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RESUMO 

Neste trabalho pretende-se investigar o estado iônico da molécula do 

HCFC-133a, estado este caracterizado pela primeira vez, e sugerido como 

uma consequência de resultados prévios obtidos para o CH3Cl. Este estado 

pode ser descrito como um par iônico conectado por uma ligação de 

hidrogênio. Dentre as propriedades estudadas pode-se destacar os 

caminhos fotoquímicos que levam à sua formação, momento de dipolo, 

separação de cargas, energia de estabilização e estrutura. Estas 

propriedades foram estudadas através dos métodos multiconfiguracionais 

MCSCF, MR-CISD e MR-CISD+Q. Efeitos da função de base também foram 

levados em consideração. Os resultados indicam grande similaridade entre 

os estados iônicos do HCFC-133a e do CH3Cl. Porém, a energia de 

estabilização no caso da primeira molécula é cerca de 1,1 eV menor, o 

que pode ser explicado pelo grande rearranjo que o cátion [CF3CH2]
+ 

sofre. 

 

Palavras-Chaves: HCFC-133a, estado iônico, métodos 

multiconfiguracionais. 
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ABSTRACT 

In this work the ion-pair state of HCFC-133a is studied, and it has been 

characterized for the first time. Its existence arises as a consequence of 

previous results obtained for the CH3Cl molecule. Such state can be 

described as a H-bonded ion pair. Among the studied properties one has 

suggested photochemical pathways leading to its formation, dipole 

moment, charge-separation, stabilization energy and structure. These 

properties have been studied at the following multiconfigurational levels: 

MCSCF, MR-CISD and MR-CISD+Q. Basis set effects have also been taken 

into account. The obtained results indicate great similarity between the 

ionic states of HCFC-133a and CH3Cl. However, the stabilization energy of 

the former is 1,1eV smaller than that of the latter, which can be explained 

by the large rearrangement of the [CF3CH2]
+cation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Dentre as várias áreas de domínio da Química há uma que merece 

destaque, a Química Ambiental, a qual pode ser compreendida como um 

campo da Química que se dedica ao estudo das substâncias químicas 

existentes no ar, na água e no solo, incluindo suas reações, percurso, fontes 

geradoras, além dos efeitos das atividades antropogênicas. A Química 

Ambiental não é apenas mais um tema de importância acadêmica, pois trata 

de assuntos que permeiam a vida humana e de ecossistemas locais e globais 

(BAIRD, CANN, 2011). 

Do ponto de vista químico, pode-se considerar a atmosfera como um 

enorme reator químico, onde seus componentes podem atuar como 

reagentes e/ou catalisadores, e a luz do Sol como fonte de energia e 

propulsor de reações. Os compostos emitidos da superfície da Terra ao 

atingir a atmosfera sofrem várias transformações químicas, algumas lentas 

outras rápidas, e o tempo de resistênciai de cada composto é uma 

característica bastante importante de ser considerada. Dependendo do 

tempo de permanência de uma substância na atmosfera ela pode se espalhar 

por todo o planeta independente do ponto de onde foi emitida (ROCHA, 

ROSA, CARDOSO, 2009). 

A atmosfera é classificada em cinco camadas (troposfera, estratosfera, 

mesosfera, termosfera e exosfera) que possuem propriedades químicas e 

físicas específicas. Essa subdivisão é baseada na dependência da pressão e 

da temperatura com a altitude em relação à superfície da Terra. A 

composição química principal da atmosfera é: N2 (78%); O2 (21%); Ar 

(1%); e CO2 (0,04%). Essa mistura de substâncias, aparentemente não 

reativa, envolve uma riqueza de processos químicos ambientalmente 

                                            
i Período de tempo no qual uma molécula permanece na atmosfera (ROCHA; ROSA; CARDOSO, 2009). 



Capítulo 1: Introdução  

Dissertação de Mestrado   Thayana Maria Lopes de Lima 

3 

importantes, seja no ar puro ou poluído (BAIRD, CANN, 2011; CATHERINE, 

2016). 

Do ponto de vista geral, a concentração média dos componentes 

majoritários da atmosfera se mantém constante. As alterações significativas 

se dão nos componentes minoritários, que são provenientes da poluição, e 

trazem como consequências modificações nas propriedades físicas e químicas 

da atmosfera (BAIRD, CANN, 2011; CATHERINE, 2016). 

Uma das camadas da atmosfera de maior importância é a estratosfera, 

que se localiza na região de 15 até 50 quilômetros de altura (a altura correta 

na qual termina a troposfera e começa a estratosfera varia com a estação do 

ano e com a latitude). É nessa camada que está localizada a maior 

concentração de ozônio do planeta. A camada de ozônio é a região da 

estratosfera que possui a concentração máxima de ozônio, situada na 

metade inferior da estratosfera, e essa concentração também varia conforme 

a localidade e a estação do ano (BAIRD, CANN, 2011; CATHERINE, 2016). 

A camada de ozônio é uma região imprescindível para a preservação 

da vida na Terra, pois possui alta capacidade de filtrar a radiação 

ultravioleta, principalmente do tipo UV-B (comprimento de onda 290-320 

nm), que é extremamente nociva aos seres vivos por interferir diretamente 

na estrutura do DNA (SINHA, HÄDER, 2002). A exposição a este tipo de 

radiação é associada ao câncer de pele (BRASH et al., 1991), danos à visão 

(JI et al., 2015), problemas no sistema imunológico (GOETTSCH et al., 1998; 

MORISON, 1989), mudanças no genoma de plantas (RIES et al., 2000), 

mutações em ecossistemas marinhos (MALLOY et al., 1997), dentre outras 

evidências que apontam para a relação entre a deficiência de ozônio 

estratosférico e o aumento da incidência da radiação UV-B (KERR, MCELROY, 

1993; ROUSSEAUX et al., 1999; MADRONICH, GRUIJL, 1994). 

O mecanismo não-catalítico de formação, decomposição e consumo do 

ozônio estratosférico é um processo natural que se dá através de reações 
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fotoquímicas. O mecanismo proposto é representado pelo ciclo de Chapman, 

que corresponde ao primeiro conjunto de reações em estado de equilíbrio.ii 

 

            (        )    
  (1) 

 
               (               ) (2) 

 
            (        )      

  (3) 
 

    
       (              )(                    ) (4) 

 

A molécula de oxigênio absorve radiação ultravioleta (λ ≤ 242 nm) e 

produz átomos de oxigênio (1). Estes átomos reagem com O2 para produzir 

ozônio e calor, suficiente para determinar a temperatura dessa região 

atmosférica (2). A fotodissociação do ozônio pela UV-B (λ ≤ 320 nm) tem 

como produto oxigênio molecular e oxigênio atômico (3). O átomo de 

oxigênio reage com ozônio e produz oxigênio molecular (4). A densidade 

máxima do ozônio ocorre na região onde o produto da intensidade da luz UV-

C e a concentração de O2 são máximos (ROCHA; ROSA; CARDOSO, 2009; 

CATHERINE, 2016).  

O entendimento da química da atmosfera e sua relação com as 

atividades humanas foi proposto por Mario Molina e F. Sherwood Rowland 

em 1974 (MOLINA, ROWLAND, 1974). O estudo consistiu da análise de uma 

quantidade extensa de dados atmosféricos e centenas de mecanismos de 

reações químicas. Foi sugerido que substâncias que eram amplamente 

utilizadas pela indústria em inúmeras aplicações como gases refrigerantes, 

os clorofluorcarbonos (CFCs), não eram removidos do ambiente por 

mecanismos de limpeza comuns que operam na baixa atmosfera, já que 

estes são praticamente insolúveis em água e inertes ao ataque do radical 

hidroxila (HO•). Portanto, a estabilidade dessas substâncias poderia permitir 

                                            
ii
Um estado de equilíbrio ocorre quando um certo número de reações químicas, tipicamente em 

competição, balanceiam umas às outras, condição em que um sistema dinâmico não sofre mudança 
sensível de concentração das espécies majoritárias envolvidas (CATHERINE, 2016). 
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que a maior parte delas alcançasse a estratosfera, onde ocorre absorção de 

radiação ultravioleta e, consequentemente, se dissociassem, com liberação 

de cloro radicalar. O cloro liberado fotoquimicamente pode, assim, iniciar o 

ciclo de destruição da camada de ozônio, transformando ozônio (O3) em 

oxigênio (O2), como mostram as seguintes reações:  

 

          
     (5) 

 
                 (6) 

 
                      (7) 

 
                  (8) 

 

Apenas em 1985 os pesquisadores Joseph Farman e colaboradores 

relataram pela primeira vez o problema da redução do ozônio estratosférico 

sobre a Antártida (FARMAN et al., 1985). Este efeito ficou conhecido como 

“buraco da camada de ozônio”. Em 1995, Mario Molina, Rowland e Crutzen 

foram agraciados com o prêmio Nobel de Química por suas contribuições 

para o entendimento da química da atmosfera (CATHERINE, 2016). O buraco 

da camada de ozônio resultou em um dos maiores problemas ambientais da 

atualidade. Do ponto de vista técnico não existe um “buraco”, mas sim uma 

região sobre a Antártida onde o ozônio é rarefeito (220 unidades Dobsoniii ou 

menos). Esta redução na quantidade de ozônio é sazonal e tem seu ápice 

atingido no começo da primavera do hemisfério sul, entre os meses de 

agosto e outubro. Os níveis de ozônio são continuamente monitorados desde 

1970 pela National Aeronautics and Space Administration (NASA) por meio 

de observações do solo, balões meteorológicos, aeronaves de alta altitude e 

satélites (CATHERINE, 2016; NASA, 2018). Na Figura 1 é apresentada a 

densidade do ozônio, para o mês de setembro, nos anos de 1979 e 2017. 

                                            
iii
 Unidade de Dobson (DU) é a unidade de medida do ozônio total. Uma DU possui o valor de 2,7x10

16
 

moléculas de ozônio por centímetro quadrado. 
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Onde as cores fictícias da imagem representam o ozônio total da média 

mensal sobre o polo antártico. As áreas em roxo e azul indicam onde o 

ozônio está em menor concentração, e as em amarelo e vermelho são onde 

há mais ozônio. 

 
Figura 1- Área que abrange o buraco na camada de ozônio registrado pela NASA em 

setembro de 1979 (esquerda) e setembro de 2017 (direita). 

 
Disponível em: https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/. Acesso em: 16/05/2018. 

 

Quimicamente os CFCs são formados pelos elementos carbono, flúor e 

cloro. São compostos sintéticos que possuem baixa reatividade, não são 

tóxicos nem inflamáveis, de baixo custo e fácil produção, aumentando assim 

seu potencial de aplicação. Estes compostos trouxeram vários benefícios 

para o desenvolvimento da sociedade, foram empregados como propelentes 

de aerossóis, de perfume e inseticidas, como líquido refrigerante em 

geladeiras e aparelhos de ar condicionado e como gases expansores para 

produção de polímeros na forma de espumas. De forma contraditória, a 

característica química mais importante dos CFCs, que é a baixíssima 

reatividade, o que tornou estes compostos tão importantes para o 

desenvolvimento da sociedade por causa da diversidade de suas aplicações, 

https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/
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foi a mesma que trouxe impactos nocivos ao meio ambiente em escala global 

(BAIRD, CANN, 2011; CATHERINE, 2016). 

A repercussão dos estudos sobre a relação direta entre CFCs e a 

depleção da camada de ozônio, por se tratar de um problema ambiental de 

impacto mundial sensibilizou as autoridades. Em virtude disto, no ano de 

1987 foi sancionado o primeiro tratado sobre meio ambiente, chamado 

Protocolo de Montreal (MONTREAL, 2000), que tinha como objetivo principal 

estabelecer metas de redução gradativa da produção de substâncias que 

poderiam reagir com o ozônio estratosférico, chamadas de substâncias 

destruidoras da camada de ozônio (SDOs), como os grupos clorofluocarbonos 

(CFCs), halons, tetracloretos de carbono (CTCs) e hidroclorofluorcarbonos 

(HCFCs). O protocolo entrou em vigor em 1 de janeiro de 1989 e sofreu 

emendas nas reuniões de Londres (1990), Copenhague (1992), Viena 

(1995), Montreal (1997) e Pequim (1999) (ROCHA, ROSA, CARDOSO, 2009; 

CATHERINE, 2016). 

A eficiência do Protocolo de Montreal na recuperação da camada de 

ozônio foi verificada por Weber e colaboradores (WEBER et al., 2018). Os 

autores utilizaram diferentes modelos, bem como medidas experimentais, 

para mostrar que há uma acentuada tendência na recuperação da 

quantidade de ozônio estratosférico. Foram reportados resultados para 

diferentes regiões do planeta no período 1979-2016. Estão representados na 

Figura 2 os resultados para duas regiões. Essa figura corresponde as Figuras 

2 e 3 da referência (WEBER et al., 2018). 
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Figura 2- Avaliação da quantidade de ozônio no período de 1979-2016 realizado por Weber 

e colaboradores utilizando diversos modelos.  

 

 

Fonte: Weber et al., 2018. 

 

O Protocolo de Montreal estabeleceu a substituição dos CFCs por 

substâncias de menor impacto ambiental. A solução encontrada pelos 

químicos foi produzir compostos similares aos CFCs, mas sem efeito 

prolongado sobre o ozônio estratosférico. O método utilizado para reduzir o 

tempo de vida dos CFCs na atmosfera foi substituir uma das ligações 

carbono-cloro por carbono-hidrogênio, resultando em um hidro-cloro-

fluorocarboneto (HCFC), alternativa provisória aceitável aos CFCs 

(CATHERINE, 2016). 

Ao atingir a estratosfera, tanto os CFCs quanto os HCFCs são 

degradados pela radiação ultravioleta, liberando cloro, onde o mesmo atua 

como catalisador no ciclo natural do ozônio de modo que um único átomo de 

cloro pode consumir até 100 mil moléculas de ozônio e ainda permanecer na 

estratosfera por mais de um século. Por mais que os HCFCs tenham 

vantagens sobre os CFCs eles ainda afetam a camada de ozônio, por isso são 

considerados uma alternativa temporária (MONTZKA, REIMANN, 2010). 

O estudo do mecanismo da fotodissociação do cloro dos CFCs e HCFCs 

é, portanto, fundamental para entender como essas moléculas são ativadas 
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na estratosfera. O grupo de pesquisa de Modelagem Computacional de 

Reações Atmosféricas, Orgânicas e de Interesse Biológico do Laboratório de 

Modelagem Molecular de Reações Químicas (LMMRQ/DQ/UFPB) vem atuando 

nessa área. O foco deste trabalho de mestrado é a molécula 1,1,1-triflúor-2-

cloroetano (C2H2F3Cl) cuja importância para a química da atmosfera será 

descrita na próxima seção. 
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1.1 HCFC-133a: 1,1,1-triflúor-2-cloroetano (C2H2F3Cl) 

 

Apesar de ter sua produção controlada pelo Protocolo de Montreal, por 

ser uma substância destruidora do ozônio estratosférico, o HCFC-133a ainda 

é utilizado atualmente devido a sua importância industrial, incluindo a 

indústria farmacêutica, e por ser um intermediário na produção do 

hidrofluorocarboneto HFC-134a (CF3CH2F) (SAAR et al., 2005; BERENDS et 

al., 1999; HASSON et al., 1998; MOGELBERG et al., 1995; CHO et al., 

1997). Essa substância também é considerada um gás de efeito estufa e, 

portanto, controlada também pelo Protocolo de Quioto (KYOTO PROTOCOL, 

1997). 

O HCFC-133a tem um tempo de vida na atmosfera estimado em 4 anos 

(CARPENTER et al., 2014). A quantidade detectada dessa substância na 

atmosfera era considerada desprezível até 1960, conforme mostrado na 

Figura 3. Contudo, nos últimos 60 anos tem-se observado um aumento 

significativo deste composto na atmosfera, tendo sido detectado em 

quantidades que possibilitam classificá-lo como um poluente de origem 

antropogênica (LAUBE et al.,2014). Em 2012, estimou-se que a quantidade 

de HCFC-133a na atmosfera ultrapassou 3000 toneladas. 
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Figura 3- Série histórica da emissão do HCFC-133a na atmosfera obtido por Laube e 

colaboradores. As cores representam as observações em diferentes regiões, sendo preto o 

hemisfério norte e vermelho o hemisfério sul, ajustadas por diferentes modelos. 

 
Fonte: (Laube et al., 2014) 

 

 
A molécula do HCFC-133a tem sido objeto de estudo de diversos 

trabalhos experimentais (ICHIMURA et al., 1977; SETSER et al., 1985; 

RAKESTRAW, HOLMES, 1991; ENSTICEet al., 2010). Foram investigados 

diferentes canais de reação envolvendo a eliminação α, β do HF, eliminação 

α,α do HCl e dissociação homolítica da ligação C─Cl (SETSER et al., 1985), 

canal de ativação térmica envolvendo a combinação dos radicais CF3 e CH2Cl 

(RAKESTRAW, HOLMES, 1991), além do processo de recombinação dos 

radicais CH2F e CF2Cl para gerar o radical CF2ClCH2F* (ENSTICE et al., 

2010). Uma combinação de estudo computacional e experimental foi 

realizada por Rodrigues e colaboradores (RODRIGUES et al., 2013). Neste 

trabalho, a molécula do HCFC-133a foi isolada em matriz criogênica e as 

bandas de absorção experimentais foram atribuídas a partir de cálculos de 

estrutura eletrônica (MP2/aug-cc-pVTZ). Neste trabalho também foi 

calculada a energia de excitação vertical para 11 estados eletrônicos (até 

~9,8 eV) utilizando métodos de estrutura altamente correlacionados 

(CASSCF, MR-CISD e MR-CISD+Q). 
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Há ainda trabalhos computacionais para a molécula do HCFC-133a 

envolvendo tanto o estado fundamental quanto os estados excitados. Wang e 

colaboradores (WANG et al., 2011) investigaram a reação de abstração do 

hidrogênio por átomos de flúor nas moléculas do CF3CH2F (CF3CH2F + F → 

CF3CHF + HF) e CF3CH2Cl (CF3CH2Cl + F → CF3CHCl + HF) utilizando cálculos 

de dinâmica molecular tendo as superfícies de energia potencial calculadas a 

nível B3LYP/6-311+G(2d,2p). Estudo semelhante foi realizado por Zhao e 

colaboradores (ZHAO et al., 2012) para a reação de abstração de hidrogênio 

por átomos de cloro do CF3CH2Cl (CF3CH2Cl + Cl → CF3CHCl + HCl) usando o 

método B3LYP/6-311+G(2d,2p). Cálculos de estrutura eletrônica altamente 

correlacionados foram utilizados por Rodrigues e colaboradores (RODRIGUES 

et al., 2014) para obter o potencial de ionização envolvendo os elétrons n 

(não ligantes) do cloro no HCFC-133a. 

No trabalho de doutorado de Gessenildo Rodrigues (RODRIGUES, 

2016) foi realizado um estudo do processo de desativação fotoquímica das 

moléculas do HCFC-133a (C2H2F3Cl) e HCFC-132b (CF2ClCH2Cl) utilizando 

diversos métodos de estrutura eletrônica (CC2, ADC2, TD-DFT, CASSCF, MR-

CISD e CASPT2). Um dos objetivos do trabalho foi obter um método de 

estrutura eletrônica de baixo custo computacional para ser utilizado 

posteriormente em cálculos de dinâmica não-adiabática. Para isso, os 

resultados obtidos com os métodos CC2, ADC2 e TD-DFT (com diversos 

funcionais) foram comparados com os métodos multireferência MR-CISD e 

CASPT2. Os cálculos de dinâmica não-adiabática em fase gasosa foram 

realizados à nível TD-DFT com o funcional ωB97XD. Foram investigados 

diversos canais fotoquímicos que podem ser agrupados em três classes: 

eliminação atômica (Cl, F ou H), multifragmentação (Cl + F, Cl + H ou F + H) 

e fissão de carbono-carbono (CC rompendo sozinho ou com Cl ou eliminação 

de H) (RODRIGUES et al., 2014). 

Outro trabalho de doutorado do grupo de pesquisa de Modelagem 

Computacional de Reações Atmosféricas, Orgânicas e de Interesse Biológico, 
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realizado por Vanessa Medeiros (MEDEIROS, 2017b), foram investigados os 

estados excitados de valência e de Rydberg de uma série de moléculas do 

tipo CF3-nHnCl (com n = 0,1,2 ou 3). Para a molécula CH3Cl foi calculada a 

energia de excitação vertical utilizando métodos altamente correlacionados 

(MR-CISD e MR-CISD+Q) envolvendo dez estados singletos e nove tripletos 

(MEDEIROS, et al., 2014). Foi relatada a ocorrência de diversas misturas 

envolvendo os estados de valência e Rydberg, entre eles aquelas envolvendo 

o estado singleto n* de mais baixa energia e os estados de Rydberg n3p e 

n3s. O estado de valência * também se mistura com o estado de Rydberg 

3s. Este trabalho evidenciou a importância de se incluir tanto o estado de 

valência quanto o de Rydberg para descrever corretamente a estrutura 

eletrônica da molécula do CH3Cl no estado excitado. Também foram 

calculadas as curvas de energia potencial para a fotodissociação do CH3Cl 

para a saída de cloro. O espaço ativo escolhido envolveu 12 elétrons, sendo 

quatro dos orbitais ne, dois da ligação   e seis dos orbitais CH, bem como 

sete orbitais de valência (ne, , *, e os três orbitais de valênciaCH) e 

quatro orbitais de Rydberg (3s(C), 3p(C), 3pe(C)). Considerando a simetria 

Cs da molécula, um total de 16 estados eletrônicos foram calculados (10 na 

simetria A' e 6 na simetria A''). Ao longo da dissociação C−Cl foi observada a 

existência de um ponto estacionário no estado 31A΄, que foi caracterizado 

como sendo um mínimo que corresponde a um par iônico estabilizado por 

uma ligação de hidrogênio, conforme mostrado na Figura 4. Foi a primeira vez 

que este tipo de estrutura foi caracterizada, correspondendo a um novo tipo 

de ligação de hidrogênio. Este trabalho (MEDEIROS, et al.,2016) recebeu 

destaque pela American Chemical Society em 2017 (MEDEIROS, 2017a). 

 

 

 



Capítulo 1: Introdução  

Dissertação de Mestrado   Thayana Maria Lopes de Lima 

14 

Figura 4- Curvas de energia potencial para a fotodissociação do CH3Cl obtidas por Medeiros 
e colaboradores, mostrando a formação do canal iônico (   

  +    ) e a estrutura de mínimo 

(    
     ). 

 

 
Fonte: Medeiros, et al., 2016. 

 

Semelhantemente ao observado no caso da fotodissociação do CH3Cl 

(MEDEIROS, et al., 2016; MEDEIROS, 2017b), também foi observada a 

existência de um canal iônico para a molécula do HCFC-133a (RODRIGUES et 

al., 2014; RODRIGUES, 2016), conforme mostrado na Figura 5.  

 

Figura 5- Curvas de energia potencial para a fotodissociação do HCFC-133a obtidas por 

Rodrigues e colaboradores utilizando o método CASSCF com a base aug-cc-pVDZ (para os 

átomos de C, F e H) e d-aug-cc-pVDZ (para átomo de Cl). O canal iônico corresponde ao 

estado 3A'. 

 

Fonte: Rodrigues et al., 2014. 
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Contudo, o ponto estacionário para o estado iônico não foi 

caracterizado, nem a dinâmica da sua formação. Dessa forma, para a 

molécula do HCFC-133a, algumas questões ainda se encontram em aberto. 

Por exemplo: 

a) Existe uma estrutura de mínimo no canal iônico?  

b) Caso exista, quais as suas propriedades eletrônicas e estruturais? Qual 

a energia de estabilização deste canal? 

c) Como são formados os fragmentos? 

 



 

 

 

CAPÍTULO 2: 

OBJETIVOS 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo fundamental caracterizar a 

estrutura e as propriedades eletrônicas do estado iônico da molécula do 

HCFC-133a, utilizando métodos computacionais de estrutura eletrônica. A 

investigação acerca da estabilidade desse estado eletrônicamente excitado 

pode ajudar a compreender melhor a atuação desta molécula na atmosfera 

superior. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar as curvas de energia potencial para a fotodissociação 

envolvendo a saída do cloro da molécula do HCFC-133a, a nível MR-

CISD; 

 

 Caracterizar o estado iônico: geometria, momento de dipolo, 

energia de estabilização e separação de cargas; 

 

 Determinar o limite de dissociação para o canal iônico.



 

 

 

CAPÍTULO 3: 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para que o conhecimento científico e tecnológico avance é importante o 

domínio sobre o mundo macroscópico, atômico e molecular da matéria. 

Dominar e manipular especificamente o mundo microscópico se torna cada 

vez mais imprescindível para o progresso científico. 

Para que seja possível simular o comportamento da matéria em escala 

atômica e molecular, a ciência se apropria dos conhecimentos da química 

computacional, fundamentando-se na mecânica quântica, para obter 

informações quanto às propriedades químicas e físicas de átomos e 

moléculas, dentre elas, valores de energia, estrutura e reatividade. Dessa 

forma, a química computacional pode ser entendida como uma área 

interdisciplinar, podendo ser aplicada em várias áreas do saber como, por 

exemplo, para o estudo da química atmosférica e do meio ambiente, para o 

desenvolvimento de fármacos e medicamentos, entre outras. O avanço dessa 

área é condicionado ao desenvolvimento de hardwares e softwares 

sofisticados, pacotes computacionais mais abrangentes, e ainda ao 

desenvolvimento de teorias, metodologias e técnicas computacionais 

(COUTINHO, MORGON, 2007). 

Para que se possa escolher o método de estrutura eletrônica 

apropriado ao nosso objeto de estudo preciso levar em consideração o 

sistema e as propriedades que serão estudadas, a exatidão do método e o 

custo computacional (velocidade de processamento e memória), pois não 

existe um método único que possa ser aplicado a todas as moléculas 

(ATKINS, PAULA, FRIEDMAN, 2011). Independente do método computacional 

escolhido, se o objetivo é realizar cálculos de estrutura eletrônica, a base 

conceitual vem da mecânica quântica que é fundamentada na Equação de 

Schrödinger. 
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3.1 Equação de Schrödinger 

 

A equação de Schrödinger representa matematicamente as 

propriedades fundamentais de um sistema quântico, e sua solução, quando 

aplicada às condições de contorno apropriadas, resulta na quantização de 

energia em diversos sistemas de interesse, a exemplo de átomos e 

moléculas. Para sistemas nos quais o operador Hamiltoniano  ̂ não depende 

do tempo, chamados de sistemas estacionários, a equação de Schrödinger 

tem a forma geral descrita pela equação (1): 

 ̂ ( )    ( ), (1)  

em que r representa as coordenadas espaciais, r = (x,y,z), e   corresponde 

a energia do sistema, uma das mais importantes propriedades que se 

procura calcular nos problemas químicos. O operador Hamiltoniano geral de 

um sistema de N núcleos e M elétrons, na ausência de campos externos e 

desprezando os efeitos não-coulombianos, é:  

 ̂   ̂   ̂   ̂    ̂    ̂   , (2)  

em que os termos  ̂  e  ̂  representamos operadoresde energia cinética dos 

núcleos e dos elétrons, respectivamente, enquanto os termos  ̂  ,  ̂   e  ̂   

são os operadores de repulsão entre núcleos, repulsão entre os elétrons e 

atração entre núcleos e elétrons, respectivamente (BUNGE, 1977). 

Na equação (1), a função de onda   corresponde a autofunção do 

operador  ̂ com autovalor  . Esta função descreve completamente o 

sistema, e para que seja aceitável precisa atender aos seguintes requisitos: 

ser unívoca (possuir um e apenas um valor em cada ponto no espaço), 

contínua e ser quadraticamente integrável (integral sobre todo o espaço é 

um número finito). Para sistemas físicos simples, tais como partícula na 

caixa, rotor rígido e oscilador harmônico, a equação (1) possui solução 

exata, o mesmo acontece para o átomo de hidrogênio. Para sistemas com 
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mais de um elétron e para moléculas é necessário um conjunto de 

aproximações para obter as soluções. Na próxima seção será discutida a 

aproximação mais fundamental para o caso molecular: a aproximação de 

Born-Oppenheimer.  

 

3.2 Aproximação de Born-Oppenheimer 

 
A função de onda depende de todas as coordenadas do sistema. Para o 

caso de moléculas, essa dependência torna impossível a resolução do 

sistema devido aos acoplamentos entre essas variáveis. Uma aproximação 

que pode ser feita é considerar os núcleos fixos e resolver o problema 

eletrônico em função das coordenadas nucleares. Essa é a essência da 

aproximação de Born-Oppenheimer, na qual a função de onda total é 

descrita como um produto entre a função de onda eletrônica e a função de 

onda nuclear (equação (3)), o Hamiltoniano total corresponde a soma dos 

termos eletrônicos e nucleares (equação (4)), a equação de Schrödinger 

passa a ser unicamente referente ao problema eletrônico, conforme equação 

(5), e a energia total do sistema é a soma da energia eletrônica mais o 

termo de repulsão nuclear (equação (6)): 

 

 (     )    (     )  (  ), (3)  

 

 ̂   ̂   ̂ , (4)  

 

 ̂        , (5)  

 

            , (6)  

 
em que    e    simbolizam as coordenadas eletrônicas e nucleares, 

respectivamente (JENSEN, 2017). Neste caso, a função de onda eletrônica 
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passa a depender apenas parametricamente das coordenadas nucleares. 

Como consequência, para cada posição nuclear tem-se uma solução para a 

parte eletrônica. 

O modelo de núcleos fixos introduzido na aproximação de Born-

Oppenheimer é de fundamental importância para a Química, não apenas por 

tornar possível a resolução da equação de Schrödinger, mesmo que de forma 

aproximada para sistemas moleculares, mas também por fundamentar o 

surgimento de conceitos essenciais, como geometria molecular e superfície 

de energia potencial. Os parâmetros geométricos da molécula dependem das 

coordenadas nucleares, já a energia e as outras propriedades dependem das 

coordenadas eletrônicas (LEWARS, 2016). 

 

3.3 Método Hartree-Fock-Roothaan 

 

Considerando o problema multieletrônico, conforme mencionado 

anteriormente, não há solução exata para a equação de Schrödinger uma 

vez que não é possível utilizar nenhuma técnica de separação de variáveis 

que consiga desacoplar as coordenadas eletrônicas. O modelo de partículas 

independentes foi proposto por Hartree para resolver o problema, e consiste 

em descrever a função de onda para um sistema de N-elétrons   (       ) 

na forma de produtos de funções independentes de um elétron, denominado 

de produto de Hartree (LEVINE, 2014), conforme equação (7):  

 (       )     ( )  ( )   ( ). (7)  

Neste modelo, as soluções são obtidas considerando a aproximação de 

campo central, na qual a repulsão intereletrônica não é considerada 

explicitamente, sendo aproximada por um potencial médio efetivo. Um 

problema fundamental na aproximação de Hartree é que esta não considera 

uma característica essencial de sistemas atômicos e moleculares sujeitos à 
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efeitos quânticos, que é a indistinguibilidade das partículas. Também não 

satisfaz ao princípio da antissimetria da função de onda que estabelece que, 

para férmions, que são partículas com spin semi-inteiros, a função de onda 

deve mudar de sinal ao se trocar as coordenadas de qualquer par de 

partículas idênticas (ATKINS, PAULA, FRIEDMAN, 2011). Como consequência 

desta última, também obedece ao Princípio de Exclusão de Pauli, que 

estabelece que elétrons não podem possuir os quatros números quânticos 

idênticos. 

Os problemas no modelo de Hartree foram resolvidos por Fock de duas 

formas bastante engenhosas: (i) incorporando na função de onda o spin, de 

modo que esta passou a ser descrita como um produto da parte espacial e 

com a de spin,   ( )    ( )  , chamada de spin-orbital (ROOS, 2016); (ii) 

descrevendo a função de onda na forma de determinantes de Slater, que 

naturalmente já satisfaz ao princípio da antissimetria e da exclusão de Pauli.  

O modelo de Hartree-Fock (HF) resulta em um conjunto de equações 

integro-diferenciais que dificultam a sua aplicação para sistemas 

moleculares. As funções monoeletrônicas   ( ), que correspondem a orbitais 

moleculares (OM), são escritas como combinações lineares de orbitais 

atômicos, representados por funções hidrogenóides conhecidas (funções de 

base   ). Esta é a aproximação LCAO (do inglês Linear Combination of 

Atomic Orbitals), na qual os orbitais moleculares são formados a partir de 

uma combinação linear de orbitais atômicos, conforme equação (8).  

   ∑      

      

 

  (8)  

em que        é o número de funções do conjunto de base,     são os 

coeficientes desconhecidos a serem determinados e os    são os orbitais 

atômicos. Dessa forma, tem-se a equação de HF-Roothaan, descrita como:  
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  ∑      

      

α

   ∑      

      

α

 (9)  

 

onde    é operador de Fock (monoeletrônico) e    é a energia dos orbitais.  

A partir da equação (9) se obtém um conjunto de equações 

simultâneas para os coeficientes, conhecidas como equações de Roothaan, 

que são mais adequadamente representadas em forma matricial (ATKINS; 

PAULA; FRIEDMAN, 2011). 

      , (10)  

em que   corresponde a matriz de Fock,   a matriz de superposição,   é uma 

matriz com todos os coeficientes que precisam ser obtidos e   é a matriz 

diagonal das energias dos orbitais. A matriz   depende da matriz  , de 

maneira que esta equação matricial deve ser resolvida de forma 

autoconsistente. A grande vantagem prática destas equações está 

relacionada ao fato delas serem simplesmente equações algébricas e não 

equações diferenciais (BUNGE, 1977). 

 

3.4 Funções de Base 

 
O formalismo desenvolvido no método de Hartree-Fock-Roothaan 

resulta na necessidade de se obter funções de base que possam representar 

adequadamente os orbitais atômicos para, a partir destes, obter os orbitais 

moleculares. Existem duas formas de descrever os orbitais atômicos, ou 

funções de base: orbitais de Slater (STO, do inglês Slater Type Orbitals) e 

orbitais do tipo gaussiano (GTO, do inglês Gaussian Type Orbitals), ambos 

representados pelas equações (11) e (12), respectivamente: 
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        (     )       (   ) 
       , (11)  

        (     )       (   ) 
          

 
, (12)  

em que   representa a constante de normalização,      são as funções 

harmônicas esféricas (que determinam a forma do orbital),      e   são as 

coordenadas esféricas,   é o expoente do orbital e     e   são números 

quânticos (ATKINS, PAULA, FRIEDMAN, 2011; JENSEN, 2017). 

Nota-se que a diferença essencial a forma da STO e a da GTO se 

encontra na dependência exponencial com a distância elétron-núcleo  : STO 

apresenta uma dependência linear enquanto que na GTO essa dependência é 

quadrática. Essa diferença tem implicações bastante significativas: (i) o 

cúspide existente na STOs quando   tende a zero faz com que essas funções 

sejam aceitáveis, o que não acontece com as GTOs; (ii) as GTOs apresentam 

soluções matematicamente mais simples para o caso de sistemas com mais 

de dois centros, o que torna essas funções mais eficientes para sistemas um 

pouco mais sofisticados, enquanto as STOs não possuem solução para 

sistemas com mais de um centro. 

Outra vantagem das GTOs é que estas podem ser combinadas com 

vistas a simular o comportamento das STOs. Dessa forma, as vantagens de 

ambas as funções seriam aproveitadas (JENSEN, 2017). A combinação de 

GTO ocorre conforme mostrado na equação (13): 

     ∑    
   

 

   

 (13)  

onde      correspondem as GTOs contraídas (CGF, do inglês Conctracted 

Gaussian Function), M é o número de gaussianas usadas na combinação 

linear e    os coeficientes da expansão utilizados no ajuste para melhor 

simular as STOs.  
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O tamanho da base é definido a partir do número de GTOs contraídas. 

O menor conjunto de funções de base é composto pelo número mínimo de 

orbitais atômicos necessários para manter todos os elétrons em um 

determinado átomo, e é chamado de conjunto de base mínimo (JENSEN, 

2017).  

A ligação química não pode ser bem descrita a partir de um conjunto 

de base mínimo uma vez que a formação da ligação polariza a nuvem 

eletrônica, de modo que a simetria esférica de um orbital atômico do tipo s, 

por exemplo, é quebrada. Outra limitação importante do conjunto de base 

mínimo é que as funções são centralizadas no átomo e isso restringe a 

flexibilidade das funções para descrever a distribuição de elétrons entre os 

núcleos para formar ligações químicas. Dessa forma, os cálculos com a base 

mínima frequentemente levam a resultados insatisfatórios se comparado 

com os valores experimentais. Para diminuir essas limitações, mais funções 

devem ser adicionadas ao conjunto de funções de base (MULLER, 2002). 

Geralmente uma melhoria significativa na concordância entre os 

cálculos de estrutura eletrônica e o experimento pode ser obtido pela 

duplicação de todas as funções da base, produzindo uma base do tipo 

double-zeta (DZ), ou ainda triplicar as funções em uma base triple-zeta 

(TZ).O termo zeta deriva do fato de que o expoente das funções STO é 

frequentemente expresso pela letra grega  . Dobrar o número de funções de 

base permite uma descrição melhor do fato de que a distribuição de elétrons 

é diferente em direções diferentes. Outro tipo de base utilizada são as split-

valence (SV), onde cada orbital atômico da camada interna (chamado de 

orbitais de caroço) é representada por um conjunto de funções e cada orbital 

atômico de valência por outro conjunto. Uma maior exatidão nos cálculos 

pode ser atingida pela inserção de funções de polarização na base. Estas 

funções representam orbitais atômicos com valores mais elevados do 

número quântico   do momento angular orbital do que os considerados no 

tratamento elementar da teoria de valência. Funções desse tipo direcionam 
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com frequência a resultados melhores porque os orbitais atômicos são 

distorcidos (ou polarizados) pelos átomos próximos quando as ligações 

formam as moléculas (ATKINS, PAULA, FRIEDMAN, 2011). 

O conjunto de funções de base pode ainda ser melhorado com o 

acréscimo de funções do tipo difusas. Estas são necessárias sempre que 

elétrons fracamente ligados estão presentes (por exemplo, ânions ou estados 

excitados) ou quando a propriedade de interesse depende principalmente dos 

elétrons mais fracamente ligados (por exemplo, polarizabilidade) (LEWARS, 

2016; LEVINE, 2014). 

Uma classe de conjunto de funções de base desenvolvida por Dunning 

e colaboradores foi projetada para o uso em métodos de cálculo que incluem 

correlação eletrônica pós Hartree-Fock. O conjunto é designado por cc-pVnZ, 

onde “cc” significa que a base é consistente com a correlação (as funções 

foram otimizadas para o melhor desempenho com cálculos correlacionados), 

“p” diz respeito à inclusão de funções de polarização em todos os átomos e 

“VnZ” à valência n zeta, onde os orbitais de valência são descritos por n 

contrações. Funções difusas, com prefixo “aug” ainda podem ser adicionadas 

a esse conjunto, e são adequadas para cálculos de ânions e espécies ligadas 

a hidrogênio (LEWARS, 2016; LEVINE, 2014). 

Os conjuntos de funções de base consistentes com a correlação tem a 

conveniência de que, à medida que o tamanho do conjunto de base é 

expandido, os valores calculados de uma propriedade molecular geralmente 

convergem suavemente para um valor limite, facilitando a determinação 

desse valor por extrapolação. Devido a esse recurso, esses conjuntos de 

funções de base são os conjuntos mais largamente usados em cálculos ab 

initio (LEWARS, 2016; LEVINE, 2014). 
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3.5 Correlação Eletrônica 

 

A principal limitação do método de Hartree-Fock é a aproximação do 

campo central. Contudo, considerando um conjunto de funções de bases 

suficientemente grande, a função de onda HF é capaz de descrever 

corretamente cerca de 99% da energia total. O problema é que o 1% 

restante é frequentemente muito importante para a descrição de fenômenos 

químicos (JENSEN, 2017). A obtenção de algumas propriedades de interesse 

químico, como, por exemplo, ionizações de camadas de valência e internas, 

energias de excitação e os estados excitados, reações que envolvem ruptura 

e formação de ligações químicas, requer a determinação desta parcela da 

energia (HOLLAUER, 2007; YOUNG, 2001). Tais problemas são associados a 

falta de correlação eletrônica do método Hartree-Fock. 

A diferença entre a energia exata (não-relativística) e a energia obtida 

com o método Hartree-Fock é chamada energia de correlação eletrônica, 

conforme equação (14): 

 

                . (14)  

 

Vários métodos computacionais utilizam o método HF como ponto de 

partida para obter as correções para a correlação eletrônica, tais como 

MCSCF e CI. Por essa razão, recuperar a fração de energia que o método HF 

não consegue representar passou a ser uma necessidade para que previsões 

quantitativas e qualitativas pudessem ser realizadas pela Química Quântica 

(YOUNG, 2001). 
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3.6 Interação de Configurações (CI) 

 

O método de Interação de Configuração - CI (do inglês, Configuration 

Interaction) é um procedimento pós-Hartree-Fock que recupera a energia de 

correlação. Seu formalismo relativamente simples e abrangente é eficaz na 

descrição de curvas e superfícies de energia potencial, do estado 

fundamental e excitado (COUTINHO, MORGON, 2007). 

A construção da função de onda CI é dada pela combinação linear de 

determinantes de Slater nos quais são incluídas todas as excitações (simples, 

duplas, triplas, etc.) dos elétrons, a partir do determinante de referência do 

Hartree-Fock, dos orbitais duplamente ocupados para todos os orbitais 

virtuais, conforme equação (15). Cada determinante representa uma 

configuração descrita a partir da chamada função de configuração de estado 

(CSF, do inglês Configurations State Function). O tamanho da expansão CI, 

ou o número total de CSFs, depende do tamanho da base utilizada (JENSEN, 

2017; LEWARS, 2016; YOUNG, 2001). 

 

            ∑    
 

 ∑    
 

 ∑     

 

  ∑    
   

 (15)  

 

onde os índices S (simples), D (duplas), T (triplas) indicam a terminologia 

usada para expressar o grau de excitação dos elétrons, a partir do 

determinante Hartree-Fock. Os orbitais moleculares que são usados na 

construção dos determinantes de Slater excitados são extraídos de cálculos 

Hartree-Fock que são mantidos fixos ao longo de todo cálculo, sendo 

otimizados apenas os coeficientes da expansão   .  

O número de CSFs é um problema combinatório que aumenta de forma 

fatorial com o número de elétrons (N) e funções de base (M), conforme 

equação (16) (JENSEN, 2017): 
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Número de CSFs = 
  (   ) 

(
 

 
)  (
 

 
  )  (  

 

 
)  (  

 

  
  ) 

 . (16)  

Quando todas as excitações possíveis são consideradas, tem-se um CI 

completo (full-CI, em inglês) na base, que formalmente representa a melhor 

função de onda pós-SCF. No caso do conjunto de base completo, tem-se a 

solução exata para o problema eletrônico (HOLLAUER, 2007). 

O crescimento fatorial do número de determinantes com o tamanho do 

conjunto de base torna o método CI completo inviável para a maioria dos 

sistemas, exceto para os sistemas com poucos elétrons (~10-20). Os 

cálculos CI completos, portanto, são inviáveis para a maioria dos sistemas 

reais (COUTINHO, MORGON, 2007; JENSEN, 2017). 

A expansão CI pode ser reduzida (truncada) em excitação simples 

(CIS) ou simples e duplas (CISD), e assim por diante. Esta aproximação 

reduz enormemente o número de CSFs, contudo gera alguns problemas. Um 

deles é a falta de consistência no tamanho (do inglês size-consistent), que 

significa dizer que a soma das energias dos fragmentos (     ) de uma 

molécula (AB), tratados como uma supermolécula (fragmento A muito 

separado do fragmento B), não é igual a soma das energias dos fragmentos 

calculados separadamente (EA+EB), ou seja: 

 

        ( )   ( ). (17)  

 

Outro problema do CI truncado diz respeito a extensividade (do inglês size-

extensive). Conforme definido por Bartlett (BARTLETT,1981), esta 

propriedade diz respeito ao fato de que a energia cresce proporcionalmente 

ao tamanho do sistema, ou seja, com o número de partículas do sistema. 

Essa falta de extensividade no tamanho é a razão pela qual o método CISD 

recupera cada vez menos correlação eletrônica à medida que os sistemas 

crescem, mas o quanto a magnitude desse erro vai poder ser minimizada 



Capítulo 3: Fundamentação Teórica 

Dissertação de Mestrado   Thayana Maria Lopes de Lima 

31 

dependerá de quão bem se conseguirá incorporar efeitos de excitações 

múltiplas na função de onda. Como citado anteriormente, um full CI é 

consistente e extenso no tamanho, mas todas as formas de CI truncado não 

são (COUTINHO, MORGON, 2007; JENSEN, 2017). Extensividade e 

consistência no tamanho são importantes sempre que cálculos em moléculas 

de tamanhos substancialmente diferentes devem ser comparados, como, por 

exemplo, no cálculo da mudança de energia em uma reação de dissociação 

(LEVINE, 2014). 

Langhoff e Davidson (LANGHOFF, DAVIDSON, 1974) desenvolveram 

uma metodologia capaz de estimar a contribuição das excitações quádruplas 

a partir da contribuição do determinante HF na função de onda CISD e de 

suas energias. A expressão para a energia corrigida é dada pela equação 

(18): 

 

      (     
 )  (    ), (18)  

 

em que   (    ) indica a diferença entre a energia obtida com o cálculo 

CISD e o cálculo RHF, com     representando o peso da configuração RHF na 

função de onda CISD (HOLLAUER, 2007; LEVINE, 2014). 

 

3.7 Método SCF Multiconfuguracional (MCSCF) 

 
O método SCF multiconfiguracional (do inglês Multiconfigurational Self-

Consitent-Field, MCSCF) é derivado formalmente do método CI e consiste em 

descrever o sistema como uma combinação linear de configurações, 

empregando um procedimento semelhante ao método SCF para otimizar os 

orbitais moleculares (forma dos orbitais) e os coeficientes da expansão (peso 

de cada configuração), de forma a obter uma função de onda 

multiconfiguracional auto-consistente, mostrada na equação (19): 
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  ∑         

 

 

                   (19)  

em que    é o coeficiente associado à configuração   . A soma é feita sobre 

todas as   possíveis configurações   , as quais normalmente são escritas 

como combinações lineares de determinantes de Slater. As configurações 

que fazem parte da composição da expansão devem possuir a mesma 

simetria espacial e de spin, ou seja, devem ser configurações adaptadas à 

simetria espacial e de spin (CSFs). No procedimento SCF tanto os 

coeficientes    quanto os orbitais moleculares    são otimizados (COUTINHO, 

MORGON, 2007; JENSEN, 2017; LEVINE, 2014). 

Ao otimizar os orbitais, pode-se obter bons resultados com a inclusão 

de relativamente poucas CSFs. Como os orbitais são variados, a quantidade 

de cálculo necessária no procedimento MCSCF é grande, mas os avanços nos 

métodos de computação das funções de onda do MCSCF levaram a um 

amplo uso do MCSCF e dos métodos relacionados (LEVINE, 2014). 

O principal problema enfrentado no uso do método MCSCF é encontrar 

uma maneira de gerar as configurações que serão incluídas. Essa função 

precisa ser flexível para que seja possível incorporar os efeitos de correlação 

eletrônica não-dinâmica, que consiste em uma correção proveniente da 

inclusão na função de onda de termos muito próximos energeticamente (em 

relação à função de referência). A escolha errada das configurações afetará o 

resultado (COUTINHO; MORGON, 2007). 

Uma das abordagens mais comumente utilizadas é o método CASSCF 

(do inglês Complete Active Space Self-Consistent Field), no qual se escolhe 

cuidadosamente os orbitais a serem utilizados na formação dos vários 

determinantes do CI. Neste método, o conjunto de orbitais (ocupados e 

virtuais) é dividido em quatro subconjuntos: orbitais do caroço, orbitais 

inativos, orbitais ativos e orbitais virtuais. Os orbitais do caroço (OM mais 

internos, com características atômicas) e do espaço inativo serão sempre 
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duplamente ocupados. No entanto, os orbitais do espaço inativo são 

otimizados durante o SCF, enquanto que os de caroço são mantidos fixos. 

Por fim, os orbitais que compõem o espaço ativo também são otimizados, 

tendo ocupação inicial igual à zero, um ou dois. Esses orbitais devem ser 

escolhidos manualmente, considerando o problema em estudo e as condições 

computacionais (COUTINHO, MORGON, 2007; JENSEN, 2017). 

Após a seleção e a classificação dos orbitais ativos, distribuem-se os 

elétrons de todas as maneiras possíveis, gerando todas as configurações 

possíveis devidamente adaptadas à simetria espacial e de spin do problema. 

Uma notação utilizada no CASSCF é (n,m), que indica que n elétrons são 

distribuídos de todas as maneiras possíveis em m orbitais. Não existe uma 

regra geral para se obter o espaço ativo, sendo necessário uma boa 

compreensão da estrutura eletrônica do problema químico (COUTINHO, 

MORGON, 2007; JENSEN, 2017; ROOS, 2016). 

 

3.8 Multireferência CI (MR-CI) 

 

É possível construir uma função de onda CI utilizando como referência 

o resultado do MCSCF ao invés de utilizar a função de onda HF. Esses 

cálculos são chamados de CI multireferência (MRCI, do inglês Multireference 

Configuration Interactions) (JENSEN, 2017; YOUNG, 2001).  

As grandes funções de onda MRCI podem corresponder a funções de 

onda muito precisas. Há mais determinantes CI nesse tipo de cálculo do que 

em um CI convencional. Esse tipo de cálculo pode utilizar uma grande 

quantidade de recursos computacionais, mas pode recuperar uma boa 

quantidade de correlação eletrônica para alguns problemas (JENSEN, 2017; 

YOUNG, 200; LEVINE, 2014). 

Com o método MRCI também é possível truncar a expansão CI em 

apenas excitações simples e duplas (MR-CISD), que apresenta os mesmos 
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problemas do CI mono-referência relacionados à extensividade e 

consistência no tamanho, embora esses problemas sejam minimizados no 

caso multireferência. A correção de Davidson, descrita anteriormente, 

também pode ser generalizada para o caso multireferência e quando 

incluídas são geralmente reconhecidas anexando “+Q” ao nome do método 

(JENSEN, 2017; ROOS, 2016). 

Os cálculos MRCI são amplamente usados para explorar superfícies de 

energia potencial e no estudo de reações químicas. Sendo, possivelmente, o 

método mais confiável para modelar reações químicas (quebra e formação 

de ligações), superfícies de energia potencial de estados fundamental e/ou 

excitado e diversas outras propriedades eletrônicas (LEVINE, 2014). 
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4 PROCEDIMENTO COMPUTACIONAL 

No Quadro 1 são mostradas as principais etapas do procedimento 

computacional adotado. A seguir é mostrado o detalhamento de cada etapa. 

Quadro 1 - Etapas referentes ao procedimento computacional adotado. 

Cálculos Etapas 

Preliminares 1. Caracterização da geometria de mínino do estado fundamental 
(otimização e frequência), na simetria apropriada, utlizando um 
método ab-initio; 

2. Análise da configuração eletrônica do estado fundamental e dos 
orbitais de valência mais externos (forma e tipo); 

3. Cálculos da curva de energia potencial, ao longo da distância C-
Cl, no estado fundamental, e análise das mudanças nos orbitais 
de valência. Nessa etapa foi realizado um scan relaxado com o 

método MP2 e a base aug-cc-pVTZ; 

4.  Definição dos orbitais mais internos (frozen-core); 

Programa utilizado: Gaussian. 

CASSCF 1. Particionamento dos orbitais: 

- Duplamente ocupados 

- Ativos: valência e Rydberg; 

2. Definição das configurações e estados eletrônicos a serem 
incluídos na média (state average); 

3. Caracterização da geometria de mínino do estado fundamental 

(otimização e frequência); 

4. Cálculo das curvas de energia potencial e análise do perfil, 
continuidade, mudanças na forma dos orbitais e nas 

configurações dos estados eletrônicos; 

Programa utilizado: COLUMBUS. 

MR-CISD 1. Particionamento dos orbitais: 

- Frozen core 

- Duplamente ocupados 

- Ativos: valência e Rydberg; 

2. Etapas 2, 3 e 4 do CASSCF; 

Programa utilizado: COLUMBUS 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No trabalho de Vanessa Medeiros e colaboradores (MEDEIROS, et 

al.,2016) foi analisado o caminho para a formação do estado iônico para a 

molécula do CH3Cl, tendo sido observado que este ocorre a partir da 

excitação do estado σ3pσ, que corresponde ao estado com maior força do 

oscilador. Esta excitação ocorre na região próxima de 11,5 eV e coincide com 

a excitação que leva a maior formação de cloreto. Gessenildo Rodrigues e 

colaboradores (Rodrigues et al.,2013) calcularam a energia de excitação 

vertical para a molécula do HCFC-133a, utilizando onze estados e os 

métodos MR-CISD e MR-CISD+Q com a base d-augDZ(Cl)/augDZ(C,H,F). A 

faixa de energia considerada foi cerca de 10 eV. Essa faixa não inclui a 

formação de estados de configuração de mesma natureza da posteriormente 

observada para a formação do estado iônico no CH3Cl. Dessa forma, foi 

necessário refazer os cálculos obtidos na referência (Rodrigues et al., 2013), 

incluindo mais estados, de modo a obter o estado com maior força do 

oscilador e de mesma natureza daquele observado para o caso da molécula 

do CH3Cl. Nas seções seguintes são discutidos os resultados obtidos para as 

energias de excitação vertical e a curva de energia potencial para a saída do 

cloro. 

 

5.1 Energia de Excitação Vertical 

 

Na fase dos cálculos CASSCF foram realizados muitos testes para 

escolher o melhor conjunto de orbitais e estados. O critério para escolha dos 

orbitais deve levar em consideração a correta descrição da configuração 

eletrônica tanto na região de mínimo quanto na região da molécula 

dissociada. A forma e a localização dos orbitais e os valores das energias são 

os principais parâmetros analisados, além dos pesos das configurações.   
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Para o HCFC-133a foi utilizado, como ponto de partida, o estudo 

anteriormente realizado por Gessenildo Rodrigues e colaboradores 

(RODRIGUES et al., 2014) quanto aos orbitais escolhidos. No entanto, foram 

escolhidos mais estados (15 ao invés de 11 do trabalho de referência), para 

melhor descrever a origem do canal iônico. 

Na Tabela 1 são mostrados os resultados para a energia de excitação 

vertical, força do oscilador e a natureza dos estados, obtidos com os 

métodos MR-CISD e MR-CISD+Q, com duas bases, d-

augDZ(Cl)/augDZ(C,H,F) e d-augTZ(Cl)/augDZ(C,H,F). 

O aumento do tamanho da base apenas para o átomo de Cl é 

necessário para verificar se a base menor é suficientemente flexível na 

descrição dos estados. Conforme pode ser observado na Tabela 1, o efeito do 

tamanho da base na energia de excitação vertical é muito pequeno, sendo as 

maiores diferenças obtidas para o estado 4A' (0,07 e 0,08 eV para os 

métodos MR-CISD e MR-CISD+Q, respectivamente). O mesmo se observa 

para a força do oscilador, com a maior diferença (de apenas 0,319) obtida 

para o estado 8A', sendo este o que apresenta o maior valor para esta 

propriedade. 

Os resultados obtidos anteriormente por Gessenildo Rodrigues e 

colaboradores (Rodrigues et al., 2013) também são mostrados na Tabela 1. 

Nesses cálculos foram utilizados apenas onze estados (6A' e 5A''). Com 

relação as energias, observa-se que os valores atuais, com 15 estados, são 

sistematicamente menores do que os obtidos anteriormente, mas a diferença 

é muito pequena, sendo no máximo de 0,07 eV para o resultado MR-CISD do 

estado 4A'. Com relação às configurações, observa-se pouca diferença em 

relação aos resultados anteriores. Por exemplo, o estado 2A' no trabalho de 

Rodrigues e colaboradores (Rodrigues et al., 2013) corresponde a 

configuração do tipo 0,60nyσ∗ +0,1ny4pz +0,1ny4s, já para os resultados 

atuais (com a mesma base) esse estado possui a configuração 0,56nyσ* + 

0,24ny4pσ. O mesmo se observa para os estados 3A’, 2A” e 5A”. A exceção 
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para o caso descrito anteriormente foi obtida para o estado 5A’, que no 

trabalho de Rodrigues e colaboradores foi ligeiramente melhor caracterizado 

(0,68ny4py), enquanto que os resultados atuais mostram que esse estado tem 

configuração 0,64ny4py+ 0,11ny4pz. Outra questão diz respeito a pequena 

diferença na caracterização do estado 1A”, que para os cálculos atuais 

corresponde à configuração 0,55nxσ* + 0,23nx4pz, tendo sido anteriormente 

caracterizado como sendo 0,59nxσ∗ +0,11nx4s.  
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Tabela 1– Resultados para a energia de excitação vertical (em eV), força do oscilador e natureza dos estados obtidos para os quinze 

estados singletos (9A’ e 6A”) da molécula HCFC-133a calculados com os métodos MR-CISD e MR-CISD+Q e conjuntos de base d-

augDZ(Cl)/augDZ(C,H,F) e d-augTZ(Cl)/augDZ(C,H,F). 

 

  

d-augDZ(Cl)/augDZ(C,H,F) d-augTZ(Cl)/augDZ(C,H,F) Resultados anterioresb 

MR-CISD 
MR-

CISD+Q 
Natureza dos 

estadosc 

MR-CISD 
MR-

CISD+Q 
Natureza dos 

estadosc 

MR-

CISD 

MR-

CISD+Q 
Natureza dos 

estadosc 
ΔE f(x100) ΔE ΔE f(x100) ΔE ΔE ΔE 

1A' 0,00a - 0,00 a 0,82gs 0,00 a - 0,00 a 0,81gs 0,00 0,00 0,81gs 

2A' 7,95 0,299 7,95 
0,56nyσ* + 

0,24ny4pz 
7,95 0,101 7,91 

0,60nyσ* + 

0,22ny4pz 
7,99 7,97 

0,60nyσ∗ 
+0,1ny4pz 

+0,1ny4s 

3A' 8,19 4,594 8,39 0,77ny4s 8,24 4,855 8,45 0,80ny4s 8,25 8,41 
0,61ny4s 

+0,16ny4pz 

4A' 8,92 1,366 9,15 0,83nx4px 8,99 1,434 9,23 0,83nx4px 8,99 9,19 0,83nx4px 

5A' 9,31 1,246 9,51 
0,64ny4py+ 

0,11ny4pz 
9,36 1,331 9,56 

0,61ny4py+ 

0,14ny4pz 
9,37 9,53 0,68ny4py 

6A' 9,63 2,184 9,78 

0,48ny4pz+ 

0,18nyσ* + 

0,16ny4py 

9,68 2,443 9,82 

0,47ny4pz + 

0,19ny4py+ 

0,15nyσ* 

9,67 9,80 

0,49ny4pz 

+0,13nyσ∗ 
+0,11ny4s 

7A' 11,58 0,756 11,67 0,79σ4s 11,57 0,711 11,65 0,80σ4s - - - 

8A' 12,07 35,69 12,09 
0,68σ4pz+ 

0,12σσ* 
12,07 36,009 12,07 

0,66σ4pz + 

0,13σσ* 
- - - 

9A' 12,74 1,673 12,84 0,79σ4py 12,74 1,575 12,82 0,80σ4py - - - 

1A” 7,83 0,233 7,84 
0,55nxσ* + 

0,23nx4pz 
7,84 0,061 7,81 

0,55nxσ* + 

0,23nx4pz 
7,87 7,86 

0,59nxσ∗ 
+0,11nx4s 

2A” 8,06 3,05 8,26 0,76nx4s 8,12 3,311 8,33 0,76nx4s 8,12 8,29 
0,59nx4s 

+0,18nx4pz 

3A” 9,05 0,099 9,28 0,81ny4px 9,10 0,094 9,33 0,81ny4px 9,11 9,31 0,81ny4px 

4A” 9,22 1,423 9,43 0,69nx4py 9,28 1,671 9,49 0,69nx4py 9,28 9,45 0,70nx4py 

5A” 9,47 0,969 9,62 
0,54nx4pz+ 

0,19nxσ* 
9,51 0,883 9,67 

0,54nx4pz + 

0,19nxσ* 
9,50 9,65 

0,53nx4pz 

+0,14nxσ∗ 
+0,12nx4s 

6A” 12,38 2,219 12,49 0,84σ4px 12,37 2,111 12,47 0,84σ4px - - - 
aEnergias totais para o estado fundamental (em hartree): MR-CISD/d-augDZ(Cl)/augDZ(C,H,F): -835,648396, MR-CISD+Q/d-

augDZ(Cl)/augDZ(C,H,F): -835,791120, MR-CISD/d-augTZ(Cl)/augDZ(C,H,F): -835,700139, MR-CISD+Q/d-

augTZ(Cl)/augDZ(C,H,F): -835,851570. 
bResultados obtidos por Rodrigues e colaboradores (RODRIGUESet al., 2013) com a base d-augDZ(Cl)/augDZ(C,H,F). 
cConfigurações com pesos menor que 0,1 não foram incluídas. 
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5.2 Curvas de Energia Potencial 

 

Os orbitais utilizados para o cálculo das curvas e suas mudanças ao 

longo da ligação C-Cl são mostrados na Figura 6. É importante mencionar que 

para distâncias C-Cl próximas do mínimo os orbitais de Rydberg (4s, 4px, 4py 

e 4pσ) são localizados no cloro. Já para as distâncias mais longas, esses 

orbitais passam a ser localizados no átomo de carbono. 

Na Figura 7 são mostrados os resultados obtidos com MR-CISD/aug-cc-

pVDZ(C, F e H)/d-aug-cc-pVTZ(Cl) para a curva de dissociação referente à 

saída do cloro, considerando os quinze estados investigados neste trabalho. 

Os resultados correspondem a cálculos single-point realizados no scan 

relaxado calculado com as geometrias obtidas com MP2/aug-cc-pVTZ para o 

estado fundamental. Também são mostrados os principais grupos de 

configurações para estes estados (n*, n4s, n4p, σ4s e σ4p), bem como os 

canais de dissociação para os fragmentos CF3CH2 e cloro no estado 

fundamental, excitados (CF3CH2(3s) e CF3CH2(3p)) e iônico ([CF3CH2]
+ e Cl-). 

É importante mencionar que os orbitais de Rydberg mudam de localização 

(do Cl para o C) à medida que a distância C-Cl aumenta. O objetivo nesta 

etapa do trabalho é obter uma explicação para a formação do estado iônico, 

que será discutida na próxima seção. 
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Figura 6– Orbitais moleculares utilizados no espaço ativo para o cálculo das curvas de energia potencial, mostrando as 

mudanças quanto à forma e tipo ao longo da distância C-Cl. Resultados obtidos à nível CASSCF/aug-cc-pVDZ(C,H e F)/d-aug-

cc-pVTZ(Cl). 

C-Cl σ nx ny σ* 4s 4px 4py 4pσ 

1,766Å 

    
    

 nσ nx ny 2pσ 3s 3px 3py 3pσ 

3,300Å 
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Figura 7- Curvas de energia potencial para a fotodissociação do HCFC-133a ao longo da 

distância C-Cl calculadas com o método MR-CISD e as bases aug-cc-pVDZ (para os átomos 

de C, F e H) e d-aug-cc-pVTZ (para átomo de Cl) a partir das geometrias MP2/aug-cc-pVTZ 

(scan relaxado). O canal iônico corresponde ao estado 31A’, com destaque para um dos 

caminhos da formação do estado iônico (letra (b)) a partir da transição com maior força do 

oscilador (letra (a)). 

 

 

 

5.2.1 Formação do Estado Iônico a partir do 81A' 

 

A partir da transição vertical para o estado 81A' (4pz), o de maior 

força do oscilador (ver Tabela 1), o estado iônico pode ser formado a partir 

de uma série de transições não-adiabáticas (decorrentes de uma quebra da 

aproximação de Born-Oppenheimer) induzidas por estiramentos e 

compressões da ligação C–Cl, o sistema pode seguir o caminho descrito pela 

linha sólida (b), indicado na Figura 7. Neste caminho tem-se diversas 

mudanças nas configurações dominantes, como um resultado combinado 
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tanto das mudanças na distância C–Cl quanto das mudanças entre os 

estados (transições não-adiabáticas). Inicialmente tem-se um estiramento 

até ~1,9 Å, podendo levar a uma transição do 81A' para o 71A'. Com o 

estiramento da ligação C–Cl, até a região próxima de 2,6 Å, estados 3s 

(orbitais de Rydberg localizados no carbono) são convertidos no n3p (orbitais 

de Rydberg localizados no carbono) e, após a compressão da ligação até o 

sistema atingir a região próxima de 2,1 Å, este é convertido em estados n4p, 

sendo o mais baixo destes o 41A'. Com um novo aumento da ligação, até 

cerca de 2,4 Å, ocorre a transição do estado 41A' para o 21A" e, finalmente, 

deste para o 31A', como consequência de uma nova compressão até ~2,1 Å 

(ver Figura 7). 

Alternativamente, logo após a primeira transição não-adiabática 

(81A'71A', em ~1,9 Å), movimentos nucleares podem levar à perda do 

plano de simetria, podendo diminuir a diferença de energia entre os estados 

31A' e 71A' na distância de ~2,3 Å. Na simetria Cs, há um cruzamento 

evitado entre estes dois estados e, nesta distância, ocorre a menor diferença 

de energia (de ~2 eV) entre os mesmos. A quebra de simetria pode levar a 

uma maior proximidade entre estes dois estados e os que anteriormente 

estavam entre eles, a saber, 41A' – 61A' e 21A'' – 51A'', o que, por sua vez, 

pode levar a uma cascata de transições não-adiabáticas sem uma distância 

fixa de ~2,3 Å, até o sistema atingir o estado 31A'. 

Ao ser atingido o estado 31A' o sistema pode se dissociar diretamente 

nos íons ou passar pelo mínimo na curva do canal iônico, porém com grande 

energia vibracional, causando a sua fragmentação e formação dos íons 

separados. 
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5.3 Caracterização da Estrutura do Estado Iônico 

 

A curva para o estado 31A' sugere a existência de um ponto 

estacionário de mínimo na região próxima de 3,0 Å (ver Figura 7). Sendo 

assim, a estrutura proveniente do scan relaxado nesta região foi utilizada 

como input para a otimização de geometria do estado 31A'.  

Para a caracterização do estado iônico foram realizados cálculos de 

otimização completa de geometria, seguidos de cálculos de frequências, a 

partir deste ponto estimado a partir da curva de energia potencial da etapa 

anterior. Os orbitais utilizados são mostrados na Figura 8. 

 

Figura 8–Orbitais moleculares utilizados no espaço ativo para o cálculo do estado iônico. 

Resultados obtidos a nível CASSCF/aug-cc-pVTZ(C,H e Cl)/cc-pVTZ(F). 

 

 

nx ny nσ 2pσ 

   

 

 

Devido a problemas de convergência do cálculo o mesmo foi realizado 

sem simetria (C1), mas o mesmo convergiu para uma estrutura de simetria 

quasi-Cs, mostrada na Figura 9. 
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Figura 9- Estrutura do estado de transição para o estado iônico obtida com o método MR-

CISD e as bases aug-cc-pVDZ e aug-cc-pVDZ(F,C)/aug-cc-pVTZ(H,Cl) (valores entre 

parênteses) para o estado 31A'. As distâncias de ligação são dadas em angstrons e o ângulo 

em graus. As setas indicam o vetor para o modo normal de frequência imaginária ( = 

105,8i cm-1 para MR-CISD/aug-cc-pVDZ). 

 

 

 

Nesta estrutura de transição o átomo de cloro fica entre os dois átomos 

de H, com uma distância média de 2,461 Å (ver figura acima), sendo um 

valor típico para uma ligação de hidrogênio fraca (DESIRAJU, STEINER, 

2001). Com a base aug-cc-pVDZ esta distância diminui suavemente, para 

2,451 Å. 

O cálculo de frequência realizado à nível MR-CISD/aug-cc-pVDZ indica 

que a estrutura, mostrada na Figura 9, é um estado de transição, com um 

modo de frequência imaginária de 105,8i cm-1, cujos vetores do modo 

normal são indicados na figura. Este modo vibracional leva a uma quebra de 

simetria, na qual o cloro migra em direção aos hidrogênios. Seguindo este 

modo normal e reotimizando a estrutura, obtém-se a nova estrutura, 

mostrada na Figura 10. Esta estrutura corresponde a um mínimo e possui 

uma distância de ligação H Cl igual a 1,738 Å, consistente com uma ligação 

de hidrogênio muito forte (EMSLEY, 1980). A estrutura é cerca de ~0,35 eV 

mais estável em relação ao estado de transição (valor obtido com a base 

aug-cc-pVTZ(C,H,Cl) e cc-pVTZ(F) a nível MR-CISD+Q, na geometria obtida 

com a base aug-cc-pVDZ(F,C) e cc-pVTZ(H,Cl), a nível MR-CISD). Sendo 
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assim, este valor corresponde à estimativa da barreira para a migração do Cl 

de um átomo de H para outro.  

A estrutura mostrada na Figura 10 possui cargas de aproximadamente 

-0,93 e +0,93 (a partir da análise de população de Mulliken) no átomo de Cl 

e no fragmento CF3CH2, respectivamente. O momento de dipolo obtido 

(~9,44 D) é um pouco menor que o do estado de transição. Estes valores 

foram obtidos a nível MR-CISD com a base aug-cc-pVTZ(C,H,Cl)/cc-pVTZ(F), 

na estrutura mostrada na Figura 10. 

Figura 10– Valores de distância de ligação em angstrons e ângulo em grau da estrutura de 

mínimo do estado iônico obtida com o método MR-CISD e as bases aug-cc-pVDZ e aug-cc-

pVDZ(F,C)/aug-cc-pVTZ(H,Cl) (valores entre parênteses). 

 

 

5.4 Caracterização da Estrutura do Cátion CF3CH2
+ 

 

Para obter a energia de estabilização do canal iônico é necessário 

otimizar a estrutura do fragmento referente a formação do cátion CF3CH2
+. 

Na Figura 11 são mostrados os orbitais utilizados para o cálculo da estrutura 

do fragmento. 
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Figura 11– Orbitais moleculares utilizados no espaço ativo para o cálculo do fragmento 

CF3CH2
+. Resultados obtidos à nível CASSCF/aug-cc-pVTZ(C,H)/cc-pVTZ(F). 

 

σ n1 n2 2pσ σ* 

 
  

  

 

No processo de otimização de geometria foi observado que o flúor 

migra para o carbono com carga positiva. Assim, foi escolhido um espaço 

ativo adequado para descrever esta estrutura. Posteriormente, foram 

realizados cálculos de otimização de geometria e de frequências para obter a 

energia de correção do ponto zero (ZPE), utilizada no cálculo da energia de 

estabilização. A geometria otimizada para o cátion é mostrada na Figura 12.  

 

Figura 12- Estrutura de mínimo do cátion CF2CFH2
+ obtida à nível MR-CISD/aug-cc-

pVDZ(F,C)/aug-cc-pVTZ(H). 
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5.5 Energias de Estabilização 

 

A energia de estabilização Figura 13 é obtida pela diferença das 

energias entre as estruturas consideradas (estado iônico no mínimo e no 

estado de transição) e da supermolécula em que os fragmentos estão 

significativamente separados (distância C-Cl de ~50Å). 

 

Figura 13– Desenho Esquemático – Energia de estabilização 

 

 
 

 

Para a estrutura de estado de transição do estado iônico, a energia de 

estabilização obtida foi de 3,18 eV (valor calculado a partir de um cálculo 

single-point realizado a nível MR-CISD+Q/aug-cc-pVTZ(C,H,Cl)/cc-pVTZ(F), 

na geometria obtida a nível MR-CISD/aug-cc-pVDZ(F,C)/cc-pVTZ(H,Cl), que 

é típica de uma ligação de hidrogênio muito forte, mais forte até que a do íon 

difluoreto, [FHF]-) (EMSLEY,1980). Uma vez que esta estrutura neste estado 

mostra uma grande separação de cargas (aproximadamente -1 e +1 no Cl e 

no CF3CH2, respectivamente, obtidas a partir do mesmo cálculo single-point 

anterior) e, consequentemente, um grande momento de dipolo (~10,83D, 

também obtido no mesmo nível de cálculo anterior), pode-se concluir que a 



Capítulo 5: Resultados e Discussão   

Dissertação de Mestrado   Thayana Maria Lopes de Lima 

51 

grande energia de estabilização se deve à separação de cargas, isto é, à 

formação do par iônico. 

Para a estrutura de mínimo do estado iônico, mostrada na Figura 10, a 

energia de estabilização obtida a nível MR-CISD+Q/aug-cc-pVTZ(C,H,Cl)/cc-

pVTZ(F) foi de 3,53 eV. Este valor é consistente com uma ligação de 

hidrogênio muito forte (EMSLEY,1980), e é cerca de 1,12 eV menor que o 

valor correspondente obtido para o estado iônico do CH3Cl (MEDEIROS et al., 

2016). Esta diminuição provavelmente se deve ao grande rearranjo 

observado para o fragmento [CF3CH2]
+. Conforme discutido na seção 

anterior, a estrutura de mínimo para o cátion formado sofre um rearranjo da 

seguinte forma: [CF3CH2]
+→ [CF2CFH2]

+. Sendo assim, o canal iônico 

[CF2CFH2]
+ + Cl- deve ser mais estabilizado em relação ao canal iônico 

[CF3CH2]
+ + Cl-. 

Uma evidência para isso é a grande diferença entre o potencial de 

ionização vertical e o adiabático, calculado para o radical CF3CH2, com 

valores correspondentes de 10,01 e 8,45 eV, respectivamente, obtidos a 

nível MR-CISD+Q/aug-cc-pVDZ(C,F)/cc-pVTZ(H,Cl). Vale lembrar que a 

estrutura do canal iônico foi obtida colocando o átomo de Cl a uma distância 

de 50 Å do centro de carga do fragmento [CF3CH2]
+ otimizado, e este último 

se torna o [CF2CFH2]
+ após a otimização. Pode-se notar que a diferença de 

10,01 – 8,45 = 1,56 eV é apenas 0,44 eV maior que o valor de 1,12 eV 

mencionado anteriormente, diferença esta que pode ser explicada como um 

efeito da base, uma vez que no caso do CH3Cl foi utilizada a base d-aug-cc-

pVTZ(C)/aug-cc-pVTZ(H,Cl). 
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5.5.1 Energias dos outros estados mais próximos, na geometria de 

mínimo do estado iônico. 

 

Uma questão importante é saber como as energias dos demais estados 

eletrônicos se localizam em relação à estrutura de mínimo do estado iônico 

(3A’). Este é um parâmetro importante, pois reflete: (i) a possibilidade de 

haver uma intersecção cônica com estados mais baixos e (ii) a possibilidade 

de interferência de estados de Rydberg no estado iônico. Os resultados 

obtidos a nível MR-CISD+Q/d-aug-cc-pVDZ(Cl)/aug-cc-pVDZ(C,H,F) 

mostram que o próximo estado de Rydberg (n3s) está a mais de 5 eV, o que 

justifica a sua ausência no cálculo de otimização de geometria do estado 

iônico. Neste mesmo nível de cálculo o próximo estado (nσ2pσ) mais baixo 

está a cerca de 0,87 eV. De acordo com o cálculo single-point MR-CISD+Q, 

realizado com o espaço de valência e com a base aug-cc-pVTZ(H,C,Cl)/cc-

pVTZ(F) (na geometria MR-CISD obtida com a base aug-cc-pVDZ(F,C)/cc-

pVTZ(H,Cl)), esta energia aumenta para 1,15 eV. Consequentemente, a 

presença de uma intersecção cônica numa geometria próxima à do estado 

iônico pode ser descartada. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que o efeito da base na descrição da energia de excitação 

vertical é mínimo, com variações de 0,07 eV para o método MR-CISD e 0,08 

eV para o método MR-CISD+Q. Assim, o uso da menor base (d-

augDZ(Cl)/augDZ(C,H,F)) – menor custo computacional - é satisfatório na 

descrição de tal propriedade. O mesmo pode ser dito da força do oscilador.  

Analisando os resultados obtidos com 11 e 15 estados, a inclusão de 

mais estados não proporciona mudanças significativas na descrição das 

energias, sendo a variação máxima observada de 0,07 eV para o estado 4A', 

no método MR-CISD. Também não se observa uma diferença apreciável nas 

configurações dos estados. 

Sugere-se que o estado iônico pode ser formado através de dois 

caminhos: (i) a partir de uma série de transições não-adiabáticas, induzidas 

por estiramentos e compressões na ligação C−Cl, proveniente do estado 81A' 

(4pz), que possui maior força do oscilador; (ii) apenas um estiramento da 

ligação C–Cl (até cerca de 2,3 Å) seguido da perda do plano de simetria da 

molécula, podendo levar a uma diminuição do gap entre os estados 31A' e 

71A' e também do gap entre estes e os que estão entre eles podendo, por 

sua vez, levar a uma cascata de transições não-adiabáticas sem haver muita 

variação da distância C–Cl, até o sistema atingir o canal iônico 31A'. Ao 

atingir este estado à molécula pode se fragmentar gerando os íons 

separados, ou pode passar pelo mínimo do estado iônico, porém com grande 

energia vibracional, o que também deve levar à sua fragmentação. 

O ponto de mínimo na curva do estado 31A' corresponde à estrutura 

      
     , onde a distância de ligação H Cl é igual a 1,738 Å a nível MR-

CISD com a base aug-cc-pVDZ(F,C)/cc-pVTZ(H,Cl), comparável a uma 

ligação de hidrogênio muito forte. Possui carga de aproximadamente -0,93 

no átomo de cloro e +0,93 no fragmento CF3CH2, e momento de dipolo de 
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aproximadamente 9,44D. Sua energia de estabilização é de 3,53 eV (a nível 

MR-CISD+Q com a base aug-cc-pVTZ(C,H,Cl)/cc-pVTZ(F) na estrutura 

acima), 0,35 eV a mais que a energia de estabilização do estado de 

transição, e 1,12 eV menor que a da molécula de referência, o CH3Cl. Essa 

diminuição no valor de energia provavelmente se deve ao grande rearranjo 

observado para o fragmento [CF3CH2]
+. Logo, o canal iônico [CF2CFH2]

+ + Cl- 

deve ser mais estabilizado em relação ao canal iônico [CF3CH2]
+ + Cl-. Uma 

evidência para isso é a grande diferença entre o potencial de ionização 

vertical e o adiabático calculado para o radical CF3CH2, com valores 

correspondentes de 10,01 e 8,45 eV, respectivamente, calculados a nível 

MR-CISD+Q com a base aug-cc-pVDZ(F,C)/cc-pVTZ(H,Cl). 
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7 PERSPECTIVAS 

Muitas questões com relação ao papel da estabilização fotoquímica dos 

HCFCs via estado iônico, ainda precisam ser esclarecidas. Algumas destas 

questões são: 

(i) como a estabilização muda em função do número de átomos de flúor 

na molécula,um efeito importante porque a estabilização para o canal 

iônico obtida para o HCFC-133a é menor do que a observada para o 

CH3Cl; 

(ii) se o estado iônico pode vir a ser o estado fundamental; 

(iii) qual a percentagem de trajetórias que podem levar a formação 

desse canal,um resultado só pode ser obtido a partir de cálculos de 

dinânica não-adiabática. 

Além disso, há outros sistemas já investigados pelo grupo, a exemplo do 

HCFC-132b (CF2ClCH2Cl), CH2FCl e CF2HCl, para os quais o canal iônico em 

questão ainda não foi investigado. 
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