema não varia com o tempo, estes são 

os chamados estados estacionários do sistema. A descrição eletrônica desses 

estados pode ser feita separando-se as variáveis tempo e posição. Assim a 

equação de Schrödinger na sua forma independente do tempo pode ser escrita 

como: 
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�̂�Ψ(𝒓;𝑹) = 𝐸Ψ(𝒓;𝑹) (2)  

 

sendo 

 
              �̂� = �̂� + �̂� (3)  

 

onde Ĥ  é o operador hamiltoniano,  T̂  é o operador da energia cinética, V̂  é o 

operador da energia potencial,  é a função que representa  estado físico do 

sistema e 𝐸 é a energia total do sistema.   

O operador energia cinética pode ser separado nas contribuições dos 

núcleos e dos elétrons da seguinte forma: 

 

 �̂� = �̂�𝑛 + �̂�𝑒 (4)  

 

em que ˆ
nT  é o operador energia cinética dos núcleos e ˆ

eT  o operador energia 

cinética dos elétrons. 

O operador energia potencial também pode ser separado nas 

contribuições de energia potencial entre núcleo-núcleo, núcleo-elétron e elétron-

elétron, as quais dependem das distâncias RAB, riA e rij, respectivamente, conforme 

descrito na figura 2.1. 
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Figura 2.1:  Representação de um sistema de dois núcleos e dois elétrons. 

 

O operador hamiltoniano pode ser escrito, em unidades atômicas, da 

seguinte forma: 

 

 
2 2

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1ˆ
2 2

N K N K N K K K
A A B

i A

i A i A i j A B AA i A i j AB

Z Z Z
H

M r r R       

             (5)  

 

em que os primeiros dois termos da equação correspondem às energias cinéticas 

dos elétrons e dos núcleos e os três últimos às energias potenciais elétron-núcleo, 

elétron-elétron e núcleo-núcleo, respectivamente. A letra A representa os centros 

atômicos, K é o número de núcleos, AM a massa do núcleo do centro atômico A, N 

é o número de elétrons, Z os números atômicos, riA a distância entre o elétron i e o 

núcleo A, rij a distância entre os elétrons i e j e RAB a distância entre os núcleos A 

e B. 
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2.2 Aproximação Born-Oppenheimer 

 

Como dito anteriormente, o sistema é representado pela função de onda 

Ψ a qual depende das coordenadas eletrônicas e nucleares, ou seja, Ψ = Ψ(𝒓;𝑹), 

onde r representa as coordenadas dos elétrons e R  as coordenadas dos núcleos. 

A eq.(2) toma a seguinte forma: 

 

 
�̂�Ψ(𝒓;𝑹) = 𝐸Ψ(𝒓;𝑹) 

 
(6)  

Há certa dificuldade na solução desta equação devido ao acoplamento 

entre o movimento nuclear e eletrônico. Uma alternativa para a solução deste 

problema é a aproximação de Born-Oppenheimer.17 Essa aproximação consiste 

basicamente em desacoplar o movimento eletrônico do movimento nuclear. 

Partindo-se da eq.(5), tem-se de forma simplificada a seguinte expressão: 

 

 �̂� = �̂�𝑁(𝑹) + �̂�𝑒(𝒓) + �̂�𝑒𝑁(𝒓,𝑹) + �̂�𝑁𝑁(𝑹) + �̂�𝑒𝑒(𝒓) (7)  

 

 O termo �̂�𝑒𝑁(𝒓,𝑹) impossibilita a separação do hamiltoniano �̂� em uma 

parte nuclear e uma parte eletrônica. Entretanto, podemos construir a função de 

onda total Ψ(𝒓,𝑹) como um produto de funções dependentes de 𝑹.  

 

 Ψ(𝒓,𝑹) = 𝜓(𝒓;𝑹)𝜒(𝑹) (8)  

 

sendo 𝜓(𝒓;𝑹) dependente exclusivamente da coordenada dos elétrons e 

parametrizada em relação as coordenadas dos núcleos e 𝜒(𝑹) dependente 

unicamente das coordenadas nucleares.  

  Desde que os núcleos têm uma massa muito superior à dos elétrons pode-

se considerar as posições dos núcleos como fixas com relação ao movimento 

eletrônico. Assim, pode-se fixar os núcleos em uma determinada posição 𝑹 e 

resolver a função de onda eletrônica, 𝜓(𝒓;𝑹), a qual depende de 𝑹 de forma 

unicamente paramétrica.  
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 Considerando-se que a energia cinética dos núcleos é muito menor do que 

a energia cinética dos elétrons pode-se, então, desconsiderar esse termo para a 

solução da função de onda eletrônica. Assim o hamiltoniano eletrônico seria 

descrito da seguinte forma: 

 

 �̂�𝑒𝑙 = �̂�𝑒(𝒓) + �̂�𝑒𝑁(𝒓,𝑹) + �̂�𝑁𝑁(𝑹) + �̂�𝑒𝑒(𝒓) (9)  

 

Portanto, energia eletrônica do sistema seria obtida por: 

 

 �̂�𝑒𝑙𝜓𝑒𝑙(𝒓;𝑹) = 𝐸𝑒𝑙(𝑹)𝜓𝑒𝑙(𝒓;𝑹) (10)  

 

Para a obtenção do hamiltoniano nuclear, a energia eletrônica do sistema 

torna-se um potencial efetivo e o hamiltoniano nuclear toma a seguinte forma: 

 

 �̂�𝑛 = �̂�𝑁(𝑹) + 𝐸𝑒𝑙𝑒(𝑹) (11)  

 

onde ˆ
nH  e ˆ

elH  são os hamiltonianos nuclear e eletrônico, respectivamente. 

 

2.3 O Método Hartree-Fock 

 

A solução da parte eletrônica da equação de Schrödinger, equação 

eq.(10), torna-se inexequível para sistemas multieletrônicos devido às limitações 

impostas pelo termo de repulsão intereletrônica. A grande quantidade de integrais 

requeridas e o tempo computacional despendido para a solução deste termo leva 

à inviabilidade do cálculo. Uma solução para este problema foi proposta por 

Hartree18 em 1928. 

 Hartree sugeriu que a parte eletrônica da equação de Schrödinger 

poderia ser resolvida se o termo de repulsão eletrônica pudesse ser dividido em 

componentes monoeletrônicos, ou seja, a solução da equação de Schrödinger 

para um sistema de N elétrons seria descrita por N equações do tipo: 
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1

ˆ ˆ ˆ( ) ( )
N

i Ai i i i i

A

t v ne v ee   


 
   

 
  (12)  

 

em que i  são as funções orbitais monoeletrônicas e representam o i-ésimo 

elétron com energia i , ît  é o operador de energia cinética no i-ésimo elétron, 

 
ˆ ( )A iv ne  o operador de energia potencial entre os núcleos e o i-ésimo elétron e 

ˆ ( )iv ee o operador de energia potencial de repulsão eletrônica. 

 Dessa forma, a energia eletrônica total poderia ser descrita como a soma 

das energias orbitais: 

 𝐸𝑒𝑙 = ∑  

𝑁

   

 (13)  

 

em que N é o número de elétrons e a função de onda total, Ψ(1,2,3,… , 𝑁) seria o 

produto de todas as funções orbitais monoeletrônicas 𝜙
𝑖
, ou seja: 

 

 Ψ(1,2,3,… , 𝑁) = 𝜙 (1)𝜙2(2)𝜙3(3)…𝜙𝑁− (𝑁 − 1)𝜙𝑁(𝑁) (14)  

 

Esta função é conhecida como produto de Hartree ou modelo das 

partículas independentes devido ao fato das funções que descrevem os elétrons 

serem completamente independentes umas das outras. 

Hartree desenvolveu então uma expressão para o termo de repulsão 

eletrônica efetiva na qual a energia de repulsão eletrônica era representada pela 

soma das interações entre cada elétron do sistema e um campo médio gerado por 

um segundo elétron. O termo de repulsão proposto por Hartree é o seguinte: 

 

 

 
 ̂ (𝑒𝑒) = ∑∫

    

   
   

   

 
(15)  
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Como a somatória ocorre em todos os elétrons, as interações ei-ej e ej-ei 

são a mesma contribuição contada duas vezes. Assim, para que as contribuições 

de repulsão eletrônica não sejam consideradas dobradas, a eq.(13) deve ser 

escrita na forma: 

 𝐸𝑒𝑙 = ∑  

𝑁

   

− ∑∫
𝜙 𝜙 

𝑟  

𝑁

 < 

𝑑𝜏  (16)  

 

No entanto, as propostas de Hartree não levam em consideração dois 

requisitos muito importantes para a descrição do sistema, a indistinguibilidade 

eletrônica e a antissimetria. Dessa forma, o produto de Hartree, eq.(14), 

possibilita-se ter elétrons com as mesmas propriedades, ou seja, os mesmos 

números quânticos, o que contraria o princípio da exclusão de Pauli. Este princípio 

estabelece que dois férmions idênticos não podem ocupar o mesmo estado 

quântico simultaneamente, ou numa abordagem mais rigorosa, para dois férmions 

idênticos a função de onda total é antissimétrica, 

 

Ψ(x, y) = −Ψ(y, x) 
(17)  

 

Uma alternativa para solução deste problema foi apresentada em 1930 

por Fock19 e Slater20 na qual propuseram que a função de onda   deveria ser 

escrita na forma de determinante. A função de onda escrita desta forma atenderia 

os critérios de antissimetria e indistinguibilidade eletrônica, exigidos para descrição 

do sistema. 

 

 Teríamos então a função de onda representada da seguinte forma: 

 

 Ψ𝑒𝑙(1,2,3,… ,𝑁) =  
1

√𝑁!
(
𝜙 (1) ⋯ 𝜙 (𝑁)

⋮ ⋱ ⋮
𝜙𝑁(1) ⋯ 𝜙𝑁(𝑁)

) (18)  
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em que 𝜙 é uma função orbital dependente das coordenadas espaciais 𝑥 , 𝑦  e 𝑧  e 

das coordenadas de spin 𝜁 . 

Esse método tornou-se bastante difundido devido à qualidade dos 

resultados obtidos no cálculo de propriedades atômicas e moleculares. 

 Em 1989 Mundim21 generalizou esta metodologia usando propriedades de 

uma álgebra anticomutativa denominada álgebra de Grassmann.22 

A solução das equações de Hartree-Fock, entretanto, só poderia ser 

realizada numericamente para átomos, sendo inviável o cálculo para moléculas 

devido a limitações computacionais. O problema agora se resumia em encontrar a 

fórmula matemática das funções orbitais. 

Uma alternativa foi proposta por Roothaan23 que sugeriu a utilização da 

combinação linear de orbitais atômicos, método desenvolvido por Lennard-Jones 

em 192924, nas equações de Hartree-Fock.  

O método de Lennard-Jones consiste na utilização das funções de ondas 

orbitais atômicas para gerar as funções orbitais moleculares. Este método 

aplicado nas equações de Hartree-Fock ficou conhecido como LCAO (Linear 

Combination of Atomic Orbitals). Sendo assim, os orbitais moleculares resultantes 

são soluções aproximadas da equação Hartree-Fock molecular. Dessa forma, 

assim como a distribuição eletrônica em átomos pode ser descrita por meio de 

orbitais atômicos, o mesmo pode ser feito para moléculas.  

Conhecendo-se a forma como os elétrons estão distribuídos na molécula 

podemos realizar o cálculo de propriedades moleculares como momento de 

dipolo, energia de ionização, afinidade eletrônica, geometria entre outras 

propriedades. 

O método Hartree-Fock é uma das aproximações propostas para a 

solução da equação de Schrödinger, entretanto, outra alternativa seria o método 

DFT, o qual tem-se demonstrado bastante eficiente para o cálculo de estrutura 

eletrônica incluindo efeitos de correlação. Esse método será apresentado na 

próxima seção. 
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2.4 Teoria do Funcional da Densidade (DFT) 

 

A Teoria do funcional da Densidade DFT ( Density Functional Theory) é um 

importante esquema variacional para o estudo de estrutura eletrônica de átomos e 

moléculas. A grande vantagem desse método é substituir as funções eletrônicas 

de muitos corpos, utilizadas nos métodos convencionais, por uma função 

densidade eletrônica, ρ(r). Nesse caso, enquanto a função eletrônica de muitos 

corpos tem 3N graus de liberdade, ou seja, três variáveis espaciais para cada um 

dos N elétrons, a densidade eletrônica ρ(r) depende apenas de três variáveis 

espaciais. Isso resulta em ganho de velocidade computacional e espaço em 

memória. Para se ter uma idéia, considerando-se um sistema qualquer com N 

elétrons, sendo cada elétron descrito por n funções de base, a demanda 

computacional para DFT será da ordem de O(n3) ou O(n4), enquanto que para 

Hartree-Fock aumenta em O(n4) ou O(n5) para técnicas de CI (Configuration of 

Interaction). 

Em muitos casos, a Teoria do Funcional da Densidade tem mostrado 

superioridade onde outras metodologias ab initio não foram eficientes.25-27 

A primeira proposta de utilizar a densidade eletrônica como uma variável 

básica foi feita por Paul Drude, em 1900,28,29 para explicar as propriedades de 

transporte de elétrons nos materiais. Entretanto, apesar desse modelo explicar 

razoavelmente algumas propriedades, como a condutividade térmica à 

temperatura ambiente e o efeito Hall, ele superestima as capacidades caloríficas 

eletrônicas dos metais.  

Outra proposta da utilização da densidade eletrônica como variável básica, 

foi implementada por Thomas e Fermi em 1927.30,31 A originalidade dessa 

proposta consiste na descrição dos sistemas fermiônicos via densidade, ρ(r), em 

vez da utilização da função de onda de muitos corpos.  A energia total, então, 

passa a ser descrita como um funcional da densidade eletrônica, 𝐸[𝜌(𝒓)]. 

 Apesar das limitações em reproduzir as propriedades dos sistemas reais, 

esse modelo foi o precursor da Teoria do Funcional da Densidade. 
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A utilização da densidade eletrônica como variável básica só obteve uma 

fundamentação teórica sólida em 1964 com a publicação de dois teoremas por 

Hohenberg e Kohn.32 Por meio desses dois teoremas foi demonstrado que existe 

um funcional de energia exato da densidade eletrônica. 

 

2.4.1 Os teoremas de Hohenberg e Kohn 

 

Os teoremas de Hohengerg e Kohn fundamentam a descrição de sistemas 

de muitos corpos com base no funcional da densidade eletrônica. Esses teoremas 

estabelecem o seguinte: 

 

Teorema 1 – Para o estado fundamental de um sistema não degenerativo o 

potencial externo 𝑣𝑒𝑥𝑡(𝒓) é um funcional único da densidade eletrônica 𝜌(𝒓), a 

energia total pode ser descrita como o seguinte funcional: 

 

𝐸[𝜌(𝒓)] =  ∫𝜌(𝒓)𝑣𝑒𝑥𝑡(𝒓)𝑑𝒓 + 𝐹[𝜌(𝒓)] (19)  

 

sendo 𝐹[𝜌(𝒓)] um funcional universal da densidade eletrônica.  

O hamiltoniano do sistema pode ser construído tal que, o valor esperado para 

a energia, do estado fundamental, seja encontrado pela minimização da função de 

onda Ψ. Dessa forma, temos: 

 

𝐸[𝜌(𝒓)] = ⟨Ψ|�̂�|Ψ⟩ (20)  

 

O hamiltoniano pode ser descrito como: 

 

�̂� = �̂� + 𝑣𝑒𝑥𝑡 (21)  

 

O hamiltoniano �̂� contém os termos de energia cinética �̂� e energia potencial 

de repulsão eletrônica 𝑣𝑒𝑒, ou seja, 



 16 

 

�̂� = �̂� + 𝑣𝑒𝑒 (22)  

 

Como o operador �̂� é o mesmo para qualquer sistema de N elétrons, o 

hamiltoniano está completamente definido para o número de elétrons N, uma vez 

conhecido o potencial externo 𝑣𝑒𝑥𝑡. A prova que o potencial externo corresponde a 

um único funcional da densidade eletrônica pode ser feita por redução ao absurdo. 

Considerando-se, inicialmente, uma situação hipotética, teríamos, por 

exemplo, uma função densidade 𝜌(𝒓) gerando dois potenciais externos diferentes, 

𝑣 (𝒓) e 𝑣2(𝒓). Como estes potenciais externos determinam os hamiltonianos, 

teremos dois hamiltonianos diferentes, �̂�  e �̂�2. Destes hamiltonianos, também 

obtemos as funções de ondas eletrônicas Ψ  e Ψ2 que reproduzem a mesma 

densidade eletrônica 𝜌(𝒓). Usando-se, do princípio variacional,33 teríamos então, 

 

𝐸 
0 < ⟨Ψ2|�̂� |Ψ2⟩  (23)  

 

Conforme a desigualdade descrita acima, a energia obtida pela aplicação do 

hamiltoniano �̂�  do sistema representado por Ψ2 seria maior do que a energia do 

estado fundamental 𝐸 
0. 

O segundo termo desta desigualdade pode ser escrito como:  

 

⟨Ψ2|�̂� |Ψ2⟩ = ⟨Ψ2|�̂�2|Ψ2⟩ + ⟨Ψ2|�̂� −�̂�2|Ψ2⟩ (24)  

 

Considerando-se que o funcional 𝐹[𝜌(𝒓)] é universal, ou seja, não depende dos 

potenciais externos 𝑣 (𝒓) ou 𝑣2(𝒓), mas somente da densidade eletrônica 𝜌(𝒓), e 

substituindo-se as eqs.(19) e (20) na eq.(24), obtemos, 

 

⟨Ψ2|�̂� |Ψ2⟩ = 𝐸2
0 +∫𝜌(𝒓) [𝑣 (𝒓) − 𝑣2(𝒓)]𝑑𝒓 (25)  

 

Substituindo-se a eq.(25) na desigualdade (23), teríamos a seguinte desigualdade: 
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𝐸 
0 < 𝐸2

0 +∫𝜌(𝒓) [𝑣 (𝒓) − 𝑣2(𝒓)]𝑑𝒓 (26)  

 

Repetindo-se o mesmo procedimento apenas com a mudança dos índices (1 e 2), 

obtemos a seguinte desigualdade: 

 

𝐸2
0 < 𝐸 

0 +∫𝜌(𝒓) [𝑣2(𝒓) − 𝑣 (𝒓)]𝑑𝒓 (27)  

 

Somando-se as eqs.(26) e (27) teríamos então, 

 

𝐸 
0 + 𝐸2

0 < 𝐸2
0 + 𝐸 

0 (28)  

 

Portanto, a possibilidade de dois potenciais externos, 𝑣 (𝒓) ≠ 𝑣2(𝒓), determinarem 

uma mesma densidade eletrônica, deve ser excluída. Caso contrário teríamos o 

resultado absurdo apresentado na desigualdade (28). 

 

 

Teorema 2 – O funcional 𝐸[𝜌(𝒓)], que representa a energia do estado 

fundamental do sistema eletrônico não degenerado, é mínimo para a densidade 

𝜌(𝒓) exata sob a ação de um potencial externo 𝑣𝑒𝑥𝑡(𝒓).  A prova deste teorema 

parte do seguinte princípio: 

Considerando-se que Ψ  seja uma função de onda tentativa, temos, pelo 

teorema 1, que Ψ  determina a função densidade 𝜌 (𝒓) e esta, por sua vez, 

determina o potencial externo 𝑣 (𝒓). Com base no princípio variacional de 

Rayleigh-Ritz temos: 

 

𝐸[Ψ ] = ⟨Ψ |�̂�|Ψ ⟩ = ∫𝜌 (𝒓) 𝑣(𝒓)𝑑𝒓 + 𝐹[𝜌 (𝒓)] = 𝐸𝑣(𝒓)[𝜌 (𝒓)] (29)  
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𝐸[Ψ0] = ⟨Ψ0|�̂�|Ψ0⟩ = ∫𝜌(𝒓)𝑣(𝒓)𝑑𝒓 + 𝐹[𝜌(𝒓)] = 𝐸𝑣(𝒓)[𝜌(𝒓)] (30)  

 

𝐸𝑣(𝒓)[𝜌 (𝒓)] ≥ 𝐸𝑣(𝒓)[𝜌(𝒓)] (31)  

 

Somente quando a função de onda tentativa Ψ  se iguala a função de onda exata 

Ψ0, ou seja, 

 

Ψ = Ψ0 (32)  

 

teremos a igualdade na eq.(31). 

 

2.4.2 O Método de Kohn-Sham (KS) 

 

  A introdução da ideia dos orbitais monoeletrônicos foi o grande avanço 

nesse modelo.  

O desenvolvimento do método de Kohn e Sham34 teve como base o método 

Hartree. Entretanto, diferentemente desses dois últimos, o método KS inclui a 

correlação eletrônica.  

Para descrever o método de KS introduzimos, primeiramente, um sistema de 

referência não-interagente ( 0ee  ) de N partículas. O Hamiltoniano, ˆ
sH , teria, 

então, a seguinte forma, em unidades atômicas: 

 

 
2

,

1ˆ ˆ ˆ ( )
2

N

s s s i s i

i i

H T V r
 

      
 

   (33)  

Nesse hamiltoniano, o termo de repulsão eletrônica não existe.  

Conforme a eq.(19), o funcional da energia é descrito como a soma do 

termo da energia cinética, [ ( )]sT  r  mais o termo referente à energia potencial, 

( )s d   r r r .  



 19 

 

 [ ] [ ( )] ( )s s sE T d      r r r r  (34)  

 

Considerando-se o primeiro teorema de HK, o funcional para o qual o 

princípio variacional [ ] 0sE    gera uma densidade eletrônica ( ) r  exata 

correspondente ao hamiltoniano ˆ
sH .  

As funções monoeletrônicas i  são os “orbitais de Kohn-Sham”, os quais têm 

densidades que somam a densidade exata. Esses orbitais não têm significado 

físico, entretanto, a função densidade eletrônica, que tem significado físico, pode 

ser definida por meio deles.  

 
 

 
2

N

s i

i

     r r  (35)  

 

O procedimento para construir esses orbitais é semelhante ao procedimento 

usado no método Hartree-Fock autoconsistente.  

 

 
21ˆ ( )             i = 1,2,...,N

2
s i i s i i ih    

 
     
 

r  (36)  

 

Utiliza-se um potencial ‘fictício’ para gerar uma densidade eletrônica ( ) r  nas 

eqs.(35) e (36). De acordo com o primeiro teorema de HK esse funcional da 

densidade é único. 

A energia cinética [ ]sT   é dada por: 

 

 
2 21 1

[ ]
2 2

N

s s i s i i i

i i

T             (37)  
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 Organizando os componentes do funcional [ ]HKF  , temos:  

 

 [ ] [ ] [ ] [ ]HK s H xcF T U E           r r r  (38)  

 

onde 

 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]xc HK H s s ee HE F U T T T V U               (39)  

 

Sendo [ ]HU  r  a interação clássica elétron-elétron, a energia de troca e 

correlação [ ]xcE   é descrita de acordo com a eq.(39). Fica evidente nessa 

equação a diferença entre T (energia cinética exata do sistema) e sT  (energia 

cinética de um sistema não interagente) e a parte não-clássica do funcional [ ]eeV  . 

 Considerando-se equação de Euler, 

 

 
[ ] [ ]

( )

HK
ext

E F   
 

 

   
    

r r
r

r
 (40)  

 

sendo   o potencial químico, a eq.(40) pode ser escrita como, 

 

 
[ ]

( )
( )

S
ef

T 
 


 r

r
 (41)  

 

O potencial efetivo de KS é definido por, 

 

 
[ ][ ] ( )

( )
( ) ( )

XCH
ef ext ext XC

EU
d

   
   

 
         

r'
r r r r' r

r r r - r'
 (42)  

com o potencial de troca e correlação xc  r  dado por, 
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[ ]

( )
( )

XC
XC

E 



r

r
 (43)  

 

 

A eq.(26) com a condição d N   r r  é a mesma equação que se obtém da 

DFT convencional quando aplicada a um sistema de elétrons não-interagentes 

movendo em um potencial externo ( ) ( )S ef r r .  

Sendo que o potencial efetivo, ( )ef r , é dependente da densidade eletrônica 

 r , as equações de KS podem ser resolvidas por um procedimento 

autoconsistente, ou seja, resolvendo iterativamente as N equações de KS 

descritas da seguinte forma: 

 

 

 
2

1

1
( )      i = 1,...N      

2
i ef i i i i      

 
     
 

r com   e  (44)  

 

O esquema autoconsistente de KS é formado pelas eqs.(35), (42) e (44). 

As energias monoeletrônicas, provenientes das equações de KS, são dadas 

por:  

 

 
2* 21

( ) ( )
2

i i i i ef id d    
 

       
 

 r r r + r r r  (45)  

 

O funcional da energia cinética fica definido como: 

 

 [ ] ( )
N

s i ef

i

T d        r r r  (46)  

 

A energia total pode, então, ser expressa em função dos autovalores de KS como 

a seguir: 
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 [ ] [ ] ( ) ( )
N

i H XC xc

i

E U E d         r r r  (47)  

onde 

   

 

21
( ) [ ] ( ) ( )

2

N N

i i i ef i S ef

i i

T d             r r r r  (48)  

 
 
 

2.4.3 Funcionais de troca e correlação 

 
 

Um dos grandes problemas na execução dos cálculos DFT são as 

aproximações do termo de troca e correlação 𝐸𝑥𝑐[𝜌(𝒓)].  Para se resolver as 

equações de KS precisa-se de uma forma explícita desses funcionais, entretanto, 

não é conhecida a sua forma analítica. Costuma-se separar o funcional de troca e 

correlação nos termos de troca 𝐸𝑥[𝜌(𝒓)] e correlação 𝐸𝑐[𝜌(𝒓)] da seguinte forma: 

 

 𝐸𝑥𝑐[𝜌(𝒓)] = 𝐸𝑥[𝜌(𝒓)] + 𝐸𝑐[𝜌(𝒓)]    (49)  

 

Existe uma grande quantidade de aproximações para esses funcionais 

disponíveis na literatura. Dentre estas aproximações, a mais simples é a LDA34 

(Local Density Approximation). Nessa aproximação, o sistema não homogêneo é 

dividido em pequenos volumes denominados celas, onde a densidade eletrônica é 

homogênea. O termo 𝐸𝑥𝑐[𝜌(𝒓)] é calculado considerando-se a densidade 
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eletrônica como aquela proveniente de um gás homogêneo, HEG (Homogeneous 

Electron Gas), ou seja: 

 

𝜌 (𝒓) =
𝑁 

𝑉 
 

 

(50)  

tal que, 

𝐸𝑥𝑐
𝐿𝐷𝐴 = ∑ (

𝑁 

𝑉 
)  𝑥𝑐[𝜌(𝒓) ]   (51)  

 

sendo  𝑥𝑐 a energia de troca e correlação por elétron em um gás homogêneo de 

elétrons, 𝜌 (𝒓)  a densidade eletrônica em cada cela, 𝑁  o número de elétrons por 

célula e 𝑉  o volume de cada cela. 

Para 𝑁 → 0 e 𝑉 → 0 temos 𝜌 (𝒓) → 𝜌(𝒓). Assim a eq.(51) poderia ser reescrita 

como: 

 

𝐸𝑥𝑐
𝐿𝐷𝐴 = ∫𝜌(𝒓) 𝑥𝑐[𝜌(𝒓)] 𝑑𝑟   (52)  

 

 O termo de troca  𝑥𝑐[𝜌(𝒓)] pode ser escrito como a soma dos termos de 

troca e correlação: 

 

 𝑥𝑐[𝜌(𝒓)]  =  𝑥[𝜌(𝒓)] +  𝑐[𝜌(𝒓)]   (53)  

 

O funcional  𝑥[𝜌(𝒓)] representa a energia de troca para um gás de elétrons 

homogêneo. Este termo pode ser obtido analiticamente e é dado por: 

 
 

 𝑥[𝜌(𝒓)] =
−3

4
(
3

𝜋
)

1

3
𝜌

1

3(𝒓)   (54)  

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Homogeneous_electron_gas
http://en.wikipedia.org/wiki/Homogeneous_electron_gas
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Já o funcional  𝑐[𝜌(𝒓)] só é conhecido para certos valores da densidade a partir de 

simulações usando o método Monte Carlo Quântico.35 Como a eq.(51) exige  𝑐 

para todos os valores de densidade, então, ajusta-se uma função analítica que 

reproduza os resultados obtidos pelo método Monte Carlo Quântico. Isso leva a 

diferentes aproximações propostas para este termo como, por exemplo, VWN36 

(Vosko-Wilk-Nusair), PZ8137 (Perdew-Zunger), CP38 (Cole-Perdew) e PW9239 

(Perdew-Wang). 

A aproximação densidade local LDA pode ser generalizada de forma a 

incluir o spin sendo, então, definida como LSDA (Local Spin Density 

Approximation). O funcional de Slater40 é um exemplo para esta aproximação. 

 A aproximação LDA é exata quando a densidade eletrônica 𝜌(𝒓) for 

constante, nesse caso, deveria ser limitada a sistemas onde não ocorrem grandes 

variações da densidade eletrônica. Contudo, essa aproximação produz bons 

resultados mesmo em alguns sistemas onde variações significativas ocorrem. No 

entanto, visando tratar sistemas de densidades heterogêneas foi proposta outra 

aproximação, conhecida como GGA (Generalized Gradient Aproximation), a qual 

inclui informações sobre o gradiente de carga eletrônica, ∇𝜌(𝒓). A expressão 

genérica para este funcional pode ser escrita como: 

 

𝐸𝑥𝑐
𝐺𝐺𝐴[𝜌(𝒓)] = ∫𝑓[𝜌(𝒓), ∇𝜌(𝒓)] 𝑑𝒓   (55)  

 

Esses funcionais são construídos com base em considerações teóricas do 

comportamento da densidade eletrônica em situações diversas. Diferentes 

propostas da função 𝑓[𝜌(𝒓), ∇𝜌(𝒓)], algumas ab initio outras empíricas, levam a 

funcionais diferentes como, por exemplo, o modelo BP, o qual utiliza a 

aproximação GGA proposta por Becke41(B) para o funcional de troca e a proposta 

de Perdew39 (P86), para o funcional de correlação. Outro exemplo é o modelo 

LYP42 (Lee, Yang e Parr) cujo funcional de correlação foi ajustado com termos 

local e não local. O modelo BLYP é construído pela combinação funcional de troca 

de Becke com o funcional de correlação de LYP. 
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Em comparação com o método LDA, o método GGA é mais adequado para 

a descrição de propriedades em sistemas com grande variação de densidade 

eletrônica como, por exemplo, a energia de dissociação molecular. 

 Outra aproximação pode ser obtida pela combinação da aproximação GGA 

com o funcional de troca do método HF. Os funcionais obtidos por meio dessa 

combinação são os chamados funcionais híbridos. O funcional BHHLYP, por 

exemplo, é construído pela seguinte combinação: 

 

 

𝐸𝑥𝑐
𝐵𝐻𝐿𝑌𝑃[𝜌(𝒓)] = 0,5 ∗ 𝐸𝑥𝑐

𝐻𝐹 + 0,5 ∗ 𝐸𝑥𝑐
𝐿𝑆𝐷𝐴 + 0,5 ∗ 𝐸𝑥𝑐

𝐵 + 𝐸𝑥𝑐
𝐿𝑌𝑃  (56)  

 

 

2.5  A função exponencial generalizada 

 

 

Nessa sessão faremos uma breve introdução da função exponencial 

generalizada.  A generalização da função exponencial foi proposta por Borges43 

tendo como base a estatística não-extensiva de Tsallis. Esta é definida em termos 

de uma série de Taylor, como se segue da seguinte forma: 

  



N

n

n

nq rQ
n

r
1

1
!

1
1exp  (57)  

em que 

  

 )1n(nq)2q3)(1q2(q1)q(Qn    (58)  

Pode-se demonstrar que a eq.(57) é equivalente a: 

 

𝑒𝑥𝑝𝑞(±𝑟) ≡ 𝑒𝑞
± 

≡ {
[1 ± (1 − 𝑞)𝑟] ( −𝑞)⁄ ,      𝑠𝑒  [1 ± (1 − 𝑞)𝑟]  > 0, (𝑟, 𝑞 ∈  ℜ) 

0,                                            𝑠𝑒  [1 ± (1 − 𝑞)𝑟]  ≤  0                      
 

 

(59)  
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O parâmetro 𝑞 vem da estatística de Tsallis44 definido para um ensemble 

microcanônico, isto é: 

 

𝑆𝑞 = 𝑘
1 − ∑ 𝑝 

𝑞𝑊
 

𝑞 − 1
 (60)  

 

em que 𝑝  são as probabilidades associadas com 𝑊 microestados 

(configurações), 𝑘 é uma constante positiva e 𝑞 é um número real que generaliza 

a estatística usual. 

No limite 𝑞 → 1, a função q-exponencial generalizada, eq.(60), é equivalente 

ao funcional exponencial no limite 𝑞 → 1 e a q-entropia atinge a entropia de 

Boltzmann como a seguir: 

 

 

𝑆 ≡ limS𝑞 =
𝑞→ 

−𝑘∑𝑝 

𝑊

 

𝑙𝑛 𝑝  

 

(61)  

 

Um ponto importante das funções generalizadas é que estas funções são 

mais delocalizadas do que as representações padrão, tornando a função mais (ou 

menos) difusa quando o parâmetro q é maior (ou menor) do que 1, como mostrado 

na  figura 2.2. 
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Figura 2.2: Gráfico das q-exponenciais em função da distância r para diferentes 
valores de q. No caso q = 1 a q-exponencial é equivalente à função exponencial 
usual, representada pelos pontos de cor preta. 

 
 

Atualmente alguns trabalhos em estrutura eletrônica têm sido desenvolvidos 

em nosso grupo como, por exemplo, a generalização de curvas de energia 

potencial,45 para a qual foram propostas as funções q-Rydberg, q-Bond Order e q-

Morse, definidas a seguir: 

 

1

1

([ ], ) 1 exp ( )
m

qRyd qRyd j

e j q

j

V a D a a  


 
    

 
       q-Rydberg (62)  
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'

1

([ ], , ) (exp ( ))
n

qBO j

j q

j

V a a  


                       q- Bond Order (63)  

 

     𝑀𝑞(𝑅𝐴𝐵) ≡ 𝐸𝑞(𝐸𝑞 + 𝜃)                                       q-Morse 

     
(64)  

 

onde qRyd

eD é a energia de dissociação, ja  são constantes, m e n são os graus dos 

polinômios de Rydberg e de Bond Order, respectivamente,  𝜃 é definido como  a 

diferença entre a distância interatômica 𝑟 e a distância interatômica na posição de 

equilíbrio 𝑟0, ou seja, 

 

𝜃 = 𝑟 − 𝑟0 

     
(65)  

Em todas essas aplicações, o uso das funções generalizadas tem 

apresentado resultados satisfatórios que incentivam a continuidade de aplicações 

em problemas de estrutura eletrônica. 

 

 

2.6 O Método Estocástico GSA 

 

Métodos estocásticos podem ser descritos como métodos que atribuem 

valores aleatórios a um conjunto de variáveis independentes, C, de um dado 

sistema em simulações estatísticas. Esses métodos são utilizados para tratar 

problemas de busca de extremos em geral e consistem, basicamente, em realizar 

a otimização direta de uma função custo a partir da geração aleatória de Ct
 em 

cada ciclo t do processo, ou seja, sem a resolução de equações de condição 

necessária de um problema de extremos.  

Uma característica dos métodos estocásticos é a dependência dos valores 

das variáveis independentes, gerados no t-ésimo ciclo, com os valores gerados no 
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ciclo anterior, isto é, Ct = Ct−1 + ΔCt−1, em que ΔCt−1 é um incremento gerado 

aleatoriamente dentro de uma determinada estratégia estocástica. 

O método estocástico GSA generaliza as funções de distribuição de 

visitação, de probabilidade de aceitação e temperatura dos procedimentos CSA46 

(Classical Simulated Annealing) e FSA47 (Fast Simulated Annealing), contendo-as 

como casos particulares. Nesse algoritmo, em lugar de usar uma função de 

distribuição gaussiana ou tipo Cauchy-Lorentz, define-se a seguinte função de 

distribuição: 

 

 
  2 1

[ ( )]
( )

[ ( )] ( 1)

v

v

v

v

d

q

q a

e q

q v

T t
g C c

T t q b C 

 

  

 
(66)  

     

onde as constantes a, b, c, d e são escolhidas convenientemente tais que,

v v

CSA FSA

q qg = 1(ΔC) g (ΔC) e g = 2(ΔC) g (ΔC)   ou seja, 
vqg (ΔC) deve ter os 

seguintes limites 

 
v

v

- ( )

q 2q 1

e
lim g (ΔC) =

[ ( )]

2
qv

v

C  T t  

D

q

  
T t




 (67)  

 

 
v

v
q 1 2 2 2 1 2q 2

( )( 1 2)
lim g (ΔC) =

[ ( ) ΔC ]

v

v

q

D D

q

T tD
 

T t      

   


 (68)  

 

que são as distribuições gaussianas e de Cauchy-Lorentz, respectivamente.  

Substituindo, então, as constantes, a, b, c, d e e, definidas na referência [13], 

tem-se: 
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2 3

1 1

1 2

2
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( )1 21
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q

D
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(69)  

 

Define-se a função probabilidade de aceitação como: 

 

 

1

1
1( ( ) ( ))

1 ( 1)
( )

aq
t t

acc a

E C E C
A q

Tq t





 

   
  .

 (70)  

 

Para  o limite 1aq   tem-se: 

 

 
1( ( ) ( )) / ( )

1
lim t t q

a

E C E C T t

acc
q

A e 


  (71)  

 

que é a função probabilidade de aceitação dos algoritmos CSA e FSA. 

Define-se a função temperatura como: 

 

 

1

0 1

2 1
( )

(1 ) 1

q

q q
T t T

t



 








 
 (72)  

cujos limites  

 
0

1

ln 2
lim

ln(1 )
q

q
T T

t



    e     0

2
lim q
q

T
T

t
 

  

 

(73)  

. 

são as funções temperatura dos procedimentos CSA e FSA, respectivamente. O 

parâmetro 0T  é a temperatura inicial generalizada. 
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No caso do uso do método GSA para a obtenção dos coeficientes de 

expansão orbital C , a matriz aleatória C seria gerada a partir da inversa da 

função qg

, dada na eq.(69) sendo representada por: 

 
1

( ) ( ) ,   i 1,... ,    1,...,n

ij n

n

C B m j n  






    
 

(74)  

sendo n e m o número de linhas e colunas respectivamente.   

 2 3

1 1 1

1 ( ) 1 ...( 1 )
1 ...

! ! !...
n n

n n n A A
B

nA A A

 

  

  

  

  

  

  

           
      

   
  (75)  

 

onde ( )tC  .  
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3 Novas Propostas 

3.1  O Método q-DFT 

 

3.1.1  Introdução 

 

No formalismo HF tradicional as energias coulombianas e de troca são 

calculadas com base nas integrais bieletrônicas de quatro centros (notação 

química): 

 

 
𝐼𝜇𝜈𝜆𝜎 ≡ ⟨𝜇𝜈|𝜆𝜎⟩ = ∬𝜙𝜇(𝑟 )𝜙𝜈(𝑟 )

1

|𝑟 − 𝑟2|
𝜙𝜆(𝑟2)𝜙𝜎(𝑟2)𝑑𝑟 𝑑𝑟2 

 

(76)  

onde 𝑟  refere-se às coordenadas eletrônicas. É fácil ver que há, formalmente,  N4 

integrais a serem calculadas, o que constitui o principal gargalo na metodologia 

HF. 

No formalismo DFT, as integrais coulombianas podem ser tratadas de forma 

completamente diferente das integrais de troca e correlação. Nesse caso, o 

elemento matricial, referente ao termo de Coulomb, pode ser representado como: 

 

 𝐽𝜇𝜈 = ⟨𝜙𝜇(𝑟 )|
𝜌(𝑟2)

𝑟 − 𝑟2
|𝜙𝜈(𝑟 )⟩ (77)  

 

E, no formalismo das integrais de quatro centros, o termo pode ser expresso por: 

 

𝐽𝜇𝜈 = ∑∑𝑃𝜆𝜎

𝑁

𝜎

𝑁

𝜆

⟨𝜇𝜈|𝜆𝜎⟩

= ∑∑𝑃𝜆𝜎

𝑁

𝜎

𝑁

𝜆

∬𝜙𝜇(𝑟 )𝜙𝜈(𝑟 )
1

|𝑟 − 𝑟2|
𝜙𝜆(𝑟2)𝜙𝜎(𝑟2) 𝑑𝑟 𝑟2 

 

(78)  
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em que 𝑁 é o número de orbitais atômicos, 𝑃𝜆𝜎 é a matriz densidade de primeira 

ordem, ⟨𝜇𝜈|𝜆𝜎⟩ são as integrais de repulsão eletrônica nas quatro funções 

gaussianas cartesianas e 𝜇, 𝜈, 𝜆  e 𝜎 são os orbitais atômicos. 

As integrais coulombianas de dois elétrons, no caso de dois centros, são 

representadas em função de distâncias interatômicas, como a seguir: 

 

 

𝐽𝜇𝜈 = ∑∑𝑃𝜆𝜎

𝑁

𝜎

𝑁

𝜆

⟨𝜇𝜈|𝜆𝜎⟩ = ∑∑𝑃𝜆𝜎

𝑁

𝜎

𝑁

𝜆

∬𝜙𝜇
 𝐺𝐹(�⃗� )𝜙𝜈

 𝐺𝐹(�⃗� )
1

|𝑟 − 𝑟2|
𝜙𝜆

 𝐺𝐹(�⃗�2)𝜙𝜎
 𝐺𝐹(�⃗�2)𝑑𝑟 𝑟2 

= ∑∑𝑃𝜆𝜎

𝑁

𝜎

𝑁

𝜆

(∑ ∑∑∑𝑑𝑝𝜇

𝐿𝑡

𝑡  

𝐿𝑠

𝑠  

𝐿𝑞

𝑞  

𝐿𝑝

𝑝  

𝑑𝑞𝜈𝑑𝑠𝜆𝑑𝑡𝜎 ∬𝜙𝑝
𝐺𝐹(�⃗� )𝜙𝑞

𝐺𝐹(𝑟 )
1

|𝑟 − 𝑟2|
𝜙𝑠

𝐺𝐹(�⃗�2)𝜙𝑡
𝐺𝐹(𝑟2)𝑑𝑟 �⃗�2) 

= ∑∑𝑃𝜆𝜎

𝑁

𝜎

𝑁

𝜆

(∑ ∑∑∑𝑑𝑝𝜇

𝐿𝑡

𝑡  

𝐿𝑠

𝑠  

𝐿𝑞

𝑞  

𝐿𝑝

𝑝  

𝑑𝑞𝜈𝑑𝑠𝜆𝑑𝑡𝜎⟨𝜇𝜈|𝜆𝜎⟩) 

 

(79)  

em que CGF são as funções gaussianas contraídas. 

Na eq.(79)(79) para cada elemento matricial 𝐽𝜇𝜈, o número de integrais 

bieletrônicas ⟨𝜇𝜈|𝜆𝜎⟩ escala com L4 (L~Lp~Lq~Ls~Lt). No método das q-Integrais, a 

soma de L4 integrais gaussianas será descrita apenas por uma função, como a 

seguir: 

 

 
𝑞𝐼𝜇𝜈𝜆𝜎(𝑅) = ⟨𝜇𝜈|𝜆𝜎⟩𝑞 ≡ 𝑦0𝜇𝜈𝜆𝜎 + 𝛽𝜇𝜈𝜆𝜎𝑒𝑞𝜇𝜈𝜆𝜎

−𝛼𝜇𝜈𝜆𝜎(𝑅−𝑅𝜇𝜈𝜆𝜎)
𝛾𝜇𝜈𝜆𝜎

(𝑒𝑞𝜇𝜈𝜆𝜎

−𝛼𝜇𝜈𝜆𝜎(𝑅−𝑅𝜇𝜈𝜆𝜎)
𝛾𝜇𝜈𝜆𝜎

− 𝐶𝜇𝜈𝜆𝜎) 
(80)  

 

onde 𝑦0𝜇𝜈𝜆𝜎 , 𝛼𝜇𝜈𝜆𝜎 , 𝛽𝜇𝜈𝜆𝜎 , 𝑞𝜇𝜈𝜆𝜎 , 𝛾𝜇𝜈𝜆𝜎 , 𝑅𝜇𝜈𝜆𝜎  e 𝐶𝜇𝜈𝜆𝜎  são parâmetros ajustados 

com relação a soma das integrais bieletrônicas na forma das gaussianas 

contraídas. 

 A eq.(80) expressa o valor das integrais bieletrônicas como função da 

distância internuclear. Portanto, qualquer integral ⟨𝜇𝜈|𝜆𝜎⟩𝑞 pode ser obtida pela 

inserção da distância internuclear R nessa equação.  Assim, cada elemento 

matricial 𝐽𝜇𝜈
[𝑞]

 é função da distância interatômica por meio das integrais 

bieletrônicas ajustadas: 
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 𝐽𝜇𝜈
[𝑞](𝑅) = ∑∑𝑃𝜆𝜎

𝑁

𝜎

𝑁

𝜆

⟨𝜇𝜈|𝜆𝜎⟩𝑞 (81)  

 

em que N  é o número de linhas e colunas da matriz densidade. 

No caso da molécula H2, os índices 𝜇, 𝜈, 𝜆 e 𝜎, podem assumir unicamente 

dois valores (1 e 2) para um conjunto de bases STO-6G. Para um conjunto de 

base DZV, os índices 𝜇, 𝜈, 𝜆 e 𝜎 podem assumir valores entre 1 e 4. Em geral, as 

somas realizadas nas eqs.(78) e (79) demandam considerável tempo 

computacional, por causa do grande número de termos. 

A energia eletrônica calculada pelo método DFT com a implementação das 

q-Integrais pode ser escrita, em notação matricial, como: 

 

 𝐸𝐷𝐹𝑇 = 𝑡𝑟(𝐏𝐇) + 𝑡𝑟(𝐏𝐉[𝑞]) + 𝑬𝑿[𝐏] + 𝑬𝑪[𝐏] (82)  

 

onde 𝑡𝑟(𝐏𝐇) representa o traço do produto matricial 𝐏𝐇, o qual corresponde ao 

somatório,  

 

𝑡𝑟(𝐏𝐇) = ∑ 𝑃  𝐻  

𝑁𝑜𝑟𝑏

   
   

 

 

(83)  

e 𝑡𝑟(𝐏𝐉[𝑞]) representa o traço do produto matricial 𝐏𝐉[𝑞], o qual corresponde ao 

somatório,  

𝑡𝑟(𝐏𝐉[𝑞]) = ∑ 𝑃  𝐽  
[𝑞]

𝑁𝑜𝑟𝑏

   
   

 

 

(84)  
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em que 𝑁𝑜 𝑏 é o número de orbitais atômicos, 𝐇 é a parte monoeletrônica do 

hamiltoniano, 𝐉[𝑞] as q-Integrais bieletrônicas ajustadas  e os termos 𝑬𝑿[𝐏] e 𝑬𝑪[𝐏] 

são os termos de troca e correlação, respectivamente 

 

 

3.1.2 Detalhes Computacionais 

 

As constantes espectroscópicas rotovibracionais foram calculadas usando 

duas diferentes aproximações. Na primeira estas constantes foram obtidas 

combinando as energias rotovibracionais (𝐸𝜈𝐽), obtidas via equação de 

Schrödinger para o movimento nuclear e a seguinte equação:48 

 

𝐸𝜈𝐽 = 𝜔𝑒 (𝜈 +
1

2
) − 𝜔𝑒𝑥𝑒 (𝜈 +

1

2
)
2

+𝜔𝑒𝑦𝑒 (𝜈 +
1

2
)
3

+ ⋯+ [𝐵𝑒 − 𝛼𝑒 (𝜈 +
1

2
) + ⋯] 𝐽(𝐽 + 1) (85)  

 

em que 𝐵𝑒 =  ℎ 8𝜋2𝑐𝐼𝑒
⁄ ; 𝐼𝑒 denota o momento de inércia; 𝑐 é a velocidade da luz; ℎ 

a constante de Planck, 𝜔𝑒 a frequência de vibracional de equilíbrio, 𝜔𝑒𝑥𝑒 a 

primeira constante anarmônica, 𝜔𝑒𝑦𝑒 a segunda constante anarmônica, 𝛼𝑒 a 

constante de acoplamento rotovibracional e 𝜈 e 𝐽 são os níveis vibracional e 

rotacional, respectivamente. Desta combinação, podemos obter as equações para 

as constantes espectroscópicas rotovibracionais. Para obter as energias 

rotovibracionais, resolvemos a equação de Schrödinger para o movimento nuclear 

usando o método de representação das variáveis discretas (DVR).49 Outra 

metodologia usada para calcular as constantes espectroscópicas foi a de 

Dunham.50 Estas constantes foram obtidas comparando-se a eq.(85) e as curvas 

de energia potencial (CEP) escritas com uma expansão de Taylor próxima às 

distâncias de equilíbrio. Para usar estas aproximações é necessário conhecer as 

formas analíticas das energias eletrônicas para várias configurações nucleares do 

sistema molecular. O melhor ajuste foi obtido usando uma função analítica 

baseada nas coordenadas polinomiais q-Bond Order de décimo grau. 
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 Na presença de um campo elétrico uniforme ( �⃗� ), a energia 𝐸 da molécula 

perturbada pode ser escrita como: 

 

 

𝐸(𝐹) =  𝐸0 − ∑𝜇 

 

𝐹 −
1

2!
∑𝛼  

  

𝐹 𝐹 −
1

3!
∑𝛽  𝑘

  𝑘

𝐹 𝐹 𝐹𝑘 −
1

4!
∑𝛾  𝑘𝑙

  𝑘𝑙

𝐹 𝐹 𝐹𝑘𝐹𝑙 … (86)  

 

 

em que  𝐸0 é a energia da molécula na ausência de um campo elétrico externo e 

𝜇  são os componentes do momento de dipolo permanente; 𝛼   são os 

componentes da polarizabilidade de dipolo; 𝛽  𝑘  são os componentes da primeira 

hiperpolarizabilidade de dipolo e 𝛾  𝑘𝑙  são os componentes da segunda 

hiperpolarizabilidade de dipolo. 

 Os coeficientes de interação da energia de expansão, eq.(86) podem ser 

obtidos diretamente pela estratégia FF com a aplicação do campo elétrico em 

determinadas direções. Assim, as expressões do momento de dipolo 𝜇 , 

polarizabilidade linear 𝛼  , primeira polarizabilidade 𝛽  𝑘 e segunda polarizabilidade 

𝛾  𝑘𝑙  serão expressas por: 

 

𝜇𝑧 =  
8[𝐸(−𝐹𝑧) − 𝐸(𝐹𝑧)] − 𝐸(2𝐹𝑧) − 𝐸(−2𝐹𝑧)

12𝐹𝑧
  

 

(87)  

𝛼𝑧𝑧 =
𝐸(2𝐹𝑧) + 𝐸(−2𝐹𝑧) + 30𝐸0 − 16[𝐸(𝐹𝑧) + 𝐸(−𝐹𝑧)]

12𝐹𝑧2
 

 

(88)  

𝛽𝑧𝑧𝑧 = − {
𝐸(2𝐹𝑧) + 𝐸(−2𝐹𝑧) − 2[𝐸(𝐹𝑧) + 𝐸(−𝐹𝑧)]

2𝐹𝑧3
} 

 

(89)  

𝛾𝑧𝑧𝑧𝑧 = 
4[𝐸(𝐹𝑧) + 𝐸(−𝐹𝑧)] − [𝐸(2𝐹𝑧) + 𝐸(−2𝐹𝑧)] − 6𝐸0

𝐹𝑧4
 (90)  
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A polarizabilidade linear estática longitudinal 𝛼𝑧𝑧 via DFT e a segunda 

hiperpolarizabilidade 𝛾  𝑘𝑙  foram calculadas analiticamente usando o método de 

Campo Finito (FF).51 Essas propriedades moleculares foram obtidas dos cálculos 

FF usando campos de força positivos e negativos na faixa de 0,005 a.u. 

 Todos os ajustes realizados neste trabalho foram obtidos usando um 

procedimento de otimização híbrido. Este procedimento se baseia no método de 

otimização global GSA, no método SIMPLEX52 e nos métodos de Levenberg-

Marquardt.53,54 

O método das q-Integrais foi implementado no software de cálculo de estrutura 

eletrônica GAMESS. Nesse caso, incluímos nesse software um código para a 

obtenção das integrais coulombianas, as quais eram calculadas em função das 

distâncias interatômicas. 

 

 

3.1.3 Resultados e Discussão 

 

Nesta seção serão comparados os resultados dos cálculos de diferentes 

propriedades dinâmicas e eletrônicas, entre o método das q-Integrais, 

implementadas no método DFT, e a metodologia usual DFT. Todos os cálculos 

aqui descritos foram realizados usando o pacote computacional para o cálculo de 

estrutura eletrônica GAMESS. 

Para uma melhor qualidade dos cálculos realizados nesse trabalho, 

utilizamos os parâmetros 𝑦0𝛽𝜇𝜈𝜆𝜎
, 𝛼𝜇𝜈𝜆𝜎 , 𝛽𝜇𝜈𝜆𝜎 , 𝑞𝜇𝜈𝜆𝜎 , 𝛾𝜇𝜈𝜆𝜎 , 𝑅0𝛽𝜇𝜈𝜆𝜎

e 𝐶𝜇𝜈𝜆𝜎 . Estes 

parâmetros são de ajuste da função q-Morse da parte simétrica da matriz 

|
q

  em termos da distância interatômica.55,56 
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3.1.3.1  Distância Interatômica 

 

A figura 3.1 mostra as CEPs para a molécula H2 usando o conjunto de base 

STO-6G e a correspondente q-Integral (q-STO-6G). Também são apresentadas as 

CEPs usando o conjunto de base DZV e o correspondente q-Integral (q-DZV), 

calculadas com o uso potencial de correlação LYP no método DFT. 

 

 

Figura 3.1: Comparação entre as CEPs DZV (triângulo), q-DZV (linha tracejada), 
STO-6G (círculo) e q-STO-6G (linha sólida)  usando o potencial de correlação LYP 
no método DFT para a molécula H2. 
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Pode-se observar nessa figura uma boa concordância entre a q-CEP e a 

CEP calculadas usando ⟨𝜇𝜈|𝜆𝜎⟩𝑞 e ⟨𝜇𝜈|𝜆𝜎⟩, respectivamente.  Como esperado, o 

pequeno desvio entre o método das q-Integrais e o método usual para resolver as 

integrais bieletrônicas não compromete a superioridade da CEP DZV quando 

comparada com a CEP obtida usando o conjunto de base sigle zeta.  

Na tabela 3.1 estão os resultados dos desvios máximo e mínimo e o erro χ2  

entre os cálculos das CEPs obtidas pelos métodos HF, MP2, CCSD e DFT usando 

os conjuntos de base STO-3G, STO-6G e DZV e suas respectivas q-Integrais. 

 

Tabela 3.1:  Erros máximo, mínimo e χ2 (em hartree) entre as CEPs e as 
respectivas CEPs obtidas nos níveis de cálculo HF, MP2, CCSD e DFT/LSDA para 
a molécula H2. 

 
Na aproximação DFT foi empregado funcional LSDA. Com os resultados 

obtidos, usando a metodologia DFT, observou-se a mesma tendência em relação 

aos erros encontrados nas aproximações HF, MP2 e CC. É importante ressaltar 

que a discrepância entre as CEPs não podem ser atribuídas unicamente às q-

Integrais mas também à qualidade dos ajustes da energia eletrônica. Outra 

importante constatação é que os erros diminuem com o aumento da base. Isso se 

deve ao fato das q-funções se ajustarem às funções de Slater. Como as funções 

Nível STO-3G/q-STO-3G STO-6G/q-STO-6G DZV/q-DZV 

 

Erros  

Max. 

(10-5) 

Min. 

(10-7) 

2

(10-9) 

Max. 

(10-5) 

Min. 

(10-7) 

2 . 

(10-9) 

Max. 

(10-5) 

Min. 

(10-7) 

2

(10-9) 

HF+ 7,7 0,52 1,2 3,5 1,9 0,26 1,5 2,2 0,025 

MP2∗ 9,0 2,4 1,4 13 0 1,1 3,0 0 0,043 

CCSD∗ 6,6 1,2 1,0 2,1 9,5 0,14 50 0 0,12 

DFT/ 

LSDA 
2,6 1,2 5,3 1,1 4,8 1,1 6,3 2,7 0,14 

+ Resultados obtidos da referência [55] 

  Resultados obtidos da referência [56] 
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de Slater podem ser descritas como uma combinação linear de gaussianas, 

quanto maior a quantidade de gaussianas para descrever a função de Slater 

melhor a qualidade e, portanto, menor o erro. 

 

 

 Tabela 3.2: Distâncias de equilíbrio otimizadas (em Bohr) do sistema H2 para 
diferentes conjuntos de base obtidas pelos potenciais de BHHLYP, LYP, LSDA, 
VWN e BECKE. 

 
Na  tabela 3.2 são apresentadas a distância de equilíbrio interatômico entre 

o sistema H2, usando as bases STO-3G, STO-6G e DZV e as correspondentes q-

Integrais, calculadas no método DFT, usando os funcionais de troca e correlação 

BHHLYP, LYP, LSDA, VWN e BECKE. 

Os desvios percentuais máximos (mínimos) encontrados entre os valores 

das distâncias de equilíbrio foram: 1,9x10-3% para funcional de troca e correlação 

BHHLYP; 2,0x10-3% (7,5x10-5%)  para o funcional de correlação LYP; 6,1x10-3 

(3,3x10-3%) para o funcional de troca de LSDA 8,1x10-4% (2,9x10-4) para o 

funcional de correlação VWN e 3,8x10-3% (4,2x10-4) para o funcional de troca 

BECKE. 

 

 

3.1.3.2  Transições rotovibracionais 

 
 

A tabela 3.3 lista um conjunto de transições rotovibracionais usando as 

CEPs e as q-CEPs para as diferentes bases. 

Funcional STO-3G q-STO-3G STO-6G q-STO-6G DZV q-DZV 

BHHLYP 1,3619 1,3619 1,3584 1,3584 1,3890 1,3891 

LYP 1,3399 1,3400 1,3367 1,3367 1,3682 1,3682 

LSDA 1,4020 1,4021 1,3984 1,3984 1,4759 1,4760 

VWN 1,3378 1,3378 1,3378 1,3378 1,3521 1,3521 

BECKE 1,3945 1,3946 1,3908 1,3907 1,4253 1,4253 
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Funcional ν J Espectro Rotovibracional 

   STO-3G q-STO-3G STO-6G q-STO-6G DZV q-DZV 

 

 

BHHLYP 

0→1  

0 

5094,92 5094,28 5120,78 5121,40 4347,08 4345,55 

0→2 10043,85 10046,53 10101,19 10102,49 8500,03 8498,38 

0→3 14876,50 14883,85 14963,10 14964,98 12479,01 12477,93 

0→1  

1 

5089,91 5089,39 5115,86 5116,48 4340,66 4339,15 

0→2 10033,04 10035,92 10090,33 10091,61 8486,65 8485,02 

0→3 14859,06 14866,63 14945,34 14947,21 12458,22 12457,15 

 

 

LYP 

0→1  

0 

5386,52 5384,89 5415,23 5415,94 4519,31 4518,49 

0→2 10657,94 10657,56 10724,10 10725,21 8857,63 8856,76 

0→3 15846,69 15848,89 15950,32 15951,84 13035,15 13034,62 

0→1  

1 

5381,65 5380,10 5410,45 5411,16 4512,68 4511,88 

0→2 10647,09 10646,82 10713,19 10714,29 8843,67 8842,81 

0→3 15828,85 15831,19 15932,20 15933,69 13013,37 13012,85 

 

 

LSDA 

0→1  

0 

4713,14 4712,63 4746,23 4746,91 3821,09 3819,94 

0→2 9259,41 9261,03 9325,03 9326,57 7444,21 7443,13 

0→3 13664,02 13667,74 13755,69 13757,76 10890,46 10889,73 

0→1  

1 

4708,26 4709,92 4741,47 4742,15 3815,57 3814,46 

0→2 9249,32 9252,19 9314,92 9316,45 7433,17 7432,13 

0→3 13648,15 13650,15 13739,54 13741,59 10873,99 10873,29 

 

 

VWN 

0→1  

0 

5393,96 5392,26 5393,99 5392,24 4625,80 4624,25 

0→2 10670,95 10670,34 10671,16 10670,33 9070,48 9068,29 

0→3 15862,87 15864,74 15863,43 15864,68 13353,08 13350,79 

0→1  

1 

5388,99 5387,37 5389,01 5387,35 4618,79 4617,24 

0→2 10659,87 10659,39 10660,07 10659,38 9055,59 9053,42 

0→3 15844,70 15846,72 15845,24 15846,66 13329,84 13327,57 

Tabela 3.3:  Espectro rotovibracional (em cm-1) da molécula H2 para diferentes 
conjuntos de base e as respectivas PECs e q-PECs obtidas pelos funcionais 
BHHLLYP, LYP, LSDA e VWN. 
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 As diferenças máximas(mínimas) entre as CEPs e as equivalentes q-CEPs 

( 𝐸(𝜈−𝜈 ,𝐽) =  𝐸(𝜈−𝜈 ,𝐽)(𝑃𝐸𝐶) −  𝐸(𝜈−𝜈 ,𝐽)(𝑞 − 𝑃𝐸𝐶)) considerando-se todos os 

níveis rotovibracionais calculados (𝐽 =0,1 e 𝜈 = 0,1,2,3 ) é:  

 𝐸(0−3,𝐽  ) =  ,5 𝑐 − ( 𝐸(0− ,𝐽  ) = 0,53𝑐 − ) para o nível BHHLYP/STO-3G;  

 𝐸(0−3,𝐽  ) = 1,88𝑐 − ( 𝐸(0− ,𝐽  ) = 0,62𝑐 − ) para o nível BHHLYP/STO-6G;   

 𝐸(0−2,𝐽  ) = 1,65𝑐 − ( 𝐸(0− ,𝐽  ) = 1,0 𝑐 − ) para o nível BHHLYP/DZV;  

 𝐸(0−3,𝐽  ) = 2,34𝑐 − ( 𝐸(0− ,𝐽  ) = 0,2 𝑐 − ) para o nível LYP/STO-3G;  

 𝐸(0−3,𝐽  ) = 1,52𝑐 − ( 𝐸(0− ,𝐽  ) = 0, 1𝑐 − ) para o nível LYP/STO-6G e 

 𝐸(0−2,𝐽 0) = 0,8 𝑐 − ( 𝐸(0−3,𝐽  ) = 0,52𝑐 − ) para o nível LYP/DZV; 

 𝐸(0−3,𝐽  ) = 3, 2𝑐 − ( 𝐸(0− ,𝐽 0) = 0,51𝑐 − ) para o nível LSDA/STO-3G;  

 𝐸(0−3,𝐽  ) = 2,0 𝑐 − ( 𝐸(0− ,𝐽 0, ) = 0,68𝑐 − ) para o nível LSDA/STO-6G e   

 𝐸(0− ,𝐽 0) = 1,15𝑐 − ( 𝐸(0−3,𝐽  ) = 0, 0𝑐 − ) para o nível LSDA/DZV;  

 𝐸(0−3,𝐽  ) = 2,02𝑐 − ( 𝐸(0−2,𝐽  ) = 0,48𝑐 − ) para o nível VWN/STO-3G 

 𝐸(0−3,𝐽  ) = 2,2 𝑐 − ( 𝐸(0−2,𝐽  ) = 0,6 𝑐 − ) para o nível VWN/STO-6G   e  

 𝐸(0−3,𝐽  ) = 2,2 𝑐 − ( 𝐸(0− ,𝐽  ) = 1,55𝑐 − ) para o nível VWN/DZV.  

Os resultados indicam que a diferença entre os espectros rotovibracionais, 

gerados pelas CEPs e as correspondentes q-CEPs, diminuem quando conjuntos 

de base de alta qualidade são utilizados.  

As tabelas 3.4 e 3.5 apresentam, respectivamente, as constantes 

espectroscópicas CEPs e as q-CEPs obtidas por meio do método de Dunham e 

das soluções de Schrödinger nucleares. 
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Tabela 3.4: Constantes espectroscópicas rotovibracionais (em cm-1) da molécula 
H2 obtidas com método de Dunham pelas CEPs e q-CEPs usando os funcionais 
BHHLYP, LYP, LSDA e VWN. 

 
 
  

Funcional  
Bases Utilizadas 

STO-3G q-STO-3G STO-6G q-STO-6G DZV q-DZV 

 

BHHLYP 

Be 64,40 64,40 64,73 64,73 61,90 61,90 

ωe 5274,5

9 

5276,75 5286,1

3 

5285,24 4563,4

6 

4559,93 

ωex

e 

107,55 102,64 96,69 96,64 121,38 119,92 

αe 2,275 2,189 2,092 2,097 2,999 2,978 

 

LYP 

Be 66,52 66,52 66,84 66,84 63,81 63,81 

ωe 5540,4

1 

5540,89 5551,7

9 

5552,02 4723,1

7 

4721,50 

ωex

e 

99,72 96,65 87,82 88,60 119,76 119,10 

αe 2,044 1,994 1,854 1,865 2,999 2,989 

 

LSDA 

Be 60,76 60,76 61,08 61,08 54,83 54,83 

ωe 4917,5

9 

4916,34 4931,7

2 

4930,59 4035,7

3 

4034,88 

ωex

e 

109,38 108,06 101,34 100,62 112,80 111,32 

αe 2,438 2,306 2,226 2,222 2,818 2,790 

 

VWN 

Be 66,74 66,74 66,74 66,74 65,33 65,33 

ωe 5550,1

3 

5550,82 5548,8

5 

5550,94 4831,4

4 

4829,85 

ωex

e 

101,18 98,27 101,19

3 

98,07 123,73 123,09 

αe 2,072 2,019 2,071 2,018 3,028 3,026 
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Tabela 3.5: Constantes espectroscópicas rotovibracionais (em cm-1) da molécula 
H2 obtidas com a solução da equação nuclear de Schrödinger pelas CEPs e q-
CEPs usando os funcionais BHHLYP, LYP, LSDA e VWN. 

 

Os desvios percentuais encontrados, entre as constantes rotovibracionais 

(Be) CEPs e q-CEPs usando o método de Dunham, foram de 0,0% para todos os 

conjuntos de base empregados neste trabalho, dentro da metodologia DFT. Para a 

frequência vibracional de equilíbrio (ωe) usando o método de Dunham este desvio 

percentual foi de 0,041% para a base STO-3G, 0,017% para a base STO-6G e 

0,077% para a base DZV no nível DFT-BHHLYP. Ainda, para a constante ωe, 

usando os funcionais LYP(SLATER)[VWN] esse desvio percentual foi de 

0,009%(0.25%)[0,012%], 0,004%(0,023%)[0,038%] e 0,035%(0,021%)[0,033%] 

para os conjuntos de base STO-3G, STO-6G e DZV, respectivamente. Para a 

primeira constante harmônica (ωexe) o acoplamento rotovibracional (αe), esses 

desvios percentuais foram 4,56% e 3,78%(STO-3G), 0,05% e 0,24% (STO-6G) e 

1,2% e 0,70%(DZV) no nível DFT-BHHLYP, 3,08% e 2,45%(STO-3G), 0,004% e 

0,089%(STO-6G) e 0,035% e 0,55%(DZV) no nível DFT-LYP, 1,21% e 

Funcional  STO-3G q-STO-3G STO-6G q-STO-6G DZV q-DZV 

 

BHHLYP 

ωe 5265,06 5258,17 5278,28 5278,72 4554,74 4553,16 

ωexe 95,60 91,72 87,15 87,03 112,52 111,31 

ωeye 4,94 4,51 3,66 3,63 3,37 3,26 

αe 2,111 2,020 1,955 1,950 2,932 2,916 

 

LYP 

ωe 5529,04 5527,20 5541,13 5542,45 4713,93 4712,04 

ωexe 82,51 79,95 71,83 72,22 106,15 105,51 

ωeye 5,42 5,17 3,99 4,05 3,40 3,34 

αe 1,884 1,829 1,715 1,723 2,959 2,951 

 

LSDA 

ωe 4899,39 4896,04 4927,87 4927,92 4033,87 4032,67 

ωexe 102,32 101,84 98,39 97,95 114,89 113,59 

ωeye 4,16 3,56 3,20 3,11 3,53 3,38 

αe 2,274 2,148 2,093 2,081 2,755 2,730 

 

VWN 

ωe 5537,80 5536,66 5532,10 5531,97 4819,40 4818,58 

ωexe 83,08 83,01 80,67 80,59 105,57 104,83 

ωeye 5,34 5,34 5,11 5,09 3,239 3,18 

αe 1,921 1,923 1,866 1,865 3,069 3,066 
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5,41%(STO-3G), 0,71% e 0,18(STO-6G) e 1,31% e 0,99%(DZV) no nível DFT-

LSDA e 2,88% e 2,56%(STO-3G), 3,09% e 2,56%(STO-6G) e 0,52% e 

0,07%(DZV) no nível DFT-VWN.  

Quando a equação de Schrödinger foi usada, os seguintes desvios 

percentuais foram obtidos para ωe, ωexe, ωeye (a segunda constante harmônica) e 

αe, respectivamente. 0,13%, 4,06%, 8,70, 4,31%(STO-3G) 0,008%, 0,14%, 0,82% 

0,25%(STO-6G) e 0,03%, 1,07%, 3,26%, 0,54%(DZV) no nível DFT-BHHLYP, 

0,03%, 3,10%, 4,61%, 2,91%(STO-3G), 0,02%, 0,54%, 1,50%, 0,47%(STO-6G) e 

0,04%, 0,60%, 1,76, 0,27%(DZV) no nível DFT-LYP, 0,07%, 0,47% 14,42%, 

5,89%(STO-3G), 0,001%, 0,45%, 2,81%, 0,48%(STO-6G) e 0,03%, 1,13%, 4,25%, 

0,91%(DZV) no nível DFT-LSDA, 0,02%, 0,08%, 0,00%, 0,10%(STO-3G), 0,002%, 

0,10%, 0,39%, 0,05%(STO-6G) e 0,002%, 0,70%, 1,82%, 0,10%(DZV) no nível 

DFT-VWN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 46 

3.1.3.3  Polarizabilidade Linear Estática e Segunda 
Hiperpolarizabilidade 

 

A figura 3.2 mostra a dependência do comprimento de ligação em relação à 

polarizabilidade estática longitudinal usando o conjunto de bases STO-6G e DZV e 

suas respectivas q-Integrais. Para este fim, foi usado o potencial de troca e 

correlação LYP. 

 

Figura 3.2: Polarizabilidade linear estática em função do comprimento de ligação 
calculada usando-se as CEPs geradas com as bases DZV (triângulo), q-DZV 
(linha sólida), STO-6G (círculo) e q-STO-6G (linha tracejada), obtidas através dos 
cálculos FF usando-se o funcional de correlação LYP no método DFT. 
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Neste caso, os desvios máximo, mínimo e o erro χ2 entre os comprimentos 

de ligação, com relação a dependência da polarizabilidade linear, usando o 

método das q-Integrais e o método usual são: 2,7x10-4, 1,5x10-7 e 4,4x10-7a.u.; 

7,2x10-4,  8,1x10-7 e  6,9x10-7a.u. nos níveis FF-DFT-LYP/STO-6G(q-STO-6G) e  

FF-DFT-LYP/DZV(DZV), respectivamente. 

Na figura 3.3 estão os valores das dependências da segunda 

hiperpolarizabilidade estática longitudinal do H2 calculado numericamente usando 

o método FF nos níveis de cálculo DFT-LYP/DZV e DFT-LYP/q-DZV. 

 

 

Figura 3.3: Segunda hiperpolarizabilidade longitudinal estática em função do 
comprimento de ligação, calculada usando-se as CEPs geradas com as bases 
DZV (círculo), q-DZV (linha sólida), obtidas através dos cálculos FF usando-se o 
funcional de correlação LYP no método DFT. 
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 Neste caso, os erros máximos (mínimos) e χ2 entre a dependência do 

comprimento de ligação, com relação a segunda hiperpolarizabilidade, usando o 

método q-Integral e o método usual foram 2,7x10-3 e 1,5x10-6 e 4,4x10-7a.u. para 

cálculos FF-DFT-LYP/DZV(q-DZV). 

 

 

3.1.3.4  Tempo de CPU 

 
 
 

Como dito anteriormente o tempo computacional para realização de 

cálculos DFT escalona com O(N3)-O(N4), sendo N o número de funções de base.  

Isto se deve principalmente ao número de integrais bieletrônicas para serem 

calculadas. 

 Com o objetivo de estimar a redução da demanda computacional com a 

implementação da nova metodologia, realizamos o cálculo de algumas integrais 

no formalismo de quatro centros.  

Na figura 3.4 e na figura 3.5 estão os ajustes das integrais bieletrônicas 

⟨𝟏𝒔𝟏𝒔|𝟏𝒔𝟏𝒔⟩ e ⟨𝒑𝒙𝒑𝒙|𝒑𝒙𝒑𝒙⟩ para a molécula de hidrogênio. 
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Figura 3.4: Ajuste da curva tempo de CPU(10-4s) em função do número de 

gaussianas em cada elemento 𝟏𝒔 da integral bieletrônica ⟨𝟏𝒔𝟏𝒔|𝟏𝒔𝟏𝒔⟩. 
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Figura 3.5: Ajuste da curva tempo de CPU(10-4s) em função do número de 
gaussianas em cada elemento 𝒑𝒙 da integral bieletrônica ⟨𝒑𝒙𝒑𝒙|𝒑𝒙𝒑𝒙⟩. 

 
 

Como apresentado na figura 3.4 e na figura 3.5, o tempo computacional 

necessário para realizar o cálculo das integrais bieletrônicas aumenta com O(N4), 

com N sendo o número de funções de base.  Entretanto, com os ajustes 

realizados por meio das q-funções, é necessário realizar o cálculo de uma única 

função como a da eq.(80).  

Para estimarmos a eficiência da metodologia proposta comparamos, com a 

usual, o tempo de CPU necessário para a obtenção das integrais bieletrônicas 

⟨𝟏𝒔𝟏𝒔|𝟏𝒔𝟏𝒔⟩ e ⟨𝒑𝒙𝒑𝒙|𝒑𝒙𝒑𝒙⟩. Os gráficos estão apresentados na figura 3.6 e na 

figura 3.7. 
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Figura 3.6: Comparação do tempo de CPU para a obtenção da integral 
⟨𝟏𝒔𝟏𝒔|𝟏𝒔𝟏𝒔⟩  entre a metodologia proposta (em vermelho)  e a usual (em azul). 
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Figura 3.7: Comparação do tempo de CPU para a obtenção da integral 
⟨𝒑𝒙𝒑𝒙|𝒑𝒙𝒑𝒙⟩ entre a metodologia (em vermelho) proposta e a usual (em azul). 

 
 

Enquanto o tempo de CPU para a execução do cálculo das integrais 

bieletrônicas aumenta com O(N4), o tempo para o cálculo da mesma integral por 

meio das q-Integrais é praticamente constante (0,00625 ∙ 10−4𝑠). Portanto, com o 

uso desse procedimento poderemos obter uma considerável redução do tempo de 

CPU para a obtenção das propriedades atômicas e moleculares. 
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3.1.4 Conclusão 

 Nesta seção, implementamos as q-Integrais no DFT para investigar a 

redução do tempo de CPU para a obtenção das integrais bieletrônicas e a 

acurácia nos cálculos de propriedades moleculares do H2. A importância, neste 

feito, está na redução do tempo computacional para o cálculo das propriedades 

atômicas e moleculares, com inclusão dos efeitos de correlação eletrônica por 

meio do método DFT.  Para este fim, empregamos o método das q-Integrais para 

construir as CEPs para a molécula de H2 e para determinar os níveis 

rotovibracionais e as constantes espectroscópicas da molécula. Além disso, 

determinamos a dependência do comprimento de ligação das propriedades 

eletrônicas e otimizamos a distância interatômica para o sistema molecular 

descrito. Os níveis rotovibracionais, as constantes espectroscópicas, as 

hiperpolarizabilidades longitudinais estáticas e distâncias internucleares 

(otimizadas) obtidas com implementação das q-Integrais na metodologia DFT, 

estão em excelente concordância com aquelas obtidas pelo procedimento usual.  

 Com relação ao tempo computacional, os resultados mostram que a 

aplicação das q-Integrais reduz consideravelmente o tempo computacional, da 

ordem de 105 vezes, para a obtenção das integrais bieletrônicas. No procedimento 

usual, o tempo computacional demonstra um aumento da ordem O(N4), sendo N o 

número de funções de base, enquanto que, com a implementação das q-funções, 

o tempo computacional é praticamente constante (0,00625 ∙ 10−4𝑠) para a 

obtenção de cada integral bieletrônica. Isso reflete no tempo de execução do 

método DFT de forma geral, desde que, essas integrais são as que demandam 

maior tempo de CPU nos cálculos de estrutura eletrônica.  

 É importante ressaltar que, no procedimento usual, existe o problema de 

armazenamento das integrais bieletrônicas. Para o armazenamento dessas 

integrais necessita-se de uma grande quantidade de memória. Entretanto, por 

meio das q-funções, o valor das  integrais bieletrônicas podem ser obtidos 

diretamente a qualquer momento em que for requerido, inexistindo a necessidade 

de armazenamento como nos procedimentos do tipo DSCF (Direct Self Consistent 

Field).   
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3.2 Uma proposta para o cálculo da matriz de sobreposição por 
meio da função exponencial generalizada 

 

3.2.1 Introdução 

 
 

Propomos aqui uma metodologia alternativa para calcular integrais 

eletrônicas. Essa metodologia é computacionalmente mais eficiente quando 

comparada ao procedimento usual. Para avaliar a acurácia deste método no 

cálculo das integrais de sobreposição (𝑆𝜇𝜈), foram calculadas algumas 

propriedades moleculares que são sensíveis a pequenos desvios nos valores 

de 𝑆𝜇𝜈. Neste trabalho, todos os cálculos foram realizados com o conjunto de base 

STO-6G, no nível de cáculo Hartree-Fock. 

Dentre as metodologias de cálculo de estrutura eletrônica ab initio, o 

método Hartree-Fock é o mais comum. Este método é baseado em uma 

combinação linear de orbitais atômicos para a construção de orbitais moleculares 

(LCAO-MO) em um procedimento de campo autoconsistente. Os orbitais 

moleculares são, dessa forma, definidos em termos dos coeficientes de expansão 

linear de n funções de base contraídas determinados variacionalmente. Assim, na 

metodologia usual as funções Gaussianas contraídas são frequentemente 

escolhidas para ser um conjunto de funções de base 𝜙𝜇. Escolhendo-se 

adequadamente os parâmetros de contração pode-se, portanto, utilizar as funções 

de base contraídas como boas aproximações das funções Hartree-Fock. 

As funções de base primitivas, frequentemente escolhidas para os cálculos 

em moléculas poliatômicas, são as funções Gaussianas, 𝜒. A representação 

dessa função em coordenadas cartesianas é da seguinte forma: 

 

𝜒(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝛼) =  𝑁𝑥𝑙𝑦𝑚𝑧𝑛𝑒−𝛼 2
 (91)  

 

em que N é um fator de normalização, 𝛼 é uma constante que esta relacionada 

com a “largura” da curva, 𝑥, 𝑦, 𝑧 são as coordenadas do elétron, l, m e n são 
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índices relacionados com o momento angular orbital e 𝑟 a distância entre elétron e 

núcleo. Funções Gaussianas contraídas (CGTFs) são comumente usadas para 

reduzir o número efetivo de funções nos cálculos HF e pós-HF. 

Um procedimento amplamente utilizado é ajustar a uma função de Slater 

uma combinação linear de funções Gaussianas primitivas.55,56 Nesta metodologia 

a função de orbitais atômicos (𝜙𝜇) é definida como a combinação linear de funções 

Gaussianas como a seguir: 

 

 
𝜙𝜇(�⃗⃗�) = ∑𝑑𝜇 𝜒𝜇 

𝑁𝐺

   

 

 

(92)  

 

  𝜙𝜇(�⃗⃗�)  =  (𝑥 − 𝑥𝐴)
𝑙𝜇(𝑦 − 𝑦𝐴)

𝑚𝜇(𝑧 − 𝑧𝐴)
𝑛𝜇 ∑𝑑𝜇 𝑒

−𝛼 [(𝑥−𝑥𝐴)2+(𝑦−𝑦𝐴)2+(𝑧−𝑧𝐴)2]

𝑁𝐺

   

 
(93)  

em que i varre todas as 𝑁𝐺 funções Gaussianas primitivas 𝜒𝜇 , e 𝑑𝜇  são os 

coeficientes de expansão contraídos. 𝜙𝜇(r) é uma função de base atômica com 

índices de momento angular  𝜇 = 𝑙𝜇 + 𝜇 + 𝑛𝜇, centrados no átomo A localizado 

em, 

 

 
�⃗⃗� = 𝑟 − �⃗⃗�𝐴 = (𝑥 − 𝑥𝐴, 𝑦 − 𝑦𝐴 , 𝑧 − 𝑧𝐴) (94)  

e com expoente orbital 𝛼 . Neste caso, 𝜙𝜇(𝑟) é chamado  de função Gaussiana  

contraída cartesiana. Apesar dos indicadores (𝑙, , 𝑛) não serem propriamente os 

índices de momento angular, é comum representar o momento angular como 

 𝜇 = 𝑙𝜇 + 𝜇 + 𝑛𝜇 para cada primitiva e referir as funções com  𝜇 = 0 como tipo-s, 

 𝜇 = 1 como  tipo p, por analogia aos orbitais atômicos. Por exemplo, muitas vezes 

refere-se a uma primitiva com índices 𝑙𝜇 = 1,  𝜇 = 0 e 𝑛𝜇 = 0 como uma função 𝑝𝑥. 
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Usando a eq.(93) a matriz de sobreposição, em coordenadas cartesianas, é 

definida pela seguinte expressão geral: 

 

 

𝑆𝜇𝜈 = ∫ 𝜙𝜇𝜙𝜈𝑑𝜏
∞

−∞

= ∫ ∑𝑑𝜇 𝜒𝜇 

𝑁𝐺

   

∑𝑑𝜈 𝜒𝜈 

𝑁𝐺

   

𝑑𝜏
∞

−∞

 

= ∑ 𝑑𝜇 𝑑𝜈 

𝑁𝐺

 ,   

∫ 𝜒𝜇 𝜒𝜈 𝑑𝜏
∞

−∞

= ∑ 𝑐𝜇 𝑐𝜈 

𝑁𝐺

 ,   

𝑆   

(95)  

com 

 

            𝑆  = 𝑒
−

𝛼 𝛼 

𝛾  
𝑅𝐴𝐵
2

∫(𝑥 − 𝑥𝐴)
𝑙𝐴(𝑥 − 𝑥𝐵)

𝑙𝐵(𝑦 − 𝑦𝐴)
𝑚𝐴(𝑦 − 𝑦𝐵)

𝑚𝐵(𝑧 − 𝑧𝐴)
𝑛𝐴(𝑧

∞

−∞

− 𝑧𝐵)
𝑛𝐵𝑒−𝛾  (𝑥−𝑥𝑃)2𝑒−𝛾  (𝑦−𝑦𝑃)2𝑒−𝛾  (𝑧−𝑧𝑃)2𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 

 (96)  

em que 

 𝛾  = 𝛼 + 𝛼 , (97)  

 

 �⃗⃗�𝐴𝐵 = �⃗⃗�𝐴 − �⃗⃗�𝐵 = (𝑥𝐴 − 𝑥𝐵 , 𝑦𝐴 − 𝑦𝐵 , 𝑧𝐴 − 𝑧𝐵). (98)  

 

Usando o teorema do produto de Gaussianas, o qual define que o produto 

de duas funções Gaussianas arbitrárias, nos centros A e B, pode ser escrito como 

a função de uma Gaussiana centrada em um ponto intermediário entre A e B, a 

eq.(96) pode ser facilmente resolvida. Algumas dessas integrais são apresentadas 

na tabela 3.6 da próxima seção. 
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3.2.2 Matriz de Sobreposição q-S 

 
Nessa seção descrevemos um procedimento que pode ser utilizado para o 

cálculo das integrais de sobreposição orbital. Os ajustes dessas integrais podem 

ser feitos por meio das q-funções, com o objetivo de se obter uma melhor 

representabilidade das propriedades eletrônicas, como também a redução do 

tempo de CPU.  

O nosso interesse nesse trabalho é estritamente a redução do tempo 

computacional, portanto, as integrais foram ajustadas visando a manutenção da 

qualidade dos resultados com menor tempo de execução de cálculo.  

Neste procedimento, a soma das funções Gaussianas contraídas é ajustada 

por uma função exponencial generalizada57 definida como: 

 

 𝑓(𝑟) = 𝑒𝑞
−𝛼 ≡ [1 − (1 − 𝑞)𝛼𝑟]

1

1 𝑞  (99)  

 

No limite  q → 1, a função q-exponencial, ou  função exponencial generalizada, é 

igual ao habitual exponencial, isto é, 

 

 

 
lim
𝑞→ 

𝑒𝑞
−𝛼 = 𝑒−𝛼  (100)  

em que 𝛼 é uma constante e q é um parâmetro externo para ajustar-se à função 

exponencial usual. A função 𝑓(𝑟) é o tipo de função q-exponencial no qual 

estamos interessados em redefinir as integrais de sobreposição orbital. Neste 

procedimento, a parte radial da combinação linear da Gaussiana primitiva é 

ajustada por uma função q-exponencial (𝐸𝑞) ou uma função q-Morse (𝑀𝑞) 

definidas, respectivamente, como: 
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 𝐺(𝑅𝐴𝐵) = ∑∑𝑐 𝑐 (
𝜋

𝛾  
)

3
2

𝑒
− 

𝛼 𝛼 

𝛾  
𝑅𝐴𝐵
2

𝑁𝐺

   

𝑁𝐺

   

 (101)  

 

 𝐸𝑞(𝑅𝐴𝐵) ≡ 𝛾[1 − (1 − 𝑞)𝛼(𝑅𝐴𝐵 − 𝛿)𝛽]
1

1 𝑞 + 𝜆 (102)  

 

 𝑀𝑞(𝑅𝐴𝐵) ≡ 𝐸𝑞(𝐸𝑞 + 𝜃) (103)  

em que 𝑁𝐺 é o número de funções Gaussianas primitivas contraídas. 

Os parâmetros ajustados para as funções (102) e (103) são os seguintes: 

q 1,24796014716 

𝛽 1,59300206610 

𝛼 0,15396534271 

𝛾 -1,00561836168 

𝛿 0,22733557326 

𝜆 0,01671227470 

𝜃 0,00000457933 

Tabela 3.6: Parâmetros ajustados para as funções (102) e (103). 

 
É importante enfatizar que para calcular cada elemento da matriz de 

sobreposição (𝑆  ) na forma convencional é necessário realizar 𝑁𝐺
2 operações 

matemáticas como representadas na eq.(101), enquanto no novo procedimento é 

necessário realizar apenas uma operação matemática como representado nas 

eqs.(102) e (103). 

No caso do conjunto de base WTBS (Well-Tempered Basis Sets), onde o 

número de funções gaussianas primitivas é 𝑁𝐺 = 20, a quantidade de operações 

matemáticas, como representado na eq.(101), é igual a 400. Para a metodologia 

proposta, é necessário realizar apenas uma operação matemática, como as das 

eqs.(102) e (103), independentemente do tamanho do conjunto de base (𝑁𝐺). 
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Sabe-se que a acurácia da matriz de sobreposição aumenta com o número de 

funções gaussianas primitivas. Em termos de tempo de CPU para calcular cada 

elemento 𝑆  , a vantagem da nova metodologia em comparação com a 

convencional é que nesta o tempo de CPU cresce com 𝑁𝐺 . 

O procedimento de ajuste das q-funções sobre a combinação linear de 

Gaussianas é feito conforme os seguintes passos: 

i) Seleciona-se o par de orbitais 𝜇 e 𝜈 pertencendo a átomos diferentes. 

ii) Usa-se o algoritmo de busca Generelized Simulated Annealing 

(GSA) para encontrar os parâmetros , , , ,  e 𝑞 que ajustam a 

soma das gaussianas, eq.(101), por uma q-exponencial ou q-Morse 

eqs.(102) e (103), respectivamente, para diferentes valores da 

distância interatômica 𝑅𝐴𝐵. 

iii) O procedimento GSA é realizado até o chi-quadrado atingir a 

precisão desejada. Nesse trabalho a precisão estabelecida foi de 

𝜒2 < 10− . O erro chi-quadrado é definido como a soma do quadrado 

da diferença entre ambas as funções para cada distância 𝑅𝐴𝐵, isso é, 

no caso da q-exponencial; 

 

 𝜒𝐸
2 =

1

𝑁
∑[𝐺(𝑅𝑘)− 𝐸𝑞(𝑅𝑘)]

2
𝑁

𝑘  

 (104)  

ou no caso da função q-Morse; 

 

 𝜒 
2 =

1

𝑁
∑[𝐺(𝑅𝑘) − 𝑀𝑞(𝑅𝑘)]

2
𝑁

𝑘  

 (105)  

onde 𝑁 é o número de distâncias interatômicas. 
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Na tabela 3.7 estão as equações matemáticas para a matriz de 

sobreposição usual (segunda coluna) e sua equivalente matriz q-S (terceira e 

quarta colunas). A equação da matriz de sobreposição usual foi obtida integrando 

as eqs.(95) e (96). Os símbolos 𝑆𝜇𝜈 = 𝑆𝑝 ,𝑠 significam: orbital px, pertencendo ao 

átomo A e o orbital s, pertencendo ao átomo B. 

Tabela 3.7: Elementos da matriz de sobreposição orbital obtidos pelo 

procedimento usual e pelos ajustes das funções q-Exponencial e q-Morse.   

 

A segunda coluna contém alguns elementos da matriz de sobreposição no 

caso dos orbitais atômicos s e p. Na terceira e quartas colunas estão os elementos 

equivalentes para a matriz q-S proposta. O mesmo procedimento é aplicado para 

obter os outros termos da matriz S  , como por exemplo S ,  
, obtido simplesmente 

pela mudança das coordenadas atômicas (x − x ) e (y − y ) no elemento de 

matriz S ,  
. 

 Os ajustes demonstraram uma excelente concordância com a metodologia 

usual para os elementos da matriz 𝐒. Como exemplo, apresentamos na figura 3.8 

𝑆𝜇𝜈 Usual overlap matrix 𝑆𝜇𝜈 q-Exponential 𝑆𝜇𝜈 q-Morse 𝑆𝜇𝜈 

𝑆𝑠,𝑠 

 

 

∑𝑐 𝑐 (
𝜋

𝛾  

)

3
2

𝑒
− 

𝛼 𝛼 

𝛾  
𝑅𝐴𝐵
2

𝑁𝐺

 , 

 
                 𝐸𝑞(𝑅𝐴𝐵) 

 

                       𝑀𝑞(𝑅𝐴𝐵) 

 

𝑆𝑠,𝑝 
 

 
(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)∑𝑐 𝑐 (

𝜋

𝛾  

)

3
2 𝛼 

𝛾  

𝑒
− 

𝛼 𝛼 

𝛾  
𝑅𝐴𝐵
2

𝑁𝐺

 , 

 
 

 (𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)𝐸𝑞(𝑅𝐴𝐵)             (𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)𝑀𝑞(𝑅𝐴𝐵) 

 

𝑆𝑝 ,𝑠 

 
−(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)∑𝑐 𝑐 (

𝜋

𝛾  

)

3
2 𝛼 

𝛾  

𝑒
− 

𝛼 𝛼 

𝛾  
𝑅𝐴𝐵
2

𝑁𝐺

  

 

 

  −(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)𝐸𝑞(𝑅𝐴𝐵) 

 

        −(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)𝑀𝑞(𝑅𝐴𝐵) 

 

 

𝑆𝑝 ,𝑝𝑦
 

 
(𝑥𝐵 − 𝑥𝐴)(𝑦𝐴 − 𝑦𝐵)𝜋

3
2 ∑𝑐 𝑐 

𝛼 𝛼 

𝛾  

7
2

𝑒
− 

𝛼 𝛼 

𝛾  
𝑅𝐴𝐵
2

𝑁𝐺

  

 
(𝑥𝐵 − 𝑥𝐴)(𝑦𝐴 − 𝑦𝐵)𝐸𝑞(𝑅𝐴𝐵) 

 

(𝑥𝐵 − 𝑥𝐴)(𝑦𝐴 − 𝑦𝐵)𝑀𝑞(𝑅𝐴𝐵) 

 

𝑆𝑝 ,𝑝 
 

 
∑𝑐 𝑐 [−𝜋

3

2
𝛼 𝛽 

𝛾  

7
2

(𝑥𝐵 − 𝑥𝐴)
2 +

𝜋
3

2

2𝛾  

5
2

] 𝑒
− 

𝛼 𝛽 

𝛾  
𝑅𝐴𝐵
2

𝑁𝐺

 , 

 
 

(𝑥𝐵 − 𝑥𝐴)
2𝐸𝑞1

(𝑅𝐴𝐵)+𝐸𝑞2
(𝑅𝐴𝐵) 

 

(𝑥𝐵 − 𝑥𝐴)
2𝑀𝑞1

(𝑅𝐴𝐵)+𝑀𝑞2
(𝑅𝐴𝐵) 
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a curva do elemento de sobreposição do orbital 1  do oxigênio com o orbital 2   

do carbono em função da distância (em u.a.), para a metodologia usual e para as 

metodologias com base nas funções q-exponenciais e q-Morse. 

 

Figura 3.8: A curva representa o elemento da matriz de sobreposição usual 𝐒𝐩𝐱 ,𝐬 e 

seu equivalente q-𝐒𝐩𝐱,𝐬, onde os orbitais 𝟐𝐩𝐱 e 𝟏𝐬 pertencem aos átomos de 

carbono e oxigênio, respectivamente. Os cálculos foram feitos usando o conjunto 
de base STO-6G. 

 

No caso, o erro chi-quadrado é 𝝌𝟐 = 𝟏, 𝟓𝟐 × 𝟏𝟎−𝟗. Isto confirma a excelente 

qualidade dos ajustes dessas funções. Entretanto, é importante ressaltar que a 

elevada qualidade dos ajustes, não implica propriamente em cálculos altamente 

precisos das propriedades atômicas e moleculares. Nesse sentido, alguns testes 

são necessários para confirmar a eficiência da nova metodologia proposta. 
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3.2.3 Resultados e Discussão 

3.2.3.1  Dissociação molecular 

 

Comparam-se aqui, as energias de dissociação calculadas usando dois 

diferentes métodos para a obtenção das integrais de sobreposição; o 

procedimento usual e a nova proposta. Na nova proposta as integrais de 

sobreposição foram ajustadas por duas diferentes funções, isto é, a função q-

exponencial e a função q-Morse. Na figura 3.9 estão esboçadas as curvas das 

energias de dissociação do sistema molecular H2 calculado usando ambos os 

procedimentos. 

 

Figura 3.9: Curvas de energias de dissociação (H2 sistema molecular) obtidas da 
matrizes de sobreposição usual, q-exponencial e q-Morse. 
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3.2.3.2  Dependência do tamanho molecular 

 

A tabela 3.8 contém as energias eletrônicas totais calculadas para 

diferentes moléculas de álcoois usando-se as matrizes de sobreposição usual, q-

Morse e q-exponencial. As energias calculadas para os álcoois com os ajustes q-

Morse e q-exponencial demonstram uma boa aproximação com relação energia 

obtida pela metodologia usual. Entretanto, a função q-Morse mostrou-se mais 

precisa para descrever a soma das Gaussianas primitivas. 

 

 

Sistema 

molecular 

Energia Eletrônica Total (em Hartree) 

Usual 𝑆𝜇𝜈 q-Morse 𝑆𝜇𝜈 q-Exponencial𝑆𝜇𝜈 

Metanol -114,640939 -114,640426 -114,640382 

Etanol -153,600700 -153,600040 -153,599802 

Propanol -192,557039 -192,556274 -192,555768 

Butanol -231,513235 -231,512390 -231,511629 

Pentanol -270,468681 -270,468311 -270,467250 

Tabela 3.8: Energia eletrônica total para álcoois em cadeia crescente. As energias 
foram calculadas pelos métodos q-Morse, q-Exponencial e usual. 

 

Na figura 3.10 estão os erros absolutos, em 𝑘𝑐 𝑙 ∙   𝑙− , entre as energias 

do método usual e q-Morse definido como: 

 𝐸 = 𝐸𝑞 𝑜 𝑠𝑒 − 𝐸 𝑠  𝑙. (106)  
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Figura 3.10 - Erros absolutos entre as energias q-Morse e o procedimento usual 
para álcoois de diferentes tamanhos moleculares. 

 

Apesar do aumento do erro acompanhar o aumento do número de átomos, 

os efeitos de propagação desse erro não afeta consideravelmente a qualidade dos 

cálculos dentro dos limites ab initio.  

Para a molécula de butanol, a qual possui 42 elétrons, a diferença entre as 

energias obtidas pelo método usual e o método q-Morse foi de 0,53 𝑘𝑐 𝑙 ∙   𝑙− . 

Os erros toleráveis para os cálculos referentes a sistemas químicos com no 

máximo 40 elétrons, por exemplo, a energia de formação de uma molécula, estão 

em torno de 1 𝑘𝑐 𝑙 ∙   𝑙− , portanto, o método demonstra uma qualidade 

satisfatória para a realização dos cálculos de propriedades moleculares.  



 65 

 

Outros exemplos, como a expansão de cadeias carbônicas de 

hidrocarbonetos, figura 3.11, e de álcoois, figura 3.12, corroboram a eficiência do 

ajuste e a manutenção da qualidade dos cálculos executados.  

 

 

 

Figura 3.11: Cálculo da energia total para um número crescente de átomos de 
carbono em hidrocarbonetos alifáticos não ramificados para o método usual, q-
Morse e q-Gaussian. 
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Figura 3.12: Cálculo da energia total para um número crescente de átomos de 
carbono em álcoois alifáticos não ramificados para o método usual, q-Morse e q-
Gaussian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67 

 

3.2.3.3  Tempo de CPU 

 
Nas seções 3.2.3.1 e 3.2.3.2, discutimos sobre a qualidade dos resultados 

obtidos por meio da nova metodologia. No entanto, o principal objetivo dessa 

metodologia é a redução de tempo de CPU.  

A seguir faremos uma a comparação entre os tempos necessários para o 

cálculo das integrais usando o método usual, q-Morse e q-Exponencial no caso de 

um número crescente de funções gaussianas primitivas. Para tanto, utilizamos um 

processador AMD Turion(tm) Dual-Core Mobile M500 2.2 GHz para a obtenção do 

elemento 𝑆𝑠−𝑝 
 da matriz de sobreposição orbital. Os resultados estão 

apresentados na tabela 3.9. 

 

Número de 
gaussianas 
primitivas 

Metodologias 

Usual qExp qMorse 

1 0,02002880 0,02002716 0,02003098 

2 0,08011520 0,02003098 0,02002716 

3 0,15021601 0,02002716 0,02003098 

4 0,26037440 0,03004456 0,03004074 

5 0,37053281 0,02002716 0,02003098 

6 0,54077756 0,02003098 0,02002716 

7 0,74106550 0,02002716 0,02003098 

8 0,97139692 0,02003098 0,02002716 

9 1,22175670 0,03004074 0,02002716 

10 1,51217461 0,02003098 0,03004456 

11 1,84264946 0,02002716 0,02003098 

12 2,19315386 0,02003098 0,02002716 

13 2,57370090 0,02002716 0,02002716 

14 2,97427654 0,03004456 0,02003098 

15 3,37485313 0,02002716 0,02002716 

16 3,85554314 0,02002716 0,03004456 

17 4,37629318 0,02003098 0,02002716 

18 4,91707039 0,02002716 0,02003098 

19 5,47787666 0,03004456 0,02002716 
20 6,09877014 0,02002716 0,02003098 

Tabela 3.9:  Tempos de CPU, para a obtenção da matriz 𝑺𝒔−𝒑𝒙
, com um número 

crescente de gaussianas para as metodologias q-Morse, q-Exponencial e usual. 
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Sendo N o número de funções primitivas, o tempo computacional para a 

execução do cálculo dos elementos da matriz de sobreposição orbital 𝑆  , cresce 

com O(N2) na proposta usual, enquanto que, na nova proposta, o tempo para o 

cálculo de 𝑆   é uma constante (0,00625 ∙ 10−  ). Esses resultados podem ser 

visualizados na figura 3.13. 

 

Figura 3.13 – Gráfico do tempo de CPU, para a obtenção da matriz 𝑺𝒔−𝒑𝒙
, em 

função do número de gaussianas para as metodologias q-Morse e q-Exponencial 
e usual. 

 
Estes resultados comprovam a eficiência do método para a obtenção da 

matriz de sobreposição orbital 𝑆.   
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3.2.4 Conclusão 

 
Nesta seção, investigamos uma metodologia alternativa para o cálculo das 

integrais de sobreposição orbital. Os resultados indicam claramente que o 

procedimento de cálculo da matriz de sobreposição orbital 𝑺 é acurado o suficiente 

para ser implementado nos cálculos de mecânica quântica. Os erros oriundos dos 

ajustes das funções estão em torno de 0,53𝑘𝑐 𝑙 ∙   𝑙− , o que é um resultado 

satisfatório dentro de um limite de 1 𝑘𝑐 𝑙 ∙   𝑙− .  

 A vantagem do procedimento, quando comparado ao procedimento usual, 

é a redução do tempo computacional para o cálculo da matriz 𝑺. Para cada 

elemento 𝑆  , no método proposto, o tempo computacional é constante 

(aproximadamente 0,00625 ∙ 10−  ), enquanto que, na metodologia usual, o tempo 

computacional cresce com o quadrado do número de gaussianas primitivas, 𝑁𝐺
2. 
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3.3 A técnica dos projetores aplicada à Teoria Quântica 

 

3.3.1 Introdução 

 

Os métodos usuais do tipo HF-SCF estão limitados a cálculos de sistemas 

moleculares que contém no máximo 500 átomos pesados. Esta limitação deve-se 

à necessidade de armazenamento das integrais eletrônicas cuja dimensão cresce 

com a quarta potência do número de funções de bases atômicas. No nosso caso, 

esta dimensão cresce com o quadrado do número de funções de bases atômicas.  

A seguir, introduziremos uma metodologia alternativa para cálculo de 

estrutura eletrônica. Esta metodologia é baseada na técnica dos projetores e está 

relacionada com a inversão da matriz de sobreposição orbital 𝑺 para obtenção da 

matriz densidade 𝑷.  

 

  

3.3.2 Projeções no espaço ortogonal e tangente 

 
 
 A técnica de projetores foi proposta por Amaral e Pitanga,58 com o objetivo 

de tratar sistemas clássicos lagrangianos e hamiltonianos restritos. A metodologia 

foi estendia para a mecânica quântica por Pitanga e Mundim59 para a realização 

de cálculos de dinâmica quântica de sistemas holonômicos e não-holonômicos.  

 Para a aplicação da técnica dos projetores deve-se existir um vetor espaço 

local gerado pelas condições de restrição, as quais serão definidas a seguir. 

 Na aproximação usual Hartree-Fock-Roothaan (HF-LCAO) o orbital 

molecular 𝜓  é definido como uma combinação linear de orbitais atômicos ou 

funções de base 𝜙𝜇, i.e. 
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 𝜓 = ∑𝐶 𝜇𝜙𝜇

𝑘

𝜇  

 (107)  

 

 

 Os elementos 𝐶 𝜇 da matriz 𝑪 são os coeficientes de expansão das bases 

atômicas, 𝑘 é o número de bases atômicas, 𝜙 e 𝑖 o número de orbitais 

moleculares, 𝜓. 

 

A matriz 𝑪 deve satisfazer a seguinte equação de vínculo; 

 

 𝑪†𝑺𝑪 = 𝑰  (108)  

 

onde 𝑺 e 𝑰 são as matrizes de sobreposição e identidade, respectivamente. 

 Se tivermos um conjunto de funções {𝜙𝜇}, que não são ortogonais a matriz 

sobreposição será dada por; 

 

 𝑆𝜇𝜈 = ∫𝜙𝜇
∗(𝑟)𝜙𝜈(𝑟)𝑑𝑟     (109)  

 

 

 Definindo a matriz densidade como 𝑷 em termos dos coeficientes de 

expansão orbital por; 

  

 𝑃𝜇𝜈 = 𝑛 ∑ 𝐶𝜇 
∗ 𝐶 𝜈

𝑁𝑂𝑀

 

           𝑛 = 0, 1  𝑢 2 (110)  

 

onde 𝑁𝑂  é o número de orbitais moleculares, n o número de elétrons em cada 

orbital molecular, podendo assumir os valores, 0 para orbitais virtuais, 1 para 

camada aberta e 2 dois para camada fechada. Neste contexto, a energia Hartree-

Fock do estado fundamental será dada por 
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 𝐸 = ∑∑2𝐶𝜇 𝐶𝜈 

 

𝐻𝜇𝜐

𝜇𝜐

+
1

2
∑∑∑2𝐶𝜇 𝐶𝜈 

 

∑2𝐶𝜆 𝐶𝜎 

 

(⟨𝜇𝜐|𝜆𝜎⟩ −
1

2
⟨𝜇𝜎|𝜆𝜐⟩)

𝜆𝜎𝜇𝜐

 (111)  

 

ou em termos da matriz densidade 𝑷, 

 

 𝐸 = ∑𝑃𝜇𝜐𝐻𝜇𝜐

𝜇𝜐

+
1

2
∑∑𝑃𝜇𝜐𝑃𝜆𝜎 (⟨𝜇𝜐|𝜆𝜎⟩ −

1

2
⟨𝜇𝜎|𝜆𝜐⟩)

𝜆𝜎𝜇𝜐

 (112)  

 

em que ⟨𝜇𝜐|𝜆𝜎⟩ são as integrais de dois elétrons e 𝐻𝜇𝜐 a soma das integrais de 

energia cinética 𝑇𝜇𝜐 e as integrais de atração elétron-núcleo 𝑉𝜇𝜐. 

 Multiplicando-se o lado esquerdo da eq.(107) pela matriz 𝑪, o lado direito da 

mesma equação, pela transposta conjugada 𝑪†, obtemos e seguinte equação: 

 

   𝑪𝑪†𝑺𝑪𝑪† = 𝑪𝑪†  (113)  

 

Conforme a eq.(110), a matriz densidade 𝑷, para um sistema de camada fechada, 

é definida como: 

 

𝑷 = 2 𝑪𝑪† (114)  

 

Substituindo esta equação na eq.(113) temos, 

 

𝑷

2
𝑺
𝑷

2
=

𝑷

2
 

 

(115)  

 

 

Rearranjando-se os termos obtemos, então, a seguinte condição de vínculo; 
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 𝑷𝑺𝑷 = 𝟐𝑷 (116)  

 

 Infelizmente, essa condição não é suficiente. Entretanto, sabemos que o 

número de elétrons de um sistema pode ser calculado pela integral da função 

densidade eletrônica, 𝜌(𝒓), 

 

𝑁 = ∫𝜌(𝒓)𝑑𝒓 (117)  

 

 A função densidade pode ser representada, por meio dos orbitais 

moleculares Ψ  da seguinte forma: 

 

𝜌(𝒓) = 𝑛∑Ψ (𝒓)Ψ (𝒓)

𝑘

 

         𝑛 = 0,1  𝑢 2 (118)  

 

sendo k o número de orbitais moleculares e n o número de ocupação orbital. 

Dessa forma, o número de elétrons seria dado por: 

 

𝑁 = 𝑛∫∑Ψ 
∗(𝒓)Ψ (𝒓)

𝑘

 

𝑑𝒓 (119)  

 

 Como cada orbital molecular, Ψ , pode ser representado pela combinação 

linear de orbitais atômicos 𝜙𝜇, teríamos, 

 

 

Ψ = ∑𝐶𝜇 𝜙𝜇(𝒓)

𝑘

𝜇

 (120)  

 

A eq.(119) pode, então, ser reescrita como: 

 



 74 

𝑁 = 𝑛∑∑∑𝐶𝜇 
∗ 𝐶𝜈 

𝑙

𝜈

𝑙

𝜇

𝑘

 

∫𝜙𝜇
∗(𝒓)𝜙𝜈(𝒓)𝑑𝒓 (121)  

 

sendo 𝑙 o número de coeficientes de expansão orbital em cada orbital molecular. 

 A integral da eq.(121) representa justamente os elementos da matriz de 

sobreposição orbital 𝑺, ou seja: 

 

 

𝑆𝜇𝜈 = ∫𝜙𝜇
∗(𝒓)𝜙𝜈(𝒓)𝑑𝒓 (122)  

 

 

Substituindo a eq.(122) na eq.(121)(121) temos 

 

𝑁 = 𝑛∑∑∑𝐶𝜇 
∗ 𝐶𝜈 

𝑙

𝜈

𝑙

𝜇

𝑘

 

𝑆𝜇𝜈 (123)  

 

Para simplificar, o número de elétrons, para um sistema de camada fechada seria 

então 

 

𝑁 = ∑𝑃𝜇𝜐𝑆𝜇𝜐

𝜇𝜐

 (124)  

 

Calculando-se o traço do produto da matriz densidade 𝑷 pela matriz de 

sobreposição orbital 𝑺, teríamos, 

 

𝑇𝑟(𝑷𝑺) = ∑𝑃𝜇𝜐𝑆𝜇𝜐

𝜇𝜐

 (125)  
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Como os termos do lado direito das eqs.(124) e (125) são idênticos, podemos 

concluir que o traço do produto da matriz densidade 𝑷 pela matriz de sobreposição 

orbital 𝑺 é igual ao número de elétrons no sistema, ou seja, 

 

 𝑇𝑟(𝑷𝑺) = 𝑵 (126)  

 

 Esses vínculos garantem a restrição do subespaço de busca ao espaço dos 

orbitais moleculares ortonormalizados. 

 Introduzimos, então, os projetores 𝑫 e 𝑸 definidos nos espaços ocupados e 

virtuais, respectivamente, satisfazendo as seguintes relações. 

 

 𝑫 =
𝟏

𝟐
𝑷𝑺  (127)  

 

 
𝑫𝟐 = 𝑫  (128)  

 

 𝑸 = 𝑰 − 𝑫  (129)  

 

 𝑸𝑫 = 𝟎  (130)  

 

 A figura 3.14 é uma representação das matrizes 𝑫 e 𝑸, as quais projetam 

as propriedades físicas no espaço tangente e ortogonal, respectivamente. 
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Figura 3.14: 𝑫 está projetado no espaço tangente, subespaço dos orbitais 

moleculares e 𝑸 está projetado no espaço ortogonal,  subespaço dos orbitais 
virtuais. 

  

 Substituindo-se a eq.(127) na eq.(129) e muliplicando-se por 𝑺−𝟏 e 

rearranjando-se os termos temos: 

 

 𝑷 = 𝟐𝑺−𝟏 − 𝟐𝑸𝑺−𝟏  (131)  

 

 Dessa forma, a matriz densidade 𝑷 pode ser obtida como uma função da 

inversa da matriz de sobreposição 𝑺 e da matriz 𝑸. Para um caso particular, onde 

𝑸 = 0, temos um conjunto completo de orbitais moleculares preenchidos. Nesse 

caso a eq.(112) pode ser reescrita como a energia E em função da inversa da 

matriz de sobreposição orbital 𝑺; 

 

 𝐸 = 2∑𝒮𝜇𝜐
− 𝐻𝜇𝜐

𝜇𝜐

+ 2∑∑𝒮𝜇𝜐
− 𝒮𝜆𝜎

− (⟨𝜇𝜐|𝜆𝜎⟩ −
1

2
⟨𝜇𝜎|𝜆𝜐⟩) 

𝜆𝜎𝜇𝜐

 (132)  

 

 É importante ressaltar que nessa metodologia alternativa, para o cálculo de 

estrutura eletrônica, não é necessário usar nenhum tipo de método iterativo, como, 

por exemplo, o do campo autoconsistente (SCF), que é computacionalmente 

dispendioso e tem problema no processo de convergência. 
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 Propomos então, com a aplicação da técnica dos projetores, uma nova 

metodologia para o cálculo de estrutura eletrônica sem a utilização do método do 

campo autoconsistente. 

 De forma idêntica à metodologia usual, todas as integrais monoeletrônicas  

⟨𝜇|𝐻|𝜇⟩, de sobreposição  ⟨𝜇|𝜐⟩ e bieletrônicas ⟨𝜇𝜎|𝜆𝜐⟩ são calculadas. Entretanto, 

na nova metodologia, a matriz densidade é obtida diretamente pela inversão da 

matriz 𝑺, como descrito na eq.(131)(117).  Para os casos onde 𝑸 = 𝟎, a energia 

eletrônica total do sistema é calculada de acordo com a eq.(132).  

 O fluxograma, apresentado na figura 3.15, mostra as rotas de cálculo para 

a metodologia usual e para a metodologia proposta neste trabalho. 

 
 

 

Figura 3.15: Comparação entre as etapas de execução dos cálculos de estrutura 
eletrônica da metodologia usual e daquela proposta neste trabalho. 
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3.3.3 Resultados e Discussão. 

 

 Alguns cálculos foram executados e excelentes concordâncias com o 

método autoconsistente usual foram encontradas. Entretanto, é importante 

ressaltar que, no atual estágio de desenvolvimento da metodologia só é possível a 

descrição da estrutura eletrônica e o cálculo das forças de van der Waals em 

gases nobres ou sistemas onde todos os orbitais moleculares estão 

completamente preenchidos.  

 Os cálculos oriundos da metodologia usual, com base no campo 

autoconsistente (SCF), foram realizados pelo programa PCGAMESS. Os cálculos, 

com base na nova proposta, foram executados por um programa desenvolvido 

pelo nosso grupo, sem a utilização do método autoconsistente. Todos os cálculos 

foram feitos em nível Hartree-Fock STO-6G. O sistema escolhido para testar a 

nova metodologia é constituído por átomos de hélio.  Foi calculado o tempo de 

CPU (em segundos) de uma quantidade crescente de átomos de hélio, usando-se 

o programa PCGAMESS com o objetivo de obter a matriz densidade. O mesmo foi 

feito com a metodologia alternativa com dois algoritmos de inversão de matriz 

diferentes, o algoritmo de Gauss-Jordan e o algoritmo de Cholesky.  
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As curvas esboçadas na figura 3.16 mostram uma enorme diferença no 

tempo de CPU adotando-se diferentes metodologias. O tempo de CPU para o 

PCGAMESS é superior quando comparado à metodologia proposta com base na 

inversão da matriz de sobreposição 𝑺.  O algoritmo de Gauss-Jordan demonstrou 

ser muito mais rápido até aproximadamente 600 átomos, acima disso o algoritmo 

de Cholesky demonstra ser mais eficiente.  

Os ajustes das curvas da figura 3.16 mostram que com o algoritmo de 

Cholesky o método escala com um fator de 2,12124, tabela 3.10. Isto significa que 

o método é mais apropriado para tratar sistemas com grande quantidade de 

átomos a despeito dos outros citados. O tempo computacional despendido nos 

Figura 3.16 – Gráfico ln do tempo de CPU versus ln do número de átomos de 

hélio usando o programa PCGAMESS e a nova metodologia baseada nos 
métodos de inversão de matriz de Gauss-Jordan e Cholesky. 
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cálculos executados pelo PCGAMESS é maior em comparação com a 

metodologia de inversão da matriz sobreposição S.  

 

Coeficientes da curva 

y=a + bx 

Metodologia 

Gauss-Jordan Cholesky PCGAMESS 

a -14,4319 -11,9373 -8,78155 

b 2,51317 2,12124 2,53133 

Tabela 3.10: Coeficientes das curvas ln-ln do tempo de CPU versus o número de 

átomos com diferentes metodologias referentes à figura 3.16. 

 

 Com base nesses resultados fica evidente a superioridade desta nova 

proposta ao tratar de sistemas com grandes quantidades de átomos, superando, 

por exemplo, o limite de cálculo do programa PCGAMESS.   

Essa metodologia também pode ser aplicada a sistemas que possuem 

multiplicidades resultantes de distribuição eletrônica em todos os orbitais 

moleculares. Um exemplo seria a molécula CO com multiplicidade 7. Nesse caso, 

como tratamos de um caso de camada aberta, a matriz densidade será a soma de 

𝑷𝜶 + 𝑷𝜷. A eq.(131) torna-se então: 

 

𝑷 = 𝑺−𝟏 − 𝑸𝑺−𝟏 

 
(133)  

 Nesse caso, não existem orbitais virtuais, logo a matriz densidade pode ser 

obtida simplesmente invertendo-se a matriz de sobreposição orbital, 𝑺, ou seja, 

𝑷 = 𝑺−𝟏.  Adotando-se como exemplo as molécula de monóxido de carbono, CO, 

realizamos os cálculos com base STO-6G no nível Hartree-Fock, com 

multiplicidade 7 e comprimento de ligação igual a 1,4700110 Å. Obtemos assim, 

os resultados apresentados na figura 3.17 da matriz de sobreposição 𝑺, a matriz 

densidade 𝑷, e a matriz 𝑺−𝟏.  
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Molécula: CO - Multiplicidade 1 
_______________________________________________________________ 
   Matriz de Sobreposição Orbital 𝑺  (GAMESS)  

   1,00000    

   0,24323   1,00000    

   0,00000   0,00000   1,00000    

   0,00000   0,00000   0,00000   1,00000    

   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   1,00000    

   0,00000   0,02019   0,00000   0,00000   0,03463   1,00000    

   0,01565   0,24176   0,00000   0,00000   0,31607   0,23114   1,00000    

   0,00000   0,00000   0,12055   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   1,00000    

   0,00000   0,00000   0,00000   0,12055   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   1,00000    

  -0,02660  -0,23606   0,00000   0,00000  -0,27755   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   1,00000 

__________________________________________________________________ 

Matriz Densidade 𝑷 (GAMESS) 

                 1                  2             3                4                 5                6                7               8               9              10 

1  C   1  S   1,067421 

2  C   1  S  -0,286710   1,240538 

3  C   1  X   0,000000   0,000000   1,014747 

4  C   1  Y   0,000000   0,000000   0,000000   1,014747 

5  C   1  Z  -0,033829   0,212163   0,000000   0,000000   1,253794 

6  O   2  S  -0,008106   0,054296   0,000000   0,000000   0,058771  1,060846 

7  O   2  S   0,065177  -0,375035   0,000000   0,000000  -0,460641  -0,276785   1,299223 

8  O   2  X   0,000000   0,000000  -0,122330   0,000000   0,000000  0,000000   0,000000   1,014747 

9  O   2  Y   0,000000   0,000000   0,000000  -0,122330   0,000000  0,000000   0,000000   0,000000   1,014747 

10  O   2  Z  -0,048673   0,344103   0,000000   0,000000   0,397169  0,028913  -0,214647   0,000000   0,000000   1,190168 

__________________________________________________________________ 

Matriz 𝑺−𝟏 

   1,06742    

  -0,28671   1,24054    

   0,00000   0,00000   1,01475    

   0,00000   0,00000   0,00000   1,01475    

  -0,03383   0,21216   0,00000   0,00000   1,25379    

  -0,00811   0,05430   0,00000   0,00000   0,05877   1,06085   

   0,06518  -0,37504   0,00000   0,00000  -0,46064  -0,27679   1,29922   

  -0,00000  -0,00000  -0,12233  -0,00000  -0,00000  -0,00000  -0,00000   1,01475   

  -0,00000  -0,00000  -0,00000  -0,12233  -0,00000  -0,00000  -0,00000  -0,00000   1,01475   

  -0,04867   0,34410  -0,00000  -0,00000   0,39717   0,02891  -0,21465  -0,00000  -0,00000   1,19017 

 

Figura 3.17: Matriz de sobreposição orbital 𝑺, matriz densidade 𝑷 e matriz 𝑺−𝟏. 
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  Como pode-se observar a matriz 𝑺−𝟏 é idêntica à matriz densidade obtida 

pelo método convencional. Substituindo, então, 𝑃𝜇𝜐 por 𝑆𝜇𝜐
−  na eq.(112), a energia 

pode ser calculada da seguinte forma. 

  

𝐸 = 2∑𝑆𝜇𝜐
− 𝐻𝜇𝜐

𝜇𝜐

+ 2∑∑𝑆𝜇𝜐
− 𝑆𝜆𝜎

− (⟨𝜇𝜐|𝜆𝜎⟩ −
1

2
⟨𝜇𝜎|𝜆𝜐⟩) 

𝜆𝜎𝜇𝜐

 (134)  

 

Outra vantagem nessa metodologia esta relacionada com o cálculo das 

integrais bieletrônicas. Com base na eq.(134) e conhecendo-se de antemão a 

matriz densidade, podemos obter uma considerável redução na quantidade de 

integrais bieletrônicas a serem calculadas. Isso se deve ao grau de esparsidade 

da matriz densidade, ou seja, quanto maior a quantidade de zeros na matriz 

densidade, menor a quantidade de integrais bieletrônicas serão necessárias para 

o cálculo da energia total. Como exemplo, realizamos o cálculo da matriz 

densidade de um conjunto de 100 átomos de neônio com base STO-6G. Desse 

cálculo obtivemos 220.716 zeros em 250.000 elementos da matriz densidade, ou 

seja, 88,2% dos elementos dessa matriz são iguais a zero. Como cada átomo de 

neônio tem 500 orbitais, e cada orbital do neônio é representado por 6 gaussianas, 

seria necessário realizar o cálculo de 81.000.000.000.000 integrais. 

 Analisando-se os termos entre parênteses da eq.(134), conclui-se que as 

condições necessárias para que fosse realizado o cálculo das integrais 

bieletrônicas ⟨𝜇𝜐|𝜆𝜎⟩ e ⟨𝜇𝜎|𝜆𝜐⟩ seriam as seguintes: 𝑆𝜇𝜐
− ≠ 0  e 𝑆𝜆𝜎

− ≠ 0 ou 𝑆𝜇𝜎
− ≠ 0 

e 𝑆𝜆𝜐
− ≠ 0. Caso uma dessas duas condições ocorra, as duas integrais devem ser 

calculadas. Nesse caso, voltando ao exemplo do conjunto de átomos de neônio, 

teremos então 29.284 elementos da matriz densidade diferentes de zero.  A partir 

desse valor, sabemos que existem 29.2842 possibilidades de combinação de 

elementos 𝑆𝜇𝜐
−  com elementos 𝑆𝜆𝜎

− . Também sabemos que na ocorrência dessa 

condição duas integrais do tipo ⟨𝜇𝜐|𝜆𝜎⟩ e ⟨𝜇𝜎|𝜆𝜐⟩ devem ser calculadas. Também 

sabemos que cada orbital 𝜇, 𝜐, 𝜆 e 𝜎 é representado por seis gaussianas primitivas. 

Assim, teríamos que calcular no máximo 2 ∙ 64 ∙ 2 .2842, ou seja, 
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2.222.776.484.000 integrais bieletrônicas. De outra forma, eliminaríamos 

78.777.223.520.000 de integrais bieletrônicas do cálculo de estrutura eletrônica. 

Assim, reduzimos a quantidade de integrais bieletrônicas a serem 

calculadas, como também o tempo de busca da matriz densidade, o que demanda 

um considerável tempo computacional. 

 

3.3.4 Conclusão e Perspectivas  

 

A metodologia proposta, com base na inversão da matriz de sobreposição 

orbital, apresentou superioridade com relação ao tempo computacional gasto na 

execução dos cálculos.  

Como a matriz densidade 𝑷 é obtida através da inversão da matriz de 

sobreposição orbital 𝑺, não é necessário um procedimento autoconsistente para a 

obtenção da matriz 𝑷. Dessa forma, o tempo de execução do cálculo fica 

praticamente vinculado ao tempo de inversão de matriz.  

Nos cálculos executados para um conjunto crescente de átomos de hélio, o 

procedimento se mostrou bastante eficiente na obtenção da matriz densidade. 

Nesse caso, apesar dos procedimentos de cálculos da matriz densidade se 

mostrarem mais rápidos do que aqueles realizados no programa PCGAMESS, 

vale lembrar que esse código já está completamente otimizado do ponto de vista 

computacional, incluindo a desigualdade de Schwarz, bem como simetria e 

armazenamento de dados. O nosso algoritmo ainda não foi otimizado para tal 

procedimento. Outro aspecto importante é a redução da quantidade de integrais 

bieletrônicas a serem calculadas. No exemplo apresentado, reduzimos a 

quantidade de integrais em 78.777.223.520.000, ou seja, 97,3%.  

 Para todos os sistemas onde a matriz 𝑸 é igual a zero, ou seja, 

aglomerados de gases nobres e sistemas sem orbitais virtuais, a solução para a 

obtenção da matriz densidade é única.  Neste caso a metodologia se apresenta 

bastante promissora para a aplicação no estudo de grandes aglomerados nos 

quais os métodos atuais demonstram limitação para o cálculo. O tempo gasto na 
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inversão da matriz 𝑺 escalona de forma quadrática com o tamanho do sistema. Em 

relação aos casos onde 𝑸 é diferente de zero, espera-se encontrar por meio da 

simetria do sistema ou condições de vínculos relacionados ao subespaço dos 

orbitais virtuais a extensão do método para o tratamento de todos os sistemas 

moleculares. Algumas propostas são apresentadas na seção de anexos. 

É importante ressaltar que, como essa metodologia depende apenas da 

inversão da matriz de sobreposição orbital 𝑺, qualquer avanço nas técnicas atuais 

de inversão de matriz influenciará diretamente na velocidade de execução dos 

cálculos de estrutura eletrônica, dentro dessa nova metodologia. 
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3.4  S-Hartree-Fock 

 

3.4.1 Introdução 

 

 Nessa nova proposta, visamos encontrar a matriz densidade por meio de 

projeções de Rm em Rn, com m ≥ n, sendo m a dimensão do subespaço dos 

coeficientes de expansão orbital e n o subespaço da matriz densidade. 

Adicionalmente, não usamos a condição de ortogonalização dos orbitais 

moleculares, sendo que esta não é condição necessária para a minimização da 

energia total do sistema. Alguns trabalhos têm sido realizados nesse sentido.60,61 

Entretanto, estes métodos também apresentam falhas na convergência. Com a 

utilização do algoritmo GSA como ferramenta de busca na nossa proposta 

metodológica, visamos encontrar as múltiplas soluções provenientes da não 

ortogonalização dos orbitais moleculares, como também, resolver o problema de 

convergência. Dessa forma, para a obtenção das propriedades dos sistemas 

atômicos e moleculares realizados neste trabalho, não recorremos ao uso do 

método SCF.  

O método SCF requer um considerável tempo de CPU para a realização 

dos cálculos de estrutura eletrônica. Assim, qualquer metodologia que encontre as 

propriedades relativas à estrutura eletrônica de átomos e moléculas, em tempo 

viável, é de vital importância para o estudo de sistemas com quantidades cada vez 

maiores de átomos. 

Como esta metodologia é parte de um código computacional mais amplo 

que será desenvolvido pelo nosso grupo, resolvemos chamá-la provisoriamente de 

método S-Hartree-Fock. Este método é, então, um remanejamento algébrico da 

teoria Hartree-Fock.  

 No método S-Hartree-Fock as componentes da energia eletrônica, 𝑯 

(integrais monoeletrônicas), S (integrais de sobreposição orbital)e I (integrais 

bieletrônicas), são projetados, através de uma matriz A, de um subespaço de 

dimensão relativa aos orbitais atômicos para um subespaço referente aos orbitais 

moleculares.  
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3.4.2  Projeção das funções base 

 

 A matriz 𝝍 constituída por 𝑁 𝑐 orbitais moleculares foi construída pelo 

produto da matriz dos coeficientes dos orbitais A localizados pela matriz de 

funções base  𝝓 de 𝑁𝑂𝐴 elementos. 

 

 
𝝍 = 𝑨𝝓         

 
(135)  

  

 A matriz A foi usada para projetar a base dos orbitais atômicos no 

subespaço reduzido das novas bases. 

 

 

(

 
 

𝜓 

𝜓2

𝜓3

⋮
𝜓𝑁𝑂𝐶)

 
 

= (

𝐴  ⋯ 𝐴 𝑁𝑂𝐴

⋮ ⋱ ⋮
𝐴𝑁𝑂𝐶 ⋯ 𝐴𝑁𝑂𝐶𝑁𝑂𝐴

)

(

 
 
 
 
 
 
 

𝜙 

𝜙2

𝜙3

𝜙4

𝜙 

𝜙6

𝜙7

⋮
𝜙𝑁𝑂𝐴)

 
 
 
 
 
 
 

 (136)  

 

 

              Para garantir a ortonormalização dos orbitais moleculares podemos 

inserir a condição de vínculo de diagonalização da matriz A, eq.(135), para que a 

busca seja feita no espaço físico de interesse. No entanto, para a minimização da 

energia do sistema, essa condição não é obrigatória e, portanto, opcional.  

 

 

 

 
A
†
SA= I  (137)  
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3.4.3 Projeção da matriz de sobreposição orbital  

 

Da eq.(135) tira-se que  

 

 

 
𝜓𝜇 = ∑ 𝐴𝜇 𝜙 

𝑁𝑂𝐴

   

 (138)  

 

 Cada elemento da matriz S projetada é a integral de sobreposição entre 

dois orbitais moleculares 𝜓𝜇 e 𝜓𝜈, onde 𝑁𝑂𝐴 é o número de orbitais atômicos em 

cada orbital molecular. Cada orbital molecular 𝜓𝜇 pode ser descrito com uma 

combinação linear de orbitais atômicos, eq.(138), a matriz S projetada pode ser 

definida como: 

 

 

 

Sμ  = ∫ 𝜓𝜇
∗𝜓𝜈

 

0
𝑑𝜏 

= ∫ ∑ 𝐴 𝜇
∗ 𝜙 

∗

𝑁𝑂𝐴

   

∑ 𝐴𝜇 𝜙 

𝑁𝑂𝐴

   

 

0

𝑑𝜏 = ∑ 𝐴 𝜇
∗ ∑ 𝐴𝜇 

𝑁𝑂𝐴

   

𝑁𝑂𝐴

   

∫ 𝜙 
∗

 

0

𝜙 𝑑𝜏 = ∑ 𝐴 𝜇
∗ 𝐴𝜇 𝑆  

𝑁𝑂𝐴

 ,   

 
(139)  

 

ou equivalentemente;  

 

                           S = 𝑨†𝑺𝑨 (140)  

 

onde S é uma matriz de sobreposição de orbitais moleculares e 𝑺  uma matriz de 

sobreposição dos orbitais atômicos. 

 No caso dos orbitais moleculares serem ortonormais, a matriz S projetada 

assume a forma da matriz identidade, I, e a eq.(140) se iguala a eq.(137). Dessa 

forma, o conjunto de soluções de 𝑨 não se restringe unicamente aos orbitais 

moleculares ortogonais. 
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3.4.4 Projeção das integrais monoeletrônicas 

 

 Da mesma forma, que na projeção da matriz de sobreposição orbital, as 

integrais monoeletrônicas podem ser definidas com relação ao projetor A e os 

orbitais atômicos  𝜙. 

 

 

𝐻𝜇𝜈 = ∫ 𝜓𝜇
∗ℋ̂𝜓𝜈

 

0

𝑑𝜏 = ∫ ∑ 𝐴 𝜇
∗ 𝜙 

∗

𝑁𝑂𝐴

   

ℋ̂ ∑ 𝐴𝜇 𝜙 

𝑁𝑂𝐴

   

 

0

𝑑𝜏

= ∑ 𝐴 𝜇
∗ ∑ 𝐴𝜇 

𝑁𝑂𝐴

   

𝑁𝑂𝐴

   

∫ 𝜑 
∗

 

0

ℋ𝜙 𝑑𝜏 

 

(141)  

de onde se obtém; 

 

 
𝐻𝜇𝜈 = ∑ 𝐴 𝜇

∗ 𝐴𝜇 ℋ  

𝑁𝑂𝐴

 ,   

 

 

(142)  

ou equivalentemente; 

 

 𝑯 = 𝑨Ɨ𝓗𝑨 (143)  

 

 Nesse caso a dimensão de 𝑯 também se iguala a dimensão dos orbitais 

moleculares. 
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3.4.5 Projeção das integrais bieletrônicas 

 

 As integrais de repulsão eletrônica, definidas em função dos orbitais 

moleculares, têm a seguinte forma: 

 

 ℐ𝜇𝜈𝜆𝜎 = ⟨𝜇𝜈|𝜆𝜎⟩ = ∫ 𝜓𝜇
∗(1)𝜓𝜐(1)

1

𝑟 2

 

0

𝜓𝜆
∗(2)𝜓𝜎(2)𝑑𝜏   (144)  

em função dos orbitais atômicos  𝜙  e do projetor A toma a seguinte forma; 

 

 ℐ𝜇𝜈𝜆𝜎 = ∫ ∑ 𝐴 𝜇
∗ 𝜙 

∗

𝑁𝑂𝐴

   

(1) ∑ 𝐴𝜈 𝜙 

𝑁𝑂𝐴

   

(1)
1

𝑟 2

 

0

∑ 𝐴𝑘𝜆
∗ 𝜙𝑘

∗

𝑁𝑂𝐴

𝑘  

(2) ∑ 𝐴𝜎𝑙𝜙𝑙(2)

𝑁𝑂𝐴

𝑙  

 (145)  

 

rearranjando-se então, fica; 

 ℐ𝜇𝜈𝜆𝜎 = ∑ 𝐴 𝜇
∗

𝑁𝑂𝐴

   

∑ 𝐴𝜈 

𝑁𝑂𝐴

   

∑ 𝐴𝑘𝜆
∗

𝑁𝑂𝐴

𝑘  

∑ 𝐴𝜎𝑙

𝑁𝑂𝐴

𝑙  

∫ 𝜙 
∗(1)𝜙 (1)

1

𝑟 2

 

0

𝜙𝑘
∗(2)𝜙𝑙(2)𝑑𝜏 (146)  

 ℐ𝜇𝜈𝜆𝜎 = ∑ 𝐴 𝜇
∗ 𝐴𝜈 𝐴𝑘𝜆

∗ 𝐴𝜎𝑙

𝑁𝑂𝐴

 , ,𝑘,𝑙  

∫ 𝜙 
∗(1)𝜙 (1)

1

𝑟 2

 

0

𝜙𝑘
∗(2)𝜙𝑙(2)𝑑𝜏 (147)  

 

 Os termos de integração no lado direito da eq.(147) são as integrais de 

repulsão eletrônica nos centros orbitais atômicos. Então, a eq.(147) assume a 

seguinte forma; 

 

 ℐ𝜇𝜈𝜆𝜎 = ∑ 𝐴 𝜇
∗ 𝐴𝜈 𝐴𝑘𝜆

∗ 𝐴𝜎𝑙⟨𝑖𝑗|𝑗𝑙⟩

𝑁𝑂𝐴

 , ,𝑘,𝑙  

= ∑ 𝐴 𝜇
∗ 𝐴𝜈 𝐴𝑘𝜆

∗ 𝐴𝜎𝑙𝐼  𝑘𝑙

𝑁𝑂𝐴

 , ,𝑘,𝑙  

 (148)  
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 ℐ𝜇𝜈𝜆𝜎 = ∑ 𝐴𝜇 𝐴𝜈 𝐴𝜆𝑘𝐴𝜎𝑙

𝑁𝑂𝐴

 , ,𝑘,𝑙  

𝐼  𝑘𝑙 (149)  

 

 

 Da mesma forma, em relação às outras projeções apresentadas, as 

integrais bieletrônicas sofrem uma redução considerável em quantidade. Isso 

reflete em um ganho computacional, desde que, a quantidade de termos 

referentes a estas integrais sejam menores no cálculo da energia total. 

A energia total eletrônica é então calculada usando-se a seguinte relação: 

 

 

 𝐸 = 2∑ℋ𝜇𝜈𝒮𝜇𝜈
− 

𝑁𝑜𝑐

𝜇𝜈

+ ∑ ℐ𝜇𝜈𝜆𝜎(2𝒮𝜇𝜈
− 𝒮𝜆𝜎

− − 𝒮𝜇𝜎
− 𝒮𝜆𝜈

− )

𝑁𝑜𝑐

𝜇𝜈𝜆𝜎

 (150)  

 

em que 𝑁 𝑐, é o número de orbitais moleculares ocupados. 

 

 

3.4.6 Resultados e Discussão 

 

 Utilizando-se um algoritmo de busca eficiente, a energia total do sistema é 

minimizada em função dos novos componentes projetados, H, S e I. Para os 

casos onde a matriz sobreposição projetada, S, se iguala a matriz identidade, I, há 

uma redução considerável no número de termos que entram no cálculo da 

energia, eq.(150), já que os elementos que contribuem para a soma dos termos da 

energia são os elementos da diagonal dessa matriz. 

 De acordo com o diagrama esquemático, figura 3.18, a partir dos dados 

iniciais, as espécies atômicas e suas coordenadas, calcula-se inicialmente todas 

as integrais eletrônicas. Um projetor A é então gerado aleatoriamente por meio do 

algoritmo GSA. Na próxima etapa poderíamos escolher entre diagonalizar ou não 

a matriz A. A diagonalização da matriz A assegura a ortonormalização dos orbitais 
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moleculares 𝜙.  É importante ressaltar que nessa etapa a minimização da energia 

total do sistema é independente de qualquer condição de vínculo, ou seja, a 

energia total do sistema pode ser encontrada apenas com uma busca dos valores 

de A que convirjam para um mínimo de energia. Nesse caso uma curva de 

dissociação pode ser gerada e algumas propriedades como, por exemplo, 

espectros rotovibracionais podem ser calculados. Após gerar A, por qualquer um 

dos procedimentos, projetam-se então todas as integrais eletrônicas e um cálculo 

de energia é realizado com base na eq.(150).  Verifica-se, então, a convergência 

da energia. Caso não convirja, gera-se novos valores para os projetores A. Caso 

haja convergência, calcula-se as propriedades. Caso haja convergência pelo 

caminho da diagonalização, as propriedades dependentes da matriz densidade 

podem ser calculadas.  
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Figura 3.18: Procedimento de cálculo de estrutura eletrônica do método S-Hartree-

Fock. 

 

Curvas de dissociação, como a da figura 3.19 para a molécula de 

hidrogênio podem, então, serem geradas e várias propriedades podem ser 

obtidas. 
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Figura 3.19: Energia de dissociação para a molécula HF usando os métodos SCF-
Hcore, SCF-Huckel e S-Hartree-Fock. 

 

As curvas geradas pelas metodologias S-Hartree-Fock, SCF-Hcore e SCF-

Huckel mostram que, enquanto os outros métodos encontram problemas de 

convergência, o método S-Hartree-Fock não apresenta problemas de 

instabilidade.  

O resultado obtido demonstra que essa nova metodologia, além de garantir 

a convergência, reproduz as mesmas energias para o mesmo nível de cálculo. 

Entretanto, como a busca dos coeficientes de expansão orbital que minimizam a 
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energia é realizada num subespaço não ortogonal, o conjunto de soluções 

possíveis é maior do que para o subespaço estritamente ortogonal. Portanto, 

teremos também uma redução do tempo computacional. 

 Outro exemplo é o cálculo das contribuições de energia para a molécula de 

metano. Usando-se uma base do tipo STO-6G, efetuou-se a busca da matriz A de 

forma a minimizar a energia total eq.(150). Essa matriz foi usada para projetar a 

base dos orbitais atômicos no subespaço das novas bases. O subespaço original 

tem dimensão 9 e o subespaço projetado tem dimensão 5 para serem ocupados 

por 10 elétrons. Usando-se a matriz A e as transformações descritas nas 

eqs.(135), (140), (143) e (149) pode-se projetar todos as contribuições para a 

energia molecular no subespaço reduzido.  

A figura 3.20 mostra a quantidade de passos executados pelo GSA na 

busca do mínimo de energia total para o metano. Percebe-se que, apesar das 

flutuações na energia no decorrer dos ciclos do GSA, os resultados mostram que 

existe limite inferior ao qual a energia não excede. Assim no decorrer dos ciclos do 

GSA a energia tende a convergir para um mínimo. 
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Figura 3.20 - Número de ciclos executados pelo algoritmo GSA para a 

minimização da energia do metano. 
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Os cálculos realizados pela nova metodologia apresentam resultados 

idênticos àqueles realizados com base na metodologia usual Hartree-Fock. Os 

resultados são apresentados na tabela 3.11. 

 

Energias em Hartree GAMESS Hartre-Fock Local 

Energia Monoeletrônica -67,183035609678 -67,183035609678 

Energia Bieletrônica 20,869509765542 20,869509765542 

Energia de Repulsão Nuclear 7,129321914184 7,129321914184 

Energia Total -39,184203929953 -39,184203929953 

Tabela 3.11: Comparação dos resultados dos cálculos dos componentes da 

energia eletrônica total, para a molécula de metano, entre o método usual, 

calculado no programa GAMESS, e a nova metodologia. 

 

Outro fato interessante é que além das energias obtidas serem idênticas 

àquelas obtidas pela metodologia usual, adicionalmente obtivemos como resultado 

várias combinações de coeficientes de expansão orbital que também geram a 

mesma matriz densidade obtida em um cálculo realizado pela metodologia usual. 
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Figura 3.21: Valores dos coeficientes de expansão orbital obtidos no método S-
Hartree-Fock para a molécula de água. Solução 1(vermelho), solução 2 (verde), 
solução 3(azul). 

 

  As soluções apresentadas na figura 3.21 geram diferentes formas orbitais 

(Figuras 3.22, 3.23 e 3.24). Apesar dos diferentes valores para os coeficientes de 

expansão orbital, a matriz densidade gerada por eles e as energias orbitais são 

todas idênticas.  

 

 

 

 

Hartree-Fock   LCAO’s 
Coefficients 
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Figura 3.22: Formas orbitais moleculares da solução 1 para a molécula de água. 
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Figura 3.23: Formas orbitais moleculares da solução 2 para a molécula de água. 
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Figura 3.24: Formas orbitais moleculares da solução 3 para a molécula de água. 

 
Os valores dos coeficientes de expansão orbital no quinto nível energético 

da figura 3.21 representam o orbital molecular HOMO. Como pode ser observado, 

neste caso, temos três resultados diferentes, os quais também representam 

orbitais moleculares com formas geométricas diferentes, conforme apresentado na 

figura 3.25. 
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                                                                                                  Solução 1     

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

                                                                                                  Solução 2                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                  Solução 3                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                              

Solução 2                                                                              

 

 

Figura 3.25: Representação geométrica de três diferentes soluções para o orbital 
molecular HOMO da molécula de água. 
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As múltiplas soluções, com relação ao conjunto de coeficientes de 

expansão orbital, podem ser potenciais candidatas no auxílio da interpretação da 

reatividade química. No conceito de reatividade, as funções de Fukui62 são 

extremamente úteis para se conhecer os possíveis sítios reativos em uma 

molécula. 

Os índices de Fukui são baseados na seguinte função: 

 

𝑓(𝒓) = (
𝜕𝜇

𝜕𝜈(𝒓)
)
𝑁

= (
𝜕𝜌(𝑟)

𝜕𝑁
)
𝜈
 (151)  

 

onde N é o número de elétrons da molécula, 𝜈(𝒓) o potencial que atua em um 

elétron devido aos outros núcleos, 𝜌(𝑟) a densidade eletrônica e 𝜇 o potencial 

eletrostático definido como: 

 

𝜇 =
𝜕𝐸

𝜕𝑁
=

𝜕𝐸

𝜕𝜑(𝑟)
 (152)  

 

sendo 𝐸 a energia eletrônica total.  

A função 𝑓(𝒓) mede a variação da densidade eletrônica com relação ao 

número de elétrons em um potencial externo constante. Assim podemos definir os 

índices de Fukui para um ataque nucleofílico como:  

 
 

𝑓𝐴
+ = [𝑞𝐴(𝑁 + 1) + 𝑞𝐴𝑁] (153)  

 

um ataque eletrofílico; 

 

𝑓𝐴
− = [𝑞𝐴(𝑁) + 𝑞𝐴(𝑁 − 1)] 

 
(154)  

e a suscetibilidade a um ataque radicalar; 

 

𝑓𝐴 = [𝑞𝐴(𝑁 + 1) + 𝑞𝐴(𝑁 − 1)] (155)  
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sendo 𝑞𝐴 a carga referente ao átomo A. 

Átomos com funções de Fukui mais elevadas são suscetíveis a ataques 

nucleofílicos/eletrofílicos ou radicalares. Entretanto, outro fator extremamente 

importante é a orientação das moléculas geradoras de um determinado estado de 

transição. Esta orientação geralmente é feita pela aproximação dos extremos com 

coeficientes mais elevados. Desta forma, as múltiplas soluções obtidas no método 

Hartree-Fock-Local gerariam novas possibilidades de orientação molecular na 

busca de um estado de transição. 

 

 

3.4.7 Conclusão e perspectivas 

 
 

A aplicação da técnica de projetores, nos métodos de cálculos de estrutura 

eletrônica, demonstrou resultados com excelente concordância com a metodologia 

Hatree-Fock usual. No entanto, como não existe a restrição de ortogonalização, 

encontramos múltiplas soluções para uma mesma energia. Essas múltiplas 

soluções podem ser úteis como auxílio na compreensão de sistemas químicos, 

como por exemplo, na orientação das moléculas para a formação dos estados de 

transição. O ganho em tempo computacional, como já citado, é evidente, já que o 

sistema possui múltiplas soluções. Entretanto, como na nossa proposta 

realizamos a busca dos coeficientes de expansão orbital por meio do algoritmo de 

busca GSA, obtemos a garantia de convergência para um mínimo global, com 

relação à energia do sistema.  
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4 Conclusão e Perspectivas Futuras 

 
 

Neste trabalho, investigamos alguns métodos alternativos para o cálculo de 

propriedades atômicas e moleculares. Para isso recorremos às mais variáveis 

teorias com o intuito de contribuir com o aumento do desempenho computacional 

para o cálculo de estrutura eletrônica. Assim, obtivemos as seguintes conclusões: 

 

 

i) Método q-DFT 

 

Implementamos as q-Integrais no DFT para investigar a redução do tempo de 

CPU para a obtenção das integrais bieletrônicas sem perda da acurácia nos 

cálculos de propriedades moleculares do H2. A importância, neste feito, está na 

redução do tempo computacional para o cálculo das propriedades atômicas e 

moleculares, com inclusão dos efeitos de correlação eletrônica por meio do 

método DFT.  Para este fim, empregamos o método das q-Integrais para construir 

as CEPs para a molécula de H2 e para determinar os níveis rotovibracionais e as 

constantes espectroscópicas da molécula. Além disso, determinamos a 

dependência do comprimento de ligação das propriedades eletrônicas e 

otimizamos a distância interatômica para o sistema molecular descrito. Os níveis 

rotovibracionais, as constantes espectroscópicas, as hiperpolarizabilidades 

longitudinais estáticas e distâncias internucleares (otimizadas) obtidas com 

implementação das q-Integrais na metodologia DFT, estão em excelente 

concordância com aquelas obtidas pelo procedimento usual.  

 Com relação ao tempo computacional, os resultados mostram que a 

aplicação das q-Integrais reduz consideravelmente o tempo computacional, da 

ordem de 105 vezes, para a obtenção das integrais bieletrônicas. No procedimento 

usual, o tempo computacional demonstra um aumento da ordem O(N4), sendo N o 

número de funções de base, enquanto que, com a implementação das q-funções, 

o tempo computacional é praticamente constante (0,00625 ∙ 10−4𝑠) para a 

obtenção de cada integral bieletrônica. Isso reflete no tempo de execução do 
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método DFT de forma geral, desde que, essas integrais são as que demandam 

maior tempo de CPU nos cálculos de estrutura eletrônica.  

No procedimento usual, existe o problema de armazenamento das integrais 

bieletrônicas. Para o armazenamento dessas integrais necessita-se de uma 

grande quantidade de memória. Entretanto, por meio das q-funções, o valor das  

integrais bieletrônicas podem ser obtidos diretamente a qualquer momento em que 

for requerido, inexistindo a necessidade de armazenamento como nos 

procedimentos do tipo DSCF (Direct Self Consistent Field).  

É importante ressaltar que, apesar do método se mostrar bastante eficiente 

no cálculo das integrais bieletrônicas, sua aplicação se restringe, até o momento, 

às moléculas diatômicas devido à dificuldade dos ajustes dos termos de três e 

quatro centros das integrais coulombianas.  

 

 

ii) Método q-S 

 

Investigamos uma metodologia alternativa para o cálculo das integrais de 

sobreposição orbital. Os resultados indicam claramente que o procedimento de 

cálculo da matriz de sobreposição orbital 𝑺 é acurado o suficiente para ser 

implementado em qualquer cálculo de mecânica quântica. Os erros oriundos dos 

ajustes das funções estão em torno de 0,53 𝑘𝑐 𝑙 ∙   𝑙− , o que é um resultado 

satisfatório dentro de um limite de 1 𝑘𝑐 𝑙 ∙   𝑙− .  

 A vantagem do procedimento, quando comparado ao procedimento usual, 

é a redução do tempo computacional para o cálculo da matriz 𝑺. Para cada 

elemento 𝑆  , no método proposto, o tempo computacional é constante 

(aproximadamente 0,00625 ∙ 10−  ), enquanto que, na metodologia usual, o tempo 

computacional cresce com o quadrado do número de gaussianas primitivas, 𝑁𝐺
2. 
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iii) A técnica dos Projetores Aplicada a Teoria Quântica 

 

A metodologia proposta, com base na inversão da matriz de sobreposição 

orbital, apresentou superioridade com relação ao tempo computacional gasto na 

execução dos cálculos.  

Como a matriz densidade 𝑷 é obtida através da inversão da matriz de 

sobreposição orbital 𝑺, não é necessário um procedimento autoconsiste para a 

obtenção da matriz 𝑷. Dessa forma, o tempo de execução do cálculo fica 

praticamente vinculado ao tempo de inversão de matriz.  

Nos cálculos executados para um conjunto crescente de átomos de hélio, o 

procedimento se mostrou bastante eficiente na obtenção da matriz densidade. 

Nesse caso, apesar dos procedimentos de cálculos da matriz densidade se 

mostrarem mais rápidos do que aqueles realizados no programa PCGAMESS, 

vale lembrar que esse código já está completamente otimizado do ponto de vista 

computacional, incluindo a desigualdade de Schwarz, bem como simetria e 

armazenamento de dados. Enquanto que o nosso algoritmo ainda não foi 

otimizado para tal procedimento. Outro aspecto importante é a redução da 

quantidade de integrais bieletrônicas a serem calculadas. No exemplo 

apresentado, reduzimos a quantidade de integrais em 78.777.223.520.000, ou 

seja, 97,3%.  

 Para todos os sistemas onde a matriz 𝑸 é igual a zero, ou seja, 

aglomerados de gases nobres e sistemas sem orbitais virtuais, a solução para a 

obtenção da matriz densidade é única.  Neste caso a metodologia se apresenta 

bastante promissora para a aplicação no estudo de grandes aglomerados nos 

quais os métodos atuais demonstram limitação para o cálculo. O tempo gasto na 

inversão da matriz 𝑺 escalona de forma quadrática com o tamanho do sistema. Em 

relação aos casos onde 𝑸 é diferente de zero, espera-se encontrar por meio da 

simetria do sistema ou condições de vínculos relacionados ao subespaço dos 

orbitais virtuais a extensão do método para o tratamento de todos os sistemas 

moleculares. Algumas propostas são apresentadas na seção de anexos. 
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É importante ressaltar que, como essa metodologia depende apenas da 

inversão da matriz de sobreposição orbital 𝑺, qualquer avanço nas técnicas atuais 

de inversão de matriz influenciará diretamente na velocidade de execução dos 

cálculos de estrutura eletrônica, dentro dessa nova metodologia. 

 

 

iv) Hatree-Fock Local 

 

A aplicação da técnica de projetores, nos métodos de cálculos de estrutura 

eletrônica, demonstrou resultados com excelente concordância com a metodologia 

Hatree-Fock usual. No entanto, como não existe a restrição de ortogonalização, 

encontramos múltiplas soluções para uma mesma energia. Essas múltiplas 

soluções podem ser úteis como auxílio na compreensão de sistemas químicos, 

como por exemplo, na orientação das moléculas para a formação dos estados de 

transição. O ganho em tempo computacional, como já citado, é evidente, já que o 

sistema possui múltiplas soluções. Entretanto, como na nossa proposta 

realizamos a busca dos coeficientes de expansão orbital por meio do algoritmo de 

busca GSA, obtemos a garantia de convergência para um mínimo global, com 

relação à energia do sistema.  

 

As principais dificuldades para a realização de um cálculo de estrutura 

eletrônica estão nos cálculos das integrais eletrônicas e na busca dos coeficientes 

de expansão orbital que minimizem a energia total do sistema. Nesse trabalho, 

propusemos quatro diferentes alternativas para a redução da demanda 

computacional. As duas primeiras, os métodos das q-Integrais e das q-S, abordam 

o problema referênte ao cálculo das integrais eletrônicas. As duas últimas, o 

método da inversão da matriz de sobreposição orbital e o método S-Hartree-Fock, 

tratam o problema da minimização da energia do sistema sem recorrer ao método 

SCF. 
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Em todas as propostas de metodologia apresentadas nesse trabalho, 

obtivemos bons resultados com relação ao aumento da performance 

computacional.  

Procuramos sempre conciliar a diminuição da demanda computacional, com 

manutenção de qualidade e garantia de convergência. Embora essa tarefa não 

seja trivial, cada sucesso que obtivemos na proposição de um novo método, é um 

componente de um objetivo maior que é a elaboração de um pacote 

computacional para o cálculo de estrutura eletrônica de sistemas moleculares. 
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Apêndice A 

 

Uma proposta para os casos onde 𝑸 ≠ 𝟎. 
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Uma proposta para os casos onde 𝑸 ≠ 𝟎. 
 

No caso da existência de orbitais virtuais, a matriz densidade pode ser 

obtida pela eq.(131), ou seja, 𝑷 = 𝟐𝑺−𝟏 − 𝟐𝑸𝑺−𝟏. A matriz 𝑸 está relacionada com 

os orbitais virtuais. Uma proposta seria construí-la como produto de uma matriz 𝒒 

por 𝑺, ou seja, 𝑸 = 𝒒𝑺.  A matriz 𝒒 seria definida então como a soma do produto 

dos coeficientes de expansão orbital em todos os orbitais moleculares virtuais.  

 

 

𝑞𝜇𝜈 = ∑𝐶𝜇 𝐶 𝜈

𝑁𝑜𝑣

 

 

 

(156)  

 

sendo 𝑁𝑜𝑣 o número de orbitais virtuais. Dessa forma, a matriz 𝒒 está no 

subespaço gerado pelos coeficientes de expansão orbital.  

 Teríamos, então, a seguinte dedução: 

 

𝑷 = 𝟐𝑺−𝟏 − 𝟐𝑸𝑺−𝟏  (157)  

 

𝑷 = 𝟐𝑺−𝟏 − 𝟐𝒒𝑺𝑺−𝟏  (158)  

 

𝑷 = 𝟐𝑺−𝟏 − 𝟐𝒒   (159)  

 

 

O nosso objetivo, nesse caso, é encontrar a matriz densidade 𝑷. Para isso, 

precisamos de 𝑺 e 𝒒. Como, infelizmente, conhecemos apenas o valor de 𝑺, 

ficamos restritos aos cálculos de sistemas que não possuem orbitais moleculares 

virtuais, ou seja, onde 𝒒 = 𝟎. Para resolver os casos onde 𝒒 ≠ 𝟎, uma proposta 

seria realizar uma busca direta de 𝒒 e a partir daí obtermos 𝑷. No entanto, para 

efetuar tal procedimento, seriam necessárias condições de vínculo para que o 
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subespaço de busca de 𝒒 seja o subespaço gerado pelos coeficientes de 

expansão orbital.  

Temos, da eq.(129), que 𝑸 = 𝑰 − 𝑫. Como 𝑫 é uma matriz idempotente, a 

matriz 𝑰 − 𝑫 também será idempotente. Logo 𝑸 será idempotente. 

Podemos então deduzir as seguintes relações: 

 

𝑸𝟐 = 𝑸  (160)  

 

𝒒𝑺𝒒𝑺 = 𝒒𝑺  (161)  

 

𝒒𝑺𝒒 = 𝒒     (162)  

 

Partindo-se da eq.(129) e tirando o traço dos dois lados obtemos: 

 

𝑡𝑟(𝑫) = 𝑡𝑟(𝑰 − 𝑸)  

 
(163)  

𝑡𝑟(𝑸) = 𝑡𝑟(𝑰) − 𝑡𝑟(𝑫)  (164)  

 

Sendo 𝑰 uma matriz densidade nxn, o traço dessa matriz seria, n. O traço 

da matriz 𝑫 seria o número de orbitais ocupados, e o traço da matriz 𝑸 seria o 

número de orbitais virtuais. Dessa forma, outra condição de vínculo seria: 

 

𝑡𝑟(𝑸) = 𝑁𝑜𝑣   (165)  

 

As condições de vínculo apresentadas nas eqs.(162) e (165) são suficientes 

para garantir que o subespaço de busca para a matriz 𝑸 seja aquele gerado pelos 

coeficientes de expansão orbital nos orbitais moleculares virtuais. Uma condição 

adicional poderia ser formulada considerando-se as estruturas das matrizes 

densidade 𝑷 e a inversa da matriz de sobreposição orbital 𝑺−𝟏. Nesta condição, 

percebe-se que as entradas nas quais os valores são zero na matriz 𝑺−𝟏, são 

razoáveis candidatos a terem valores iguais a zero nas entradas correspondentes 
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da matriz densidade 𝑷. Desta forma, ao realizarmos a busca dos valores de  𝒒 ou 

𝑷, teremos um razoável ponto de partida pela simples inspeção da matriz 𝑺−𝟏.  

Outra condição também surge da semelhança na estrutura das duas matrizes. 

Podemos observar que, muitas vezes, se uma entrada 𝑆𝜇𝜈
− = 𝑆𝛾𝜎

− , na matriz 𝑺, 

esta também poderá ocorrer na matriz 𝑷, ou seja, teríamos também 𝑃𝜇𝜈 = 𝑃𝛾𝜎.   

 

Para exemplificarmos essas condições, realizamos um cálculo ROHF com 

base STO-6G e multiplicidade 1, 3 e 5 para a molécula de CO. Obtemos como 

resultado a matriz densidade 𝑷 e a matriz de sobreposição orbital 𝑺. Calculamos a 

inversa de 𝑺 e comparamos os resultados apresentados na figura A.1. Em 

vermelho estão as entradas com valores zero e em azul as entradas que se 

repetem desconsiderando-se a simetria da matriz. 

 

Molécula -  CO - Multiplicidade 1 

_________________________________________________________________ 

Matriz 𝑷 (Matriz Simétrica) 

    

1.05821    

-0.23872   0.99061    

0.00000    0.00000   0.17974    

0.00000    0.00000   0.00000   0.17974    

0.05386   -0.24453   0.00000   0.00000   0.41928   

-0.00072   0.01584   0.00000   0.00000  -0.01151   1.05493   

0.01741   -0.12625   0.00000   0.00000  -0.00603  -0.23850   1.05157    

0.00000    0.00000   0.36291   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.73276    

0.00000    0.00000   0.00000   0.36291   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.73276    

0.03275   -0.07999   0.00000   0.00000  -0.37778  -0.03635   0.20751   0.00000   0.00000   0.47053 

 

__________________________________________________________________ 
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Matriz 𝑺−𝟏 

   

 1.06742   

-0.28671   1.24054    

 0.00000   0.00000   1.01475    

 0.00000   0.00000   0.00000   1.01475    

-0.03383   0.21216   0.00000   0.00000   1.25379    

-0.00811   0.05430   0.00000   0.00000   0.05877   1.06085   

 0.06518  -0.37504   0.00000   0.00000  -0.46064  -0.27679   1.29922   

-0.00000  -0.00000  -0.12233  -0.00000  -0.00000  -0.00000  -0.00000   1.01475   

-0.00000  -0.00000  -0.00000  -0.12233  -0.00000  -0.00000  -0.00000  -0.00000   1.01475   

-0.04867   0.34410  -0.00000  -0.00000   0.39717   0.02891  -0.21465  -0.00000  -0.00000   1.19017 

__________________________________________________________________ 

 

 Matriz  𝒒 

 

 0.00921   

-0.04799   0.24993    

 0.00000   0.00000   0.83501    

 0.00000   0.00000   0.00000   0.83501    

-0.08768   0.45669   0.00000   0.00000   0.83452    

-0.00738   0.03846   0.00000   0.00000   0.07028   0.00592   

 0.04777  -0.24879   0.00000   0.00000  -0.45461  -0.03828   0.24765   

-0.00000  -0.00000  -0.48524  -0.00000  -0.00000  -0.00000  -0.00000   0.28198   

-0.00000  -0.00000  -0.00000  -0.48524  -0.00000  -0.00000  -0.00000  -0.00000   0.28198   

-0.08143   0.42410  -0.00000  -0.00000   0.77495   0.06526  -0.42216  -0.00000  -0.00000   0.71963 

 

 

Figura A.1: Matrizes densidade 𝑷, sobreposição orbital 𝑺−𝟏 e matriz diferença 𝒒, 

calculados no nível ROHF, com base STO-6G e multiplicidade=1, para molécula 

CO. 
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Molécula - CO - Multiplicidade 3 

_________________________________________________________________ 

Matriz 𝑺−𝟏 

 

 1.06742   

-0.28671   1.24054    

 0.00000   0.00000   1.01475    

 0.00000   0.00000   0.00000   1.01475    

-0.03383   0.21216   0.00000   0.00000   1.25379    

-0.00811   0.05430   0.00000   0.00000   0.05877   1.06085   

 0.06518  -0.37504   0.00000   0.00000  -0.46064  -0.27679   1.29922   

-0.00000  -0.00000  -0.12233  -0.00000  -0.00000  -0.00000  -0.00000   1.01475   

-0.00000  -0.00000  -0.00000  -0.12233  -0.00000  -0.00000  -0.00000  -0.00000   1.01475   

-0.04867   0.34410  -0.00000  -0.00000   0.39717   0.02891  -0.21465  -0.00000  -0.00000   1.19017 

   _________________________________________________________________ 

 

Matriz 𝑷 

 

1.05908   

-0.24356   1.01726    

 0.00000   0.00000   0.15666   

 0.00000   0.00000  -0.28349   0.92109    

 0.05484  -0.24668   0.00000   0.00000   0.31084   

-0.00116   0.01837   0.00000   0.00000  -0.01506   1.05506   

 0.01947  -0.13851   0.00000   0.00000   0.02543  -0.23872   1.04866    

 0.00000   0.00000   0.20028   0.10658   0.00000   0.00000   0.00000   0.89346   

 0.00000   0.00000   0.10658  -0.08712   0.00000   0.00000   0.00000  -0.04007   1.00151    

 0.02296  -0.02656   0.00000   0.00000  -0.36456  -0.03073   0.17801   0.00000   0.00000   0.57483 

__________________________________________________________________ 
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Matriz 𝒒 

 0.00834   

-0.04315   0.22328    

 0.00000   0.00000   0.85808    

 0.00000   0.00000   0.28349   0.09366    

-0.08867   0.45884   0.00000   0.00000   0.94295    

-0.00694   0.03593   0.00000   0.00000   0.07384   0.00578   

 0.04571  -0.23653   0.00000   0.00000  -0.48607  -0.03806   0.25056   

-0.00000  -0.00000  -0.32261  -0.10658  -0.00000  -0.00000  -0.00000   0.12129    

-0.00000  -0.00000  -0.10658  -0.03521  -0.00000  -0.00000  -0.00000   0.04007   0.01324   

-0.07163   0.37066  -0.00000  -0.00000   0.76173   0.05965  -0.39266  -0.00000  -0.00000   0.61533 

  _________________________________________________________________ 

Figura A.2: Matrizes densidade 𝑷, sobreposição orbital 𝑺−𝟏 e matriz diferença 𝒒, 

calculados no nível ROHF, com base STO-6G e multiplicidade 3, para molécula 

CO. 

 

 Molécula - CO - Multiplicidade 5 

_________________________________________________________________ 

Matriz 𝑺−𝟏 

 

1.06742   

-0.28671   1.24054    

 0.00000   0.00000   1.01475    

 0.00000   0.00000   0.00000   1.01475    

-0.03383   0.21216   0.00000   0.00000   1.25379    

-0.00811   0.05430   0.00000   0.00000   0.05877   1.06085   

 0.06518  -0.37504   0.00000   0.00000  -0.46064  -0.27679   1.29922   

-0.00000  -0.00000  -0.12233  -0.00000  -0.00000  -0.00000  -0.00000   1.01475   

-0.00000  -0.00000  -0.00000  -0.12233  -0.00000  -0.00000  -0.00000  -0.00000   1.01475   

-0.04867   0.34410  -0.00000  -0.00000   0.39717   0.02891  -0.21465  -0.00000  -0.00000   1.19017 
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Matriz 𝑷 

 

   1.05794   

  -0.23781   0.98837    

   0.00000   0.00000   1.01475    

   0.00000   0.00000   0.00000   1.01475    

   0.05837  -0.26332   0.00000   0.00000   0.35724   

  -0.00076   0.01639   0.00000   0.00000  -0.01270   1.05515   

   0.01677  -0.12539   0.00000   0.00000   0.01008  -0.23926   1.05208    

   0.00000   0.00000  -0.12233   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   1.01475    

   0.00000   0.00000   0.00000  -0.12233   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   1.01475    

   0.02996  -0.06139   0.00000   0.00000  -0.36741  -0.03204   0.18678   0.00000   0.00000   0.53813   

_________________________________________________________________ 

Matriz 𝒒 

   0.00948   

  -0.04890   0.25217    

   0.00000   0.00000   0.00000    

   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000    

  -0.09220   0.47548   0.00000   0.00000   0.89656    

  -0.00735   0.03791   0.00000   0.00000   0.07147   0.00570   

   0.04841  -0.24964   0.00000   0.00000  -0.47072  -0.03753   0.24714   

  -0.00000  -0.00000   0.00000  -0.00000  -0.00000  -0.00000  -0.00000   0.00000   

  -0.00000  -0.00000  -0.00000   0.00000  -0.00000  -0.00000  -0.00000  -0.00000   0.00000   

  -0.07863   0.40549  -0.00000  -0.00000   0.76458   0.06095  -0.40143  -0.00000  -0.00000   0.65203 

 

Figura A.3: Matrizes densidade 𝑷, inversa sobreposição orbital 𝑺−𝟏 e matriz 

diferença 𝐪, calculados no nível ROHF, com base STO-6G e multiplicidade 5, para 

molécula CO. 

Nas figuras apresentadas, podemos confirmar que os valores das entradas 

da matriz 𝑺−𝟏 iguais a zero coincidiram com os valores das entradas 

correspondentes da matriz 𝑷.  Entretanto, no cálculo com a multiplicidade igual a 3 

os valores entre pares repetidos, não se confirmaram no cálculo, em azul na figura 

A2.  No entanto, para este e para vários outros sistemas calculados, uma 

tendência na conservação dos valores das entradas iguais a zero foi observada. É 

importante ressaltar que essa condição é somente uma proposta como condição 

de partida para o cálculo da matriz 𝑷.  
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Outro fato importante é que, aparentemente, na medida em que o número 

de orbitais virtuais diminui, ou seja, na medida em que a matriz 𝒒 se aproxima de 

zero, a matriz densidade 𝑷 se aproxima da matriz 𝑺−𝟏.  A figura A3 mostra os 

valores da matriz 𝑷 para as multiplicidades, 1,3,5 e 7. 

 

_______________________________________________________________ 

Molécula - CO – Multiplicidade 1 

Matriz 𝒒 

 0.00921   

-0.04799   0.24993    

 0.00000   0.00000   0.83501    

 0.00000   0.00000   0.00000   0.83501    

-0.08768   0.45669   0.00000   0.00000   0.83452    

-0.00738   0.03846   0.00000   0.00000   0.07028   0.00592   

 0.04777  -0.24879   0.00000   0.00000  -0.45461  -0.03828   0.24765   

-0.00000  -0.00000  -0.48524  -0.00000  -0.00000  -0.00000  -0.00000   0.28198   

-0.00000  -0.00000  -0.00000  -0.48524  -0.00000  -0.00000  -0.00000  -0.00000   0.28198   

-0.08143   0.42410  -0.00000  -0.00000   0.77495   0.06526  -0.42216  -0.00000  -0.00000   0.71963 

__________________________________________________________________ 

Molécula - CO – Multiplicidade 3 

Matriz 𝒒 

 0.00834   

-0.04315   0.22328    

 0.00000   0.00000   0.85808    

 0.00000   0.00000   0.28349   0.09366    

-0.08867   0.45884   0.00000   0.00000   0.94295    

-0.00694   0.03593   0.00000   0.00000   0.07384   0.00578   

 0.04571  -0.23653   0.00000   0.00000  -0.48607  -0.03806   0.25056   

-0.00000  -0.00000  -0.32261  -0.10658  -0.00000  -0.00000  -0.00000   0.12129    

-0.00000  -0.00000  -0.10658  -0.03521  -0.00000  -0.00000  -0.00000   0.04007   0.01324   

-0.07163   0.37066  -0.00000  -0.00000   0.76173   0.05965  -0.39266  -0.00000  -0.00000   0.61533 

 _________________________________________________________________ 
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Molécula - CO – Multiplicidade 5 

Matriz 𝒒 

 0.00948   

-0.04890   0.25217    

 0.00000   0.00000   0.00000    

 0.00000   0.00000   0.00000   0.00000    

-0.09220   0.47548   0.00000   0.00000   0.89656    

-0.00735   0.03791   0.00000   0.00000   0.07147   0.00570   

 0.04841  -0.24964   0.00000   0.00000  -0.47072  -0.03753   0.24714   

-0.00000  -0.00000   0.00000  -0.00000  -0.00000  -0.00000  -0.00000   0.00000   

-0.00000  -0.00000  -0.00000   0.00000  -0.00000  -0.00000  -0.00000  -0.00000   0.00000   

-0.07863   0.40549  -0.00000  -0.00000   0.76458   0.06095  -0.40143  -0.00000  -0.00000   0.65203 

Molécula - CO – Multiplicidade 7 

Matriz 𝒒 

0.00000    

0.00000   0.00000    

0.00000   0.00000   0.00000    

0.00000   0.00000   0.00000   0.00000    

0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000    

0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000    

0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000    

0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000    

0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000     

0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000    0.00000 

Figura A3 – Valores de 𝒒 para a molécula CO. Multiplicidades 1, 3, 5 e 7. 

 

 

 

Essa tendência certamente está relacionada com o fato de que, quanto 

menos orbitais virtuais existirem, menos coeficientes de expansão orbital seriam 

usados na construção da matriz 𝒒. Dessa forma, com a utilização de um algoritmo 

de busca global como o GSA e com os critérios de restrição propostos neste texto, 

teríamos um método eficiente e com garantia de convergência já que o motor de 

busca seria o próprio algoritmo GSA.  A energia total do sistema em função de 𝒒, a 

qual seria a função custo para a minimização do sistema seria então: 
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𝐸 = ∑𝑃𝜇𝜐𝐻𝜇𝜐

𝜇𝜐

+
1

2
∑∑𝑃𝜇𝜐𝑃𝜆𝜎 (⟨𝜇𝜐|𝜆𝜎⟩ −

1

2
⟨𝜇𝜎|𝜆𝜐⟩)

𝜆𝜎𝜇𝜐

 

 

(166)  

Substituindo 𝑷 = 𝑺− − 𝒒 teríamos: 

 

𝐸 = ∑(𝑆𝜇𝜐
− − 𝑞𝜇𝜐)𝐻𝜇𝜐

𝜇𝜐

+
1

2
∑∑(𝑆𝜇𝜐

− − 𝑞𝜇𝜐)(𝑆𝜆𝜎
− − 𝑞𝜆𝜎) (⟨𝜇𝜐|𝜆𝜎⟩ −

1

2
⟨𝜇𝜎|𝜆𝜐⟩)

𝜆𝜎𝜇𝜐

 

 

(167)  

Fazendo-se 𝐸 =  𝐸 + 𝐸2 e separando-se os termos temos: 

𝐸 = ∑𝑆𝜇𝜐
− 𝐻𝜇𝜐

𝜇𝜐

+
1

2
∑∑𝑆𝜇𝜐

− 𝑆𝜆𝜎
− (⟨𝜇𝜐|𝜆𝜎⟩ −

1

2
⟨𝜇𝜎|𝜆𝜐⟩)

𝜆𝜎𝜇𝜐

 

𝐸2 = 
1

2
∑∑(+𝑞𝜇𝜐𝑞𝜆𝜎 − 𝑞𝜆𝜎𝑆𝜇𝜐

− − 𝑞𝜇𝜐𝑆𝜆𝜎
− ) (⟨𝜇𝜐|𝜆𝜎⟩ −

1

2
⟨𝜇𝜎|𝜆𝜐⟩)

𝜆𝜎𝜇𝜐

 

 

(168)  

Como 𝐸  é constante a função custo seria 𝐸2. 
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