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“Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it 

everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, 

every human being who ever was, lived out their lives. The 

aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, 

ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every 

hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every 

king and peasant, every young couple in love, every mother and 

father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, 

every corrupt politician, every "superstar", every "supreme leader", 

every saint and sinner in the history of our species lived there – on a 

mote of dust suspended in a sunbeam.” 

Pale Blue Dot. Carl Sagan (1994). 

 

“Os bons e os maus resultados dos nossos ditos e obras vão-se 

distribuindo, supõe-se que de uma maneira bastante uniforme e 

equilibrada, por todos os dias do futuro, incluindo aqueles, 

infindáveis, em que já cá não estaremos para poder comprová-lo, 

para congratularmo-nos ou para pedir perdão, aliás, há quem diga 

que é isto a imortalidade de que tanto se fala.” 

Ensaio Sobre a Cegueira. José Saramago (1995).  

 

“He never sleeps, the judge. He is dancing, dancing. He says that he 

will never die.” 

Blood Meridian. Cormac McCarthy (1985). 
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“Ich drehte den Stuhl nach dem Kamin und versank in Halbschlaf. 

Wieder gaukelten die Atome vor meinen Augen. Kleinere Gruppen 

hielten sich diesmal bescheiden im Hintergrund. Mein geistiges 

Auge, durch wiederholte Gesichte ähnlicher Art geschärft, 

unterschied jetzt größere Gebilde von mannigfacher Gestaltung. 

Lange Reihen, vielfach dichter zusammengefügt; Alles in Bewegung, 

schlangenartig sich windend und drehend. Und siehe, was war das? 

Eine der Schlangen erfasste den eigenen Schwanz und höhnisch 

wirbelte das Gebilde vor meinen Augen. Wie durch einen Blitzstrahl 

erwachte ich; auch diesmal verbrachte ich den Rest der Nacht um 

die Konsequenzen der Hypothese auszuarbeiten.” 

  

“I turned my chair toward the fireplace and sank into half-sleep. 

Again the atoms fluttered before my eyes. This time smaller groups 

remained modestly in the background. My mind’s eye, sharpened by 

repeated visions of a similar kind, now distinguished larger forms in a 

variety of combinations. Long lines, often fitted together more 

densely; everything in motion, twisting and turning like snakes. But 

look, what was that? One of the snakes had seized its own tail, and 

the figure whirled mockingly before my eyes. I awoke as by a stroke 

of lightning, and this time, too, I spent the rest of the night working 

out the consequences of the hypothesis.” 

Friedrich August Kekulé von Stradonitz, 1890. 
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RESUMO 

 

O conceito de aromaticidade ainda carece de uma definição precisa ou geral, devido 

ao fato de a aromaticidade não possuir uma formulação matemática rigorosa e não 

ser uma quantidade observável e, portanto, passível de medição direta. Além disso, 

a questão de quais efeitos são responsáveis pela estabilização da estrutura D6h do 

benzeno é ainda motivo de vários estudos. Por muitas décadas, a deslocalização 

dos elétrons π foi apontada como o fator responsável pela estabilização do benzeno. 

Porém, trabalhos recentes admitem que esse efeito é uma conseqüência de uma 

predisposição do arranjo (C-C)σ de possuir distâncias de ligação idênticas. Esse 

trabalho reinvestiga o problema da origem da estrutura do benzeno utilizando a 

metodologia de partição de energia GPF-EP (Generalized Product Function-Energy 

Partitioning), esquema que fornece uma análise apropriada de efeitos de 

interferência (i. e. covalentes) e quase-clássicos em diferentes ligações químicas e 

seus papéis na estabilidade de um sistema molecular. O método foi aplicado para 

investigar como e de quanto essas contribuições variam ao longo dos modos 

vibracionais do benzeno, em especial aos que distorcem o anel – tanto no plano 

como fora do plano. Entre os modos estudados, encontram-se o de simetria a1g, 

conhecido como modo de respiração do anel; o de simetria b2g, que leva o benzeno 

a uma estrutura do tipo cadeira; e o de simetria b2u, que leva o benzeno a uma 

estrutura do tipo ciclohexatrieno. Os resultados mostram que, exceto para o modo 

de respiração do anel, efeitos quase-clássicos são majoritariamente responsáveis 

pela estabilização do benzeno frente a distorções na estrutura. Além disso, para o 

modo b2u, o efeito de interferência estabiliza a estrutura distorcida, enquanto a 

partição da energia quase-clássica mostra que a estabilidade do benzeno frente a 

essa distorção se dá principalmente devido ao potencial núcleo-núcleo e a 

interações entre elétrons do espaço σ com elétrons do espaço π e interações 

desses elétrons com os elétrons de caroço. Os resultados mostram, portanto, que os 

elétrons σ e π são, de maneira indireta, igualmente importantes para a planaridade e 

estabilidade da estrutura molecular do benzeno – importantes critérios de 

aromaticidade – mas por conta de efeitos quase-clássicos, e não covalentes. 
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ABSTRACT 

 

The concept of aromaticity still lacks a precise or general definition, due to the fact 

that it has not a rigorous mathematical formulation and neither is an observable 

quantity nor directly measurable. Furthermore, the question of which electrons are 

responsible for the stabilization of the D6h structure of benzene is still matter of 

subject. For many decades delocalization of π electrons was pointed as the 

stabilizing factor responsible for stabilization of benzene. However, recent works 

admit this effect is a by-product of the (C-C)σ frame’s propensity to possess identical 

bond lengths. This work revisits the problem of the origin of benzene's structure using 

the GPF-EP (Generalized Product Function-Energy Partitioning) methodology energy 

partitioning scheme, that allows a proper evaluation of interference (i. e. covalent) 

and quasi-classical effects in different bonds and their role in the stability of the 

molecular system. The method was applied to investigate how these contributions 

vary along vibration modes that distort the ring, both in- and out-of-plane. Among the 

studied modes are the a1g symmetry mode, known as ring breathing mode; the b2g 

symmetry mode, which leads benzene into a chair-structure; and the b2u mode, which 

takes benzene into a cyclohexatriene structure. The results show that, except for the 

symmetric breathing ring mode, quasi-classical effects are the main responsible for 

the stabilization of benzene towards distortion. Moreover, for the b2u mode, 

interference stabilizes a distorted structure, while the partitioning of quasi-classical 

energy shows that the stability through this mode mostly originates from the nuclei-

nuclei potential and from interactions between the σ and the π electrons, and 

interactions between these electrons and the core electrons. Therefore, the σ and π 

electrons are, indirectly, equally important to the planarity and stability of the 

molecular structure of benzene – important aromaticity criteria – but by quasi-

classical effects, and not covalent ones. 
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Capítulo 1 
INTRODUÇÃO: CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

 Há 147 anos atrás, o químico alemão Friedrich August Kekulé von 

Stradonitz publicou o trabalho entitulado “Untersuchungen über aromatische 

Verbindungen”, Estudos sobre Compostos Aromáticos, na revista Annalen der 

Chemie und Pharmacie (KEKULÉ, 1866). Este trabalho representa um dos grandes 

marcos da História da Química e um passo importante para a consolidação da teoria 

estrutural. Para situar este trabalho no contexto histórico, será feita inicialmente uma 

breve descrição do advento de tal teoria. Em seguida, será feito um histórico sobre a 

evolução do conceito de aromaticidade, desde o século XIX até os problemas 

conceituais enfrentados no dia de hoje. Por fim, será feito um breve histórico dos 

estudos sobre a natureza física da ligação química. 
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1.1 Kekulé e o nascimento da teoria estrutural 

 

 O período de 1830 a 1860 foi caracterizado por diversas tensões - 

tanto do ponto de vista metodológico quanto epistemológico – sobre o 

desenvolvimento da química orgânica como disciplina e área de pesquisa (ROCKE, 

2009). Tal período ficou, inclusive, conhecido como a Era das Trevas da Química 

Orgânica, ou Era da Confusão (BROWN, 1959). As questões de quais conceitos 

oriundos da física e da química inorgânica deveriam ser aplicados na descrição de 

reações e mecanismos foram amplamente discutidas por cientistas como Berzelius, 

Liebig e Wöhler, por um lado, e Dumas, Gerhardt e Laurent, por outro, dando origem 

às teorias dos "radicais" e "tipos", respectivamente (BROOKE, 2009; FRIEDENMAN, 

1930).  

 A teoria dos radicais nasceu como uma tentativa de se aplicar na 

química orgânica a teoria do dualismo eletroquímico de Berzelius, que atribui a 

combinação química a um fenômeno elétrico. A síntese acidental da ureia em 1928 

por Wöhler, marco da derrubada da fronteira entre as químicas orgânica e 

inorgânica, é apontada como uma das motivações para o desenvolvimento da 

mesma (WÖHLER, 1828). Em 1832, Wöhler e Liebig publicaram um importante 

trabalho, "Untersuchungen über das Radikal der Benzoesäure”, Pesquisas sobre o 

Radical de Ácido Benzóico (WÖHLER; LIEBIG, 1832). Nele, eles mostraram a 

transferência do radical benzoíla (C6H5CO) em uma série de reações do benzaldeído 

e derivados (Figura 1.1).  

 

 

Figura 1.1. O radical benzoíla em reações do benzaldeído e derivados. 
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 A teoria dos tipos, por sua vez, foi proposta por Dumas em 1837, em 

um trabalho de co-autoria com Liebig (DUMAS; LIEBIG, 1837). Dumas verificou que 

existem reações de substituição sucessivas, como as envolvendo CH4 e Cl2, em que 

o intermediário formado após cada etapa de substituição possui características 

similares ao composto precursor. Ele então aplicou conceitos de mecânica celeste 

para elaborar uma teoria que descrevesse as interações que existem entre as 

unidades de um determinado composto. Assim como o Sol e os planetas que o 

orbitam, as unidades de um composto seriam mantidas juntas por forças de atração 

mútua. Se uma unidade de tal sistema fosse substituída por outra, de diferente 

natureza, o resultado final não seria tão diferente do original, da mesma forma que a 

substituição de um planeta por outro no sistema solar não mudaria 

significativamente as propriedades mecânicas do mesmo. Em outras palavras, as 

propriedades de uma molécula dependeriam mais acerca do número e posição 

relativa de seus átomos constituintes do que de suas naturezas (FRIEDENMAN, 

1930). Embora o trabalho seja de co-autoria do Liebig, o mesmo não participou da 

escrita do texto, e muito menos era partidário da teoria dos tipos. Essa publicação foi 

motivo de discussões entre os dois e de muitas críticas dos adeptos da teoria dos 

radicais. Como exemplo, Liebig publicou sob o pseudônimo S. C. H. Windler (do 

alemão schwindler, falso) na Annalen der Chemie und Pharmacie, revista da qual 

era editor, uma carta-sátira que Wöhler escreveu para Dumas, com cópias para 

Liebig e Berzelius (BROWN, 1959; FRIEDENMAN, 1930; WINDLER, 1840). Na 

sátira, “Windler” afirma ter conseguido obter com sucesso, a partir de substituições 

sucessivas no acetato de manganês, um composto contendo apenas átomos de 

cloro com as mesmas propriedades do composto original. Apesar dos ataques e 

provocações, a teoria estrutural, no fim das contas, se baseou em elementos de 

ambas as teorias. 

 A primeira grande contribuição de Kekulé veio em 1857 e 1858, com a 

publicação dos seus trabalhos "Ueber die s. g. gepaarten Verbindungen und die 

Theorie der mehratomigen Radicale", Sobre os Chamados Compostos Copulados e 

a Teoria de Radicais Poliatômicos, e “Ueber die Constitution und die 

Metamorphosen der chemischen Verbindungen und über die chemische Natur des 

Kohlenstoffs”, Sobre a Constituição e Metamorfose de Compostos Químicos e Sobre 

a Natureza Química do Carbono (KEKULÉ, 1857, 1858). No primeiro, Kekulé 

trabalhou nas ideias apresentadas anteriormente por Dumas, Williamson, Odling e 
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Frankland e desenvolveu o primeiro modelo de valência (BROWN, 1959; ROCKE, 

2009). Dessa forma, descreveu os radicais poliatômicos como componentes que 

servem para unir outros átomos ou radicais, dependendo da magnitude de afinidade, 

ou valência das espécies envolvidas. Os radicais poderiam, então, ser 

monoatômicos (H, Cl, Br, K), diatômicos (O, S), triatômicos (N, P, As) ou 

tetratômicos, como o carbono (KEKULÉ, 1858; ROCKE, 2009). As ditas “regras de 

valência” governariam a formação de ligações. O carbono, por exemplo, por ser 

tetratômico, pode se combinar com quatro radicais monoatômicos, como o caso do 

hidrogênio, formando o metano. Ou pode se combinar com dois radicais diatômicos, 

como o oxigênio, formando o CO2. A Figura 1.2 mostra a representação das 

moléculas de CH4 e CO2 no modelo de salsicha, desenvolvido por Kekulé e cuja 

primeira aparição foi em seu livro “Lehrbuch der Organischen Chemie”, Leituras de 

Química Orgânica, publicado em 1859 (ROCKE, 2010). Através desse modelo de 

valência também foi possível explicar a formação de cadeias carbônicas, através do 

conceito de self-linking. Vale ressaltar que, de maneira independente, Couper 

chegou à mesma conclusão sobre a tetravalência e self-linking em 1858. Porém, seu 

trabalho "Sur une Nouvelle Théorie Chimique", Sobre uma Nova Teoria Química, foi 

publicado um mês após o de Kekulé, e por muito tempo foi esquecido (BROWN, 

1959; COUPER, 1858). 

 

  

(A) (B) 

Figura 1.2. Modelo de salsicha para representando a combinação de um radical 

tetratômico com (A) quatro radicais monoatômicos e (B) dois radicais diatômicos.  

 

 Três anos mais tarde, o químico russo Alexander Butlerov publicou o 

que seria seu trabalho mais importante: "Einiges über die Chemische Structur der 

Körper”, Algumas Considerações Sobre a Estrutura Química de Compostos 

(BUTLEROV, 1861). Nele, o cientista afirma que não é possível saber a estrutura 

mecânica de uma molécula, ou o arranjo espacial verdadeiro dos átomos, estudando 

apenas reações químicas. Entretanto, com o uso das reações, seria possível 
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investigar o arranjo aparente dos átomos. Essa distinção epistemológica marca o 

nascimento do conceito de estrutura química, definida por Butlerov como coesão 

química, ou a maneira aparente em que os átomos estão ligados em um composto 

(ROCKE, 2009). 

 O benzeno, por sua vez, foi descoberto e isolado em 1825 por Michael 

Faraday (FARADAY, 1825). Ele verificou que, a partir da pirólise do óleo de baleia, 

ocorria a produção do acetileno (ou gás de iluminação), e que, após submetido a 

uma forte compressão, havia o surgimento de um novo composto, que ele batizou 

de bicarbureto de hidrogênio (CARAMORI; OLIVEIRA, 2009; NEWELL, 1926). Em 

seguida, ainda na década de 1830, os derivados do benzeno foram amplamente 

estudados por Liebig, Wöhler, Berzelius, Mitscherlich, Dumas e Laurent (ROCKE, 

1985).  

 Durante toda a primeira metade do século, havia um consenso de que 

os derivados do benzeno formavam uma classe diferente de compostos, chamados 

então de aromáticos por conta de suas propriedades olfativas (ROCKE, 1985). Na 

década de 1840, as primeiras destilações fracionadas bem-sucedidas e análises de 

alcatrão de hulha e petróleo estimularam o interesse nos compostos aromáticos, 

tanto do ponto de vista científico quanto do industrial. Como exemplo, o primeiro 

corante orgânico sintético, a mauveína, foi sintetizado por Perkin em 1856 e 

rapidamente utilizado na indústria têxtil inglesa e francesa. Perkin foi aluno de 

Hofmann, atribuído como o primeiro cientista a utilizar o termo “aromático” em um 

contexto químico não-relacionado com propriedades olfativas. 

 O primeiro trabalho de Kekulé envolvendo compostos aromáticos foi 

sobre os ácidos hidroxibenzóicos e seus derivados, em 1860, no qual demonstrou 

bastante interesse pelo isomerismo em sistemas aromáticos (ROCKE, 2010). Após o 

trabalho de Butlerov, a química estrutural passou a ter maior destaque no meio 

acadêmico, o que levou alguns cientistas a propor diferentes estruturas para o 

benzeno e demais sistemas aromáticos. Por exemplo, Couper propôs, em seu artigo 

de 1858, uma estrutura do tipo dialeno para o benzeno, (H2C=C=CHHC=C=CH2) 

(COUPER, 1858; ROCKE, 2010). À mesma conclusão chegou o químico austríaco 

Loschmidt em 1861, em seu livro Chemische Studien, cuja representação gráfica 

particular pode ser visualizada na Figura 1.3 (A). Ele também propôs outras 

possibilidades para a estrutura do benzeno, tendo em vista algumas evidências que 

desprovavam a estrutura dialênica, mostradas nas Figuras 1.3 (B) e (C). Em (B), o 
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esquema representa dois esqueletos de ciclopropano conectados, formando uma 

estrutura prismática. As seis vacâncias restantes seriam preenchidas pelos 

hidrogênios. Por fim, admitindo a falta de conhecimento na época em se prever a 

estrutura do benzeno, Loschmidt propôs o esquema visualizado em (C), no qual o 

círculo grande central representa o esqueleto indeterminado de carbono e os 

círculos menores representam os hidrogênios (ROCKE, 2010). 

 

 
 

 

(A) (B) (C) 

        Figura 1.3. Representações de Loschmidt para a estrutura do benzeno. 

Adaptado de (ROCKE, 2010). 

 

   Kekulé não concordava com os trabalhos de Couper e Loschmidt. E 

publicou, entre 1865 e 1866, uma série de artigos cujo principal objetivo era mostrar 

que a teoria estrutural poderia ser aplicada de maneira consistente ao benzeno e a 

outros compostos aromáticos, particularmente para explicar isomerismo estrutural 

(ROCKE, 1985). No primeiro desses trabalhos, “Sur la constitution des substances 

aromatiques”, Sobre a Constituição das Substâncias Aromáticas, Kekulé já 

apresentava seu modelo de salsicha para o benzeno, evidenciada na na Figura 1.4. 

É possível verificar que sua proposta é de uma estrutura cíclica, em que cada 

carbono utiliza duas de suas valências ao se combinar com um de seus carbonos 

vizinhos e uma valência para se combinar com o outro carbono vizinho. Com a 

valência restante, cada carbono se combina com um hidrogênio. 

 

 

Figura 1.4. O modelo de salsicha da estrutura do benzeno proposta por Kekulé. 
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 Em publicações subseqüentes, Kekulé também discutiu o problema da 

posição dos hidrogênios no anel. Assumindo que o benzeno possui uma estrutura 

cíclica, os hidrogênios poderiam ser totalmente equivalentes, formando um 

hexágono, ou divisíveis em dois grupos não-equivalentes de três hidrogênios. 

Ambos os esquemas estão representados na Figura 1.5. Vale ressaltar que Kekulé 

assumiu que o esqueleto carbônico oscilava entre duas estruturas do tipo 

ciclohexatrieno, e o esquema de hexágono estava associado aos hidrogênios 

(KEKULÉ, 1866; ROCKE, 1985). A visão do benzeno como uma estrutura simples 

hexagonal com valências parciais surgiu apenas no final do século, com Thiele 

(THIELE, 1899). 

 

 

Figura 1.5. Possíveis esquemas de equivalência dos hidrogênios na estrutura de 

Kekulé para o benzeno. Adaptado de (KEKULÉ, 1866).  

 

 Após trabalhar exaustivamente em derivados do benzeno no segundo 

semestre de 1865, Kekulé revisou e sumarizou os resultados em um longo artigo, 

que foi publicado na Annalen der Chemie und Pharmacie, em 1866. Trata-se do 

artigo descrito no primeiro parágrafo desta seção. Ao descrever seus resultados, 

Kekulé concluiu que a estrutura com os 6 hidrogênios equivalentes era a mais 

provável, o que ficou ainda mais evidente anos mais tarde com o trabalho de Körner 

em 1869. (ROCKE, 1985). A aceitação foi imediata e favorável, com exceção dos 

cientistas Ludwig Carius e Hermann Kolbe, contrários à teoria estrutural. Erlenmeyer 

estendeu a estrutura do benzeno para o naftaleno; Meyer associou a menor 

tendência do benzeno a reações de adição à estrutura anelar; Dewar, por sua vez, 

usou o modelo mecânico de Crum Brown para descrever possíveis isômeros do 

benzeno (BAKER; ROUVRAY, 1978; DEWAR, 1867; ROCKE, 1985). A Figura 1.6 

mostra os isômeros propostos por Dewar, que incluem a estrutura de Kekulé (B) e 

uma estrutura que ficou conhecida como benzeno de Dewar (F). Vale ressaltar que 

Dewar apontou a estrutura de Kekulé como a mais provável para o sistema. 
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Figura 1.6. Possíveis isômeros do benzeno. Adaptado de (DEWAR, 1867). 

 

 Kekulé recebeu diversos prêmios por suas contribuições à química do 

século XIX. Francis Japp, já na posição de fellow da Royal Society, asseverou em 

1898 que a teoria de Kekulé foi "a peça mais brilhante de predição científica 

encontrada em toda a química orgânica", e que "3/4 de toda a química orgânica 

moderna era, direta ou indiretamente, produto de sua teoria". E finalmente, em 1929, 

houve a comprovação da estrutura do benzeno com a primeira imagem em raios-X 

de um de seus derivados, o hexametilbenzeno (LONSDALE, 1929). 

 Outro alicerce muito importante para a construção da química 

estrutural é atribuído ao trabalho de van't Hoff, que adicionou mais uma dimensão à 

química estrutural. Em seu trabalho “Voorstel tot Uitbreiding der Tegenwoordige in 

de Scheikunde gebruikte Structuurformules in de Ruimte”, Proposta para o 

Desenvolvimento de Fórmulas Químicas Estruturais Tridimensionais, publicado em 

1874, van't Hoff inicialmente chamou atenção para evidências de que, sempre que 

quatro átomos ou radicais diferentes eram ligados a um único átomo de carbono 
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através de suas quatro valências, um novo tipo de isomerismo se apresentava, 

associado empiricamente a uma atividade óptica (ROCKE, 2010). Chamou o 

carbono em questão de assimétrico. Para explicar a isomeria óptica, propôs um 

arranjo tridimensional para os átomos do sistema molecular: cada átomo de carbono 

estava no centro de um tetraedro regular, no qual os quatro vértices eram ocupados 

por quatro átomos ou radicais. Estruturas assim montadas possuem uma assimetria 

do tipo imagem-espelho - ou seja - apresentam dois isômeros distintos, no qual um é 

a imagem especular do outro. Assim como Kekulé, o trabalho de van’t Hoff sofreu 

duras críticas por cientistas contrários à teoria estrutural, como o caso de Kolbe 

(CARDOZO, 2009).  

 Em fins do século XIX, a descoberta do elétron por Thomson abriu a 

possibilidade para o desenvolvimento de modelos atômicos e teorias eletrônicas da 

ligação química. A primeira tentativa de associar ligação química com a estrutura 

interna dos átomos pode ser atribuída ao próprio Thomson, em 1904. Em seu 

modelo, a ligação química seria um fenômeno puramente eletrostático, resultante da 

transferência de elétrons entre átomos. Dentre as várias deficiências deste modelo, 

destaca-se a incapacidade de explicar a existência de moléculas diatômicas 

homonucleares (CARDOZO, 2009). 

 Dentre todos os modelos propostos para descrever a formação da 

ligação química, destacou-se o trabalho de Lewis “The Atom and the Molecule”, em 

1916 (LEWIS, 1916). Assim como o modelo de Thomson, a ligação química no 

modelo de Lewis também era um fenômeno de natureza eletrostática. Os elétrons 

estariam arranjados em cubos concêntricos em torno do núcleo - e uma estrutura 

mais estável era formada quando os oito vértices do cubo estivessem ocupados. A 

ligação química se daria, então, pelo compartilhamento ou transferência de elétrons 

de um átomo para o outro a fim de completar oito elétrons no cubo mais externo de 

cada átomo. Dessa forma, seu modelo teve sucesso em explicar como ligações 

simples e múltiplas poderiam ser formadas e porque átomos poderiam apresentar 

diferentes valências. Além disso, com suas idéias, Lewis foi capaz de estender o 

conceito de ácidos e bases como substâncias capazes de receber ou doar um par 

de elétrons, respectivamente. O modelo de Lewis foi mais tarde modificado por 

Langmuir, que aperfeiçoou a notação e introduziu o conceito de ligação covalente 

(CARDOZO, 2009). 
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1.2 O benzeno e a mecânica quântica 

 

 A primeira tentativa de traduzir para termos eletrônicos a estrutura do 

benzeno veio com Ingold, que introduziu a noção de deslocalização eletrônica em 

sua teoria de mesomerismo ou tautomerismo intranuclear (INGOLD, 1922). Nela, a 

estrutura eletrônica do benzeno era representada por diferentes fórmulas estruturais, 

que se interconvertiam dinamicamente, da mesma forma que os esqueletos de 

carbono na proposta de Kekulé. Em outras palavras, saiu-se de um modelo de 

oscilação na estrutura molecular para um de oscilação na estrutura eletrônica. 

Entretanto, após a síntese do ciclooctatetraeno e verificação que suas propriedades 

não eram condizentes a um composto mesomérico, um novo desafio foi alcançado 

(WILLSTÄTTER; WASER, 1911). Uma das propostas da época para lidar com o 

novo problema foi postular o seis como um “número mágico” de aromaticidade. 

Assim como a regra do octeto, nascia o termo “sexteto aromático” (ARMIT; 

ROBINSON, 1925).  

 O advento da mecânica quântica forçou uma completa revisão deste 

quadro. Em 1927, Heitler e London mostraram ser possível prever a formação da 

ligação química na molécula de H2 ao construir uma função de onda com a mesma 

forma da solução encontrada por Heisenberg para o átomo de He (HEITLER; 

LONDON, 1927). Por sua vez, Pauling utilizou esses resultados em conjunto com a 

ideia do mesomerismo de Ingold e formulou sua teoria de ressonância, entre os 

anos de 1928 e 1931 (PAULING, 1928, 1931, 1931). O princípio básico da teoria de 

ressonância era que a função de onda para uma molécula qualquer poderia ser 

escrita como uma soma de funções de onda descrevendo estruturas idealizadas, 

que ele batizou de estruturas de ressonância. E assim nascia então o modelo 

Valence Bond (VB) (SHAIK et al., 2001). 

 Em 1933, Pauling e Wheeland aplicaram o modelo VB para a 

descrição do benzeno (PAULING; WHELAND, 1933). Como estruturas de 

ressonância, foram utilizadas cinco estruturas covalentes, oriundas dos trabalhos de 

Kekulé e Dewar (Figura 1.7), além de outras estruturas iônicas. A estabilização por 

ressonância foi, então, apontada como o efeito responsável pela estrutura D6h do 

benzeno ser um mínimo na superfície de energia potencial do sistema (PAULING; 

WHELAND, 1933). 
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Figura 1.7. Estruturas de ressonância covalentes para o benzeno. 

  

 Apesar de contribuição inegável para o avanço da química, as falhas 

no modelo de Pauling devido à sua estrutura e simplificação levaram a diversas 

previsões errôneas e resultados inconsistentes, quando extrapolados para sistemas 

mais complexos (CARDOZO, 2009). A arbitrariedade na escolha das estruturas de 

ressonância e a necessidade de utilizar estruturas iônicas são alguns dos problemas 

atribuídos ao modelo. Paralelamente, como alternativa ao modelo VB, surgia o 

modelo de orbitais moleculares (MO), desenvolvido principalmente por Hund e 

Mulliken (HUND, 1927, 1927; MULLIKEN, 1928, 1928, 1929). Nessa abordagem, 

cada molécula é tratada como um sistema individual, composto de elétrons e 

núcleos, e ao utilizar a Aproximação de Born-Oppenheimer, obtêm-se as soluções 

para a parte eletrônica em um dado conjunto de posições nucleares relativas. Nessa 

descrição, portanto, abandona-se a tentativa de descrever a ligação química ou de 

racionalizar as moléculas a partir de seus átomos constituintes. Conforme descrito 

por Mulliken, em seu artigo "Bonding power of electrons and theory of valence" 

(MULLIKEN, 1931):  

 

“The fact that valence electrons almost always occur in pairs in 

saturated molecules appears to have after all no fundamental 

connection with the existence of chemical binding. (...) A clearer 

understanding of molecular structure, especially in hydrides, can 

often be obtained by dropping altogether the idea of atoms of ions 

held together by valence forces, and adopting the molecular point of 

view, which regards each molecule as a distinct individual built up of 

nuclei and electrons”. 

 

 Apesar de ser um modelo que não leva em conta a ligação química ou 

covalência, a teoria MO passou a ganhar bastante visibilidade entre os químicos nas 

décadas seguintes - em especial pela descrição aparentemente bem sucedida de 
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sistemas químicos icônicos e o rápido desenvolvimento de programas e códigos 

computacionais (BARBOSA, 2002, 2009). Entretanto, muitas ideias e conceitos 

originados no modelo VB foram misturados à linguagem MO, apesar das 

incompatibilidades (BARBOSA, 2002, 2009). 

 No que tange ao benzeno e o problema da aromaticidade, Hückel usou 

o modelo MO para estudar diversos sistemas benzenóides o que o levou a formular 

sua famosa regra da aromaticidade, em que sistemas com 4n+2 elétrons possuem 

uma estabilidade especial associada à deslocalização eletrônica, enquanto os 

sistemas com 4N elétrons não possuem essa estabilização aparente (HÜCKEL, 

1931, 1931). A posterior síntese do ciclobutadieno e seus derivados, que 

apresentaram propriedades geométricas e de reatividade significativamente 

diferentes do benzeno levaram os cientistas Breslow e Dewar a chamarem os 

sistemas com 4N elétrons π de antiaromáticos (BRESLOW, 1973; CAVA; HSU, 

1972; CHAPMAN; MCINTOSH; PACANSKY, 1973; DELBAERE et al., 1975; 

DEWAR; KOHN; TRINAJSTIC, 1971; KRANTZ; LIN; NEWTON, 1973; LIN; KRANTZ, 

1972; REBEK; GAVINA, 1975; REEVES; DEVON; PETTIT, 1969; WATTS; 

FITZPATRICK; PETTIT, 1965). 

 

1.3 Sobre o conceito de aromaticidade 

 

  Ao longo dos anos, o conceito de aromaticidade sofreu diversas 

adaptações e continua sendo utilizado na descrição da estabilidade, reatividade e 

estrutura do benzeno e derivados benzenóides. É um dos conceitos mais 

recorrentes em trabalhos científicos relacionados à ciência química. No período que 

compreende os anos de 1981 e 2001, por exemplo, estima-se que o termo foi 

mencionado em cerca de 82000 artigos científicos (KRYGOWSKI; CYRAŃSKI, 

2004). Entre 2005 e 2007, mais de 24 artigos por dia na literatura geral eram 

publicados contendo as palavras "aromatic" ou "aromaticity" (CARAMORI; 

OLIVEIRA, 2009). Além disso, fascículos inteiros das revistas Chemical Reviews - 

101(5), 2001 – e Physical Chemistry Chemical Physics – 13(46), 2011 – foram 

publicados tratando especificamente sobre o tema.  

  Entretanto, mesmo nos dias de hoje, o conceito de aromaticidade 

carece de uma definição precisa ou geral. Além de não possuir uma formulação 

matemática rigorosa, a aromaticidade não é uma quantidade observável e nem 
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passível de medição direta. Além disso, a questão de quais efeitos são responsáveis 

pela estabilização da estrutura D6h do benzeno é ainda motivo de vários estudos. 

Por muitas décadas, a deslocalização dos elétrons π foi apontada como o fator 

responsável pela estabilização do benzeno (BAIRD, 1986; HEILBRONNER, 1989). 

Porém, trabalhos recentes admitem que esse efeito é uma consequência de uma 

predisposição do arranjo (C-C)σ de possuir distâncias de ligação idênticas 

(CYRAŃSKI, 2005; JUG; HIBERTY; SHAIK, 2001; SHAIK et al., 1997, 2001, 1987; 

SHURKI; SHAIK, 1997; SHURKI et al., 2003). A partir da década de 1960, ficou 

estabelecido que um sistema planar, cíclico e conjugado em seu estado fundamental 

é aromático se satisfaz mutuamente critérios energéticos, geométricos e magnéticos 

(CYRAŃSKI, 2005).  

  Com relação aos critérios energéticos, um composto aromático deve 

apresentar maior estabilidade termodinâmica em relação a um sistema de referência 

estruturalmente análogo, em geral acíclico (CYRAŃSKI, 2005; SHAIK et al., 2001). 

No caso do benzeno, essa estabilização é evidenciada através da diferença da 

entalpia de hidrogenação experimental da molécula e o valor esperado da mesma 

quantidade para o ciclo-hexatrieno (CARAMORI; OLIVEIRA, 2009; CYRAŃSKI, 

2005; KATRITZKY; JUG; ONICIU, 2001). Enquanto o esperado era que a entalpia 

de hidrogenação do benzeno fosse de 85,8 kcal mol-1, um valor três vezes maior que 

o do 1,3-ciclohexadieno (28,6 kcal mol-1), seu valor experimental é de apenas 49,8 

kcal mol-1. Dessa forma, o benzeno é 36,0 kcal mol-1 mais estável, a partir dos 

valores de entalpia de hidrogenação, do que um ciclohexatrieno hipotético. Do ponto 

de vista teórico, entretanto, existem diversos métodos para calcular a tal “energia de 

ressonância”, ou “energia de estabilização aromática”. Só para citar alguns 

exemplos, têm-se os métodos Quantum Mechanical Resonance Energy (QMRE), 

método de Hückel (HRE), método de Dewar (DRE), método de Hess-Schaad 

(HSRE), Topological Resonance Energy (TRE), Conjugated Circuits Model (CCM), 

aplicação de reações isodésmicas utilizando cálculos ab initio, etc (BAIRD, 1971; 

DEWAR; GLEICHER, 1965, 1965; GUTMAN; MILUN; TRINAJSTIC, 1977; HEHRE et 

al., 1970; HESS; SCHAAD, 1971; KOLLMAR, 1979; RANDIC, 1977). Além disso, a 

arbitrariedade na escolha da referência faz com que as energias de estabilização 

variem mais de 50 kcal mol-1 (CARAMORI; OLIVEIRA, 2009; CYRAŃSKI, 2005). 

  Com relação aos critérios geométricos, um composto aromático deve 

apresentar ligações C-C com distâncias intermediárias entre o típico para ligações 
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simples e duplas. A vantagem de utilizar critérios geométricos para a atribuição da 

aromaticidade está no fato de que diversas técnicas experimentais são capazes de 

fornecer estrutura molecular com grande precisão. Modelos teóricos também 

fornecem distâncias de ligação de forma bastante confiável. Como exemplos entre 

os índices de aromaticidade baseados em critérios geométricos têm-se os modelos 

Bond Alternation Coefficient (BAC) e Harmonic Oscillator Model of Aromaticity 

(HOMA) (KRYGOWSKI; CIESIELSKI; CYRAŃSKI, 1995; KRYGOWSKI; CYRAŃSKI, 

2004).  

 Por fim, compostos aromáticos apresentam peculiaridades em suas 

propriedades magnéticas, quando comparados a outros sistemas olefínicos. Essas 

modificações já se refletem no deslocamento químico em um espectro de RMN - 

tanto 1H quanto 13C. Embora seja um critério utilizado por experimentalistas na 

interpretação dos espectros de RMN, o deslocamento químico não pode ser 

considerado um critério para aromaticidade, uma vez que outros efeitos poderiam 

causar essas variações (CARAMORI; OLIVEIRA, 2009). Entretanto, sistemas 

benzenóides apresentam um aumento da anisotropia diamagnética, ou seja, o 

tensor de susceptibilidade magnética normal ao anel aromático é muito maior do que 

os tensores do plano. Uma vez que a anisotropia diamagnética é uma característica 

intrínseca da molécula, a propriedade foi apontada por Flygare e Benson como um 

possível critério unívoco para a avaliação do caráter aromático de um sistema 

(FLYGARE; BENSON, 1970). Entretanto, na prática isso se torna inviável, pois parte 

da magnitude da anisotropia pode ser atribuída a efeitos locais, associados 

principalmente ao espaço σ da molécula (CARAMORI; OLIVEIRA, 2009; 

CYRAŃSKI, 2005; FLYGARE; BENSON, 1970; FLYGARE, 1974). A solução seria 

utilizar a exaltação da susceptibilidade magnética, que seria a diferença entre a 

susceptibilidade magnética do composto aromático frente a um referencial. Porém, 

novamente tem-se o problema da arbitrariedade na escolha do referencial. 

 

1.4 Sobre a natureza da ligação química 

 

  Dentre os diversos problemas fundamentais em química, a 

identificação das razões e do mecanismo pelos quais a formação de uma ligação 

entre átomos é realizada está entre os principais. A origem quanto-mecânica da 

formação da ligação química – associada a deslocamentos de densidade eletrônica 
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para a região da ligação – é um conceito bem difundido entre os químicos. 

Entretanto, a natureza do efeito responsável pela formação da ligação química só foi 

identificada na década de 60, em um trabalho pioneiro desenvolvido por Ruedenberg 

(RUEDENBERG, 1962). Nele, o efeito quanto-mecânico de interferência foi 

identificado como o responsável pela formação da ligação. Essa descrição depende 

do fato de que a interferência quanto-mecânica não está restrita apenas a estados 

de fótons, mas é um fenômeno exibido por todos os sistemas quânticos. Dessa 

forma, efeitos covalentes podem ser atribuídos diretamente a efeitos de interferência 

e, uma vez que seja possível calcular a contribuição de interferência para um 

sistema molecular, é possível obter de maneira quantitativa a importância da 

covalência para uma determinada propriedade de interesse.  

O objetivo do trabalho é reinvestigar o problema da origem da estrutura 

do benzeno utilizando a metodologia de partição de energia GPF-EP, esquema que 

fornece a análise de efeitos de interferência (i. e. covalentes) e quase-clássicos (i. e. 

eletrostáticos) em diferentes ligações químicas e seus papéis na estabilidade de um 

sistema molecular. Vale ressaltar, no entanto, que o trabalho não visa estabelecer 

um novo critério de aromaticidade, mas sim de determinar a origem das 

propriedades energéticas e geométricas de um sistema com características tão 

peculiares quanto o benzeno. O método em questão é baseado no uso de funções 

do tipo GPF, que podem ser utilizadas para a construção de funções de onda do tipo 

GVB – uma evolução do método VB, desenvolvido por Goddard na década de 60 e 

que pode ser utilizada para traduzir os conceitos de estrutura e ligação química para 

a mecânica quântica (GODDARD, 1967, 1967, 1968, 1968, 1969; NASCIMENTO, 

2008). As condições básicas que devem ser apresentadas por qualquer função de 

onda que representa sistemas polieletrônicos, as funções de onda GVB e GPF e o 

método GPF-EP serão apresentados a partir do próximo capítulo.  
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Capítulo 2 
A REPRESENTAÇÃO QUANTO-MECÂNICA DE MOLÉCULAS 

 

 

  Neste capítulo, serão discutidas algumas das propriedades que uma 

função de onda que descreva apropriadamente sistemas moleculares deve 

apresentar. Inicialmente serão apresentadas as simetrias do Hamiltoniano 

polieletrônico e o procedimento para a inclusão do spin. Em seguida, uma breve 

discussão sobre o modelo GVB – que pode ser utilizado para traduzir os conceitos 

de ligação e estrutura química para a mecânica quântica – será realizada. 
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2.1 Simetrias do Hamiltoniano polieletrônico 

 

  Seja uma molécula com M núcleos e N elétrons. O Hamiltoniano não 

relativístico para esse sistema é dado por: 

 

H =	−� 12M� ∇��
 
�!" − 12�∇#�$

#!" −��Z�r#�
$
#!"

 
�!" +� 1r#(

$
#)* + � Z�Z+R�+

 
�)- 																						(2.1) 

 

em que os termos representam a energia cinética dos núcleos, energia cinética dos 

elétrons, energia potencial elétron-núcleo, energia potencial elétron-elétron e energia 

potencial núcleo-núcleo, respectivamente. Suporemos válida a Aproximação de 

Born-Oppenheimer, na qual os movimentos eletrônico e nuclear – e 

conseqüentemente os Hamiltonianos eletrônico (Hel) e nuclear (Hnuc) – possam ser 

tratados separadamente. Seja um operador, 1, que troca a posição de dois ou mais 

núcleos mantendo o Hel – e consequentemente a energia eletrônica – invariante. 

Esse operador comuta com o Hel: 

 23�4, 16 = 0																																																														(2.2) 
 

A existência de operadores desse tipo implica que o Hamiltoniano exibe simetria 

pontual. Além disso, a invariância da energia impõe algumas condições para as 

funções de onda eletrônica. Dessa forma: 

 13�4|9�4〉 = 	1��4|9�4〉																																																				(2.3;) 3�41|9�4〉 = 	��41|9�4〉																																																				(2.3<) 
 

Se |9�4〉 representar um estado não-degenerado do sistema descrito por Hel: 

 1|9�4〉 = 	±|9�4〉																																																												(2.4) 
 

  E, por sua vez, se |9�4〉 representar um estado degenerado, a operação 

de 1 pode fornecer uma outra componente do estado definido por ��4, ou uma 

combinação linear das componentes degeneradas.   
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  Embora muito útil no estudo de moléculas, a simetria pontual é restrita 

a menos de 1% das moléculas conhecidas. Por outro lado, o Hamiltoniano de 

qualquer sistema polieletrônico, seja ele átomo ou molécula, exibe outro tipo de 

simetria: a simetria permutacional (NASCIMENTO, 2007). Seja um conjunto de 

operadores Pij que troca as coordenadas de posição de quaisquer dois elétrons do 

sistema. Como os elétrons são indistinguíveis, Hel e Eel serão invariantes à ação 

desses operadores: 

 ?@*3�4|9�4〉 = 	?@*��4|9�4〉				∀	B, C																																												(2.5;) 3�4?@*|9�4〉 = 	��4?@*|9�4〉				∀	B, C																																												(2.5<) 
 

e 

 ?@*|9�4〉 = 	±|9�4〉																																																									(2.6) 
  

  A presença de simetrias no Hamiltoniano molecular impõe condições 

para qualquer função de onda, exata ou aproximada, representando um sistema 

polieletrônico. Em adição ao fato de serem bem comportadas, funções de onda que 

descrevem sistemas quânticos de partículas idênticas devem se transformar 

segundo as representações irredutíveis do grupo de ponto do Hamiltoniano, quando 

este apresentar este tipo de simetria. Além disso, devem ser totalmente simétricas 

ou antissimétricas com respeito à troca das coordenadas de posição de duas 

partículas idênticas do sistema. 

 

2.2 A inclusão ad hoc do spin eletrônico 

 

  Para expressar corretamente funções de onda que descrevam 

sistemas químicos, torna-se necessária a inclusão do spin eletrônico. Essa inclusão 

é dada por um procedimento ad hoc, uma vez que o Hamiltoniano não-relativístico 

não contém coordenadas de spin. Sejam duas funções de spin, α e β, que são 

autofunções dos operadores Sz e S2, simultaneamente: 

 

FGH = 12ℏH									; 				F�H = 34ℏ�H																																						(2.7;) 
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FGL = −12ℏL									; 				F�L = 34ℏ�L																																						(2.7<) 
As soluções da Equação de Schrödinger não-relativística – exatas ou aproximadas – 

dependem apenas das coordenadas espaciais eletrônicas e nucleares. A função de 

onda total, Ψ (Eq. 2.8), embora não seja uma das autofunções obtidas diretamente 

da Equação de Schrödinger, satisfaz a mesma porque o Hamiltoniano não opera na 

função de spin, χ: 
 

|Ψ(r", r�, ⋯ , r$, ξ, s", s�, ⋯ , s$)〉QRRRRRRRRRSRRRRRRRRRTUVWçã�	X�	�WXY	Z�ZY4 =	�|ψ#(r", r�, ⋯ , r$, ξ)〉QRRRRRSRRRRRT[Y�Z�	�\[Y�@Y4
	× 	 |χ#(s", s�, ⋯ , s$)〉QRRRRSRRRRT[Y�Z�	X�	\[@W# 								(2.8) 

 

onde ξ representa o conjunto de coordenadas nucleares e `@ são as autofunções de 

spin. A Eq. 2.8 mostra a forma exata da função de onda para um sistema não-

relativístico de muitas partículas. Não se trata, portanto, de uma aproximação. 

  De acordo com o Princípio da Antissimetria, as funções de onda totais 

para um sistema não-relativístico de partículas idênticas devem ser simétricas se as 

partículas possuírem spin nulo ou inteiro e antissimétricas se as partículas 

possuírem spin semi-inteiro. Uma vez que os elétrons possuem spin 1/2, qualquer 

função de onda aceitável que descreva um sistema polieletrônico deve ser 

antissimétrica em relação à troca das coordenadas espaciais ou de spin de 

quaisquer dois elétrons.  

  Em alguns sistemas, existe a possibilidade de construir funções de spin 

que são bases para as representações totalmente simétricas ou antissimétricas. 

Nesses casos, uma vez que a função de onda total deve ser um produto das partes 

espacial e de spin, existem duas formas de obter uma função de onda total 

antissimétrica:  

 |Ψ(r", r�, ⋯ , r$, ξ, s", s�, ⋯ , s$)〉QRRRRRRRRRSRRRRRRRRRTaWZ@b\@céZ�@��aWZ@b\@céZ�@��
=	 |ψ(r", r�, ⋯ , r$, ξ)〉QRRRRRSRRRRRTf@céZ�@��aWZ@b\@céZ�@��

	× 	 |χ(s", s�, ⋯ , s$)〉QRRRRSRRRRTaWZ@b\@céZ�@��f@céZ�@��
											(2.9)	

 

Ou seja, uma vez definido o valor do spin do sistema, automaticamente se obtém a 

simetria da parte de spin e – por causa do Princípio da Antissimetria – da parte 

espacial.  
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  De maneira geral, em uma formulação não-relativística, o spin funciona 

como um indicador da simetria que a função espacial deve exibir para que a função 

de onda total seja antissimétrica (NASCIMENTO, 2007).  

 

2.3      O modelo GVB 

 

 O ponto de partida para o cálculo de funções de onda para tratar 

sistemas moleculares é o modelo Hartree-Fock (HF). Em seu caso mais simples, de 

camada restrita (modelo RHF), a função de onda é construída como um produto 

antissimetrizado de spin-orbitais com dupla ocupação orbital: 

 

Ψhij = Al�(ϕ"α)(ϕ"β)(ϕ�α)(ϕ�β)⋯ (ϕnα)(ϕnβ)�= Al�ϕ"ϕ"ϕ�ϕ�⋯ϕnϕnαβαβ⋯ αβ�																																																															(2.10) 
 

onde Al é o operador antissimetrizador (nesse caso um determinante de Slater), ϕ# 
são os orbitais e α e β são as funções de spin usuais. O sub-índice n, por sua vez, 

representa o número total de pares de elétrons. Apesar da função Ψhij ser 

autofunção do operador S1�, é sabido que ela não descreve adequadamente a 

dissociação da ligação química e nem fornece um nível adequado para o tratamento 

de estados excitados. Uma generalização da Eq. (2.10) pode ser obtida ao 

descrever cada par de elétrons em termos de orbitais mono-ocupados e não-

ortogonais. Se tais orbitais forem obtidos através de um procedimento auto-

consistente, a função de onda obtida é chamada GVB e possui a seguinte forma 

(BOBROWICZ; GODDARD, 1977): 

 

Ψpq+ = Al�(ϕ"rϕ"s + ϕ"sϕ"r)(ϕ�rϕ�s + ϕ�sϕ�r)⋯ (ϕnrϕns + ϕnsϕnr)αβαβ⋯αβ�= Al�ϕ"rϕ"sϕ�rϕ�s⋯ϕnrϕns(αβ− βα)(αβ− βα)⋯ (αβ− βα)�								(2.11) 
 

em que: 

 tu@Y|u@vw = F@Y,@v																																																						(2.12;) xu@Yyu*Yz = xu@vyu*vz = xu@Yyu*vz = 0							; 	∀	B ≠ C														(2.12<) 
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A Eq. (2.11) pode ser reescrita substituindo a representação por pares de elétrons 

(n) pela representação por elétrons (N) e utilizando χ para representar a autofunção 

de spin correspondente ao estado de spin do sistema: 

 

 Ψpq+ = Al�ϕ"ϕ�ϕ|ϕ}⋯ϕ$b"ϕ$χ(1,2,3,4,⋯ , N − 1, N)�																								(2.13) 
 

em que: 

 

`(1,2,⋯ ,�) =��@`@(1,2,⋯ ,�)@ 																																								(2.14) 
 

Nenhuma restrição é imposta à função de spin, além de ela ser uma base para a 

representação do grupo de permutação SN e autofunção do operador S2. A função 

de onda GVB apresentada também é conhecida como função Spin-Coupled (SC). 

  A expressão geral da energia da função de onda GVB é dada por 

(BOBROWICZ; GODDARD, 1977): 

 

���- =��*@ℎ@*�
@,* + � ��4@*tBC|��w�

@,*,�,4 																																					(2.15) 
 

onde �*@ e ��4@* são elementos da matriz de densidade e ℎ@* e tBC|��w são as integrais 

de 1 e 2 elétrons, respectivamente:   

 ℎ@* = xu@yℎ1yu*z																																																				(2.16;) 
e 

 

tBC|��w = �u@u*� 1�"�� �u�u4�																																											(2.16<) 
 

Para o caso especial em que xu@yu*z = 0, as matrizes de densidade em (2.15) 

tornam-se diagonais, de forma que os únicos elementos diferentes de zero são: 

 �@@ = 2�@ 																																																									(2.17;) 
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 �@*@* = ;@* = ;*@																																																				(2.17<) 

�*@@* = <@* = <*@																																																					(2.17�) 
 

onde os coeficientes f, a e b são independentes do conjunto de orbitais �ϕ#�. A 

expressão da energia ficaria, portanto: 

 

� = 2��@ℎ@*�
@,* + � �;@*�@* + <@*�@*��

@,*,�,4 																																						(2.18) 
 

onde os termos �@* e �@* são as integrais de Coulomb e de troca, respectivamente:  

 

�@* = �u@u*� 1�� �u@u*�																																																	(2.19;)	
�@* = �u@u*� 1�� �u*u@�																																																	(2.19<) 

 

2.3.1      A APROXIMAÇÃO DE EMPARELHAMENTO PERFEITO, GVB-PP 

 

  Seja um sistema com dois elétrons, cuja Ψpq+ é dada pela seguinte 

forma (BOBROWICZ; GODDARD, 1977): 

 

  Ψpq+ = Al�ϕ"ϕ�(αβ− βα)� = Al�(ϕ"ϕ� +ϕ�ϕ")αβ�																(2.20) 
 

Aplicando (2.15) em (2.17), pode-se obter a expressão da energia associada a esta 

função de onda: 

 

� = ℎ"" + ℎ�� + 2F"�ℎ"� + �"� + �"�1 + F"�� 																																							(2.21) 
 

que não possui a forma apresentada em (2.18). Com o intuito de simplificar a 

expressão da energia em (2.21), torna-se conveniente re-expressar os orbitais ϕ" e ϕ� da seguinte forma:   
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ϕ" = √σ"ϕ"′ + √σ�ϕ�′√σ" + σ� 																																																	(2.22;) 
ϕ� = √σ"ϕ"′ − √σ�ϕ�′√σ" + σ� 																																																	(2.22<) 

onde σ" e σ� são maiores que zero e xϕ"′ yϕ�′ z = 0. Dessa forma, substituindo (2.22) 

em (2.20), temos: 

 

  Ψpq+ = Al2�σ"ϕ"′ ϕ"′ − σ�ϕ�′ ϕ�′ �αβ6 = σ"Al2ϕ"′ ϕ"′ αβ6 − σ�Al2ϕ�′ ϕ�′ αβ6														(2.23) 
 

A expressão da energia fica, portanto: 

 

� = σ"�
σ"� + σ�� (2ℎ"" + �"") + σ��

σ"� + σ�� (2ℎ�� + ���) − 2σ"σ�
σ"� + σ���"�									(2.24) 

 

e adquire a forma mostrada em (2.18). Entretanto, nesse caso os coeficientes f, a e 

b são funções dos coeficientes de par σ" e σ�. Embora conceitualmente os orbitais 

GVB não-ortogonais sejam mais úteis, do ponto de vista computacional é 

conveniente trabalhar na base de orbitais naturais, obtida em (2.23). 

  Sistemas de camada fechada com mais de dois elétrons podem ter 

suas funções de spin construídas a partir de blocos do tipo (αβ− βα), conforme Eq. 

(2.20). Essa simplificação na parte de spin da função de onda dá origem à 

aproximação perfect pairing, ou emparelhamento perfeito (NASCIMENTO, 2007).  

Tem-se, então, a função de onda GVB-PP. Embora útil para diversos casos, a 

aproximação é inapropriada para o tratamento de sistemas em que dois ou mais 

esquemas de ligação são de importância comparável (como é o caso do benzeno e 

do radical alila) e para a descrição da dissociação de moléculas cujos fragmentos 

separados possuem estados de spin tripleto ou superiores. Vale ressaltar também 

que, uma vez que os elétrons de caroço não participam de ligações químicas, 

podemos na função GVB-PP, em princípio, manter a descrição HF para esses 

elétrons, com a dupla ocupação. 

  Uma vez escrita em termos dos orbitais naturais, a energia de qualquer 

função de onda GVB-PP pode ser obtida através da expressão (2.18). Seja o 

sistema composto de um caroço e quatro elétrons em camada fechada. A função de 

onda em termos dos orbitais não-ortogonais pode ser escrita como: 
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Ψpq+b�� = Al��caroço�ϕ"ϕ�ϕ|ϕ}(αβ− βα)(αβ− βα)�																			(2.25) 
 

Em termos dos orbitais naturais, por sua vez, a função de onda tem a seguinte 

forma: 

 

Ψpq+b�� = Al2�caroço��σ"ϕ"′ ϕ"′ − σ�ϕ�′ ϕ�′ ��σ|ϕ|′ ϕ|′ − σ}ϕ}′ ϕ}′ �αβαβ6																			(2.26) 
 

A energia do sistema, por sua vez, é dada pela seguinte expressão: 

 

� = ��Y��ç� +� @�(2ℎ@@ + �@@)}
@!" + 2�� @� *��2�@* − �@*�}

*!|
�
@!" − 2 " ��"�

− 2 | }�|}																																																																																																													(2.27) 
 

Portanto, a função de onda GVB-PP possui a seguinte forma geral: 

 

Ψpq+b�� = Al��caroço��valência��camada	aberta��																														(2.28) 
 

E a expressão da energia pode ser obtida a partir de (2.18) levando em 

consideração os seguintes valores para os coeficientes f, a e b: 

 �@ = 1                            se ϕ# é um orbital de caroço �@ =  @�                        se ϕ# é um orbital de valência �@ = 1 2⁄                se ϕ# é um orbital de camada aberta 

                                                 ;@* = 2�@�*                                                        
                                                 <@* = −�@�* 
  

exceto nos casos em que: 

 <@* = −1 2⁄                    se ϕ# e ϕ( são orbitais de camada aberta 

;@@ = �@    e    <@@ = 0                           se ϕ# é um orbital de valência ;@* = �@    e    <@* = − @ *              se ϕ# e ϕ( são orbitais do mesmo par 
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  Por fim, o overlap entre os orbitais do par é dado por:  

 

F"� =  " −  � " +  � 																																																												(2.29) 
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Capítulo 3 
A NATUREZA DA LIGAÇÃO QUÍMICA 

 

 No capítulo anterior foi feita a descrição da função de onda GVB, um 

modelo de partículas independentes (MPI) que descreve corretamente a ligação 

química na mecânica quântica. Neste capítulo será dada atenção à investigação da 

natureza da ligação química, bem como a descrição de um modelo capaz de 

contabilizar a contribuição covalente de cada ligação química para a energia total de 

um sistema molecular. 
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3.1 O fenômeno de interferência 

 

3.1.1 A INTERFERÊNCIA NA MECÂNICA QUÂNTICA 

 

Para ilustrar o efeito de interferência na mecânica quântica, será 

utilizado o experimento da difração de elétrons através de uma fenda dupla. A Figura 

3.1 mostra um esquema do experimento em questão (CARDOZO, 2009; 

NASCIMENTO, 2008).  

 

 

Figura 3.1. Diagrama esquemático do experimento de difração de elétrons através 

de fenda dupla. 

 

Se fótons ou elétrons atravessam a Fenda 1, mantendo a Fenda 2 

fechada, a distribuição de probabilidade do elétron se chocar num dado ponto do 

aparato detector é representada pela curva P1, de forma que: 

 ?" = |«"�|																																																																								(3.10 
 

onde «" é a amplitude de probabilidade (i.e. função de onda) associada ao evento 1. 

Por outro lado, se as partículas atravessam a Fenda 2, com a Fenda 1 fechada, a 

distribuição de probabilidade é representada pela curva P2, em que, analogamente: 

 

?� � |«�
�|																																																																							.3.20 

 

Do ponto de vista clássico, seria de se esperar, então, que a curva de distribuição de 

probabilidade no experimento em que as duas fendas fossem mantidas abertas seria 
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dada pela soma das curvas P1 e P2. Entretanto, o que se observa 

experimentalmente é a distribuição P12. Embora esta seja uma curva bem distinta do 

esperado pela física clássica para partículas, ela pode ser obtida pelas mesmas 

amplitudes de probabilidade «" e «�, a partir da equação correspondente para 

ondas (i.e. quadrado da soma das amplitudes): 

 ?"� = |«" + «�|� =	«"� +	«��QRRSRRT�4á\\@�� 				+ 	 2«"«�QST@WZ��U��êW�@Y 																																	(3.3)    
 

Como os dois primeiros termos da expressão acima representam o resultado 

esperado classicamente, o terceiro termo, chamado de interferência, representa um 

efeito quântico.  Este experimento revela uma propriedade fundamental da mecânica 

quântica, sintetizada na segunda regra de Feynman para a interferência (FEYNMAN; 

LEIGHTON; SANDS, 1965; GALVEZ et al., 2005): 

 

“When the same outcome can occur in indistinguishable alternative 

ways, the probability amplitude is the sum of the probability 

amplitudes for each way considered separately.” 

 

Vale a pena ressaltar que a interferência no sentido discutido até aqui é um 

fenômeno de apenas uma partícula. 

 

3.1.2 INTERFERÊNCIA E A LIGAÇÃO QUÍMICA NO H2 

 

A formação da ligação química na molécula de H2 pode ser analisada 

do ponto de vista do efeito de interferência por meio de um modelo de partículas 

independentes (MPI). Para isso, diagramas de Feynman de ordem-zero – sem linhas 

de interação entre elétrons – podem ser utilizados. A Figura 3.2 mostra os dois 

possíveis diagramas de Feynman para a interação de dois elétrons com dois prótons 

(NASCIMENTO, 2007, 2008). 
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Figura 3.2. Diagramas de Feynman de ordem-zero representando interação de dois 

elétrons com dois prótons em um MPI. 

 

Em 3.2(A), o diagrama está representando a interação do elétron 1 (e1) 

com o próton 1 (P1) enquanto se desloca entre os pontos 1 e 2 e a interação do 

elétron 2 (e2) com o próton 2 (P2) enquanto se desloca entre os pontos 3 e 4. A 

amplitude de probabilidade deste evento é dada simplesmente pelo produto das 

amplitudes individuais, uma vez que seus movimentos são independentes: 

 ¬" = (1 → 20.3 → 40																																																					.3.40	 

 

Entretanto, como os elétrons são indistinguíveis, o evento também 

pode ser representado pelo diagrama mostrado na Figura 3.2(B), de forma que: 

 

¬� � .1 → 40.3 → 20																																																					.3.50 

 

Conforme visto anteriormente, a amplitude total de probabilidade para o 

sistema é a soma das amplitudes de cada maneira distinta – porém indistinguível – 

em que o evento pode ocorrer. Dessa forma, a expressão da probabilidade para 

observações da posição eletrônica nesse sistema, constituído por dois elétrons 

movendo-se independentemente um do outro e sob a influência de dois prótons, 

será dada por: 

 

  ?"� � |¬"�|� � |¬" ' ¬�|� �	¬"
� '	¬�

�QRSRT
�4á\\@��

'	 2¬"¬�QST
@WZ��U��êW�@Y

																							.3.60 
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  Para o cálculo das amplitudes A é possível definir dois orbitais 

otimizados através de um processo auto-consistente, «Y e «v, centrados nos 

núcleos A e B, para descrever o movimento dos elétrons 1 e 2 no campo dos 

núcleos. As amplitudes (1 → 2) e (3 → 4), obtidas da equação de Schrödinger, 

são: 

 

  (1 → 2) = «Y(1)¯b@°±Z ℏ⁄ 																																																							(3.7) 
  (3 → 4) = «v(2)¯b@°²Z ℏ⁄ 																																																							(3.8) 

 

em que a energia total é dada por: 

 � = �Y + �v																																																																			(3.9) 
 

A amplitude de probabilidade A1, em função dos orbitais otimizados «Y e «v, é dada 

por: 

 ¬" =	«Y(1)«v(2)¯b@°Z ℏ⁄ 																																																	(3.10;)	  
 

De maneira análoga: 

 ¬� =	«v(1)«Y(2)¯b@°Z ℏ⁄ 																																																	(3.10<)	  
 

A amplitude total de probabilidade, ou seja, a função de onda que descreve a 

molécula de H2, será: 

 

Ψ = ¬"� = ¬" + ¬� = �«Y«v + «v«Y�¯b@°Z ℏ⁄ 																														(3.11) 
 

e a probabilidade dada por: 

 

?"� = ³Ψ∗Ψµ¶ = A"� + A�� + F�																																											(3.12) 
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onde S é a integral de entrosamento entre os orbitais «Y e «v. Comparando as Eqs. 

(3.3) e (3.12), verifica-se que o efeito quanto-mecânico de interferência se manifesta 

como uma integral de entrosamento entre os orbitais «Y e «v. 
Além disso, a forma da função de onda originada naturalmente a partir 

desse modelo é idêntica à função GVB para a molécula de H2 . Isso implica em que 

funções de onda do tipo GVB são consistentes com a lei fundamental, descrita 

anteriormente, para sistemas quânticos (NASCIMENTO, 2007, 2008).  

Uma vez identificado o efeito de interferência na formação da ligação 

química na molécula de H2, é necessário verificar qual a sua contribuição para a 

estabilização do sistema. A energia associada à função de onda GVB é dada por 

(NASCIMENTO, 2008): 

 

� = ³Ψ∗H	Ψµ¶ = E� + E+ + Q + A1 + S� 																																						(3.14) 
 

onde EA e EB são as energias dos átomos isolados, Q é o termo equivalente à 

energia eletrostática clássica e A é a integral de troca na teoria VB clássica. Para a 

molécula ser formada, o terceiro termo da Eq. (3.14) deve ser negativo. Como Q é 

sempre positivo, a molécula se formará apenas se A < 0 e |A| > Q.  

O termo A, por sua vez, é formado por três parcelas, duas 

proporcionais a S e a outra, K, igual à integral de troca do modelo HF: 

 

¬ = −F(�" + ��) + � + F� 																																													(3.15) 
 

Na Eq. (3.15), C1, C2, K e R são positivos. Portanto, se S for igual a 0, ou seja, na 

ausência de interferência, não há formação da ligação química. Em outras 

palavras, do ponto de vista quanto-mecânico, a ligação química é conseqüência dos 

efeitos de interferência. Tendo isso em vista, é razoável supor que a energia 

eletrônica total da molécula possa ser separada em duas parcelas distintas: uma 

contendo as contribuições relativas aos efeitos clássicos e outra relacionada à 

estabilização promovida pelos efeitos de interferência (NASCIMENTO, 2008). Dessa 

forma: 
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 �Z�ZY4 = �¹VY\�b�4á\\@�Y + �@WZ��U��êW�@Y																																(3.16) 

 

A energia de interferência também pode ser expressa por uma 

contribuição cinética e outra potencial: 

 �@WZ��U��êW�@Y = �@WZ����êW�@Yº + �@WZ����êW�@Y� 																																		(3.17) 
 

A variação dessas duas contribuições de interferência com a distância 

internuclear na molécula de H2 já está bem descrita na literatura. É possível verificar 

que, na geometria de equilíbrio, o efeito de interferência causa uma redução 

significativa da energia cinética da molécula, enquanto aumenta, em menor 

intensidade, a sua energia potencial. Dessa forma, a estabilização da molécula se 

deve a uma diminuição da energia cinética dos elétrons, e não da energia potencial 

(GODDARD; WILSON JR., 1972; KUTZELNIGG, 1990; NASCIMENTO, 2008; 

RUEDENBERG, 1962; WILSON JR.; GODDARD, 1970, 1972). 

 

3.2 Evolução dos modelos de partição da energia de interferência 

 

Em seu trabalho intitulado “The Physical Nature of the Chemical Bond”, 

publicado em 1962, Ruedenberg propôs um método de partição da energia em 

contribuições quase-clássicas e de interferência (RUEDENBERG, 1962). Ele é 

baseado na obtenção de matrizes de densidade reduzidas de primeira e segunda 

ordens a partir de uma escolha de orbitais atômicos na qual a função de onda é 

expandida. Este método representa a primeira tentativa de investigar a natureza da 

ligação química como um fenômeno de interferência, bem como avaliar a 

contribuição da energia cinética em sua formação. 

Um problema no método proposto por Ruedenberg está na escolha dos 

orbitais atômicos para a obtenção da função de onda e expressão da densidade 

eletrônica do sistema, que é feita de modo arbitrário. Em trabalhos posteriores, 

Ruedenberg e colaboradores propuseram diferentes formas de construir esses 

orbitais quase-atômicos, eliminando assim a arbitrariedade do método de partição. 

Em particular, ressaltam-se os métodos Full Optimized Reaction Space, FORS, e 

Intrinsic Localized Density Analysis, ILDA. O método FORS é um tipo de MCSCF 
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baseado em um espaço de configuração construído por todas as possíveis funções 

de configuração do estado, determinadas de forma que a função de onda eletrônica 

seja otimizada com respeito às formas dos orbitais e aos coeficientes de expansão 

da função de onda molecular no espaço de configuração (RUEDENBERG; 

SCHMIDT; GILBERT, 1982; RUEDENBERG et al., 1982, 1982). Por sua vez, o ILDA 

é um método de localização de orbitais moleculares obtidos por uma função de onda 

MCSCF em espaços de configuração de valência completa e que é independente do 

conjunto de funções de base utilizado (IVANIC; ATCHITY; RUEDENBERG, 2007; 

IVANIC; RUEDENBERG, 2007). 

Com o intuito de verificar a origem eletrônica da ligação química, 

Goddard propôs um esquema de partição da energia eletrônica de sistemas 

moleculares similar, utilizando funções de onda do tipo GVB-PP e, dessa forma, 

gerando de maneira não-arbitrária orbitais otimizados mono-ocupados e, portanto, 

de caráter atômico (GODDARD; WILSON JR., 1972; WILSON JR.; GODDARD, 

1970, 1972). Além disso, a estrutura matemática do operador de energia cinética no 

modelo levou-o à conclusão de que o papel da energia cinética para a formação da 

ligação química deveria ser o mesmo na maioria dos sistemas moleculares. 

Entretanto, além de não poder ser utilizado para sistemas em que a função de onda 

GVB-PP não fornece boa descrição, limitações computacionais no modelo de 

Goddard fizeram com que o mesmo fosse aplicado a um número muito pequeno de 

moléculas. 

Quase quarenta anos mais tarde, Cardozo e Nascimento propuseram 

um método de partição da energia baseado no uso de funções de produto 

generalizadas (GPF), capazes de reproduzir as funções de onda GVB (SC) e GVB-

PP (CARDOZO; NASCIMENTO, 2009; CARDOZO, 2009). Dessa forma, assim como 

no método de Goddard, há a remoção da arbitrariedade na escolha dos orbitais, que 

serão otimizados variacionalmente para cada estrutura molecular seguindo o modelo 

GVB (CARDOZO, 2009). Entretanto, com esse tipo de função de onda torna-se 

possível obter a contribuição de interferência para cada ligação química 

individualmente, levando a aplicabilidade do método a qualquer sistema molecular 

no qual o modelo de partículas independentes em questão fornece uma boa 

descrição. O método em questão, chamado Generalized Product Function Energy 

Partitioning (GPF-EP) já foi aplicado satisfatoriamente para a descrição de alguns 

sistemas, como moléculas diatômicas e hidrocarbonetos saturados, insaturados e 



51 
 

conjugados (CARDOZO; NASCIMENTO FREITAS; NASCIMENTO, 2010; 

CARDOZO; NASCIMENTO, 2009; FANTUZZI; CARDOZO; NASCIMENTO, 2012; 

VIEIRA et al., 2013). Na próxima seção, as equações envolvidas no método, bem 

como o esquema da partição da energia eletrônica, serão apresentadas 

. 

3.3 O método GPF-EP 

 

 Inicialmente será feita uma descrição da função de produto 

generalizada: sua forma geral e expressão das matrizes de densidade reduzidas e 

energia total. Em seguida, serão desenvolvidas as equações associadas à partição 

da densidade e densidade de par em contribuições quase-clássicas e de 

interferência. Por fim, serão fornecidas as expressões referentes à partição da 

energia eletrônica e exemplos de como cada termo de energia varia ao longo da 

dissociação de moléculas diatômicas.  

 

3.3.1 A FUNÇÃO DE PRODUTO GENERALIZADA (GPF) 

 

 Um tipo especial de função de onda eletrônica aproximada pode ser 

escrita como um produto antissimetrizado do tipo (CARDOZO; NASCIMENTO, 2009; 

CARDOZO, 2009; MCWEENY, 1959): 

 

Ψ = ¬» ¼Ψ(")�½¾", ½¾�, ⋯ , ½¾�¿� × Ψ(�) À½¾�¿ÁÂ , ½¾�¿ÁÃ , ⋯ , ½¾�¿ÁÄÅ × ⋯
× Ψ(Æ) À½¾�¿ÁÄÁ⋯ÁÂ , ½¾�¿ÁÄÁ⋯ÁÃ , ⋯ , ½¾�¿ÁÄÁ⋯ÁÇÅÈ																																													(3.18) 

 

onde os índices superiores (1), (2),⋯ , (É) correspondem a grupos de N("), N(�), ⋯ , N(Ê) elétrons cada, e Ψ("), Ψ(�), ⋯ ,Ψ(Ê) são as respectivas funções de 

onda. A função de onda do grupo Ë é um produto antissimetrizado de �Ì orbitais e é 

uma função das coordenadas espaciais e de spin de cada elétron; ¬» é o operador 

antissimetrizador contendo todas as permutações que mudam apenas um índice de 

cada grupo (permutações intergrupo). As funções de onda de cada grupo, assim 

como a total, são normalizadas. Uma restrição a mais está no fato de as funções de 

onda de cada grupo serem fortemente ortogonais: 
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 xu@Ìyu�Íz = FÌÍ(B, �)ÎÌÍ													∀�Ë, Ï, (B ∈ Ë), (� ∈ Ï)�																						(3.19) 

em que u@Ì é o i-ésimo orbital pertencente ao Ëésimo grupo de elétron, FÌÍ é o 

elemento da matriz de overlap entre os orbitais i e r e ÎÌÍ é o delta de Kroenecker. A 

função apresentada em (3.18) é conhecida como Função de Produto Generalizada e 

sua matriz de entrosamento (overlap) na representação de orbitais é blocada em 

grupos de elétrons (CARDOZO; NASCIMENTO, 2009; MCWEENY, 1959). 

 Para a expressão das matrizes de densidade reduzidas, foi escolhido 

usar a definição de McWeeny (CARDOZO; NASCIMENTO, 2009; MCWEENY, 

1959):  

 

Ñ��"ÒÒÒ¾y�"ÒÒÒ¾Ó� = �³µÔ"³Ψ∗(�"ÒÒÒ¾Ô", ��ÒÒÒ¾Ô�, ⋯ , ��ÒÒÒÒ¾Ô�)Ψ(�"ÒÒÒ¾Ô", ��ÒÒÒ¾Ô�,⋯ , ��ÒÒÒÒ¾Ô�) dτdτ" 				(3.20) 
 

Ö��"ÒÒÒ¾��ÒÒÒ¾y�"ÒÒÒ¾Ó��ÒÒÒ¾Ó�
= 	�(� − 1)³µÔ"µÔ�³Ψ∗(�"ÒÒÒ¾Ô", ��ÒÒÒ¾Ô�, ⋯ , ��ÒÒÒÒ¾Ô�)Ψ(�"ÒÒÒ¾Ô", ��ÒÒÒ¾Ô�, ⋯ , ��ÒÒÒÒ¾Ô�) dτdτ"dτ� 		(3.21) 
 

onde N é o número total de elétrons, Ô@ é a coordenada de spin para o i-ésimo 

elétron e dτ dτ#dτ(⋯⁄  é o elemento de volume nas coordenadas spin-espaciais de 

todos os elétrons com exceção dos elétrons i, j, ⋯. Nas ocasiões em que os 

elementos de volume forem escritos apenas para coordenadas espaciais, será 

utilizado o símbolo dV. 

 Para representar os elementos diagonais das matrizes de densidade 

reduzidas, será utilizada a seguinte notação: 

 

Ñ(�"ÒÒÒ¾) ≡ Ñ��"ÒÒÒ¾y�"ÒÒÒ¾Ó�																																																								(3.22;) Ö(�"ÒÒÒ¾��ÒÒÒ¾) ≡ Ö(�"ÒÒÒ¾��ÒÒÒ¾|�"ÒÒÒ¾��ÒÒÒ¾)																																																				(3.22<) 
 

Ao integrar as equações (3.20) e (3.21) em dV, obtêm-se as seguintes relações de 

conservação: 

 

³Ñ(�¾)µ� = �																																																											(3.23;) 
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³Ö��"ÒÒÒ¾��ÒÒÒ¾y�"ÒÒÒ¾Ó��ÒÒÒ¾�µ�� = �(� − 1)Ñ��"ÒÒÒ¾y�"ÒÒÒ¾Ó�																											(3.23<) 
 

 Para uma GPF, as matrizes de densidade reduzidas de primeira e 

segunda ordens são: 

 

Ñ��"ÒÒÒ¾y�"ÒÒÒ¾Ó� = �ÑÌ��"ÒÒÒ¾y�"ÒÒÒ¾Ó�Æ
Ì!" 																																									(3.24;) 

Ö(�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾) = �ÖÌ(�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾) +Æ
Ì!"

12 � ′ ØÑÌ(�"ÒÒÒ¾)ÑÍ(��ÒÒÒ¾) − 12ÑÌ(��ÒÒÒ¾, �"ÒÒÒ¾)ÑÍ(�"ÒÒÒ¾, ��ÒÒÒ¾)Ù
Æ

Ì,Í!" 						(3.24<) 
 

em que ÑÌ é a densidade do grupo µ, ÖÌ é a densidade de par do grupo µ e η é o 

número total de grupos. Os termos intergrupos que estão dentro do colchete são, 

respectivamente, os de Coulomb e o de troca. Aplicando a relação de conservação 

(3.23a) em (3.24a), temos: 

 

³Ñ(�¾)µ� = �³ÑÌ(�¾)µ�Æ
Ì!" = ��ÌÆ

Ì!" = �																												(3.25) 
 

De maneira análoga, é possível escrever a relação de conservação para a 

densidade de par do grupo Ë. Reescrevendo a equação (3.24b): 

 

Ö(�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾) = �ÖÌ(�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾)Æ
Ì!" − 12�ÑÌ(�"ÒÒÒ¾	)ÑÌ(��ÒÒÒ¾	)Æ

Ì!" + 12 � ÑÌ(�"ÒÒÒ¾	)ÑÍ(��ÒÒÒ¾	)Æ
Ì,Í!"

− 14 � ′ÑÌ(��ÒÒÒ¾, �"ÒÒÒ¾)ÑÍ(�"ÒÒÒ¾, ��ÒÒÒ¾)Æ
Ì,Í!" 																																																																													(3.26) 

 

e integrando (3.26) em termos de µ��: 
 

³Ö(�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾)µ�� = �³ÖÌ(�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾)µ��Æ
Ì!" − 12�ÑÌ(�"ÒÒÒ¾	)³ ÑÌ(��ÒÒÒ¾	)µ�� +Æ

Ì!" 																																							 
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 12 � ÑÌ(�"ÒÒÒ¾	)³ÑÍ(��ÒÒÒ¾	)µ��Æ

Ì,Í!" = (� − 1)�ÑÌ(�"ÒÒÒ¾)Æ
Ì!" 																												(3.27) 

o que leva a: 

�³ÖÌ(�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾)µ��Æ
Ì!" = 12�ÑÌ(�"ÒÒÒ¾	)�ÌÆ

Ì!" − 12��ÑÌ(�"ÒÒÒ¾	)Æ
Ì!" + (� − 1)�ÑÌ(�"ÒÒÒ¾)Æ

Ì!" 												(3.28) 
 

e, após rearranjo dos termos: 

 

³ÖÌ(�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾)µ�� = Ú(� − 1) + (�Ì − 1)2 Û																																						(3.29) 
 

A energia eletrônica total de uma função GPF tem a seguinte forma: 

 

																														��ÜÝ =�Þßℎ1àÌ À�¾", �¾"′Åá�¾Â!�¾Â ′ + 12³Ö
Ì(�"ÒÒÒ¾, ��ÒÒÒ¾)�"� µ�"µ��âÆ

Ì!" +														 
12 � ′ Þ12³ÑÌ(�"ÒÒÒ¾)ÑÍ(��ÒÒÒ¾)�"� µ�"µ��âÆ
Ì,Í!" − 12 � ′ Þ14³ÑÌ(��ÒÒÒ¾, �"ÒÒÒ¾)ÑÍ(�"ÒÒÒ¾, ��ÒÒÒ¾)�"� µ�"µ��âÆ

Ì,Í!" 					(3.30) 
 

onde os dois primeiros termos representam contribuições intragrupo para a energia, 

enquanto os dois últimos são, respectivamente, as contribuições intergrupo de 

Coulomb e troca. 

 

3.3.2 A PARTIÇÃO DA DENSIDADE 

 

 Assumindo que a matriz de densidade reduzida de primeira ordem de 

um grupo arbitrário Ë tenha a seguinte forma: 

 

ÑÌ(�¾) =��u�Ìu\ÌàÌ(�|ã)
�ä
\

�ä
� 																																										(3.31) 

Integrando em ambos os lados com relação ao volume e aplicando a definição em 

(3.19): 
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��FÌ(�, ã)àÌ(�|ã)�ä
\

�ä
� = �Ì 																																											(3.32) 

 

É possível expressar o produto u�Ìu\Ì em termos de contribuições quase-clássicas e 

de interferência: 

 

u�Ìu\Ì = � ß�u�Ì�� + �u\Ì��á + 〈�, ã〉Ì																																(3.33) 
   

em que o primeiro termo representa a densidade quase-clássica e o segundo a de 

interferência. Integrando ambos os lados com relação ao volume e lembrando que a 

integral envolvendo a densidade de interferência deve ser igual a zero: 

 

xu�Ìyu\Ìz = � ß�xu�Ìyu�Ìz�� + �xu\Ìyu\Ìz��á																											(3.34)  
 

Assumindo que u�Ì e u\Ì são normalizadas e aplicando a equação (3.19), obtemos 

que: 

 

� = FÌ(�, ã)2 																																																										(3.35) 
 

e que, portanto: 

 

〈�, ã〉Ì = u�Ìu\Ì − 12FÌ(�, ã) ß�u�Ì�� + �u\Ì��á																										(3.36) 
 

A matriz de densidade de primeira ordem do grupo Ë pode então ser particionada em 

contribuições quase-clássicas e de interferência: 

 ÑÌ(�¾) = Ñå�Ì (�¾) + ÑæÌ(�¾)																																										(3.37) 
 

em que, a partir de (3.31) e (3.36): 
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ÑæÌ(�¾) =�� ′〈�, ã〉ÌàÌ(�|ã)�ä
\

�ä
� 																																(3.38) 

  

é a densidade de interferência intragrupo e: 

 

Ñå�Ì (�¾) =��u�Ì��
�ä
� 																																																			(3.39) 

 

é a densidade quase-clássica intragrupo, ou seja, a densidade na ausência de 

interferência. 

 Um esquema de partição para a densidade total pode ser obtido de 

maneira similar: 

 Ñ(�¾) = Ñ��U(�¾) + Ñæ(�¾)																																															(3.40) 
 

onde Ñæ(�¾) é a densidade total de interferência, dada por: 

 

Ñæ(�¾) = � ÑæÌ(�¾)
Æç±èé
Ì!" 																																																		(3.41) 

 

onde o somatório se dá por todos os ê[Y�Z grupos em que a partição é realizada e 

 

Ñ��U(�¾) = � Ñå�Ì (�¾)
Æç±èé
Ì!" + � ÑÌ(�¾)Æ

Ì!Æç±èéë"
																															(3.42) 

 

é a densidade total de referência.  
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3.3.3 A PARTIÇÃO DA DENSIDADE DE PAR 

 

3.3.3.1 Partição da densidade de par intragrupo 

 

 Seja a densidade de par intragrupo expressa na base dos orbitais r, s, 

t e u: 

 

ÖÌ(�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾) = ��u�Ìu\ÌuZÌuVÌ?Ì(�ã|	ì)
�ä
Z,V

�ä
�,\ 																									(3.43) 

 

na qual, por conveniência, os índices de coordenadas espaciais (1 para os dois 

primeiros orbitais e 2 para os dois últimos) foram omitidos. A supermatriz ?Ì(�ã|	ì) 
pode ser construída de maneira simétrica a partir das seguintes permutações dos 

índices r, s, t e u: 

 ?Ì(�ã|	ì) = ?Ì(�ã|ì	) = ?Ì(ã�|	ì) = ?Ì(ã�|ì	) =																																							 ?Ì(ì	|�ã) = ?Ì(ì	|ã�) = ?Ì(	ì|�ã) = ?Ì(	ì|ã�)																																(3.44) 
 

 Ao integrar (3.43) em todo o espaço e aplicando (3.19) e (3.29) temos: 

 

�u�Ìu\Ì
�ä
�,\ �FÌ(�, ã)�ä

Z,V ?Ì(�ã|	ì) = Ú(� − 1) + (�Ì − 1)2 Û�u�Ìu\ÌàÌ(�|ã)
�ä
�,\ 				(3.45) 

  

que, simplificando: 

 

�FÌ(	, ì)?Ì(�ã|	ì)�ä
Z,V = Ú(� − 1) + (�Ì − 1)2 Û àÌ(�|ã)																					(3.46) 

 

 Com o intuito de obter a partição da densidade de par para um grupo 

arbitrário Ë, primeiramente é interessante reescrever a equação (3.43): 
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ÖÌ(�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾) = ��u�Ìu�ÌuZÌuZÌ?Ì(��|		)
�ä
Z

�ä
� +� ′�u�Ìu\ÌuZÌuZÌ?Ì(�ã|		)

�ä
Z

�ä
�,\ +																	 

��u�Ìu�ÌuZÌuVÌ?Ì(��|	ì)
�ä
Z,V

�ä
� +� ′� ′u�Ìu\ÌuZÌuVÌ?Ì(�ã|	ì)

�ä
Z,V

�ä
�,\ 							(3.47) 

 

Substituindo (3.34) e (3.36) em cada um dos produtos de orbitais em (3.47), e após 

alguma manipulação algébrica: 

 ÖÌ(�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾) = ÖíÌ(�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾) + Ö(æ)Ì (�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾) + Ö(ææ)Ì (�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾)																						(3.48) 
 

em que: 

ÖíÌ(�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾) = ���u�Ì���uZÌ��FÌ(�, ã)FÌ(	, ì)?Ì(�ã|	ì)
�ä
Z,V

�ä
�,\ 									(3.49;) 

 

é a densidade de par quase-clássica intragrupo,  

 

 

Ö(æ)Ì (�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾) =� ′�〈�, ã〉Ì�uZÌ��FÌ(	, ì)?Ì(�ã|	ì)
�ä
Z,V

�ä
�,\ + 

�� ′�u�Ì��〈	, ì〉ÌFÌ(�, ã)?Ì(�ã|	ì)
�ä
Z,V

�ä
�,\ 																			(3.49<) 

 

é a densidade de par de interferência de primeira ordem intragrupo e 

 

Ö(ææ)Ì (�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾) = � ′� ′〈�, ã〉Ì〈	, ì〉Ì?Ì(�ã|	ì)�ä
Z,V

�ä
�,\ 																			(3.49�) 

 

é a densidade de par de interferência de segunda ordem intragrupo. A partição 

da densidade de par possui a mesma forma que a obtida por Ruedenberg 

(CARDOZO; NASCIMENTO, 2009; RUEDENBERG, 1962), com a distinção de que, 

nesse caso, apenas elétrons pertencentes ao grupo Ë estão sendo contabilizados.  
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 Integrando as equações (3.49) e utilizando a Eq. (3.46), obtêm-se as 

relações de conservação para as densidades de par intragrupo: 

 

³ÖíÌ(�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾)µ�� = Ú(� − 1) + (�Ì − 1)2 Û Ñå�Ì (�¾)																						(3.250;) 
³Ö(æ)Ì (�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾)µ�� = Ú(� − 1) + (�Ì − 1)2 Û ÑæÌ(�¾)																						(3.50<) 

 

³Ö(ææ)Ì (�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾)µ�� = 0																																														(3.50�) 
 

3.3.3.2 Partição da densidade de par intergrupo de Coulomb 

 

 Seja Öî(�¾", �¾�) o termo de densidade de Coulomb intergrupo definido 

em (3.3b): 

 

Öî(�¾", �¾�) = 12 � ′ÑÌ(�"ÒÒÒ¾)ÑÍ(��ÒÒÒ¾)Æ
Ì,Í!" 																																										(3.51) 

 

Uma vez que o somatório envolve todos os ê grupos, existirão termos de Coulomb 

envolvendo dois grupos no qual a partição é realizada, termos envolvendo dois 

grupos no qual a partição não é realizada e termos no qual a partição é realizada em 

apenas um dos grupos. Dessa forma, podemos separar Öî(�¾", �¾�) em três diferentes 

contribuições: 

 

Öî(�¾", �¾�) = Öî�Ì�,�Í�(�¾", �¾�) + ÖîÌ,�Í�(�¾", �¾�) + ÖîÌ,Í(�¾", �¾�)																			(3.52) 
 

nos quais os colchetes nos índices superiores indicam que a partição não é 

realizada no grupo em questão. 

 Os termos contabilizados em Öî�Ì�,�Í�(�¾", �¾�) possuem a seguinte forma: 

 

Öî�Ì�,�Í�(�¾", �¾�) = 12 �ÑÌ(�"ÒÒÒ¾)ÑÍ(��ÒÒÒ¾) + ÑÍ(�"ÒÒÒ¾)ÑÌ(��ÒÒÒ¾)� = F»�ÑÌ(�"ÒÒÒ¾)ÑÍ(��ÒÒÒ¾)�												(3.53) 
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onde F» é o operador antissimetrizador definido a seguir: 

 

F»��(1)ï(2)� = 12 ��(1)ï(2) + ï(1)�(2)�																																	(3.54) 
 

 Por sua vez, os termos contabilizados em ÖîÌ,�Í�(�¾", �¾�), levando 

também em consideração a partição da densidade intragrupo (3.37), têm a seguinte 

forma: 

 

ÖîÌ,�Í�(�¾", �¾�) = F»�ÑÌ(�"ÒÒÒ¾)ÑÍ(��ÒÒÒ¾)� = Öî,(í)Ì,�Í� + Öî,(æ)Ì,�Í�																				(3.55) 
nos quais os termos batizados de Öî,(í)Ì,�Í� e Öî,(æ)Ì,�Í� representam densidades quase-

clássicas e de interferência, respectivamente: 

 

Öî,(í)Ì,�Í� = F»2Ñå�Ì (�"ÒÒÒ¾)ÑÍ(��ÒÒÒ¾)6																																							(3.56;) 
 

Öî,(æ)Ì,�Í� = F»2ÑæÌ(�"ÒÒÒ¾)ÑÍ(��ÒÒÒ¾)6																																									(3.56<) 
 

 Por fim, os termos contabilizados em ÖîÌ,Í(�¾", �¾�) possuem a seguinte 

forma: 

 

ÖîÌ,Í(�¾", �¾�) = Öî,(í)Ì,Í (�¾", �¾�) + Öî,(æ)Ìð,Í (�¾", �¾�) + Öî,(æ)Ì,Íð (�¾", �¾�) + Öî,(ææ)Ì,Í (�¾", �¾�)												(3.57)  
 

onde: 

 Öî,(í)Ì,Í (�¾", �¾�) = F»2Ñå�Ì (�"ÒÒÒ¾)Ñå�Í (��ÒÒÒ¾)6																																(3.58;) 
 

Öî,(æ)Ìð,Í (�¾", �¾�) = F»2ÑæÌ(�"ÒÒÒ¾)Ñå�Í (��ÒÒÒ¾)6																																	(3.58<) 
 

Öî,(æ)Ì,Íð (�¾", �¾�) = F»2Ñå�Ì (�"ÒÒÒ¾)ÑæÍ(��ÒÒÒ¾)6																																	(3.58�) 
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 Öî,(ææ)Ì,Í (�¾", �¾�) = F»2ÑæÌ(�"ÒÒÒ¾)ÑæÍ(��ÒÒÒ¾)6																																	(3.58µ) 

 

em que Öî,(í)Ì,Í  possui caráter quase-clássico, Öî,(æ)Ìð,Í  e Öî,(æ)Ì,Íð  possuem caráter de 

interferência de primeira ordem e Öî,(ææ)Ì,Í  de interferência de segunda ordem.    

 

3.3.3.3 Partição da densidade de par intergrupo de troca 

 

 Seja Öñ(�¾", �¾�) o termo de densidade de troca intergrupo definido em 

(3.3b): 

 

Öñ(�¾", �¾�) = −14 � ′ÑÌ(��ÒÒÒ¾, �"ÒÒÒ¾)ÑÍ(�"ÒÒÒ¾, ��ÒÒÒ¾)Æ
Ì,Í!" 																																		(3.59) 

 

Expressa em termos dos produtos de orbitais, a Eq. (3.59) toma a seguinte forma: 

 

Öñ(�¾", �¾�) = −14 � ′ò����u�Ìu\ÍuZÌuVÍàÌ(�|	)àÍ(ã|ì)
�ó
V

�ä
Z

�ó
\

�ä
� ôÆ

Ì,Í!" 									(3.60) 
 

Na expressão acima, cada produto de orbitais é originado a partir de orbitais 

pertencentes a diferentes grupos. Não é possível atribuir nenhum efeito de 

interferência a esta densidade de par, uma vez que a interferência é um fenômeno 

monoeletrônico e não existe produto desse tipo na matriz de densidade reduzida de 

primeira ordem. De fato, a contribuição Öñ(�¾", �¾�) vem apenas da antissimetrização 

de índices de elétrons pertencentes a diferentes grupos. 

 

3.3.3.4 Partição da densidade de par total 

 

 Nas seções anteriores, todos os termos da densidade de par foram 

particionados. Falta, então, organizá-los de uma maneira conveniente. A densidade 

de par total pode ser separada em quatro distintas contribuições: 

 Ö(�¾", �¾�) = Ö��U(�¾", �¾�) + Öñ(�¾", �¾�) + Öæ,Z�Z(�¾", �¾�) + Öææ,Z�Z(�¾", �¾�)												(3.61) 
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A parcela Ö��U(�¾", �¾�) concentra os termos obtidos em (3.43), (3.49a), (3.53), (3.56a) 

e (3.58a): 

Ö��U(�¾", �¾�) = � ÖÌ(�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾)Æ
Ì!Æç±èéë"

+ � ÖíÌ(�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾)
Æç±èé
Ì!"QRRRRRRRRRRSRRRRRRRRRRT@WZ�Yõ�V[�

 

+12 � ′Öî�Ì�,�Í�(�¾", �¾�)
Æ

Ì,Í!Æç±èéë"
+ � � Öî,(í)Ì,�Í�(�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾)Æ

Í!Æç±èéë"
Æç±èé
Ì!" + 12 � ′Öî,(í)Ì,Í (�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾)

Æç±èé
Ì,Í!"QRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRT@WZ��õ�V[�

								(3.62) 
 

A parcela Öñ(�¾", �¾�) é a mesma obtida em (3.60).  A parcela Öæ,Z�Z(�¾", �¾�) contém todas 

as contribuições de primeira ordem da interferência para a densidade de par: 

 

Öæ,Z�Z(�¾", �¾�) = � Öæ,Z�ZÌ (�¾", �¾�)
Æç±èé
Ì!"QRRRRSRRRRT@WZ�Yõ�V[�

																																										(3.63) 
 

em que Öæ,Z�ZÌ (�¾", �¾�) pode ser obtida a partir de (3.49b), (3.56b) e (3.58b): 

 

Öæ,Z�ZÌ (�¾", �¾�) = Ö(æ)Ì (�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾) + � Öî,(æ)Ì,�Í�(�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾)Æ
Í!Æç±èéë"

+ � Öî,(æ)Ìð,Í (�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾)
Æç±èé
Í!"ÍöÌ

													(3.64) 
 

Por fim, a parcela Öææ,Z�Z(�¾", �¾�) contém todas as contribuições de segunda ordem da 

interferência para a densidade de par, obtidas a partir de (3.49d) e (3.58d): 

 

Öææ,Z�Z(�¾", �¾�) = � Ö(ææ)Ì (�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾)
Æç±èé
Ì!"QRRRRSRRRRT@WZ�Yõ�V[�

+ 12 � ′Öî,(ææ)Ì,Í (�"ÒÒÒ¾	��ÒÒÒ¾)
Æç±èé
Ì,Í!"QRRRRRSRRRRRT@WZ��õ�V[�

																													(3.65) 
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3.3.4 A PARTIÇÃO DA ENERGIA 

 

 Ao substituir em (3.30) as expressões para a partição da densidade e 

densidade de par obtidas nas seções 3.3.2 e 3.3.3, é possível obter a partição 

correspondente da energia eletrônica. Coletando apropriadamente os termos, é 

possível separar a energia eletrônica em quatro grandes contribuições: 

 � = ���¯�� + ��÷� + ���� + �����																																			(3.66) 
 

em que ���¯�� é a energia de referência, ��÷� é a energia de troca, ���� é a energia 

de interferência de primeira ordem e ����� a interferência de segunda ordem.  

 

3.3.4.1 Partição de ���¯�� 
 

 O termo ���¯�� da equação (3.43) é dado por: 

 ���¯�� = ���¯�� + ��W��¯�� + �����¯�� + �WW��¯��																(3.67)       
 

em que ���¯�� é a energia cinética de referência e ��W��¯��, �����¯�� e �WW��¯�� são 

as energias potenciais de referência elétron-núcleo, elétron-elétron e núcleo-núcleo, 

respectivamente. 

 O termo ���¯�� da equação (3.67) é dado por: 

 

���¯�� = � �Ì����Æç±èé
Ì!" + � �ÌÆ

Ì!Æç±èéë"
																											(3.68) 

 

onde: 

 

�Ì���� =�x�y�1y�z�ä
�!" =����−12∇����

�ä
�!" 																					(3.69;) 

 

e: 
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�Ì =�x�y�1yãzàÌ(�|ã)�ä
�,\ =����−12∇��ã�

�ä
�,\ àÌ(�|ã)																								(3.69<) 

 

 De maneira análoga, o termo ��W��¯�� da equação (3.67) é dado por: 

 

��W��¯�� = � ��WÌ ����
Æç±èé
Ì!" + � ��WÌ

Æ
Ì!Æç±èéë"

																																(3.70) 
 

em que: 

 

��WÌ ���� =�x�y�1�Wy�z
�ä
�!" =���ø−�ùa�a

ú
a ø���ä

�!" 																								(3.71;) 
 

e: 

 

��WÌ =�x�y�1�WyãzàÌ(�|ã)
�ä
�,\ 																																					(3.72<) 

 

 O termo �����¯��, por sua vez, tem a seguinte forma: 

 

�����¯�� = � ���(í)Ì
Æç±èé
Ì!" + � ���ÌÆ

Ì!Æç±èéë"QRRRRRRRSRRRRRRRT@WZ�Yõ�V[�
+																																																																																										 

12 � ′���î�Ì�,�Í�
Æ

Ì!Æç±èéë"
+ � � ���î,(í)Ì,�Í�Æ

Í!Æç±èéë"
Æç±èé
Ì!" + 12 � ′���î,(í)Ì,ÍÆç±èé

Ì,Í!"QRRRRRRRRRRRRRRRRRRSRRRRRRRRRRRRRRRRRRT@WZ��õ�V[�
																(3.73) 

 

onde: 

 

���(í)Ì =�����|		�FÌ(�, ã)FÌ(	, ì)?Ì(�ã|	ì)�ó
Z,V

�ä
�,\ 																							(3.74;) 
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���Ì =����ã|	ì�?Ì(�ã|	ì)�ó
Z,V

�ä
�,\ 																																	(3.74<) 

 

���î�Ì�,�Í� =����ã|	ì�àÌ(�|ã)àÌ(	|ì)�ó
Z,V

�ä
�,\ 																					(3.74�) 

 

���î,(í)Ì,�Í� =�����|	ì�àÌ(	|ì)�ó
Z,V

�ä
� 																									(3.74µ) 

 

���î,(í)Ì,Í =�����|		��ó
Z

�ä
� 																															(3.74¯) 

 

em que: 

 

�BC|��� = ³³u@(�¾")u*(�¾") 1�"�u@(�¾�)u*(�¾�)µ�"µ�� 																			(3.75) 
 

 Por fim, �WW��¯�� é dado por: 

 

�WW��¯�� = 12� ′
ùaù-a-

�
a,- 																																																	(3.76) 

 

3.3.4.2 Partição de ��÷� 
 

 O termo ��÷� da equação (3.66) possui apenas contribuições 

intergrupo e é dado por: 

 

��÷� = � ′���ñÌ,Í
Æ

Ì,Í!" 																																																						(3.77) 
 

onde: 
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���ñÌ,Í = −14������ã|	ì��ó
V

�ä
Z

�ó
\

�ä
� ÑÌ(�|ã)ÑÌ(	|ì)																														(3.78) 

 

3.3.4.3 Partição de ���� 
 

 O termo ���� da equação (3.63) é dado por: 

 

���� = � �Ì���Æç±èé
Ì!" 																																																					(3.79) 

 

em que �Ì��� pode ser particionada em três distintas contribuições:      

 �Ì��� = �Ì��� + ��WÌ��� + ���Ì���																															(3.80) 
   

na qual �Ì��� representa a energia cinética de interferência do grupo Ë e ��WÌ��� e ���Ì��� são as respectivas energias potenciais elétron-núcleo e elétron-elétron de 

interferência, tendo a seguinte forma: 

 

�Ì��� =� ′ ûx�y�1yãz − 12 FÌ(�, ã)2x�y�1y�z + xãy�1yãz6ü
�ä
�,\ àÌ(�|ã)															(3.81) 

 

��WÌ��� = � ′ ûx�y�1�Wyãz − 12 FÌ(�, ã)2x�y�1�Wy�z + xãy�1�Wyãz6ü
�ä
�,\ àÌ(�|ã)															(3.82) 

 

���Ì��� = ���(æ)Ì + � ���î,(æ)Ì,ÍðÆç±èé
Í!" + � ���î,(æ)Ì,�Í�Æ

Í!Æç±èéë"
																								(3.83) 

 

onde: 

 

���(æ)Ì = 2� ′�û��ã|		� − 12 FÌ(�, ã)2���|		� + �ãã|		�6ü
�ä
Z,V FÌ(	, ì)?Ì(�ã|	ì)�ä

�,\ 						(3.84;) 
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���î,(æ)Ì,Íð =� ′�û��ã|		� − 12 FÌ(�, ã)2���|		� + �ãã|		�6ü
�ó
Z àÌ(�|ã)�ä

�,\ 														(3.85<) 
 

���î,(æ)Ì,�Í� =� ′�û��ã|	ì� − 12 FÌ(�, ã)2���|	ì� + �ãã|	ì�6ü
�ó
Z,V àÌ(�|ã)àÍ(	|ì)�ä

�,\ 												(3.86�) 
 

3.3.4.4 Partição de ����� 
 

 Por fim, o termo ����� da equação (3.66) é dado por: 

 

����� = � ���(ææ)Ì
Æç±èé
Ì!" + 12 � ′���î,(ææ)Ì,ÍÆç±èé

Ì,Í!" 																																									(3.87) 
 

onde: 

 

���(ææ)Ì =� ′� ′ û��ã|	ì� − FÌ(	, ì)2��ã|		� + ��ã|ìì�6�ä
Z,V

�ä
�,\

+ 14FÌ(�, ã)FÌ(	, ì)2���|		� + ���|ìì� + �ãã|		�
+ �ãã|ìì�6ü ?Ì(�ã|	ì)																																																																																						(3.88;) 

 

���î,(ææ)Ì,Í =� ′� ′ û��ã|	ì� − 12 FÍ(	, ì)2��ã|		� + ��ã|ìì�6 − 12 FÌ(�, ã)2���|	ì� + �ãã|	ì�6
�ó
Z,V

�ä
�,\

+ 14FÌ(�, ã)FÍ(	, ì)2���|		� + ���|ìì� + �ãã|		�
+ �ãã|ìì�6ü ?Ì(�ã|	ì)																																																																																						(3.88<) 

 

 Para evidenciar o papel de cada um dos termos da equação (3.43), 

suas variações ao longo da superfície de energia potencial do estado fundamental 

das moléculas de H2 e LiH serão discutidas nas próximas seções. 
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3.3.5 A DESCRIÇÃO DAS MOLÉCULAS DE H2 E LiH PELO MÉTODO GPF-EP 

 

 A Figura 3.3 mostra a partição da energia, conforme a equação (3.43), 

ao longo da dissociação da molécula de H2. A função de onda total utilizada foi uma 

GPF com apenas um grupo, no qual os dois elétrons do sistema foram incluídos. A 

função de onda escolhida para o grupo foi a GVB e as funções de base são do tipo 

cc-pVDZ. Verifica-se que, embora exista uma estabilização proveniente da 

densidade quase-clássica (associada ao termo ���¯��), a contribuição para a 

formação do poço de potencial é majoritariamente oriunda do termo ���� – e portanto 

ao efeito de interferência.  

 

 

Figura 3.3. Partição da energia eletrônica do H2 a partir do método GPF-EP. 

 

 A Figura 3.4, por sua vez, mostra a partição do termo ���� para a 

molécula de H2 em contribuições cinética e potencial. Verifica-se que a estabilização 

de ���� se dá pela contribuição cinética, ����, conforme esperado. O resultado obtido 

com a GPF-EP está de acordo com os resultados anteriores de Ruedenberg e 

Goddard (RUEDENBERG, 1962; WILSON JR.; GODDARD, 1972). 
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Figura 3.4. Partição da ���� do H2 em contribuições cinética e potencial. 

 

 Nesse ponto, torna-se interessante mostrar uma segunda forma de 

coletar os termos da partição de energia, agrupando-os em apenas dois termos. Um 

deles soma as contribuições de interferência de primeira e segunda ordem, 

fornecendo então uma contribuição total de interferência para a energia, sendo 

denominado ������. O outro é o resultado da soma das contribuições ���¯�� e ��÷� 
e, portanto, fornece a energia do sistema na ausência do efeito de interferência. 

Essa parcela de energia está associada a efeitos quase-clássicos, corrigidos para 

dar conta da antissimetria entre elétrons de grupos de elétrons diferentes, sendo 

então denominada �����. Dessa forma, a equação (3.43) pode ser reescrita da 

seguinte forma: 

 � = ����� + ������																																																		(3.890 
 

onde: 

 

����� � ���¯�� ' ��÷�																																									.3.90;0 

������ � ���� ' �����																																										.3.90<0 

 

A vantagem de se utilizar a equação (3.89) é que todos os efeitos de covalência 

podem ser associados a apenas um termo, ������, assim como os efeitos 

eletrostáticos e demais termos quase-clássicos, concentrados em �����.  
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 A ����� pode ser particionada em contribuições cinética e potencial, 

que podem ser obtidas, respectivamente, por: ����� = ���¯��																																														(3.91;0 
 

����� � ���¯�� ' ��÷�																																						.3.91<0 

 

 A Figura 3.5 mostra a partição da energia eletrônica, conforme a 

equação (3.89), ao longo da dissociação da molécula de LiH. A função de onda total 

utilizada foi uma GPF com dois grupos – um para os elétrons de caroço e outro para 

os de valência. A função de onda escolhida para o grupo contendo os elétrons de 

caroço foi a HF, enquanto a função de onda GVB foi utilizada para descrever o 

grupo contendo os elétrons de valência. As funções de base são do tipo cc-pV5Z. É 

possível ver que, desconsiderados efeitos de interferência, a molécula de LiH não 

seria formada, pois a o termo �����, na geometria de equilíbrio, possui um valor 

maior do que a energia da molécula dissociada. A estabilização do sistema 

molecular em questão, portanto, se dá unicamente por conta de efeitos de 

interferência. 

 

 

Figura 3.5. Partição da energia eletrônica do LiH em ����� e ������. 
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Capítulo 4 
DETALHES COMPUTACIONAIS 

 

 

 Conforme mencionado anteriormente, o objetivo geral do trabalho é 

reinvestigar o problema da origem da estrutura do benzeno utilizando a metodologia 

de partição de energia GPF-EP. A partir da análise dos resultados, espera-se obter 

uma melhor compreensão acerca do motivo pelo qual o benzeno apresenta suas 

peculiares propriedades geométricas e termodinâmicas. Aqui vale a pena ressaltar, 

novamente, que o trabalho não visa estabelecer um novo critério de aromaticidade, 

mas sim estudar a origem das propriedades mencionadas. Além disso, o presente 

trabalho pretende estimar a contribuição dos elétrons σ e π para a estrutura e 

estabilidade da molécula. 
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4.1 Detalhes Computacionais 

 

 Inicialmente, a estrutura do benzeno foi otimizada utilizando o método 

Complete Active Space Self Consistent Field, CASSCF (BORIN, 2007; ROOS, 

1987). O nível de cálculo da otimização de geometria foi CASSCF(6,6)/cc-pVDZ. Em 

seguida, na geometria otimizada foi realizado também um cálculo, no mesmo nível, 

de freqüências vibracionais. Além de validar o ponto encontrado como mínimo na 

superfície de energia potencial, o objetivo deste cálculo era o de obter os vetores 

associados aos modos normais de vibração que distorcem o anel benzênico tanto no 

plano da molécula quanto fora do plano. Ambos os cálculos mencionados foram 

feitos usando o programa GAMESS, versão de maio de 2012. 

 O próximo passo foi estudar a natureza da ligação química do benzeno 

– em especial a do espaço π – no modelo GVB. Para tal, foi realizado, na estrutura 

molecular obtida no passo anterior, um cálculo do tipo single-point no nível 

GPF(14)/cc-pVDZ. Para tal, utilizou-se o programa VB2000, versão 2.6 (R1, abril de 

2012). O número dentro dos parênteses na função de onda GPF é o número total de 

grupos utilizados. A função GPF foi montada da seguinte forma: 

 

• 1 grupo HF contendo 12 elétrons, para a descrição do caroço; 

• 6 grupos GVB-PP, cada um contendo 2 elétrons, para a descrição dos pares 

de ligação (C-C)σ; 

• 6 grupos GVB-PP, cada um contendo 2 elétrons, para a descrição dos pares 

de ligação C-H; 

• 1 grupo SC contendo 6 elétrons, para a descrição do espaço π. 

 

A escolha da montagem da GPF foi a descrita acima para que ela fosse equivalente 

a um cálculo do tipo GVB. No caso do espaço π, conforme discutido anteriormente, 

utilizar a restrição do emparelhamento perfeito não representa uma aproximação 

pertinente – e por isso o mesmo foi descrito em um grupo SC. Dessa forma, a 

montagem da GPF não é, de modo algum, arbitrária. 

 A partir da função de onda GPF otimizada realizou-se o cálculo de 

partição da energia eletrônica em contribuições quase-clássicas e de interferência, 

conforme o método GPF-EP. Para tal, um código computacional escrito previamente 
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em FORTRAN foi implementado como um módulo no programa VB2000. 

 O passo seguinte foi obter as curvas de energia de interferência e 

quase-clássica ao longo de 5 modos vibracionais distintos. Utilizando os vetores 

obtidos no cálculo de freqüências realizado anteriormente, foram geradas diversas 

estruturas ao longo dos modos. Para cada estrutura foi realizado um cálculo do tipo 

single-point no nível GPF(14)/cc-pVDZ utilizando os mesmos grupos anteriormente 

descritos. 

 Por fim, para estimar o papel da correlação eletrônica, foram 

realizados cálculos do tipo Coupled-Cluster, utilizando o método Left-Eigenstate 

Completely Renormalized Coupled-Cluster, CR-CC(2,3) (GE; GORDON; PIECUCH, 

2007; PIECUCH; GOUR; W	OCH, 2009; PIECUCH; W	OCH, 2 005). O método em 

questão foi escolhido por apresentar resultados comparáveis ou melhores que o 

CCSD(T) para moléculas sistemas de camada fechada e por ser indicado para 

sistemas com caráter multireferencial ou em situações de quebra de ligação. A 

energia de correlação ao longo do modo vibracional foi estimada a partir da 

diferença de energia entre os cálculos single-point dos níveis CR-CC(2,3) e GVB: 

 ���
��� = ��ýb��(�,|) − ���- 																																												(4.1) 
 

 Com o intuito de manter a aproximação σ-π, rotações de Jacobi entre 

os orbitais do espaço σ e π foram desabilitadas. Por fim, com o intuito de obter o 

deslocamento de densidade eletrônica causado pelo efeito de interferência, gráficos 

de densidade de interferência foram montados utilizando o programa Densplot, 

desenvolvido previamente pelo grupo. 
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Capítulo 5 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

 Os resultados estão divididos em quatro partes. Na primeira, serão 

apresentados os resultados da descrição da molécula de benzeno em nível 

CASSCF(6,6)/cc-pVDZ. Em seguida, a natureza da ligação química no benzeno, a 

partir da análise do efeito de interferência, será discutida. A terceira – e mais 

importante do trabalho – diz respeito à análise dos efeitos quase-clássicos e de 

interferência ao longo de cinco modos vibracionais do benzeno. Por fim, uma 

estimativa da contribuição da correlação eletrônica será feita a partir de cálculos em 

nível Coupled-Cluster. 
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5.1 A descrição do benzeno em CASSCF(6,6) 

 

  A Figura 5.1 mostra os orbitais do espaço ativo otimizados em nível 

CASSCF(6,6). A energia do sistema ficou em -230,7943 h. A Tabela 5.1, por sua 

vez, mostra as configurações eletrônicas cujo valor absoluto do coeficiente CI são 

maiores do que 0,05.  

   

   

Ф1 Ф2 Ф3 

   

Ф4 Ф5 Ф6 

 

Figura 5.1. Orbitais otimizados do espaço ativo da molécula de benzeno em 

CASSCF(6,6)/cc-pVDZ. 

 

 

 

 

 



76 
 

Tabela 5.1. Peso das principais configurações eletrônicas do espaço ativo do 

estado fundamental do benzeno em CASSCF(6,6)/cc-pVDZ. 

Elétrons α Elétrons β Coeficiente CI 

111000 111000 0,940672 

101010 101010 -0,147652 

110001 110001 -0,147652 

110010 101001 0,096397 

101001 110010 0,096397 

111000 100011 0,079298 

100011 111000 0,079298 

110100 011001 0,063762 

011001 110100 0,063762 

101100 011010 -0,063762 

011010 101100 -0,063762 

 

 

5.2 A natureza da ligação química do benzeno 

 

  A Tabela 5.2 mostra as contribuições de energia de interferência para 

cada ligação química do benzeno, e as compara àquelas obtidas para o etileno e 

trans-butadieno em trabalhos anteriores. Vale ressaltar que os valores mostrados 

para (C-H)σ e (C-C)σ são os de apenas uma das ligações, e não da soma das 6 

ligações de cada tipo. É possível verificar que, embora haja algumas variações nos 

termos associados às ligações (C-H)σ e (C-C)σ, é no espaço π que a diferença se 

torna mais evidente. A energia de interferência da ligação (C-C)π no etileno é de      

-49,0 kcal mol-1, enquanto no benzeno esse valor é de -111,3 kcal mol-1, ou seja, 

menos estável em quase 40 kcal mol-1 do que se esperaria caso o espaço π do 

benzeno fosse composto por três ligações do tipo π. Esse mesmo perfil foi 

encontrado em trabalhos anteriores para a molécula de butadieno, cuja energia de 

interferência do espaço π contribui com cerca de 17 kcal mol-1 a menos para a 

estabilização da molécula (CARDOZO; NASCIMENTO FREITAS; NASCIMENTO, 

2010). 
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Tabela 5.2. Contribuições de energia de interferência (kcal mol-1) no benzeno, 

etileno e trans-butadieno. 

 E[I] T[I] V[I] 

Benzeno    

(C-H)σ -87,8 -143,9 56,1 

(C-C)σ -93,4 -188,1 94,7 

π -111,3 -230,3 119,0 

Etileno*    

(C-H)σ -86,3 - - 

(C-C)σ -91,8 - - 

(C-C)π -49,0 - - 

trans-Butadieno*    

π -81,2 - - 

* Resultados obtidos em (CARDOZO; NASCIMENTO FREITAS; NASCIMENTO, 2010). 

 

  A Tabela 5.3, por sua vez, mostra as contribuições de energia de 

interferência para cada par de orbitais do grupo SC que descreve o espaço π do 

benzeno. Para fins de comparação, a tabela também mostra os resultados obtidos 

para o trans-butadieno. Verifica-se que, diferentemente do que ocorre no trans-

butadieno, no benzeno não há nenhuma contribuição entre pares de orbitais em 

centros adjacentes cuja energia de interferência se assemelhe à ligação π típica do 

etileno. Dessa forma, apesar de haver contribuições destrutivas de interferência 

associada a pares de orbitais localizados em centros não-adjacentes, a baixa 

estabilização proveniente de efeitos covalentes no espaço π do benzeno se dá 

majoritariamente por conta da baixa energia de interferência associada aos pares de 

orbitais em centros adjacentes. Ou seja, no benzeno tem-se um esquema de ligação 

química diferente do que ocorre em dienos alternados e que, do ponto de vista de 

covalência, favorece menos a estabilização do sistema. 
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Tabela 5.3.  Contribuição de interferência entre cada par de orbitais do espaço π no 

benzeno e trans-butadieno. 

 E[I] (kcal mol-1) 

Benzeno 

π C-C (1,2) -23,0 

π C-C (1,3) 2,4 

π C-C (1,4) 4,0 

trans-Butadieno* 

π C-C (1,2) -48,9 

π C-C (2,3) 6,2 

π C-C (1,3) 4,3 

π C-C (1,4) 1,8 

* Resultados obtidos em (CARDOZO; NASCIMENTO FREITAS; NASCIMENTO, 2010). 

 

  Para continuar a discussão sobre o esquema de ligação química, foram 

gerados gráficos de densidade de interferência no espaço π em planos paralelos e 

perpendiculares à molécula. A Figura 5.2 mostra a densidade de interferência em 

um plano paralelo ao benzeno, a uma distância de z=0,3 Å. As linhas de contorno 

azuis representam regiões em que o efeito de interferência aumenta a densidade 

eletrônica, ao passo que as linhas de contorno vermelhas indicam as regiões no qual 

o efeito de interferência remove densidade eletrônica. É possível verificar que a 

interferência do espaço π remove densidade eletrônica igualmente das regiões 

próximas aos seis núcleos de carbono e a desloca, também de maneira equivalente, 

para os seis centros de ligação. Esse perfil de densidade de interferência é 

condizente com um esquema de ligação do tipo 6-centros-6-elétrons, algo que, 

como visto em trabalhos anteriores, não acontece com dienos alternados 

(FANTUZZI; CARDOZO; NASCIMENTO, 2012). Além disso, esse esquema de 

ligação multicêntrica, conforme visto na Tabela 5.2, não estabiliza o sistema de 

maneira tão eficiente, ao menos por efeitos covalentes, quanto o de ligações de 2-

centros-2-elétrons alternadas. A Figura 5.3, por sua vez, mostra a densidade de 

interferência em um plano perpendicular a um dos centros de ligação. O 

deslocamento da densidade eletrônica no espaço π pelo efeito de interferência das 

regiões próximas aos núcleos para o centro das ligações fica ainda mais evidente. 
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Figura 5.2. Densidade de interferência do espaço π da molécula de benzeno em um 

plano paralelo à molécula (z=0,3 Å).  

 

 

Figura 5.3. Densidade de interferência do espaço π da molécula de benzeno em um 

plano perpendicular a um dos centros de ligação C-C.  
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5.3 Análise dos modos vibracionais 

 

  A Tabela 5.4 mostra os modos normais de vibração estudados neste 

trabalho, bem como as coordenadas internas escolhidas para acompanhar as 

variações de energia ao longo do modo. São ao todo cinco modos: três que 

representam distorções do anel no plano da molécula, com simetrias e2g, a1g e b2u e 

dois que distorcem o anel para fora do plano da molécula, com simetrias e2u e b2g. O 

modo vibracional de simetria a1g é conhecido como modo de respiração do anel; o 

de simetria b2g, por sua vez, é o que leva o benzeno a uma estrutura do tipo cadeira; 

e o de simetria b2u, por fim, é o que leva o benzeno a uma estrutura do tipo 

ciclohexatrieno. 

 

Tabela 5.4. Coordenadas internas seguidas nos cinco modos vibracionais 

estudados. 

 

Simetria do Modo Vibracional Coordenada interna 

e2u Ângulo de diedro C4C5C1C2 

e2g Distância C3C6 

b2g Ângulo de diedro C1C2C3C4 

a1g Distância de ligação C1C2 

b2u Distância de ligação C1C2 
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5.3.1 O MODO e2u (429,18 cm-1) 

 

 O modo e2u está esquematizado na Figura 5.4. Nele, o benzeno sofre 

uma distorção fora do plano. É possível ver também que todas as distâncias C-C 

são levemente aumentadas ao longo do modo. Conforme descrito anteriormente, o 

ângulo de diedro formado pelos carbonos 4, 5, 1 e 2 foi escolhido como coordenada 

interna a ser seguida para a análise da partição da energia eletrônica. 

 

 

Figura 5.4. O modo e2u. 

 

5.3.1.1 Partição da energia total 

 

  A Figura 5.5 mostra a partição de ��	
	� em termos de contribuições 

quase-clássicas e de interferência ao longo do modo de vibração e2u. Verifica-se que 

a estabilidade do benzeno frente a essa distorção fora do plano é devida a ambos os 

efeitos. Normalmente, a planaridade do benzeno e de outras moléculas aromáticas é 

atribuída ao esquema particular de ligação química desses sistemas. Porém o 

resultado mostra que, mesmo na ausência de efeitos de covalência (i.e. 

interferência), a estrutura do benzeno ainda se manteria mais estável frente a essa 

distorção fora do plano. Além disso, quantitativamente há um grande favorecimento 

à estabilidade do benzeno pela parcela quase-clássica, comparada com a parcela 

de interferência (que mesmo em grandes distorções contribuem com apenas 15% da 

estabilização). É possível concluir, portanto, que para este modo de vibração os 

efeitos quase-clássicos são majoritários para a estabilidade da molécula. 
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Figura 5.5. Partição de ��	
	� em contribuições quase-clássicas e de interferência 

ao longo do modo e2u. 

 

  A Figura 5.6, por sua vez, mostra a partição de ��	
	� conforme a 

equação (3.66). O objetivo de mostrar essa partição foi o de verificar quais termos 

associados à ����� e ������ dão origem ao perfil verificado na Figura 2. Verifica-se  

que, para a energia quase-clássica, sua contribuição majoritária vem da parcela de 

referência, tendo a parcela de troca uma menor contribuição para a energia. Essa 

pequena contribuição de ��÷�, comparada com ���¯��, é comum em todos os 

modos e, portanto, não será mais discutida. Com relação à contribuição relativa 

entre os termos de interferência, ���� e �����, é possível ver que a contribuição de 

segunda ordem para a estabilidade do benzeno é quase nula por toda a extensão da 

vibração no modo e2u. 
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Figura 5.6. Partição de ��	
	� em contribuições de referência, troca e de 

interferência ao longo do modo e2u. 

 

5.3.1.2 Análise dos termos quase-clássicos 

 

  Uma vez que a parcela quase-clássica, ou não-covalente, da energia 

cinética é unicamente dependente da forma dos orbitais, variações dessa 

quantidade podem ser usadas como um indicativo da intensidade da variação do 

formato - e tamanho - dos orbitais. Por outro lado, variações na energia potencial 

quase-clássica podem ter origem tanto por modificações nos orbitais quanto por 

modificações na geometria.  

  A Figura 5.7 mostra a partição da ����� em contribuições cinética e 

potencial, conforme as Eqs. (3.90a) e (3.91). Verifica-se que, para o modo e2u, a 

estabilidade da molécula ocorre por conta de um aumento significativo na energia 

potencial quase-clássica à medida que ela se distorce. Por outro lado, o termo ����� 
diminui a energia à medida que a molécula é distorcida, não contribuindo, portanto, 

para a estabilização da molécula.  
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Figura 5.7. Partição de ����� em contribuições de energia cinética e potencial ao 

longo do modo e2u. 

 

  Conforme discutido anteriormente, a partição em grupos fornece uma 

maneira de investigar separadamente a contribuição de cada ligação química para a 

formação dos termos quase-clássicos e de interferência e verificar a origem dos 

perfis totais de energia. A Figura 5.8 mostra a partição de ����� em termos de cada 

ligação química do sistema. O termo “Caroço” contabiliza a contribuição dos elétrons 

de caroço; o termo (C-C)σ, por sua vez, contabiliza a soma da contribuição individual 

das 6 ligações sigma C-C; o termo (C-H)σ contabiliza a soma da contribuição 

individual das 6 ligações sigma C-H; e o termo (C-C)π contabiliza a contribuição dos 

elétrons associados ao espaço π da molécula. É possível verificar que os termos 

que mais variam ao longo do modo são os associados às ligações C-C, tanto no 

espaço σ quanto no espaço π. Enquanto o primeiro estabiliza o sistema à medida 

que o mesmo é distorcido, o segundo possui contribuição mais estabilizante na 

estrutura do benzeno. Uma vez que, em termos quantitativos, o valor absoluto 

associado ao termo (C-C)σ é maior que o (C-C)π, o perfil total de ����� acompanha 

o termo (C-C)σ, que estabiliza o sistema distorcido. 
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Figura 5.8. Partição de ����� em contribuições de cada ligação química ao longo do 

modo e2u. 

 

  Analogamente à Figura 5.8, a Figura 5.9 mostra a partição de �����. 
Os termos ������Y��ç�, �����(þbþ)σ, �����(þbi)σ e �����(þbþ)π são análogos aos 

respectivos termos na partição de �����. O termo �WW���� representa o potencial 

núcleo-núcleo e o ������� representa o potencial elétron-elétron intergrupo, formado 

pela soma entre os termos intergrupo da Eq. (3.49) e ��÷�. Pelo gráfico, é possível 

ver que todos os termos associados às ligações químicas, bem como o dos elétrons 

de caroço, estabilizam a estrutura do benzeno frente à distorção, sendo o associado 

às ligações (C-C)σ o mais importante quantitativamente.  

 

Figura 5.9. Partição de ����� em contribuições intragrupo e intergrupo ao longo do 

modo e2u. 
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  A Figura 5.10 mostra a partição de ����� de cada ligação química em 

contribuições elétron-núcleo e elétron-elétron. Verifica-se que, para todos os casos, 

o perfil total é obtido por conta do potencial elétron-núcleo. Em outras palavras, a 

estrutura molecular do benzeno é mais estável do que as estruturas obtidas em uma 

distorção do tipo e2u por conta de uma maior interação elétron-núcleo nessa 

configuração, sendo esse efeito mais importante na interação dos núcleos com os 

elétrons associados à ligação (C-C)σ. Em todos os casos, o potencial elétron-elétron 

possui um efeito estabilizante à medida que o benzeno é distorcido pelo modo. 

 

 

Figura 5.10. Partição de ����� de cada ligação química em contribuições elétron-

núcleo e elétron-elétron ao longo do modo e2u. 
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  Para analisar o motivo pelos quais os termos ����� e ����� se 

comportam como descrito, é interessante avaliar o tamanho médio dos orbitais GVB 

à medida que é realizada uma distorção e2u na molécula de benzeno. A Figura 5.11 

mostra o tamanho médio dos orbitais medido por 〈�〉. Verifica-se que, ao longo do 

modo, os orbitais associados à ligação (C-C)σ estão se expandindo 

significativamente, comparado aos orbitais associados às demais ligações. 

    

 

Figura 5.11. Tamanho médio dos orbitais medido por 〈�〉 ao longo do modo e2u. 

 

  Combinando os resultados obtidos nas Figuras 5.4, 5.8, 5.10 e 5.11, é 

possível propor um mecanismo pelo qual a estrutura do benzeno é favorecida frente 

à distorção e2u por efeitos quase-clássicos. À medida que o benzeno é distorcido, 

todas as distâncias C-C são levemente aumentadas. Por conseqüência, os orbitais 

GVB associados principalmente às ligações (C-C)σ são expandidos. Isso faz com 

que o termo ����� associado a essa ligação diminua a energia, assim como o termo �������. Em compensação, a expansão desses orbitais faz com que o ��W���� tenha 

um caráter menos estabilizante daquele que possui na estrutura do benzeno. Dessa 

forma, a expansão dos orbitais durante a distorção é acompanhada de efeitos 

estabilizantes e desestabilizantes, e suas contribuições relativas são obtidas 

variacionalmente. No caso do modo e2u, a desestabilização oriunda da diminuição da 

interação elétron-núcleo associada à expansão dos orbitais GVB, principalmente das 

ligações (C-C)σ, é a causa da estrutura do benzeno ser um mínimo frente a essa 

distorção fora do plano. 
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5.3.1.3 Análise dos termos de interferência 

 

  Conforme verificado no tópico anterior, efeitos quase-clássicos são 

majoritariamente responsáveis pela estabilização da molécula do benzeno frente à 

distorção e2u. Entretanto, existe uma parcela de contribuição associada à 

interferência, e pela Figura 5.6 fica evidente que essa contribuição é proveniente da 

energia de interferência de primeira ordem. Nesse tópico, portanto, serão verificadas 

as causas da estabilização do benzeno frente a distorções nesse modo por conta de 

efeitos de interferência. 

  A Figura 5.12 mostra a partição de ���� em contribuições de cada tipo 

de ligação química do sistema. É possível verificar que o perfil total é obtido por 

conta da contribuição dos elétrons associados ao espaço π do benzeno. Em outras 

palavras, a estabilização do benzeno por conta de efeitos covalentes frente a 

distorções e2u é dada por conta do esquema de ligação química do espaço π, cujo 

termo de interferência tem um caráter mais estabilizante quando o sistema está na 

simetria D6h.  

 

 

Figura 5.12. Partição de ���� de cada ligação química ao longo do modo e2u. 
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  A Figura 5.13, por sua vez, mostra a partição de ���� associada ao 

espaço π da molécula em contribuições cinética e potencial. Verifica-se que a 

estabilização do benzeno vem por conta de um aumento do termo ���� à medida que 

a molécula é distorcida ao longo do modo.  

 

 

Figura 5.13. Partição de ���� do espaço π ao longo do modo e2u. 

 

  Dessa forma, pode-se chegar a um quadro geral da estabilização do 

benzeno frente à distorção e2u. Essa estabilização possui origem tanto quase-

clássica quanto covalente, porém com uma contribuição quase-clássica 

significativamente majoritária. A estabilização por efeitos quase-clássicos é dada 

principalmente por conta do potencial elétron-núcleo associado aos elétrons das 

ligações (C-C)σ, que é maior na configuração de equilíbrio do benzeno do que nas 

estruturas distorcidas, cujos orbitais GVB estão expandidos. Por outro lado, a 

estabilização por efeitos de interferência é dada por conta de uma redução na 

energia cinética de interferência dos elétrons associados ao espaço π quando o 

sistema molecular possui simetria D6h. Portanto, tanto os elétrons σ quanto os 

elétrons π associados às ligações carbono-carbono exercem um efeito estabilizante 

no benzeno frente a distorções e2u, porém a partir de diferentes mecanismos e com 

diferentes intensidades. 
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5.3.1.4 A natureza da ligação química do espaço π ao longo do modo e2u 

 

 O intuito desta seção é discutir como o esquema de ligação química do 

benzeno no espaço π muda quando a molécula é distorcida ao longo do modo e2u. 

 Conforme mencionado anteriormente, as distâncias de ligação C-C 

são levemente alteradas durante o modo de vibração. Dessa forma, os orbitais 

quase-atômicos do tipo p que compõem o espaço π deixam de ser totalmente 

equivalentes, tanto em extensão quanto em polarização. Por questões de simetria 

de ponto, os 6 orbitais que no benzeno se apresentavam totalmente equivalentes 

formam, ao longo do modo vibracional, passam a se equivaler dois a dois: o 

centrado no átomo C1 equivale ao C4, assim como o C2 equivale ao C5 e o C3 ao 

C6. A Figura 5.14 mostra a forma desses orbitais, enquanto a Figura 5.15 mostra o 

tamanho médio de cada um deles. 

 

   

Figura 5.14. Orbitais do tipo p após distorção e2u. 

 

 

Figura 5.15. Tamanho médio dos orbitais do tipo p medido por 〈�〉 ao longo do 

modo e2u. 
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 Por fim, a Figura 5.16 mostra o perfil de densidade de interferência em 

um plano paralelo à molécula de benzeno, com z=0,3 Å. Verifica-se que, mesmo 

após a distorção e2u do benzeno, há um aumento de densidade eletrônica, causado 

pelo efeito de interferência, em todos os centros de ligação do espaço π. No 

esquema, as linhas de contorno denotam que os centros de ligação não são 

totalmente equivalentes. Parte disso se dá por conta de que, ao longo do modo, os 

átomos não estão mais em um mesmo plano e parte por conta da não-equivalência 

dos orbitais do tipo p que compõem o espaço π. Esse cenário sugere que o 

esquema de ligação de 6-centros 6-elétrons não é que quebrado ao longo do modo; 

a distorção e2u apenas dá origem a uma ligação de 6-centros 6-elétrons mais fraca 

do que a do benzeno. Uma vez que a desestabilização da molécula ao longo do 

modo e2u por efeito de interferência está totalmente centrada nos elétrons do espaço 

π, a conservação do esquema de ligação aparenta ser o motivo pelo qual esse efeito 

é significativamente menor do que o efeito quase-clássico.    

 

 

Figura 5.16. Densidade de interferência em plano paralelo à molécula após 

distorção e2u. 
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5.3.2 O MODO e2g (649,85 cm-1) 

 

 O modo e2g está esquematizado na Figura 5.17. Nele, o benzeno sofre 

uma distorção no plano, com variação de todas as distâncias de ligação C-C. É 

possível ver também que todas as distâncias C-C são alteradas ao longo do modo. 

Conforme descrito anteriormente, a distância de ligação formada pelos carbonos 3 e 

6 foi escolhida como coordenada interna a ser seguida para a análise da partição da 

energia eletrônica. 

 

 

Figura 5.17. O modo e2g. 

 

5.3.2.1 Partição da energia total 

 

  A Figura 5.18 mostra a partição de ��	
	� em termos de contribuições 

quase-clássicas e de interferência ao longo do modo de vibração e2g. Verifica-se 

que, assim como no caso anterior, embora a estabilidade do benzeno frente a essa 

distorção seja devida a ambos os efeitos, há um enorme favorecimento à 

estabilidade do benzeno pela parcela quase-clássica, comparada com a parcela de 

interferência. É possível concluir, portanto, que para este modo de vibração os 

efeitos quase-clássicos também são majoritários para a estabilidade da molécula. 
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Figura 5.18. Partição de ��	
	� em contribuições quase-clássicas e de interferência 

ao longo do modo e2g. 

 

5.3.2.2 Análise dos termos quase-clássicos 

 

  A Figura 5.19 mostra a partição da ����� em contribuições cinética e 

potencial. Verifica-se que, assim como no modo anterior, a estabilidade da molécula 

em relação a distorções no modo e2g é dada por conta de um aumento significativo 

na energia potencial quase-clássica. Por outro lado, o termo ����� diminui a energia 

à medida que a molécula é distorcida, não contribuindo, portanto, para a 

estabilização da molécula. 

  A Figura 5.20 mostra a partição de �����. Pelo gráfico, é possível ver 

que todos os termos associados às ligações químicas, bem como o dos elétrons de 

caroço, estabilizam a estrutura do benzeno frente à distorção, sendo o associado às 

ligações (C-C)σ o mais importante quantitativamente. A análise da Figura 5.21, por 

sua vez, mostra que a estrutura molecular do benzeno é mais estável que as 

estruturas obtidas em uma distorção do tipo e2g por conta de uma maior interação 

elétron-núcleo nessa configuração, sendo esse efeito mais proveniente na interação 

dos elétrons associados à ligação (C-C)σ. Tal resultado é exatamente o mesmo que 

o encontrado no modo anterior. 
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Figura 5.19. Partição de ����� em contribuições de energia cinética e potencial ao 

longo do modo e2g. 

 

 

Figura 5.20. Partição de ����� em contribuições intragrupo e intergrupo ao longo do 

modo e2g. 
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Figura 5.21. Partição de ����� de cada ligação química em contribuições elétron-

núcleo e elétron-elétron ao longo do modo e2g. 

 

5.3.2.3 Análise dos termos de interferência 

 

  Embora efeitos quase-clássicos sejam majoritariamente responsáveis 

pela estabilização da molécula do benzeno frente à distorção no plano e2g, existe 

também uma parcela de contribuição associada à interferência. A Figura 5.22 mostra 

a partição de ���� em contribuições para cada tipo de ligação química do sistema. É 

possível verificar que o perfil total é obtido por conta da contribuição dos elétrons 

associados ao espaço π do benzeno. Novamente, a estabilização do benzeno por 

conta de efeitos covalentes, nesse caso frente a distorções e2g, é dada por conta do 

esquema de ligação química do espaço π, cujo termo de interferência tem um 

caráter mais estabilizante quando o sistema está na simetria D6h.  
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Figura 5.22. Partição de ���� de cada ligação química ao longo do modo e2g. 

 

  A Figura 5.23, por fim, mostra a partição de ���� associada ao espaço 

π da molécula em contribuições cinética e potencial. Verifica-se que a estabilização 

do benzeno vem por conta de um aumento do termo ����� à medida que a molécula 

é distorcida ao longo do modo.  

 

 

Figura 5.23. Partição de ���� do espaço π ao longo do modo e2g. 
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5.3.2.4 A natureza da ligação química ao longo do modo e2g 

 

 A Figura 5.24 mostra o perfil de densidade de interferência em um 

plano paralelo à molécula de benzeno, com z=0,3 Å. Verifica-se que, mesmo após a 

distorção e2g do benzeno, há um aumento de densidade eletrônica, causado pelo 

efeito de interferência, em todos os centros de ligação do espaço π. Uma vez que 

nesse modo a distorção se dá no plano da molécula, as linhas de contorno denotam 

que os centros de ligação não são totalmente equivalentes, por conta da não-

equivalência dos orbitais do tipo p que compõem o espaço π. Assim como no caso 

anterior, esse cenário está de acordo com a ideia de que o esquema de ligação de 

6-centros 6-elétrons não é quebrado ao longo do modo; a distorção e2g apenas dá 

origem a uma ligação de 6-centros 6-elétrons mais fraca do que a do benzeno na 

geometria de equilíbrio. Uma vez que a desestabilização da molécula ao longo do 

modo e2g por efeito de interferência está totalmente centrada nos elétrons do espaço 

π, a conservação do esquema de ligação aparenta ser o motivo pelo qual esse efeito 

é significativamente menor do que o efeito quase-clássico no que tange à 

estabilidade da molécula.  

   

 

Figura 5.24. Densidade de interferência em plano paralelo à molécula após 

distorção e2g. 
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5.3.3 O MODO BENZENO-CADEIRA b2g (719,04 cm-1) 

 

 O modo b2g está esquematizado na Figura 5.25. Nele, o benzeno sofre 

uma distorção fora do plano, que o leva a uma conformação do tipo cadeira. Ao 

longo desse modo, as distâncias de ligação carbono-carbono são igualmente 

aumentadas, passando a valer 1.410 Å quando o ângulo de diedro formado pelos 

carbonos 1, 2, 3 e 4 for de 25º. O ângulo de diedro em questão foi o escolhido como 

coordenada interna a ser seguida para a análise da partição da energia eletrônica. 

 

 

Figura 5.25. O modo b2g. 

 

5.3.3.1 Partição da energia total 

 

  A Figura 5.26 mostra a partição de ��	
	� em termos de contribuições 

quase-clássicas e de interferência ao longo do modo de vibração b2g. Verifica-se 

que, diferentemente dos casos anteriores, a estabilidade do benzeno frente a essa 

distorção fora do plano se deve unicamente a efeitos quase-clássicos. A energia 

total de interferência, por sua vez, se mantém basicamente inalterada durante todo o 

modo. Esse resultado é bastante interessante, pois tradicionalmente se esperaria 

que estruturas planares fossem preferenciais para manter o esquema particular de 

ligação no anel aromático. 
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Figura 5.26. Partição de ��	
	� em contribuições quase-clássicas e de interferência 

ao longo do modo b2g. 

 

 

5.3.3.2 Análise dos termos quase-clássicos 

 

  A Figura 5.27 mostra a partição da ����� em contribuições de energia 

cinética e potencial. Verifica-se que, para o modo b2g, a estabilidade da molécula é 

dada por conta de um aumento da energia de ambos os termos da energia quase-

clássica à medida que a molécula é distorcida. Tal aumento é mais significativo na 

parcela de energia potencial.  

  A Figura 5.28 mostra a partição de ����� em termos de cada ligação 

química do sistema. É possível verificar que, assim como no modo vibracional e2u, 

também com distorção fora do plano, os termos que mais variam ao longo do modo 

são aqueles associados às ligações C-C, tanto no espaço σ (que estabiliza o 

sistema distorcido) quanto no espaço π (que estabiliza o benzeno). Em termos 

quantitativos, o valor absoluto associado ao termo (C-C)σ é maior que o (C-C)π. 

Entretanto, nesse caso, as ligações C-H também possuem uma contribuição 

relevante a favor da estabilização do benzeno. A soma das contribuições das 

ligações (C-H)σ e do espaço π faz com que o perfil total de ����� seja o de 

estabilizar o benzeno na configuração D6h frente à estrutura do tipo cadeira. 
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Figura 5.27. Partição de ����� em contribuições de energia cinética e potencial ao 

longo do modo b2g. 

 

 

Figura 5.28. Partição de ����� em contribuições de cada ligação química ao longo 

do modo e2u. 

 

  A Figura 5.29 mostra a partição de �����. Pelo gráfico é possível ver 

que, assim como nos dois modos anteriores, todos os termos associados às 

ligações químicas, bem como o dos elétrons de caroço, estabilizam a estrutura do 

benzeno frente à distorção, sendo o associado às ligações (C-C)σ o mais importante 

quantitativamente. Os termos de ����� associado às ligações possuem esse perfil 

novamente por conta de uma estabilização oriunda do potencial elétron-núcleo 

favorecendo a estrutura do benzeno, como pode ser visualizado na Figura 5.30. 
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Figura 5.29. Partição de ����� em contribuições intragrupo e intergrupo ao longo do 

modo b2g. 

 

 

Figura 5.30. Partição de ����� de cada ligação química em contribuições elétron-

núcleo e elétron-elétron ao longo do modo b2g. 
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5.3.3.3 Análise dos termos de interferência 

 

  A Figura 5.31 mostra a partição de ���� em contribuições para cada 

tipo de ligação química do sistema. É possível verificar que em nenhum dos termos 

há uma variação significativa na interferência. Dessa forma, do ponto de vista da 

covalência, não há preferência entre a estrutura D6h do benzeno ou uma estrutura do 

tipo cadeira para a estabilização do sistema molecular em questão. 

 

 

Figura 5.31. Partição de ���� de cada ligação química ao longo do modo b2g. 

 

5.3.3.4 A natureza da ligação química do espaço π ao longo do modo b2g 

 

 A Figura 5.32 mostra o perfil de densidade de interferência em um 

plano paralelo à molécula de benzeno, com z=0,3 Å. Verifica-se que, mesmo após a 

distorção b2g do benzeno, há um aumento de densidade eletrônica, causado pelo 

efeito de interferência, em todos os centros de ligação do espaço π. Esse resultado, 

em conjunto com o encontrado na Figura 5.31, está de acordo com a ideia de que, 

além de o esquema de ligação de 6-centros 6-elétrons não ser quebrado ao longo 

do modo, não há um enfraquecimento da ligação com a distorção b2g – 

diferentemente do que aparenta acontecer ao longo dos modos anteriores. Esse 

resultado é bastante intrigante, uma vez que se esperaria tradicionalmente que o 

esquema de ligação covalente no anel aromático iria favorecer consideravelmente 

estruturas planares.   
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Figura 5.32. Densidade de interferência em plano paralelo à molécula após 

distorção e2g. 

 

5.3.4 O MODO DE RESPIRAÇÃO DO ANEL a1g (1041,49 cm-1) 

 

 O modo a1g está esquematizado na Figura 5.33. Nele, o benzeno sofre 

uma distorção simétrica no plano, que aumenta ou diminui igualmente todas as 

ligações carbono-carbono.  

 

 

Figura 5.33. O modo a1g. 

 

5.3.4.1 Partição da energia total 

 

  A Figura 5.34 mostra a partição de ��	
	� em termos de contribuições 

quase-clássicas e de interferência ao longo do modo de vibração a1g. Verifica-se 

que, para distâncias de ligação carbono-carbono menores que a encontrada no 

benzeno, há uma estabilização proveniente do efeito de interferência e uma 

desestabilização proveniente de efeitos quase-clássicos. Em contrapartida, para 
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distâncias de ligação maiores que a do benzeno, há uma estabilização por conta de 

efeitos quase-clássicos e uma desestabilização por conta da interferência quântica. 

A distância de ligação ótima do benzeno não vem de nenhum dos efeitos em 

particular, mas de uma ação coletiva de ambos. Dessa forma, diferentemente dos 

modos anteriores, o aumento de energia à medida que o benzeno é distorcido nesse 

modo se dá por conta de efeitos quase-clássicos para menores distâncias de ligação 

e por efeito de interferência para maiores distâncias de ligação. 

 

 

Figura 5.34. Partição de ��	
	� em contribuições quase-clássicas e de interferência 

ao longo do modo a1g. 

 

 

5.3.4.2 Análise dos termos quase-clássicos 

 

  A Figura 5.35 mostra a partição da ����� em contribuições de energia 

cinética e potencial. Verifica-se que, para o modo a1g, o perfil encontrado para a 

energia total quase-clássica se dá por conta do termo �����, que diminui à medida 

que a distância de ligação carbono-carbono é aumentada.  
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Figura 5.35. Partição de ����� em contribuições de energia cinética e potencial ao 

longo do modo a1g. 

 

  A Figura 5.36 mostra a partição de ����� em termos de cada ligação 

química do sistema. É possível verificar que o perfil da energia cinética quase-

clássica é obtido basicamente pela contribuição associada às ligações (C-C)σ. À 

medida que as ligações carbono-carbono vão aumentando, os orbitais associados a 

essas ligações – em especial os do espaço σ – são expandidos. Por conseqüência, 

o termo de energia cinética quase-clássica associado às ligações (C-C)σ diminui, 

estabilizando configurações com distâncias de ligação maiores. O tamanho médio 

dos orbitais GVB associado a cada tipo de ligação está evidenciado na Figura 5.37. 
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Figura 5.36. Partição de ����� em contribuições de cada ligação química ao longo 

do modo a1g. 

 

 

Figura 5.37. Tamanho médio dos orbitais, medido por 〈�〉, ao longo do modo a1g. 
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5.3.4.3 Análise dos termos de interferência 

 

  A Figura 5.38 mostra a partição de ���� em contribuições para cada 

tipo de ligação química do sistema. É possível verificar que em todos os casos a 

estabilização oriunda do efeito de interferência aumenta com a diminuição da 

distância de ligação carbono-carbono. Entretanto, o efeito de estabilização 

associado ao espaço π é quantitativamente o mais importante. 

 

 

Figura 5.38. Partição de ���� de cada ligação química ao longo do modo a1g. 

 

  Combinando os resultados obtidos nos tópicos anteriores, é possível 

propor um mecanismo pelo qual a estrutura do benzeno é favorecida frente à 

distorção a1g. Ao distorcer o benzeno para distâncias de ligação carbono-carbono 

menores, há uma estabilização por conta do efeito de interferência associado aos 

elétrons π e σ. Entretanto, essa estabilização é acompanhada de uma 

desestabilização – quantitativamente mais significativa – por conta de um aumento 

da energia cinética quase-clássica dos elétrons associados às ligações (C-C)σ. Em 

contrapartida, distorcendo o benzeno para distâncias de ligação carbono-carbono 

maiores, há uma estabilização por conta de uma diminuição na energia cinética 

quase-clássica dos elétrons associados às ligações (C-C)σ. Essa estabilização, 

entretanto, é compensada por um efeito desestabilizante associado a um 

significativo enfraquecimento da ligação de 6-centros 6-elétrons envolvendo os 
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elétrons π. A distância ótima de ligação no benzeno é, portanto, obtida a partir da 

combinação de efeitos estabilizantes oriundos dos elétrons associados ao espaço π 

e às ligações (C-C)σ. 

 

5.3.4.4 A natureza da ligação química ao longo do modo a1g 

 

 A Figura 5.39 mostra o perfil de densidade de interferência em um 

plano paralelo à molécula de benzeno, com z=0,3 Å. Verifica-se que, para toda a 

extensão da distorção a1g, o efeito de interferência desloca densidade eletrônica da 

região próxima aos núcleos para as regiões de ligação de maneira equivalente. 

Entretanto, há uma significativa variação na intensidade desse deslocamento, 

evidenciada pela diminuição das linhas de contorno à medida que as distâncias de 

ligação carbono-carbono são aumentadas. Dessa forma, pode-se concluir de que ao 

longo do modo a ligação de 6-centros 6-elétrons é mantida, sendo apenas 

enfraquecida à medida que são aumentadas as distâncias carbono-carbono.  

 

 

Figura 5.39. Densidade de interferência em plano paralelo à molécula após 

distorção e2g. 

 

5.3.5 O MODO BENZENO-CICLOHEXATRIENO b2u (1179,55 cm-1) 

 

 O modo b2u está esquematizado na Figura 5.40. Nele, o benzeno sofre 

uma distorção no plano, que o leva a uma conformação do tipo ciclohexatrieno. A 

importância da análise desse modo se dá justamente por poder comparar 

diretamente as conseqüências, tanto em termos covalentes como em quase-

clássicos, de se levar o benzeno ao hexágono irregular representativo das estruturas 

de Kekulé. 
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Figura 5.40. O modo b2u. 

 

5.3.5.1 Partição da energia total 

 

  A Figura 5.41 mostra a partição de ��	
	� em termos de contribuições 

quase-clássicas e de interferência ao longo do modo de vibração b2u. Verifica-se 

que, assim como no modo b2g estudado, a estabilidade do benzeno frente a essa 

distorção se dá unicamente devido a efeitos quase-clássicos. Além disso, o efeito de 

interferência estabiliza a estrutura distorcida, cujo mínimo é obtido para a 

conformação na qual as distâncias carbono-carbono alternam-se em 1,378 e 1,419 

Å. Portanto, para o modo b2u, efeitos quase-clássicos sobrepujam a tendência de 

efeitos covalentes em distorcer a estrutura do benzeno, sendo então responsáveis 

pela estabilidade da estrutura D6h da molécula no modo em questão. 

 

 

Figura 5.41. Partição de ��	
	� em contribuições quase-clássicas e de interferência 

ao longo do modo b2u. 
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5.3.5.2 Análise dos termos quase-clássicos 

 

  A Figura 5.42 mostra a partição da ����� em contribuições de energia 

cinética e potencial, representadas respectivamente pelas linhas preta e vermelha. É 

possível verificar que, a partir do esquema de partição apresentado, o aumento de ����� ao longo do modo b2u se dá pelo termo �����. Na mesma figura, é possível 

verificar também as contribuições de cada ligação química para a energia cinética 

quase-clássica, representadas pelas quatro diferentes linhas com pontos. A partir de 

suas respectivas curvas, conclui-se que, do ponto de vista quase-clássico, os 

elétrons σ e π aparentam ser igualmente importantes para a estabilidade da 

estrutura molecular do benzeno frente a distorções no modo b2u.  

 

 

Figura 5.42. Os termos ����� e ����� e partição de ����� em contribuições de cada 

ligação química ao longo do modo b2u. 

 

  A contribuição de energia cinética quase-clássica das diferentes 

ligações (C-C)σ ao longo do modo b2u está ilustrada na Figura 5.43. Nela, é possível 

verificar que os termos ����� associados às ligações que estão encurtando ao longo 

do modo aumentam de energia, enquanto os associados às ligações que estão 

sendo aumentadas diminuem de energia. Isso novamente tem relação com o 

tamanho dos orbitais associados aos elétrons que participam das ligações. Com o 
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encurtamento da ligação (C-C)σ há também uma contração nos respectivos orbitais, 

tendo como conseqüência um aumento na energia cinética dos elétrons. Um efeito 

contrário, porém em menor escala, ocorre nas ligações que estão sendo estiradas. 

Somando ambas as contribuições, tem-se como resultado final que a soma das 

energias cinéticas dos elétrons associados às ligações (C-C)σ e (C-C)π é menor na 

estrutura D6h do que ao longo da distorção. 

 

 

Figura 5.43. A contribuição de cada ligação do tipo (C-C)σ para o termo ����� ao 

longo do modo b2u. 

 

  No caso do espaço π, para compreender o motivo pelo qual a energia 

cinética aumenta à medida que o benzeno é distorcido no modo, pode-se fazer uso 

de uma análise qualitativa da modificação da forma dos orbitais GVB otimizados ao 

longo do modo. Na estrutura do benzeno, cada átomo de carbono está ligado de 

maneira eqüidistante a dois átomos de carbono, a uma distância de 1,398 Å. Dessa 

forma, os orbitais do tipo p associados a cada um desses átomos de carbono estão 

igualmente polarizados para ambos os lados. Ao longo do modo b2u, um dos átomos 

vizinhos estará se aproximando, ao passo que o outro se afastará. Dessa forma, 
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todos os orbitais do tipo p irão aumentar a polarização na direção da ligação que 

está sendo encurtada e irá diminuir de tamanho. A Figura 5.44 mostra um diagrama 

tridimensional dos orbitais do tipo p do benzeno e de uma estrutura do tipo 

ciclohexatrieno obtida a partir da distorção b2u, evidenciando as mudanças de forma 

mencionadas. Essa modificação na forma do orbital ocasiona um aumento na 

energia cinética quase-clássica ao longo do modo, o que está de acordo com os 

resultados.  

 

 

Figura 5.44. Diagrama tridimensional dos orbitais do tipo p do benzeno e de 

estrutura após distorção b2u. 

 

 Diferentemente dos outros modos, esse foi o primeiro em que a energia 

potencial quase-clássica total apresenta um máximo na estrutura do benzeno. No 

entanto, uma vez que a energia potencial possui diversos termos, torna-se 

interessante verificar quais desses termos estabilizam a estrutura do benzeno e qual 

o valor relativo da estabilização proveniente dos mesmos em comparação com os 

resultados obtidos na Figura 5.42. Dessa forma, é interessante verificar a partição da 

energia quase-clássica em termos de grupos de elétrons, em uma partição similar à 

proposta por Jug, Hiberty e Shaik (JUG; HIBERTY; SHAIK, 2001): 

 ����� = ��������� + ������ + ������ +	���������b� +																									 ���������b� + ������b� + �����WW																																							(5.10 
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Os termos ��������� + ������ + ������ da Eq. (5.1) possuem contribuições tanto 

cinéticas quanto potenciais (elétron-núcleo e elétron-elétron). Os termos seguintes 

possuem contribuições apenas potenciais.  

  A Figura 5.45 mostra a partição de E[QC] de acordo com a Eq. (5.1). A 

partir dessa figura, é possível verificar que o aumento da energia quase-clássica 

está associado ao potencial núcleo-núcleo e a termos cruzados do potencial elétron-

elétron. Os termos associados a elétrons que fazem parte apenas do espaço σ, π ou 

caroço, por outro lado, estabilizam o sistema à medida que ele é distorcido. A Figura 

5.46, por sua vez, mostra que é o potencial elétron-núcleo que faz com que esses 

três termos diminuam de energia. 

 

 

Figura 5.45. Partição de ����� ao longo do modo b2u. 
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(A) (B) 

 

(C) 

Figura 5.46. Partição de (A) ���������, (B) ������ e (C) ������ ao longo do modo 

b2u. 

 

  Para comparação, a Figura 5.47 mostra a partição de ����� em termos 

de grupos de elétrons para a molécula de etileno ao longo da distância internuclear. 

O ponto associado à distância de equilíbrio do benzeno (1.40 Å) foi escolhido como 

referência, e por isso possui valor zero. Verifica-se que, à medida que a distância 

internuclear C-C diminui de 1,40 Å para valores menores, os termos da energia 

quase-clássica associados apenas aos elétrons de caroço, σ ou π tendem a 

estabilizar o sistema. Os termos associados aos potencial núcleo-núcleo e a 

interações entre elétrons do espaço σ com elétrons do espaço π e interações 

desses elétrons com os elétrons de caroço, por sua vez, tendem a desestabilizar o 

sistema. Para distâncias de ligação C-C maiores que a do benzeno, não é possível 

fazer uma comparação direta entre os dois perfis, pois no caso do benzeno, por se 

tratar de um sistema cíclico, as 6 ligações químicas C-C estão acopladas. Por conta 
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disso, ao seguir o modo b2u, sempre que se estica uma ligação C-C há o 

encurtamento de outra. Portanto, pode-se afirmar que, embora tendo diferentes 

ordens de grandeza, o perfil da partição da energia quase-clássica nos dois casos é 

categoricamente o mesmo. Em outras palavras, não há nada de especial no perfil da 

energia quase-clássica do benzeno, em comparação com o etileno, ao longo do 

modo b2u.  

 

 

Figura 5.47. Partição de ����� ao longo da distância internuclear C-C no etileno. 

 

 

5.3.5.3 Análise dos termos de interferência 

 

  A Figura 5.48 mostra a partição de ������ em termos de cada ligação 

química e de contribuições intergrupos. Verifica-se, a priori, que as contribuições 

intergrupo basicamente não variam ao longo do modo. Por sua vez, o termo de 

interferência associado ao espaço π é o único que estabiliza estruturas distorcidas 

ao longo do modo b2u frente ao benzeno. Em contraste, todas as contribuições 

covalentes do espaço σ, tanto relacionadas às ligações C-H quanto às ligações C-C, 

aumentam ao longo do modo b2u. Isso está de acordo com resultados obtidos por 

Shaik e colaboradores acerca de efeitos covalentes na molécula de benzeno, que 
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apontam o espaço σ como responsável pela estabilidade do benzeno frente à 

distorção ao longo do modo vibracional b2u. Entretanto, os resultados obtidos neste 

trabalho mostram que são efeitos quase-clássicos - e não covalentes - que ditam a 

estabilidade do benzeno ao longo desse modo. Além disso, o termo de interferência 

associado ao espaço π possui um valor absoluto maior do que a soma dos demais 

e, por conseguinte, dita o perfil total de interferência ao longo do modo. Portanto, 

pode-se concluir que efeitos covalentes associados ao espaço π tendem a 

desestabilizar a estrutura D6h do benzeno frente à distorção b2u. 

 

 

Figura 5.48. Partição de ������ em cada ligação química ao longo do modo b2u. 

 

  Por fim, a Figura 5.49 mostra a partição do termo ������ associado ao 

espaço π em contribuições de energia cinética e potencial. Verifica-se que a 

estabilização das estruturas distorcidas ao longo do modo b2u se dá por uma 

diminuição na energia cinética de interferência. Uma vez que esse é o termo de 

interferência que mais contribui para a formação de uma ligação química, sua 

grande variação no modo em questão sugere que há uma modificação do esquema 

de 6-centros 6-elétrons do benzeno, para outro, com maior efeito estabilizante, à 

medida que o modo é distorcido. A discussão sobre a natureza da ligação química 

no espaço π será feita com mais detalhes no próximo tópico. 
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Figura 5.49. Partição de ������ do espaço π em contribuições de energia cinética e 

potencial ao longo do modo b2u. 

 

5.3.5.4 A natureza da ligação química ao longo do modo b2u 

 

 A Figura 5.50 mostra o perfil de densidade de interferência em um 

plano paralelo à molécula de benzeno, com z=0,3 Å. Verifica-se que, com a 

distorção b2u, o esquema de ligação do espaço π muda radicalmente. Ao invés de 

uma ligação de 6-centros 6-elétrons, a distorção dá origem a três ligações distintas 

de 2-elétrons, associadas aos centros cujas distâncias de ligação se encurtam ao 

longo do modo. Para a região de ligação entre os carbonos cuja distância aumenta 

ao longo do modo há remoção da densidade eletrônica, assim como verificado em 

sistemas conjugados não-aromáticos em trabalhos anteriores. Além disso, no 

esquema de ligação de 2-elétrons há um maior deslocamento de densidade 

eletrônica para os centros de ligação, o que contribui para uma maior estabilidade do 

sistema – e é por conta disso que o efeito de interferência estabiliza o sistema 

distorcido. Deve-se ressaltar que efeitos covalentes fariam prevalecer uma estrutura 

do tipo ciclohexatrieno frente à estrutura do benzeno, e que, portanto, a manutenção 

da molécula com simetria D6h se dá por conta de efeitos quase-clássicos. 
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Figura 5.50. Densidade de interferência em plano paralelo à molécula após 

distorção b2u. 

 

5.4 A contribuição da correlação eletrônica 

 

  A Figura 5.51 mostra a partição da energia Coupled-Cluster conforme 

descrito na Eq. (4.1). É possível ver que, para os modos em que há distorção fora do 

plano, a contribuição de correlação eletrônica para a estabilização do sistema é 

menor na estrutura do benzeno. Dessa forma, para esses modos, o efeito de 

correlação estabiliza as estruturas distorcidas e não contribui para a estabilização da 

molécula frente a essas distorções – atua apenas atenuando a variação da energia 

ao longo do modo vibracional. Entretanto, uma vez que a diferença entre as energias 

no MPI e no método Coupled-Cluster nos modos com distorção fora do plano são 

bastante significativas, uma análise cuidadosa posterior será conduzida para 

verificar a validade do uso do MPI para a descrição desses modos. Nos modos e2g e 

b2u a contribuição de correlação é pequena mesmo para grandes distorções, e atua 

estabilizando a estrutura do benzeno no modo b2u e desestabilizando-a no modo e2g. 

Por fim, no modo a1g, a correlação eletrônica só desempenha um papel significativo 

para estruturas na qual a distância internuclear é menor do que a do benzeno. 

Nesse caso, o efeito de correlação aumenta consideravelmente a energia do 

sistema, mas não invalida a análise oriunda apenas do MPI. Dessa forma, efeitos de 

correlação desempenham um papel secundário para a estabilização do benzeno 

frente a distorções no anel.  

 

 

b
2u
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Figura 5.51. A contribuição da correlação eletrônica ao longo dos modos 

vibracionais do benzeno. 
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Capítulo 6 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

  Neste trabalho, o problema da origem da estrutura do benzeno foi 

revisitado utilizando a metodologia GPF-EP. Nele, foram encontradas evidências de 

que, com exceção das distâncias ótimas de ligação, nenhum dos outros aspectos 

geométricos do benzeno está diretamente relacionado a efeitos covalentes. Dessa 

forma, tanto a planaridade quanto a simetria D6h da estrutura do benzeno podem ser 

associadas exclusivamente a efeitos quase-clássicos, ou não-covalentes. 

 O esquema particular de ligação no benzeno aparenta ser resistente a 

diversas modificações na geometria da molécula, incluindo distorções fora do plano. 

Isso implica em que a ligação química multicêntrica associada ao benzeno pode ser 

encontrada em estruturas que não estão relacionadas ao caráter aromático.  

  Em termos de contribuições covalentes, uma estrutura D3h deveria ser 

a mais estável para o sistema, uma vez que a energia de interferência entre orbitais 

do espaço π favorecem o esquema de ligação do ciclohexatrieno. Essa conclusão é 

similar a apontada por Shaik e Hiberty em seus trabalhos acerca da estrutura do 

benzeno. Entretanto, essa tendência é compensada por uma forte desestabilização 

oriunda de efeitos quase-clássicos associados aos potencial núcleo-núcleo e a 

interações entre elétrons do espaço σ com elétrons do espaço π e interações 

desses elétrons com os elétrons de caroço. Os resultados mostram, portanto, que os 

elétrons σ e π são, de maneira indireta, igualmente importantes para a planaridade e 

estabilidade da estrutura molecular do benzeno – importantes critérios de 

aromaticidade – mas por efeitos quase-clássicos, e não covalentes. 
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