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29 SIMPÓSIO BRASILEIRO EE QUÍMICA TEÓRICA

12-16 DE DEZEMBRO CE 1983

DXAL: SAIÃO NOBRE DA INICAM? (PESTAÜRftNIE II)

"PROGRAMaçÂO"

Dia: 12 de Dezembro de 1983 - Segunda-Peira

Sessão I - Sessão Inaugural - (8:30 - 9:30) - Participantes:

- Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti - Magnífico Reitor da UJICAMP.

- Prof. Dr. ^oiratan D'Ambrosio - Coordenador Geral dos Institutos da

UNICAMP.

- Prof. Dr. Walace Alves de Oliveira - Diretor do Instituto de Química

da UJICAMP.

- Prof. Dr. Yuji Takahata - coordenador uo 29 Simpósio Brasileiro df.

Química Teórica.

- Prcf. Dr. José A.R. Rodrigues - Chefe do Departamento de Química Orgâ-

r ."• Í do Instituto de Química da UNICAMP.

- "T f. Dr. Matthieu Tubino - Chefe do Departamento de Química Analítica

'jistituto de Química da UíICAMP.

••J f. Dr. Pedro Oliver Dunstan Lozano - Chefe do Departamento de Quínd

--? Inorgânica do Instituto de Química da tNICAMP.

- ' rofa. Dra. Teresa Dib Zambon Atvars - Chefe do Departamento de Físico-

2uímica do Instituto de Química da LNICAMP.

Prof. Dr. Edson Machado de Souza - Diretor Geral da CAPES.

- Prof. Dr. Manuel Marcos Maciel Formiga - Superintendente de Desenvolvi

mento Científico SDC/PCA - CNPq.

Prof. Dr. Ruy Carlos de Camargo Vieira - Diretor Científico da FAPESP.

- Dr. Augusto O. Tocantins de Araújo - Gerente de Assuntos Comunitários

IBM.

- Prof. Dr. Fernando Galembeck - Presidente da Sociedade Brasileira de

Química.

Sessões Horários Apresentador/a(s) Assunto(s)

Sessão Presidida por Teresa Dib Zambon Atvars (IQ-LNICAMP):

Ccnunlcacões

C.2.1. 9:30 - 9:50 - Diana Guenzberg (CBPF/Rio) - "A Ligação Metálica

nas Ligas de Metais de Transição".



C.2.2.

C.2.3.

9:50 - 10:x0

10:10 - 10:30

10:30 - 10:50

- M.A.F. Gemes, S. Canute, M. Braga, B.B. Neto e M.

N. Ranos (DQ-WE) - "Transições de Ease em Molé-

culas".

- J.G.Ribeiro Ttostes (IQ-UFFJ e M. Trsic (IP0-USP—

SCar) - "Aproximação Adiâbatica e Aproxiiracão Or-

bital: Lhificáveis no Limite de Fracas Correia—

ções entre Subsistemas Moleculares".

- Intervalo —

Sessão Presidida por Oscar Manuel L. Malta (DQF-UTPE);

C.2.4.

C.2.5.

C.2.6.

C.2.7.

J0:50 - 11:10

11:10 - 11:50

11:50 - 12:10

12:10 - 12:30

12:30 - 14:00

- Abel Rosato (DF-ITA) - "Calculo <io Mcnento do Di-

polo Elétrico de Moléculas Diatòmicas".

- O.A.V. Amaral (DF-lBrasilia) - "Curvas de Poten-

cial para Moléculas Diatômicas".

- P.G. Logrado e J.D.M. Vianna (DF-UBrasília) - "Una

Nova Formulação da Teoria do Perturbação Usando o

Método de Partição".

- Celso P. de Melo (DF-UFPE) e M.C. dos Santos (DQP-

UFPEi - "Estrutura Eletrônica Q ; Semicondutores Or

gânicos".

- Almoço — — — — — — — — — — — — - ' '•"

Sessão Presidida por Ira Mark Brinn (IQ-UFRJ):

Palestra 2.1.14:00 - 14:50 - Fernando Rei Qrnellas (IEA-FIE-CTA) - "O Método In

ternção de Configurações e seu Desenvolvimento Com

Comunicações

C.2.8. 14:50

C.2.9.

15:10

15:10 - 15:30

- Yoshiyuki Hase (IQ-tUICAMP) - "A Inportáncia da

Contribuição da Constante Anarmônica no Deslucamen

to, por Efoito do Coordenação, das Bancas /(C'N) en

Liqantos Nitrilas".

- M.M.C. Ferreira c A.B.M.S. Bassi (IQ-tKICAMP) - " %

parnç.lo das Bandas Sufx^rpostas dos Espectros no In-

fra vcnrrlho das Substâncias CH4, CD^, CD^H, C-:.,D e



C.2.10. 15:30 - 15:50 - M.N. Rance, B.B. Meto (DQ-UFPE), A.B.M.S.Bassi,

O.K. Herrera e Roy E. Bruns (IQ-lNIOMP) - "In-

terpxetação de Intensidades Vibracicnais no In-

fravermelho para Moléculas de Baixa Simetria".
15:50 - 16:10 - Intervalo

ffrgyr* Presidida por Bred Yukio Füjiwara

C.2.11. 16:10 - 16:30 - Ana E. de A. Machado e Roy E. Bruns (IQ-tlttCAMP) -

"Anisotropia do Ttensor Polar, uma Madida de Cova

lenda da Ligação Química?"

C.2.12. 16:30 - 16:50 - J.B.L. Oliveira e A.B.M.S. Bassi (IQ-IKICAMP) -

"Regra Empírica de Transferibilidade de Tensores

Polares e Cargas Efetivas, Obtida por Meios Meca

nico-Quânticos".

C.2.13. 16:50 - 17:10 - L. Degrêve, Paulo R.B. Pelissari (PPCUP-USP) -

"Simulação de Soluções Eletrolíticas: Influência

do Efeito Visooso Sobre a Estrutura".

C.2.14. 17:10 - 17:30 - Paulo R.B. Pelissari e l i o Degrève (FPCLHP-USP) -

"Simulação de Soluções Eletrolíticas: Influência

da Viscosidade sobre as Propriedades Dependentes

do l\snpo".

C.2.15. 17:30 - 17:50 - Willy GOnter Engel (EP-Alegrenae de Ciências Con-

tábeis e Administrativas, Porto Alegre-RS) - "O

Formalisno de Lagrange-Hanilton e a Reação Quími-

ca, 6- Parte".

C.2.16. 17:50 - 18:10 - CE. Bielchowsky e H.G.P. Lins de Barroe (CBPF-

Rio-CNPq) - "Excitação de Atamos A].calinos por Im

pacto Eletrônico".

C.2.17. 18:10 - 18:30 - A.C. Pavão (DQP-UFPE) - "Atamos can Quarks LivresV



Dia: 13 de Dezembro de 1983 - Terça-Peira

Sessão 2

Sessões Horários Apresentador/a (s) Assunto (3)

Sessão Presidida por Diana Guenzburger (CBPF/Rio);

palestra 3 . 1 . 8;30 - 9:20 - Sérgio Mascarenhas (IPCHEP-SCARiaS) - "Intera

ções da Água em Bionoléculas".

- Ira M. Brirm (IQ-UFRJ) - "Ciclobutadienos Substi

tuidos: Estabilidade e Estruturas".

- Alberto N. Senapeschi, Elscn Longo, Maldairir G.

Ferreira, Shie C. Fang e Dorival N. MLllani (T;.

Ped.S.Carios) - "Un estudo Teórico das Relações

Estrutura-Atividade em Sulfonamidas".

- Fulvia H.L.G. Stamato (RHVSCarlos), Ricardo C.

Ferreira (CBPF) e Orlando Tapia (SLU,Suécla) -

"Modelos Teóricos para a Ação Catalitica da

a-Quünotripsina".

- Intervalo ' -

C.3.1. 9»20 - 9:40

C.3.2. 9:40 - 10:00

C.3.3. 10:00 - 10:20

10:20 - 10:40

sessão Presidida par Elson Longo (DQ-OFSCarlos):

C.3.4.

C.3.5.

C.3.6.

C.3.7.

C.3.8.

10i40 - 11:00

11:00 - 11:20

11:20 - 11;40

11:40 - 12:00

12:00 - 12:20

12:20 - 14i00

- Orlando R. Neto (XQ-USP) e Fernando R. Qcnellas

(IEArFIE-dA) - "Un estudo send-enplrico (CND/2,

MINDO3) de Derivados da Nitroanilina e suas Pro

priedades Edulcorantes".

- Luci Martins Viana (IQH3PCPFN-UFF) - "Atividade

Cancerígena de Aflatoxinas".

- G.G. Cabrera e A.M.S. Barana (IP-GW-lKIO*f>) -

"Estudo da Transição de Fase Sôlido-Fluldo de

Bicamadas de Fcsfolipldios: Un Modelo para Una

Membrana Biológica".

- Constantino Tsall ls e Ricardo Ferreira (CBPF/

CNPq/Rio) - "Surgimento da Matéria Viva ã Ias

do Grupo de Renormalizaçâb".

- Maria Matos e L.C Scavarda do Carmo (DF-PUC-RJ)

"Un Modelo para Interações de Natureza Molecular

nas Misturas Líquidas Agua-Etanol, Agua-ftcldo A-

OBtiCO".

- Almoço — . — , 11—. • • —.».,.. . .. „



Sessão Presidida por Roy Edward Bruns (iQ-lKICftMP);

Conferência 3 . 1 . 14:00 - 16:00 - John A. Pople (Carnegie-Mellcn U. - USA) -

"Recent Developments in the Theory of Reactive

Potential Surfaces".

- 16:00 - 16:30 - Intervalo

16:30 - 18:00 - Mesa Redonda - "Titulo: Inpacto da Química Tteô

rica na Química Experimental".

(Mediador) - Roy Edward Bruns (IQ-WICN?).

(Membros) - Oscar Manuel L. Malta (DQF-MFPE).

( " ) - J .J . Eduardo Huneres A. (JXHJFSC).

( " ) - Yoshiyuki Hase (IQ-IMICAM?).

( " ) - Gerardo Gerson Bezerra de Souza (IQ-UFRJ).

18:00 - 20:00 - Coquetel de Boas Vindas aos Participantes.



Dia: 14 de Dezembro de 1983 - Quarta-Feira
Sessão 3
Sessões Horários Apresentador/a(s) Assuntos
Sessão Presidida por J. David M. Vianna (DP-U.Brasília):
Palestra 4 .1 . 8:30 - 9:20 - Celso P. de Mello (DP-UFPernanfcuco) - "Conduti

vidade Orgânica. Solitons? Polarons?".

Coiuni caçoes

C.4.1.

C.4.2.

C.4.3.

9:20 - 9:40 - Fernando Rei Ornellas (IEA-FIE-CTA) - "lin listo

do Ab-Initio do Ion-Molécula (BcII) no Estado

A i

9:40 - 10:00 - Sylvio Canute (DF-UFPernambuco) - "Espectro ôe

Ionização e Excitação da Borazina".

10:00 - 10:20 - A..S. Marques (FUfim-DQ), Chhiu-Tsu Lin {IQ-\HI-

CAMP) - "O Efeito do Para-Substituintes em Ace

tofenona e Benzaldeido nas Energias de Excita-

ção Triplete".

10:20 - 10:40 - Intervalo

C.4.5.

Sessão Presidida por Yoshiyuki Hase (IQ-IMICAMP):
Palestra 4.2. 10:40 - 11:30 - Paulo Corrêa de Mello (DQ-PUC-Wo) - "A Liga-

ção Metal-Metal e Seus Problemas".
Comunicações
C.4.4. 11:30 - 11:50 - Elson Longo, Celso V. Santilli njFSCarlos), Jo

sé A. Varella (IQ-Araraquara) <• Alberto N. Se-
napeschi (UFSCarlos) - "Mecanir-tno Cinético da
Interação da Água com MgO".

11:50 - 12:10 - A.M.G. Pereira e Ira M. Brinn (F̂ -UFRJ) - "Aci_
dez de Moléculas Bifuncionais no Primeiro Esta
do Singlete. 3-(2-Hidroxifenil)-cj-Metil-/2-l,
2,4-Qxadiazolina e 3- (2-hidroxi f'jnil) -5-Meti 1-
1,2,4-ODcadiazola".

12:10 - 12:30 - M.C.R. da Silva e M.A.C. Nascimrnto (IQ-DP>-iJFRJ)

"Estrutura Molecular de p-Diaetf/ias".
12:30 - 12:50 - R. Custodio (IQ-UNICAMP) - "Mo^fj caçoes o Apli

cações de Un Modnio de CarqíJ Porit.ual (MCPj p-xAa
Moléculas Poliatômicaí; SinfjleK".

12:50 - 14:30 - Almoço
— — 14:30 - 18:00 - Visita a IBM ou 'ÍELEUKAS.

C.4.6.

C.4.7.



Dia: 15 de Dezembro de 1983 - Quinta-Peira

Sessão 4

Sessões Horários Apresentador/a'.s)

Sessão Presidida par Milan Trsic (IFQ-USP-SCarlos):
Assunto(s)

Palestra 5.1.

Comunicações

C.5.1.

C.5.2.

C.5.3.

8:30 - 9:20 - Carltcn A. Taft (CBPF/Rio) - "Estudo das In-

terações Füperfinas, Estrutura Eletrônica e

Densidades Radiais no Sulfetos de Perro Usan

do-se a Espectrosoopia Mossbauer e o Modelo

de Espalhamento Múltiplo X ".

9:20 - 9:40 - Maroo Antonio Chaer Nascimento ÍIQ-UPRJ-DFQ)

- "A íproxinação B. Cumulativa para o Cálculo

de Energias de Transição em Nível Cl".

9:40 - 10:00 - Gilda D. Menezes e F.J. da Paixão (IF-INICAMP)

- "ExcitaçSo por ünpacto Eletrônico dos Quatro

Primeiros Estados Excitados do Kriptcnio".

10:00 - 10:20 - Emerscn P. Leal (DP-UFSCarlos), F.J. da Paixão

(IF-IWICAMP), V. McKoy (DQ-CAUEai) e Lee Mu-

Tao (DQ-UFSCarlos) - "Seoções de Choque de Fo

toionização da Molécula de CO".

10:20 - 10:40 - Intervalo •

Sessão Presidida por Gerardo Gerson n. dr Souza (IQ-UFRJ):
C.5.4.

C.5.5.

C.5.6.

10:40 - 11:00 - E.P. Leal, L.E. Machado (DF-UFSCarlos), V.

Mc-Kry (DQ-CALTBCH), P.W. Langhoff (Indiana Chi

v r s i r y ) c L.M.Tao (DC>-UFSCarlos) - "O Efeito

Nai-Frunck-Condon nas Secções de Choque de Fo-

toianização vibracionalmente Resolvidos no Or-

b i ta l 3.ig de N2".

11:00 - 11:20 - I.L. de Carvalho (DFCHIPESanto) <•. F.J . da Pai-

xão Filho (IFOHUNICAMP) - "Representação Ana-

l í t i c a da Anplitude âr líorn c- :JUU Af/licacão a

Potenciais Disfiorsivo;; no3 Ei:;tOTm:; Âtano-Ato-

mo c Atoro-Müléoilxj".

11:20 - 11:40 - J.C. Noyueir.i, 1. Lrj,i c L.M. Too (DQ-UFSCarlos)

- "DetermLnação d>' &"'COiO de Choríij'- Total e Di-

ferencial Elástica PÍJHTJlutas r-lAr'1 :;-- CO-* H- f-

Ar".
>2<



C.5.7. 11:40 - 12:00 - L.C.G. Freitas (DQ-UFSCarlos) e P.G. Burke,

A.E. Kingston e K. Berrington (DftNHIhe Queen's

thiversity of Belfast) - "O Mstodo da Matriz-R

Aplicado ao Estudo da Colisão Elétron-Hérlio".

C.5.8. 12:00 - 12:20 - L.C.G. Freitas (DQ-UFSCarlos), P.G. Burke, A.

£. Kingston e K. Berrington (MM-The Queen's

ttúversity of Belfast) - "Produção de Estados Me

taestãveis par Inpacto de Elétrons: Excitações

^ S -*23S e l^S •» 21S no Átomo de Hélio".

12:20 - 14:00 - Almoço —

Sessão Presidida por Lee Mu-Tao (DQ-UFSCarlos):

Conferência 5 .1 , 14:00 - 16:00 - Vicent MCKoy (CALTBCH-USA) - "íheoretical Stu-

dies of FhotodLonizaticn in Molecules". (Título

a ser confirmado ?) .

. 16-00 - 16:30 - Intervalo

16:30 - 18:00 - Mesa Redonda - "Titulo: Avaliação e Perspecti-

vas da Química Tteórica no Brasil".

(Mediador) - Marco Antonio Chaer Nascijnento

(Mentores) - José Manuel Riveros (IQ-ÜSP).

" - Ira Mark Briim (IQ-UFRJ).

" - Milan Trsic (IPÇ-USP-SCarlos).



Dia: 16 de Dezembro de 1983 - Sexta-Feira

Sessão 5

Sessões Horários Apresentador/a(s) Assunto(s)

Sessão Presidida per José Carlos Nogueira (DQ-UFSCarlos):

Palestra 6.1. 8:30 - 9:20 - Yuji Takahata (IQ-UNICAMP) - "Algumas Aplica-

ções do HAM/3 nos Estudos de Mudanças Eletrô-

nicas nas Moléculas".

Comunicações

C.6.,1. 9:20 - 9:40 - M.A.C. Nascünento (I&-CPQ-UFRJJ - "Calculas

de Espectro Auger".

C.6.2. 9:40 - 10:00 - L.F. Botelho Frei tas e Lee Mu-Tao (DQ-UFSCar-

los) - "Modelo de Potencial Multicentrioo pa-

ra Espalhamento de Elétrons por Moléculas de

COj".

C.*>.3. 10:00 - 10:20 - Carlos G. Frei tas e Lee Mu-Tao IDQ-UFSCarlos)

- "Espalhamento de Elétrons ã< Baixa Energia

pela Molécula de H-".
10:20 - 10:40 - Intervalo

Sessão Presidida por Adalberto D.M.S. Bassi (IQ-IHICAMP):

C.ó.4. 10:40 - 11:00 - JosT Reinaldo Silva G Sylvio Canuto (DCHJFPE)-

"Teoria de Perturbação Aplicada a Problemas

Modelos no Âtcro de Hidrogênio".

C.ó.5. 11:00 - 11:20 - M.A.i1. Cones (DF-IFPE) - "instabilidade Estru

tur.il em Sistemas Macramolfjculares".

C .6. 11:20 - 11:40 - Erler Schall Amorim (ÜF-TTh) o. íiuely M. Dodart

(CE-ITA) - "Superconrlutividade cte Filmes Finos

Sobre Fibras de Carbono".

C.6.7. 11:40 - 12:00 - A. Cf»ar, M. Cfmcrm u Sylvio C nuto (DQ-UFM3 e

DF-lFT-E) - "Exeitaçáo Vibraciorial em Fotoicni-

zação de Radicois".

C.6.8. 12:00 - 12:20 - A.O. Qiride G S.I . Zanctte (CBPF-CNPq) - "Re-

presi ntaçÕes Mfíjaniíns Aãaptaáas em Simetria

às ;>t(ucncias do Grupo Octaédrico".



Sessão Presidida por Francisco B.T. Ppssine (IQ-.]ÇNICftMP)_i

C.6.9. 14:00 - 14:20 - C A . Caetano, C.T. Lin e A.S. Marques* (IQ-

INICAMP) e (*5Wm-DQ) - "A Influência dos

Estadcs não Ligantes na flotof Isica da Pcri-

dina'.

C.6.10. 14:20 - 14:40 - A.S. Marques (FUftm-DQ) e Chhiu-Tsu Lin (IQ-

lUICftMP) - "A Potofísica e a Reatividade de

2-P±rcna, Cumarina e Psoralenos Segundo o Mé-

todo HAM/3".

14:40 - 15:30 - Reunião cem todos os participantes:

Pauta da Reunião: 1. 39 SBCfT.

2. Criação da Divisão de

Química Teórica da SBQ.

3. Outros.

15:30 - 16:00 - Encerramento.



I A LIGAÇÃO METÁLICA NAS LIGAS DE METAIS DE TRANSIÇÃO.
Diana Guenzburger (Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas/
CNPq) e Donald E. Ellis (Northwestern university).

0 método variacional discreto (DVM-Xe) foi utilizado para
investigar a ligação metálica em ligas de metais de transição con-
tendo Fe, de estrutura BCC, através de cálculos de Orbitais Molecu-
lares em aglomerados de 15 átomos representando estas ligas. Foram
obtidas informações a respeito de transferencia de carga eletrônica
de um sftio a outro em ligas Fe-X, X = elemento de transição, e mo-
mentos magnéticos localizados. Tipicamente, a transferência de car-
ga se da conforme previsto por diferenças de eletronegatividade. Fo
ram calculadas também interações hiperfinas no Fe, para comparações
ou previsões de dados obtidos por espectroscopia Mossbauer. (CBPF/
CNPq).



C>2-2< I TRANSIÇÕES DE FASE EN MOLÉCULAS

M.A.F.Gomes e S.Canuto(Dept9 de Física, UFPE, Recife),
M.Braga, B.Neto e N.N.Ramos(Dept9 de Química Fundamental,

UFPE, Recife).

Um método baseado na teoria de transições de fase e em teorias

macroscópicas(continuas) é utilizado para descrever modificações ÍS-

truturais em moléculas pequenas. Ênfase especial é dada na obtenção

de expressões para o potencial químico dos elétrons(negativo da ele-

tronegatividade), as propriedades elásticas das moléculas e os parâ-

metros estruturais. Como resultado, todas estas quantidades são, em

geral, funções nào-analiticas da população eletrônica na molécula ou

em certos orbitaia. Essas-conclusões estão em desacordo com o que é

freqüentemente assumido. As referidas não-analieidades ocorrem em

certas regiões onde a estrutura molecular ê instável. Mostra-se tam-

bém que os expoentes críticos, usados nas descrições dessas transi-

ções estruturais, são numericamente iguais aos expoentes críticos

mais comuns da teoria de fenônemos críticos de sistemas condensados.

Alguns dos sistemas estudados são: H*, H3; NH*., NH3; CO*, C02, CO";

C3 H4' C3 H4' C3 H4 ? B e P 2 ' B e F 2 ; S i H 3 ' P H3' S H 3 + f C4H10 e S i2 H2*

(CNPq, FINEP).



c 2 3IAPROXIMAÇÃO ADIABÀTICA E APROXIMAÇÃO ORBITAL : UNIPICÁVSIS
NO LIMITE DE PRAÇAS CORIÍELAÇOES ENTRE SUBSI3TEMAS MOLÉCULA
RES

J.G.Ribeiro Tostes - Instituto de Química, UFF - Niterói
lí.Trsic - Instituto de PÍ3ica e Química,USP - S. Carlos

A aproximação adiabática e a aproximação orbital constituem-se na*

espinha dorsal da Química Quântica. Vamos no3 restringir a aproxi-

mação orbital sem correlação alguma entre os subsistemas seleciona

dos intramolecular!»nte. A tese central desta comunicação é: sem -

pre que quaisquer uma destas aproximações levar a funçõef de onda*

e respectivas energias muito boas para o sistema total, a outra *

também o fará. A prova rigorosa desúa afirmação - oue 3erá apre -

sentada - vale para o limite onde as correlações dinâmicas entre •

os 3ub8iatemas considerados tendem a zero. Porém, nestas condições

é que ambas aproximações "funcionam" bem. S«rá adicionalmente pro-

posto um critério do estimativa do grau de proximidade entre estas

duas aproximações. Finalmente, vamos ilustrar esta espécie de uni-

ficação aseíntótica entre as duas abordagens pelo estudo de dois •

sistemas : i) H9 -sabe-se que a aproximação adiabática funciona '

bem para tal sistema; será então mostrado, a partir de recentes re

eultadoe de Bishop (Int.J.Quant.Chem.15,517(1979)), que também uma

aproximação orbital , separando os movimentos eletrônico e nuclear,

funciona bem na recuperação de função de onda e energia do estado*

fundamental daquela molécula ; ii) He - sabe-se que a aproximação'

orbital funciona bem para tal sistema ; será então mostrado, a par

tir de resultados de Hunter (Int.J.Quant.Chem.21,1041(13*32)), que»

também uma aproximação adiabática, separando o movimento dos dois'

elétrons, funciona bem no sentido mencionado no item (i). (CKPq)



C.2.4. {CALCULO DO MOMENTO DO DIPOLO ELfiTRirp PR MOLÉCULAS DIATOMI

CAS, Abel Rosato (Departamento de Física, Instituto Tecno

lógico de Aeronáutica).

O momento do dipolo elétrico de algumas moléculas diatônicas

foi calculado, utilizando-se do Método Celular Variacional. Os re

suitados obtidos para as moléculas CO, HD, HF e LiH são comparados

com outros cálculos similares e com os resultados experimentais. Ob

serva-se oue esta quantidade depende fortemente da maneira como o

espaço molecular ê dividido em células no CMV. Verifica-se que a

geometria que melhor valor anresentn para o momento do dipolo é

aquela -em que os raios das esferas inscritas n\io envolvem os átomos

da molécula são proporcionais aos raios covalentes dos átomos res

pectivos. (Este trabalho foi financiado em parte pelo convênio CTA-

FINEP 4.3.82.530.00).



í CURVAS DE POTENCIAL FMA MOLÉCULAS DIATOMICAS

O. A. V. AMARAL
Departamento da Física

Universidade de Brasília
70.910 - BrasXlia-DP

A obtenção da curvae de potencial para moléculas dlatô
«loas» pela. aua utilidade na determinação 4e quantldaáes espectros
ooplcas conhecidas experimentalmente, tem aido objeto de um grand*
numero de publicações na literatura, o método de Interação de Con
figuraçõea (Cl) ê utilizado em praticamente todos eates cálculos.O
incoveniente deste método, no entanto, reside no elevado numero de
configurações neoeaaãrias para a obtenção de resultado* com ume mar
g«B de erro compar&vel S precisão expectroscôplca (10 a.u.), mas
ao para as moléculas mais simples.

Neste trabalho apresentamos um procedimento alternati-
vo para obtenção de curvas de potencial precisas. Este procedimen-
to consiste d* duaa etapast na primeira construímos uma função de
onda do tipo Configuração Múltipla (MCSCF) contando um número de
configurações suficiente para fornecer um comportamento dissociate
vo correto a na segunda corrigimos esta função de onda do erro de
correlação eletrônica de curta distância através de uma funcional
das deasidadea eletrônicas para 1 e 2 elétrons. Este método é apU
cado ao estado fundamental de moléculas diatomicas simples como
H2, LiH, Li?, FH etc, com resultados promissores.



\

C.2.6. I

UMA NOVA FORMULAÇÃO DA TEORIA OB PERTURBAÇÃO USANDO

O MÉTODO DE PARTIÇÃO

P. G. Logrado e J. D. M. Vianna

Departamento cie Física

Universidade de Brasília

70 910 - Brasília - DF

Usualmente no desenvolvimento da teoria de perturbação

usando o método de partição, utiliza-se como estado de referência

um auto-estado do Hamiltoniano não perturbado H ou una soma fini

ta desses auto-estados. Apresenta-se no presente trabalho o desen

volvimento de uma teoria de perturbação modificada, onde conside

ra-se como estado de referência um auto-estado do hamiltoniano in

cluindo a perturbação, i.s. H • H + V. Obtém-se uma expansão per

turbativa gerada de uma equação exata e apresenta-se uma solução

explicita obtida por aproximações sucessivas. Os termos a partir

da terceira ordem diferem das teorias de perturbação usuais e in

dicam uma maior rapidez na covergência da expansão.



\

c«2»7- I t ESTRUTURA ELETRÔNICA DE SEMICONDUTORES ORGÂNICOS
Celso P.de Melo (Dept9 de Física, UFPE, Recife)
Maria Cristina dos Santos (Dept9 de Química Fundamental,
UFPE, Recife)

A descoberta recente de que diversos polímeros orgâni-

cos apresentam condutividade elétrica a nível metálico, por efeito

da adição de impurezas, levou a um interesse crescente nd estudo da

estrutura eletrônica desses materiais. Neste trabalho usamos o trata

mento Huckel Estendido (EHT) para investigar as propriedades eletrô-

nicas do poiiacetileno, (CH) , poli-p-fenileno, (C,H.) . polipirol,

(C4NH3)x, e politiofeno,(C4SH2)x. A geometria da célula unitária, em

cada caso, fc>i tomada como a experimental (quando disponível), ou a

conformação mais estável do monômeno. A convergência dos resultados

com o número de células vizinhas que interagem é rápida. As estrutu-

ras de bandas obtidas confirmam a expectativa de serem esses materi-

ais semicondutores, com separação energética entre estados ocupados

e desocupados na região do visível. As densidades de estados corres-

pondentes foram calculadas, e a correlação dos resultados obtidos

com o espectro de fotoexcitação desses materiais é discutida.

(FINEP/CNPq)



-?'2'1' I 0 MÉTODO INTERAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES (MIC) E SEU DESENVOLVIMENTO COM

PUTACIONAL, Fernando Rei Orne lias, Instituto do Estudos Avançados ,

FTE-CTA, Caixa Postal 6044

12200 - São José dos Campos, SP

As idéias centrais do método Interação de Configuração de Configura

ções (MIC), embora conceitualmente sÍmpios, apresentam enormes dificuldades com

putacionais. Procuraremos abordar em linhas gerais essas idéias e mostrar como

elas são computacionalmcnte transformadas nos diferentes passos dum cálculo iii

teração de configurações. Analisaremos a seguir uma série de exemplos que ilus_

eram a versatilidade c precisão do método para sistemas pequenos e de médio pojr

te. Por fim, apresentaremos de uma forma brevt- tuna variante recente do MIC eha

mada de interação de configurações direta ou interação de configurações dirigi^

da às integrais.



A IMPORTÂNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DA CONSTANTE ANASMDMICA NO DESLOCA*

MEMTO, POR EFEITO DE COORDENAÇÃO, DAS BANDAS v(CiN) EM LICANTES

NITR1LAS

Yoshiyuki Hase (Instituto de Química, Universidade Estadual de

Campinas).

O deslocamento da banda fundamental v(C=N) da molécula HCN-BC1 para altos

valores de número de onda em relação à molécula livre HCN foi estudado anterior*

te através da espectroscopia vibracional. Os resultados da analise de co-

ordenadas normais mostrararam que este efeito pode sur explicado em termos dos

valores das constantes de força K(C N). Investigamos, então, recentemente este

problema aplicando o método áv orbitais moleculares MNÜO. Analisando os parã-

tros moleculares,coneluímo.s que as variações das energias das ligações químicas

não têm papel predominante para este deslocamento e sugerimos a possibilidade de

importante contribuição dos ternos anarmônicos das funções potenciais.

Reste trabalho apresentamos os resultados dos cálculos MNDO das constantes

anarmônicas para as moléculas HCN, HCN-BF. e HCN-BC1. e discutimos a contribui-

ção significativa da constante anarmônica de quarta ordem'para explicar o efeito

de coordenação do ligante nitrila. As constantes obtidas são tabeladas abaixo.

(mdinas/X) a3 (ndinas/X
2) a^ <mdina»/A*3)

HCN
HCN-BF3

HCR-BC13

22,83

23,17

22,97

-106,59

-106,59

-105,00

801

1273

1267

,4t

,71

,29



C.2.9. I SBPARAÇAO DAS BANDAS SUPERPOSTAS DOS ESPECTROS NO INFRA-

VERMELHO DAS SUBSTÂNCIAS CH^, CD,, CD.H, CH3D e C D ^

Ferreira, M. M. C. e Bassi , A. B. M. S. (Instituto de Quí

mica - UNICAMP)

0 grau de simetria da molécula de metano cai quando esta sofre

uma substituição parcial dos núcleos de hidrogênio por núcleos de

deutério. Embora esta substituição alLere as coordenadas normais de

v-ibraçào, não altera outras coordenadas internas definidas de forma

puramente geométrica. A manutenção da simetria eletrônica enquanto

a nuclear varia, permite-nos desenvolver métodos muito precisos de

separação de bandas superpostas.

São utilizados campos de força e intensidade» infravermelhas en

contrados na literatura, além de r >» »s de computador que per

mitem rápida manipulação dos dados experimentais. São também utiH

zadas as regras F e G de soma de intensidades.

Além da separação das bandas suoerpostas, foram calculados os

censores polares e as cargas efetivas das cinco moléculas isotopi-

câoence relacionados e determinados os sinais de todas as derivadai

das componentes do vetor momento dipolar em relação às coordenadas

nornais de vibração.



.2.10. I INTERPRETADA) DE IOTENS1DADES V1HRAC10NA1S NO INKRAMEKvYliC PARA MD-

DE BAIXA SIMETRIA. Mozart N. tomos e B.«fc_Barros Nt,>ix> |Dept9 de Química

Fundamental, UFPE) e A.B.M.S.Bassi, Omar Machuca Ji. e Roy E. J3nuns (Instituto de

Química - UNICAMP)-

Nos últimos anos o nosso grupo da prsquisa tem se (Indicado ao estudo

da interpretação das intensidades vibracionais no infravermelho. Durante este pe

ríodo, muitas moléculas de intensidades experimentais conhecidas foram estuda-

das usando-se as regras de soma F e G, o forma li ano do tonüor polar atomic» e o

método de orbitais moleculares CNDO/2. Por out.ro lado, só agora um prjgueno gru-

po destas moléculas, por exemplo, os trans - C'H XO{X= F e Cl), está sendo ãde-

qu?danente estudado; são nolcculas cuja simetria não restringe as orientações

das derivadas do momento dipolar ao longo dos eixos cartesianos com origem no

centro de iiassa. Isto confere uma complexidade ainda maior ao problerra de inter-

pretação de intensidades vibracionais. Entretanto, este problema está sendo tra-

tado pela transferência de tensores polares atômicos, em particular, dos recém-

calculados eis - C_H,X_(X=F,C1) para os respectivos isõmeros rotacíonais trans ,

pela viabilidade do método seni-empírico MNDO e pela recente implementação do

programa ab-initic HONDO por um de nós (B.B.N.) no PDP 10 da UFPE. O MNDO foi

uma grata surpresa para nós, exatamente porque outros semí-empíricos (CNDO/2 e

MINDO/3) foram inadequados para estimar direções de derivadas do momento dipo-

lar.

As moléculas estudadas foram trans - CJLJUfXsF, Cl), COHF e ONCN.

Os resultados serão analisados â luz dos conceitos de Valencia química e apresen

taiv.ios as informações adicionais obtidas sobre a qualidade das int&nsidadcs ex

perL-^sntais e a separação de bandas fundamentais nestas moléculas.

(CNPq/FAPESP).



C . 2 . 1 1 . I ANISOTROPIA DO TENSOR POLAR. UMA MEDIDA DE [^VALENCIA DA LIGAÇÃO QUl

MICA ?

Ana E. de A. Machado e Roy E. Bruns (Instituto de Química-UNICAMP)

Teoricamente podemos esperar que a anisotropia do tensor polar i uma medida

de covalência da ligação QuTmica. Testamos esta hipótese usando resultados de

cálculos de orbitais moleculares para hidretos diatômicos do 19 e 29 perTodo da

tabela reriõdica. Os resultados do CNDO/2 foram calculados usando um programa

CINDOM da QCPE, os de ab initio (CEPA/2) foram encontrados na literatura. Os nos

sos resultados usando valores do CNDO/2 mostram o mesmo perfil daqueles obtidos

usando os resultados mais exatos do CEPA/2. 0 valor máximo da anisotropia ocorre

para o BH, a essa ligação tambim corresponde o menor valor da diferença entre as

cargas eletrônicas (do CNDO) nos átomos. Uma relação entre a carga efetiva caleu

lada do tensor polar e a carga liquida obtida dos cálculos teóricos 5 útil na a-

nálise destes resultados. Concluímos que a razão entre a anisotropia e o quadra

do do momento dipolar médio é mais útil como medida da ligação química do que

simplesmente o valor da anisotropia.



C.2.12. I REGRA EMPÍRICA DP TKANSFF.K I B I L I DADE üí TENSORES POLARES £

CARGAS EFETTVAS, OBTIDA POR MEIOS M E C A N I C O - Q Ü A N T I C O S

Oliveira, J. B. L. e Bassi, A. B. M. S. (Instituto de Quí

mica - UN1CAMP).

Ultimamente, devido â melhor compreensão da espectroscopia mo-

lecular, tem-se tentado criar parâmetros que se relacionam com as

intensidades dos espectros no infravermelho. EBtes parâmetros estãc

ligados a magnitude da variação do momento dipolar. Entre os exis-

tentes preferimos, devido à maior clareza de interpretação física

os tensores polares e as cargas efetivas.

A transferência destes parâmetros entre moléculas diferentes j

foi tentada, mas nem sempre íoi bem sucedida. Usamos diversos pro-

gramas, mecãniv-o-quãnt i cos semi-ompí ricos e de manipulação de dados

experimentais. Tensores polares e cargas efetivas , teóricas e expe-

rimentais, foram comparados para as moléculas F.CO, CKCO, F.CS e

Cl^CS. Desta comparação obteve-se uma regra empírica de transferêii

cia.



C>2>13t I SIMULAÇÃO OE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS: INFLUÊNCIA DO EFEITO VISCOSO SOBRE

A ESTRUTURA - L.Degrève, Paulo R.B.Pelissari - FFCLRP-USP.

Afim de se estudar a Influência da viscosidade sobre a estrutura local de soiu

ções eietrolfticas, estas foram simuladas pelos métodos das dinâmicas molecular '

e browniana (II), com sistemas de ?*» ânions e S1» cations esféricos de diâmetros '-

*»,25 10 m, de cargas unitárias e de massa moiar 0,04 kg. A temperatura dos siste
- \k ~

mas foi reajustada em 300K a cada 6.586 10 s de modo que a temperatura média, no

caso I, foi de 300,2 ^ 2K, e no caso II, o efeilo viscoso se manifesta através de

um abaixamento da temperatura para 250 ^ 5K. As funções de distribuição radial 'cá

tion-ânion) cem em ambos os sistemas picos em 1,053 o(correspondendo a 5,8 e 'f

ions nos casos I e II) sendo que no caso I este pico é largo e degenera para o va-

lor unitário em k a enquanto que no outro caso este pico é melhor resolvido e os-

cilações amortizadas são visíveis até 5 o. As funções de distribuição cátion-ânior

e ânion-cátion apresentam picos de pequena amp Iitude eoscilações em torno do valor

unitário que no caso II revelam uma estrutura local melhor definida que em I. Por-

tanto a presença do efeito viscoso e do movimento browniano tem influência marcan-

te na estrutura local em distâncias pequenas. Isto que é confirmado pelo fator de

estrutura (cátion-ânion) que em I apresenta um máximo em 2,083 koe em I I em 2,279,

3,988 e 5,99 k o. Os fatores de estrutura para íons de mesma carga são praticamen-

te idênticos para I e II. As integrais das funções de distribuição radial mostram:

I?- que o efeito das diferentes cargas è perceptível até 1,7 (I) e 1,5 o-(ll), 2?-

na presença do efeito viscoso, um pequeno número de íons se aproxima muito mas em

1,17 os íons de sinais contrários se aglomeram. Portanto sem efeito viscoso, a es-

trutura local não difere da estrutura a grande distância mas há uma ordenação lo-

cal muitogrande na presença do efeito viscoso e do movimento browniano .

FAPESP - CNPq



C.3.14. [SIMULAÇÃO PE SOLUÇÕES ELETROL!T1CAS: INFLUENCIA DA VISCOSIDADE SOBRE AS

PROPRIEOAOES OEPENDENTES 00 TEHPO - Paulo R.B.Pe»issari, Lêo Pegrève -

FFCLRP-USP.

A viscosldade dos meios fluidos é um fator determinante na propagação das cor-
relações nas propriedades dependentes do tempo. Isto ê expressado, por exemplo, a-
traves da função de autocorrelação da velocidade normalizada (FAVN) e do coeflcieii
te de autodlfusão. Para se verificar qual é, exatamente, ts«.a influência em $o)ur

ções eletrof fticas, foram simulados sistemas contendo 5*» an ions e 5*» cations esfé-
ricos, de diâmetro 4,25 10"'° m através da dinâmica molecular (I) e da' dinâmica
browniana (II), na concentração I mo)/). A FAVN tende ao valor zero em 6,6 IO"12 s
para o sistema I e em 2,7 10**3 s para o sistema II. Isto indica a existência de
correlação em tempo muito maior para I que para o sistema II, onde desaparecem ra-
pidamente. Para tempos longos, a FAVN flutua em até 10% em torno de zero no caso
II e, no caso.l, mostra flutuações para valores positivos. Estes fatos Indicam que
UM coeficiente de autodifusão pode ser definido. As transformadas de Fourier das
FAVN mostram um pico largo em 1,075 10*2 $-| (sistema I) e em 7,23, Ü.63, I*.9
18,3*. 28,06 e 31,8 IO12 s'1 para o sistema II indicando a possibilidade de per-
turbar este si-tema nestas freqüências.Elas permitem definir os. tempos de relaxaçãc
que são relacionados com as várias forças restauradoras de modo que os vários pi-
cos do sistema II devem ser relacionados com as forças de curto alcance, coulombia
na, viscosa e o movimento brownieno. 0 coeficiente de autodifusão converge para õ
valor 1,11 10"* cif|2/s no sistema II e permanece indefinido no I. Isto ê coerente
pois o coeficiente de autodifusão é dependente de interações de curto alcance que
no sistema I, são sobrepujadas petas interações coulombianas e o movimento térmi-
co, não permitindo que a FAVN apresente convergência rápida e, consequentemente
o coeficiente de autodífusão. No sistema II o movimento browniano causado pelo soj
vente e a força frlecionai diminuem as correlações devidas as forças de curto ê
longo.alcance, originando a viscosidade e definindo um coeficiente de autodifusâo.

FAPESP - CNPq



C.2.15. C FORMALISM DE LAGRANGE-HAMILTON E A REACÍO QUÍMICA, 63 PARTE, Hilly
GUnter Engel (Faculdade Porto-Alegrense de Educação, Ciências e Le-
tras; Faculdade Porto-Alegrense de Ciências Contábeis e Administrati-
vas, Porto Alegre, RS).

Em comunicações anteriores, apresentadas em quatro Reuniões Anuais da SBPC
(1978 a 1981), bem como no I Simpósio Brasileiro de Química Teórica (1981), três
das quais já publicadas (An.Acad.brasil.Ciênc, 51_(2), 195 (1979); ibid. 52 (3),
437 (19."?); ibid. 54(1), 27 (1982)), a elaboração de um tratamento "lagrangeano-hia
miltoniano" para a reação química foi exposta. 0 presente trabalho prossegue
mencionada elaboração, em parte a aprofundando, em parte corrigindo algumas con-
clusões apresentadas por ocasião do I Simpósio Brasileiro supra mencionado: E mos
trado de um modo mais generalizado do que nos trabalhos anteriores que as lá defi
nidas inercias químicas de fato representam inercias "globais", nào "instantâ-
neas" e que, dentro deste contexto, a reaçác química pode ser encarada em anaIo
g1a com a lei de Ohm para a corrente elétrica. 0 modelo da 'reação única" para
inercias químicas instantâneas se revela como um caso "não conservative" e permi-
te a aplicação da assim chamada "equação de Lagrange de segunda espécie". Em con
clusão, são realizadas algumas considerações epistemolÓgicas mostrando que, pelo
menos no caso da reação química, existe uma ponte simplesentre "caráter dinâmi-
co" e "irreversibilidade", em contraste com as asserçoes radicais em contrário de
Frigogine.



C.2.16. I EXCITACAO DE ÁTOMOS ALCALINOS POR IMPACTO ELETRÔNICO, Car
los Eduardo Bielchowsky e Henrique G.P. Lins de Barros, Centro Bra
sileiro de Pesquisas Físicas - CBPF/CNPq.

A utilização,em Física Atômica, da aproximação de Glauber
possibilita levar em consideração todos os estados atômicos de for
ma aproximada. Porim as dificuldades numéricas que surgem quando
tratamos átomos com Z> 3 praticamente inviabiliza a sua utilização

Estudamos os processos de excitacão e + Átomo Alcalino (ex-
citações s-9 p e s-» s) utilizando a aproximação de Glauber e des-
crevendo os elétrons do caroço através de um potencial do tipo
Yukawa parametrizado.

Técnicas numéricas foram desenvolvidas tornando possTvel a
obtenção de seções de choque diferencial e total para diversos pro
cessos de excitacão da serie dos alcalinos.

A comparação dos resultados obtidos para e" + Li (ls2,2s)-#>
e + Li(ls , 2p) com aqueles obtidos por J. d'Albuquerque e Castro
(Tese de Mestrado, PUC-RJ, 1977) utilizando a mesma aproximação,
mas tratando explicitamente todos os elétrons atômicos, mostra que
o tratamento proposto descreve bem o processo.



C.2.17. I ÁTOMOS COM QUARKS LIVRES. A.C. Pavão (Departamento de Química Funda-
mental - UFPE).

* A teoria de gauge SU(3)xSU(2)xU(l) para as interações fortes e ele-
trofracas oferece uma descrição fenômenológica correta para as excitações ele-
mentares classificadas como quarks e leptons*. Na cromodinâmica quãntica, os
badrons são descritos pelas combinações do tripleto básico da cor que correspo£
dem aos estados singlete no grupo de transformações do SU(3). Se este grupo de
gauge é uma simetria exata da natureza, o tripleto da cor não poderia aparecer
no espectro físico. Entretanto, tanto o confinamunto da cor na Cromodinâmica
Quãntica? quanto a observação de cargas fracionárias na matéria do tipo l/3e 3

são ainda problemas sem solução conclusiva (teórica e experimental). A inves-
tigação de espécies coloridas envolve o conhecimento do comportamento de quarks
livres na matéria. Neste trabalho estudamos a afinidade de quarks pela matéria
nuclear^ com a formação de espécies atômicas com carga nuclear fracionárias do
tipo Zil/3 ou Z±2/3. A análise da estrutura eletrônica destas espécies mostra a
possibilidade deunmecanismo para a estabilização de pares quark-antiquark quan-
do associados a núcleos de átomos. Particularmente, calculamos as estruturas
eletrônicas dos sistemas Na+2/3, Na+l/3f Na, Na"

1/* e Na~2/3 através do método
SCF-UHF com base gaussiana contraída de 13s/8p para 6s/4p. A técnica dt fluo-
rescência ressonante com laser pode ser então empregada para a observação des-
tas espécies coloridas na matéria (em concentrações de até um átomo por cm 1)^ .
A transição eletrônica entre os dubletos ?S e 2p para o Na~"3 foi calculada em
9900 8.

l.\ R.D. Peccei, MPl-PAE/PTh 69/82 - outubro «2
2., D.B. Lichtenberg, Contemp. Phys. 22, 311 (1981)
3. ' G.S. La Rue et ai, Phys. Rev. Letters 4£, 967 (1981)
4. A. De Rújula et ai, Phys. Rev. D_U, 285 (1978)
5. W.M. Fairbank Jr., PhD Thesis, Stanford (1974)



c i M 8 1 VARIAÇXO DA CONSTANTE ELÁSTICA DA LIGAÇÃO C=C COM O COMPRIMENTO DA

CADEIA DE UM POLIENO

M. Fracastoro-Decker e R.M. Couto (Instituto de Física, Universida-
de Estadual de Campinas)

*••'

Experiincias de espectroscopia Raman em polienos conjugados de comprimento di-

ferente mostram que a freqüência de vibração da ligação dupla de dois carbonos

diminue a medida que aumenta o comprimento da cadeia. Isso corresponde a uma

diminuição da constante elástica de tal ligação dupla quando o tamanho da cade-

ia aumenta. Nos procuramos entender este fenômeno com base no modelo de Kuhn,

que descreve os elétrons 11 que constituem uma das duas ligações entre dois car-

bonos (a outra sendo feita por elétrons<y). Tais elétrons ft encontram-se num

potencial de tipo senoidai, cujos mínimos correspondem aos centros das ligações

duplas e os máximos aos centros das ligações simples entre os átomos de C.

Usando por simplicidade o modelo de Kronig-Penney para um potencial deste tipo,

mostramos que o aumento do tamanho da cadeia tem, sobre os elétrons K , o mesmo

efeito de uma diminuição da amplitude de oscilação do potencial. Como essa am-

plitude está relacionada com a diferença entre o caráter duplo e simples da li-

gação entre dois carbonos, concluimos que o enfraquecimento da constante elásti-

ca C=C com o aumento da cadeia de um polieno observado experimentalmente pode

ser explicado usando argumentos simples de mecânica quintica.



ptiMi í INTERAÇÕES DA ÃGOA EM BIOMOLÉOJLAS. Sergio Mascarenhas, U b . de Bio-
física e Dosimetria, Inst. de Física e Química de S.Carlos, USP, S.
Carlos, SPr 13.360.
As interações da água en biomoléculas podem ser da maior importância

_ __ .._ hidrataçao
obtidas con micro-balança de quartzo desenvolvida em S.Carlos (Pires e Mascare-
nhas)v ou por técnicas de PTE (pressão-termo-estimulada) também introduzida por
nosso grupo (CeIaschi e Mascarenhas). Efeitos de armazenamento de polarização ai
biopolímeros através da água ligada determinam o chamado estado de Bioeletre-™
to, um efeito originalmente investigado em nosso grupo (MascarenhaB, 1980) e
que evidencia a importância de efeitos elétricos em fenômenos biológicos. Mais
recentemente investigações com técnicas de NMR pulsado permitiram a investiga-
ção a investigação da água ligada na insulina (Sanches, Donoso, Mascarenhas e

conjunção com simulações
te Cario como no caso da água no icido violúrico e na lizozima (MaBcarenhas e
Ouuchic, 1983). Outros estudos teóricos referem-se, ao estado de bioeletreto en
q u f r * t i n * (Blaisten-Barojas, Mascarenhas) através de técnicas de estatística
qiíântica. Estão em andamento estudos (Sanches e Mascarenhas) para investigar o
papel da água em efeitos aloctéricos na hemoglobina.
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SANCHES, R.; DONOSO, J.P.: MASCARENHAS, S.; PANEPUCCI, H. - Variação do tempo de
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vidas por insulina em pó em função do grau de hidrataçao da amostra.
Ci. e Cultura, 359 Reun.Anual SPPC - ref. 03-G.1.13 - 1983).

BLAISTEN-BAROJAS, E.4 MASCARENHAS, S. - A correlated walk model for thermally
stimulated depolarization currents in «-keratin. J.Chem.Phys.76(11) ;
5643-5, Jun. 1982. "~̂

MASCARENHAS, S. & ONUCHIC, J.N. - Bound-water in biomolecules: A Monte Carlo
simulation of the bifurcated hidrogen bond in violuric acid monohydra
te. An.Acad.Bras.Ciên.52(2); 165-72, jun. 1983.

MASCARENHAS, S. - Bioelectrets: electrets in biomaterials and biopolymers
In: SESSLER, G.M. ed Electrets. New York, Springer-Verlag, 1979, p.
321-346. (Topics in Applied Physics, v.33).

Patrocinio do CNPq, FAPESP e FINEP.



CICLOBUTADIENOS SUBSTITUÍDOS: ESTABILIDADES E ESTRUTURAS.

Ira M. Brinn (Instituto de Química - UFRJ)

0 ciclobutadieno tem sido um composto de grande interes

se teórico desde o desenvolvimento da teoria de Aromaticidade. Ele

é normalmente preparado fotoqulmicamente oorém muito instável, dis-

sociado quando irradiado e dimerizado quando aquecido. Todavia devido

a suaimportância teórica, seria de interesse sinterizar compostos se

•elhantes mas mais estáveis. Sugere-se que ciclo butadienos disubs

tituldos com halogêniOB são candidatos para preparação.

Cálculos CNDO/2-FORCE foram empregados para calcular es

tabilidades relativas dos àifluorociclobutadienos. Conclui-se de

oue a ordem de estabilidade seria 1,3-difluorociclobutadieno >1,4-

>1,2 e que estes catqaostos são menos susceptíveis de tUrerização do. que o pró-

prio ciclobutadieno. Também conclui-se de que a dimerização é exo-

termica enquanto a dissociação é endotérmica, e de que a forma para

mais estável (no estado fundamental) é retangular, concordando com

ambos resultados experimentais e outros cálculos teóricos.

(CNPq, CEPG-UFRJ).



C.3.2. I UH ESTUDO TEÓRICO DAS RELAÇÕES ESTRUTURA-ATIVIDADE EH SULFONAHIDAS,

Alberto N. Senapeschi, El son Longo, Ualdemir G. Ferreira, Shie C.Fang

e Dorival H. Hi Hani (Universidade Federal de São Carlos).

As sulfonamidas são fármacos extensivamente utilizados para o tratamento de

infecções bacterianas. Em trabalhos anteriores, estudou-se alguns aspectos con

formacionais e eletrônicos de sulfonamidas (Yoshioka et aj^, 355 Reunião Anual da

SBPC (1983) e Longo e£a^, Ciência e Cultura, submetido à publicação, (1983)).En

tretanto, não foram obtidos parâmetros eletrônicos que permitissem correlações

melnores com a atividade dessas drogas. Pretende-se obter os mínimos conforma-

cionais para uma série dessas drogas, com atividades diferentes, objetivando bus_

car a correlação entre estrutura e atividade das mesmas. 0 presente trabalho

visa a análise conformacional de duas dessas drogas, através da obtenção dos res

pectivos mapas de isoenergia. As duas drogas estudadas foram a benzenosulfona-

mida e a 1-cloro-2-piridinilbenzenosulfonamida. Para os cálculos quinticos utj_

lizou-se o método CNDO/2 elaborado por Pople et al^J. Chem. Phys., 43-.S129-S-151

(1965)). Para completar o mapa de isoenergia foram interpolados pontos valendo-

-se de um programa de interpretação polinomial â duas variáveis (Hillani et ai,

il Jornadas Latinoameri canas de Matemática Aplicada, submetido (1983))' Os re-

sultados, assim obtidos, mostraram para a primeira molécula dois mínimos a (5 ,

78°) e (115°, 90°), com uma barreira de 11,8 kcal entre eles, o que permite ca-

racterizar a molécula com uma estrutura praticamente rígida no primeiro. Para a

segunda molécula, obteve-se um único mínimo a (90°, 120°). Observou-se assim,

uma diferença conformacional entre ambas as drogas, o que poderia explicar a di-

ferença de atividade entre as mesmas. Para a obtenção desses mínimos as molécu

Ias foram tratadas como dois rotores rígidos simultâneos. Uma proposta para o

mecanismo de ação da benzosulfonamida isoladamente havia sido discutida no trata

lho de Longo e£ a_l_, cujos resultados teóricos vieram a corroborar os mecanismos

propostos. (FAPESP).



l W a O S TtfmCOS PAHA A AtfD tATALÍTlCA DA a-OUIIOTIHPSllU.

Fulvla M.L.Í. SteMto (Departamento de Qufmlca, Universidade Federal

de São Carlos), Ricardo C. Ferreira (Centro Brasileiro de Pesquisas

Físicas) e Orlando Tapia (SLU, Suécia)

Foi estudado, através do método ISCRF. um modelo para o mecanismo de ação ca

talftlca da oqutmotripsina (enzlmajitgestiva). Tal mecanismo consiste no ata"

que nucteofTHco do átomo 0 y da Ser 195 da enzima no átomo de carbono carbonTU-

co do substrato (peptldio, ester ou amina), com a formação de um acil-enzima. Es

te ê a s««uir hidroiisado, numa etapa de desacilaçio inversa S anterior, regene"

rmào a enzima livre e formando os produtos da reação. Participam ainda deste

mecafttsmo os outros dois aminoácidos do centro ativo da enzima (His 57 e Asp 102)

0 modelo proposto compreende as duas etapas do mecanismo (acilação e desacl-

lacio) e os resultados calculados reproduzem qualitativamente resultados experi-

NMttais. (Apoio financeiro parcial CNPq).



>3*4' ! UM ESTUDO SEMI-EMPlRICO (CNUO/2.M1NDO3) DK DERIVADOS ÜA NITROAN1L1NA
E SUAS PROPRIEDADES EDULCORANTES, Orlando Robert... Neto* (Instituto
de Química, USP, Caixa Postal 20780, SP, 01498, SP e Fernando Rei
Ornei Ias (Instituto de Kstudos Avançados,FTE-CTA, Caixa Postal 6Ü<»4,

Sà.> (use tios Campos,122OO-SP)

0 alto consumo de açúcar pela população pode causar efeitos nocivos

â saúde como as cáries dentárias c obesidade. A busca de um material >int<ui

I'Ú, não-tóxico, nâo-nutruivo, e que possa servir como estimulante do paladar

doce, e que não afete o metabolismo e então de grande importância. Neste paî

ticular, a compreensão Uo mecanismo de interação de uma substância doce (edul

corante) com o receptor deve portanto desempenhar papel central no planejamen

to de novos adoçantes.

Dentro desse objetivo iniriamos uma análise sistemática da correia

ção entre a sensação do palndar doce v propriedades eletrônicas e estruturais

dos edulcorantes com um ostudo exploratório envolvendo a classe das nitroani

linas substituídas (X«H,F,CV, OH.OCH, Kto,OC'H(CHn), ,0(<:il.. ) CH, ,f:, H,,C,H7 usando

os métodos semi-emplricos CNDO/2 e M1NUU). Di-iiriniunraos conformações prefer^

das, densidades eletrônicas e momentos de dipolo. Contrariamente ã hipótese

de Shallenberger e Acree (Nature, 2_U>, 48U, 1967),os resultados obtidos com a

densidade eletrônica indicam a impossibilidade de tormação de pontes de hi_

drogênio envolvendo o átomo de hidrogênio lidado ao anel benzenico e vizinho

ao grupo nitro. No estudo conformacional verificamos >|IK- a planaridade do >;ru

po ami no com o anel ê bastante favorável. Isso acontecendo t> sistema apreseii

taria dois centros, um eletrófilo e outro nuclcófilo livres para inti-ratão

com o receptor. Para moléculas com a mesma distribuiçán de i-ar̂ u no anel vi ri

ficamos que a intensidade do sabor doce cresce com a polari /.abi I idade c- a h_i_

drofobicidade do substituinte, indicando que as fori;js Ue dispersão devem ter

papel importante na interação edulcorante-receptor.

+ Bolsista do CNPq



ATIVIDADE CANCERÍGENA DE AFLATOXINAS

Luci M. Viana (Instituto dt* Química, Grupo de Pesquisa

em Química de Produtos Naturais. Universidade Federal

Fluminense)

As aflatoxinas são potentes hepatocaacertgenos que pos

suem atividade cancerígena 10 superior aos hidrocarbonetos poH

cíclicos aromâticos. Quando ocorre a contaminação de alimentos por

bolor (fungos "aspergi1lus flavus"), a aflatoxina B está sempre

presente e esta substância é a mais cancerígena de todas as aflato

xinas conhecidas /Wogan et ai, Ann. M. Y. Acad. Sei. USA, l74, 623

(1970)/. Até o momento muito pouco é conhecido sobre os fatores que

determinam a atividade cancorfi\ena das aflatoxinas. Dessa forma, »

tilizamos o método HAM/3 semi-empírico /Asbrina et ai, Cliem. Phys.

Letters 6_£,411 (1979)/ para determinar quais as posições da molécu

Ia mais susceptíveis às transições triplete, bem como os níveis de

energia dos orbitais de fronteira. No caso da aflatoxina B , os re

sultados sugerem que 90Z das transições triplete ocorre* entre os

orbitais HOKO(i) > LUMO(i) e também que os anéis da molécula

(parte central) análogos aos da cumarina parecem desempenhar um pa

pel importante na atividade biológica dessas drogas. Espera-se que

os cálculos de orbital molecular de aflatoxinas cancerígenas e anã

logas não carcinogênicas possam, comparativamente, elucidar alguns

aspectos da atividade hepatocancerigen*. (UFF, CNPq, UNESCO/UNUP).



BA TWWSKÍD EB FRSE SOLIDOFLUIDO DB BICNMAS DE FCSFCUPl-

DXG6: W MODELO PARA Uf\ 10BM11JV BIOLÓGICA, Guillermo G. Cabrera e

Alzira M. Stein Barana (instituto de Físico "Gleb Wataghin", Univer-

sidade Estadual de Campinas).

A l e d t i n a (EPPC) constitui-se nun das fosfolipídios mais abundantes nas cé-

lulas animal e vegetal. Ela caracteriza-se pela presença de duas caudas de hidro-

carbonetos con fortes interações hidrofcbicas quando postas em contato- oca a água

Esse fato favorece a formação de una estrutura laminar múltipla cem bicamadas su-

cessivas de l ipidlos entre duas interfaces de água. Quando a temperatura ê varia-

da em tomo de una certa temperatura TH (314°c para DPPC) esse sistema apresenta

una transição de fase sólido-fluído cem relevância no estudo da permeabilidade de

ia aambrana biológica. Ha chamada fase solida as ""^^niiaw de ijpfdio ftfrã? loca

lixadas perpendicularmente â interface nun estado internamente ordenado (estado

"trans") formando una rede triangular bidimensional. Na fase fluida as i

estão internamente desordenadas cem isomerismo rot acionai, apresentando configura

çces "gauche" it), sendo que a ordem posicionai já não mais existe . MubUamus po-

que a contribuição da deserdem posicionai no calor latente ê pequena quando

aparada cem outros graus de liberdade, e pode portanto, ser negligenciada. Assu-
mimos então que as cadeias de hidrocarbonetos permanecem na rede triangular mea

para temperaturas acima do ponto de fusão TM. A Mecânica Estatística deste s is te-

ma é formulada na base de un modelo de dois estados, o que leva de maneira natu -

ral a estudar o modelo de Ising para spin 1/2 cem campo aplicado. Em contraste

cem o caso magnético, un dos estados é altamente degenerado o que da origem ã un

campo magnético dependente da temperatura. Sobre determinadas ccndiçces este modj

Io fornece una transição de fase de primeira ordem cem un calor latente i«non\aAr

Uwmdo o método d» variação de "clusters" desenvolvido por Kikuchi ( J. Chan.
Phys. 60, 1071 (1974))calculamos as várias grandezas termodinâmicas, cemo energia
livre, calor específico e calor latente. (CNPq).



c-3-7- j SURGIMENTO DE MATÉRIA VIVA A LU2 DO 6RUP0 DE RENORMALI-
ZAÇAO, Constantino TSALLIS e Ricardo FERREIRA (Centro
Brasileiro de Pesquisas FTsicas/CNPq, Rio de Janeiro).

Das estapas prebiõticas (imediatamente anteriores ã apa-

rição da vida), uma das mais importantes foi o surgimento da maté-

ria com codificação auto-replicãwel. E conhecido que na Terra esta

matéria apresenta-se na forma de polímeros de DNA, RNA, proteínas,

etc. Especulamos que o crescimento destes polímeros a partir de

fragmentos pequenos (monômeros, dímeros, trímeros, etc) tenha sido

cataiizado através de fragmentos semelhantes com seqüência (códi-

go) complementar. Os fragmentos e seus complementos interagem, fa-

vorecendo o crescimento de moléculas codificadas, através de um

) certo número de ligações químicas caracterizadas por constantes de

ligação K. Formulamos um modelo simplificado deste processo, e u U

lizamos a técnica do Grupo de Renormaiizacao para discuti-lo. Obte

nnos um valor crítico K (ponto fixo instável) que separa duas re-

giões: (a) 0 * K •» K corresponde ao nio oie.icime.nto do polímero au-

to-repl icávei; (b) K>K corresponde ao cxe.icime.nto deste polTmerc.



"UM MODELO TARA INTFRACÕFS Dr NATUREZA MOI.ECtII.AP NAS

MISTURAS LfOÜIDAS AGUA-FTANOL. ACW-ACTDO /CfTICO"

Maria Matos e L.C.Scavarda do Carmo
(Depto.de Física - PUC/RJ)

Desenvolveu-se uma análise fenomenolóqica paro o estudo da den

sidade de algumas misturas líquidas binarias que apresentam conhe

cidamente evidências experimentais da cxir.tência de interações de

natureza molecular como azeotropia r comportamento anômalo da den

sidade etn função da concentrarão. Lstudou-se em particular as mis

turas água-etanol e âgua-ácido acético pntre os limites O e 100%

de concentração do coluto. O modelo proposto barria-se na hipótese

de Iicar6es solvent.—soluto ?*>splvel mente através de pontes de hi

drogênio. Sunõe-se rue a variação dr volume por molécula ligada é

independente da concentração nermitindo d^ssa forma uma estimativa

para aquela variação. Os resultados preliminares sugerem mais de

um tipo distinto de ligação.



3.1J RBCaff I»Eim«BS « Ttg M C » CP lOtaTOE PfflMTM.

JOH A. PCPIE - BPMneir GP asas iK - CM&xsB-miai unvrasm
ABSTRACT

Quantum mechanical methods far ttm location and characterization of

rearxangsaant and ottier transition structuras as» reviewed. Activation barriers
are show to be sensitive to inclusion of polarixatlon basis functions and
electron ooeralatian. Application to the 1,2-shlft rearrangement vinylidene -»
acetylene is rtianaiswi in sons detail. Sinilar properties of the ethylene -
ethylidene surface are described together with features relating to the thermal
dissociation into acetylene and hydrogen, lhe possibility of 1,2-shlft rear-
rantjewenf to structures with abnormal valency Is exanined for the whole series

of molecules HmABHn «here A and B are first row atom (C to P). lhe existence

of a number of ylid-type molecules of this sort is predicted.



P.4.1. I COUDUTIVTDADE ORGÍNICA: SOLITONS? P0LAR0N5?

Celso Pinto de Melo (DeptV de Física - Univ. Federal de Pernambuco)

O mecanismo da condutividade orgânica ainda nao é bem compreendido.

Progresso na área começou após a sugestão de Little (1960), de que moléculas or

gânicas constituídas por grupos cromóforos substituídos lateralmente em uma ca-

deia conjugada poderiam apresentar supercondutividade ã temperatura ambiente. A

descoberta posterior de que o trans-poliacetileno, (CH) , por efeito da adição

de impurezas, tinha sua condutividade elétrica variada em várias ordens de gran

deza, atingindo níveis metálicos, levou ã proposta de um mecanismo radicalmente

novo para a condutividade orgânica - solitons. Recentemente, contudo, foi demon

trado que sistemas como o poliparafenileno, que não podem abrigar soli tons, ten

propriedades semelhantes. Para esses sistemas, um mecanismo alternativo - pola-

rons - foi proposto.

Neste trabalho, analisamos as diferentes técnicas de química teóri-

ca a disposição para a investigação da estrutura eletrônica desses sistemas. A

conjugação de modelos simples para as interações eletrônicas, como o Huclcel.con

técnicas tonadas da Física do Estado Sólido, como o uso de Funções de Transfe-

rência, permite a análise da estrutura eletrônica dos sistemas puros e com de-

feitos. Por outro lado, algumas das propriedades eletrônicas dos polímeros infj

nitos podem ser inferidas a partir de cálculos em cadeias finitas corresponden-

tes.
Métodos semi-empíricos típicos de cálculos moleculares, por sua vez

podeis ter estendidos para a determinação da estrutura de bandas de polímeros.

Finalmente, o Método da Matriz Densidade, recentemente desenvolvido para o tra-
tamento de interações eletrônicas localizadas em sistemas extensos, aparece co-
mo promissor para, pela primtira ves, permitir o tratamtnto^de defeitos em po-
límeros a ux nível adequado do ponto de vista da química quânLíca.

- FINEP)



C-4>1- I UM ESTUDO AB-INITIO DO lON-MOLÊCULA (BeH)* NO ESTADO A1;:*,
Fernando Rei Ornellas (Instituto de Estudos Avançados,FTE-CTA,

Caixa Postal 6044, São José dos Campos, 12200, SP

Complementando estudos anteriores [1-3] que temos realizado sobre o

íon-molécula (BeH) reportamos aqui um estudo ab-initio (interação de configu

rações) sobre o seu primeiro estado excitado AlJ:+. Usando uma base molecuj ir

composta por 60 funções (22o, 14n, 56) geramos um total de 1857 funções de con

figurações, que além das 1321 excitações simples e duplas geradas da configura

ção Io" 2o', contêm também 537 excitações triplas e quádruplas geradas como ex

citações simples e duplas a partir de outras sete referências. Com c.sa função

de onda calculamos a energia como uma função da distância internuclear. Devido

â inclusão de excitações triplas e quádruplas a curva de potencial obtida ago

ra é de qualidade muito superior â calculada anteriormente 11]. Usando esse po

tencial resolvemos a equação radial para u movimento vibracional dos núcleos

e obtivemos um total de 26 níveis vibracionais. Além disso calculamos a fun

çao momento de dipolo e com ela computámos as probabilidades de transições ra

diativas entre os diferentes estados rovibracionais, os tempos de vida e os mo

raentos dipolares médios para todos os estados vibracionais.

[1] F.R.Ornellas, J.Phys. B.At.Mol.Phys., 15 (1982) 1977

[2] F.R.Ornellas, J.Mol. Struct. (THEOCHEM), 92 (1983) 337

[3] F.R.Ornellas, W.C.Stwalley e W.T.Zemkc, J.Chetn. Phys. (no prelo)



C.4.2. j ESPECTRO DE IONIZACAO E EXCITACAO DA BORAZINA
Sylvio Canuto (Departamento de Física, Universidade Federal de
Pernambuco).

Os espectros de ionização e excitação da borazina (B,N,Hg) são in-
vestigados teoricamente. Do lado da ionização, os resultados não corroboram a
idéia do modelo de partículas independentes, apresentando importantes efeitos
de muitos corpos, tornando uma interpretação i Ia Koopmans questionável, mesmo
qualitativamente. No que se refere a excitação, os resultados não suportam o
pensamento tradicional de semelhança entre as bandas n-n* da borazina e benze-
no.



C.4.3. T " 0 EFEITO OE PARA-SUBSTITUINTES EM ACETOFENONAE BENZALDEIDO NAS ENER
GIAS DE EXCITAÇAO TRIPLETE"
Alberto dos Santos Marques (Fundação Universidade do Amazonas - Deptode QuTmicaj
Chhiu-Tsu Lin (UNICAMP - Instituto de Química) J

(1 2)

Atravis de estudos experimentais v ' 'da fotofisica do benzaldeido (I) e
acetofenona (II), concluiu-se que os estados de menor energia singlete e triple
.te são (nu*). A inclusão de grupos doadores de elétron na posição "para" de (I)
e (II) tais como: F < CH, < OCH, - conforme ordem - provoca a gradual inversão

* (3)do estado de menor energia triplete passando de (r»TT*) para (nn ) v '.
• Foram feitos cálculos com o método semi empírico de orbitais moleculares
iHAM/3 para essas moléculas substituídas ou não de energia de ionização, energi-
1 as de excitação singlete e triplete utilizando interações de configuração. A or
|dem das energias de ionização HAM/3 para (I) e (II) é: (n, F, n, It). As medidas
(experimentais não apresentam informações sobre o orbital (n). As energias de ex
jcitação HAM/3 estão de acordo com os resultados experimentais.
I Concluímos que o método HAM/3 fornece bons cálculos para esses tipos de
!moléculas e em particular de energias de excitação triplete, o que o qualifica
:como ferramenta auxiliar nos estudos da fotofisica de moléculas semelhantes.
j (1) Goodman, L.; Koyomagi, M.; Mol. Photochem; 4(3), 369 (1972).
; (2) Lin, C. T.; Souto, M. A.; Chem. Phys; H O ) , 129, (1976).

(3) Cheng, T. H.; Hirota, N.; Mol. Phys.; 27(2), 281, (1974).

Agradecimentos: Fundação Universidade do Amazonas
CNPq



p.4.2.|A LIGAÇÃO METAL-METAL E SEUS PROBLEMAS, Paulo Corrêa de
— 1 — — «Mello (Departamento de Química da Pontifícia Universidade

Católica do Rio de Janeiro).

O estudo dos compostos com ligação metal-metal vem aumentando

consideravelmente nos últimos dez anos, em parte devido aos novos

métodos de síntese e também ao desenvolvimento de novos métodos teó

ricos. A ligação metal-metal ainda não c bem compreendida, embora

possa ser determinada com uma certa segurança para alguns compostos,

para outros esta evidência não seja tão clara e às vezes até mesmo
2- 4-duvidosa. Estudos de compostos do tipo Re2Clfi e MO-C1Q , por exem

pio, não têm apresentado dificuldades teóricas e experimentais maio

res na determinação da ligação metal-metal do tipo M=M . Outros ti-

pos de compostos, como os carboxilatos de cromo, por exemplo, mos-

tram uma região larga de excesso de densidade eletrônica fora do e£

xo de ligação Cr-Cr e uma área deficiente de elétrons ao longo des-

te eixo, além de um "quase paramagnetismo" o que não condiz com o

tipo de ligação CrsCr proposta. Os diversos cálculos feitos em tais

sistemas de cromo, assim como a explicação de espectros (visível,

ESCA, etc.) de seus compostos têm se mostrado difíceis tanto nas

suas realizações como nas suas interpretações respectivamente. Os

tipos de ligantes parecem ser cruciais na formação da ligação

Cr-Cr assim como na grande variação única das distâncias Cr-Cr.

Outros exemplos de determinações experimentais da densidade

eletrônica em compostos tais como Mn_(CO)10, lt'c(co) Cj-H,.)!, não

mostram um acúmulo suficiente de elétrons uc longo do oixo do liga-

ção metal-metal que justifique uma ligação motai-metu1.

Não há dúvida que o estudo da ligação mctal-motal »' urn d cs a —

fio tanto teórico como experimental. (CNP<j, FlN!;p) .



C.4.4. I MECANISMO CINtMCO DA INTERACT) DA AGUA COM MgO. El son Longo. Celso

V. Santilii (Universidade Federal de São Carlos), José A. VareUa

(Instituto de Química de Araraquara) e Alberto Nlcodemo Senapeschi

(Universidade Federal de São Carlos).

A literatura sobre os estudos da influência da água na velocidade de sinte-

rizaçio do MgO é escassa. Os resultados experimentais mostram que, ã baixas pres^

soes, a sinterização do MgO é proporcional a PH Q e, ã «Itas pressões, Pjj Q. A

fim de contribuir com a elucidação do mecanismo, foram realizados cálculos quân-

ticos, utilizando-se do método CNDO/2. Resultados teóricos indicam que a água é

adsorvida quimlcemente pela superfície do MgO. Esta água decompõe-se formando

vacâncias mono e diprotonadas e os respectivos hidróxidos, MgOH e Mg(0H)2. Estes

resultados têm respaldo em trabalhos experimentais e conduzem a proposição de

dois mecanismos:

a) para baixas pressões de vapor de água:

MgO(cristal) • HiO - VMg • Mg(OH), em que: [vMg] a pJ'J

b) para altas pressões de vapor de água:

MgO (cristal) • 3H20 •* VMg • Mg(OH) • Mg(0H)2, em que

Os mecanismos foram estruturados considerando-se o cristal de MgO como uma

supermolêcula (MgO)jMg, e a partir dos cálculos da interação com a água, obten-

do- se os resultados para a formação da vacância de magnésio:

I) interagindo com uma molécula de água:

(MgO)sMg.H2O •* (MgO)jH ... MgOH AE • 88,6 kJ/mol

It) interagindo com duas moléculas de água:

(Mg0)}Mg.2Hz0 * (MgO)32H ... Mg(0H)2 AE - 47,3 U/mol

III) interagindo com três moléculas de água:

(Mg0)3Mg.3H20 -> (MgO)}2H ... Ng(0H)2.H20 AE - 76,2 kJ/mol

IV) sem interação com a água:

(MgO)3Mg - (MgO)3 -..Mg AE - 261 kJ/mol

(FAPESP)



:.4.5. I ACIDEZ DE MOLÉCULAS BIFUNCIONAIS NO PRIMEIRO ESTADO

TADO SINGLETE. 3-(2-HIDROXIFENIL)-5-METIL-A2-l,2,4-OXADIAZOLINA E 3

-(2-HIDROXIFENIL)-5-METIL-l,2,4-OXADIAZOLA.

Ana M- G. Pereira e Ira Mark Brinn (Instituto de Química - UFRJ)

Os compostos.do titulo são ambos ácidos bifuncionais,

tendo os grupos hidroxifenila e nitrogênios piridinais. Porém espec

tros de emissão são bem diferentes e há uma diferença ainda maior no

espectro de emissão do comoosto muito estudado, 2-(2'-hidroxifenil)-

benzoxazola. Por exemplo, enouanto a benzoxazola acima cit.ida mos-

tra duas bandas em solvente polar e uma banda em solvent o a., 'ar, a

oxadiazola do título tem uma banda «íir solvente polar e duas bandas

em solventes apolares. (A oxadiazolina tem duas bandas em ambos os

casos. Cálculos CNDO/2, além de argumentos da teoria de ligação de

Valencia, foram empreoados para explicar estas descrepâncias aparen

tes. As bandas são atribuídas âs duas formas das moléculas ("aber-

ta" e "fechada") e a energia do estado fundamental de cada forma ca]

culada para cada composto. Calcula-se òe oue a benzoxazola favore-

ceu a forma "fechada" mais do que a oxadiazolina o a oxodinxola. >r

tanto a nrimeira só node ser nberta nor solventes polares »;ue t.f-m

poderes de solvatarão. Em contra partida, a oxadiazola norr.almr-r.te

tem a foriria aberta, so permitindo "fechar" uma fração d.̂fi riol

eir. solventes andares. (CNPo, CAPES, FINEP, CEPG-UFRJ) .



C-4-6-u ' £STHUTUfii. HOLECUULK DE £-DICETOKAS

Maria Cristina Rodrigues da Silvt '• Marco Antonio Chaer
Kascimento (Instituto de íiuíndca, Jepartamento de J?isi-
co-Química, Universidade Federal do Bio de Janeiro)

Dentre os composto6 que apresentam ligação hidrogênio intramo
lecuier, as fj-dicetonae e seus «L derivados destacam-se pelo va-
lor relativamente alto da energia de ligação. Uoa dae caracterijs
tic as interessantes destes compostos é o deslocamento químico do
próton da ligação hidrogênio (&-16 ppm). O objetivo principal do
nosso estudo é tentar explicar este alto valor de £. Ho entanto,
consultada a literatura, descobre-se que nem mesmo a geometria
do membro mais simples de série (malonaldeido) este ben estabel£
cida. ístudos de raio-X e difração de elétrons contradizem-se,
concluindo ora por usie cimetrit Ccf ore por uma simetria C£v. R^
centenente, BROWX (J. AJL. Chet. S o e , ^ , 5^9? (197?)) medix. c
potencial de ionização (FI) dos elétrons Ic do oxigêr.ic part c
calonaldeido, obtendo U D pico largo que, por des*convcl\içio, deu
orire- à dois picos, de diferentes intensidades, separados por
1,5^ eV. Zstc resultado indica usa estrutura C . Kesta coiaunica-
ç&i, iipreser.tac.ci ot reru!tr>u;'r de cálculo? doe PI dos átomos de
oxigênio par& diXerer.t^i ^on.otrim ;7-o;üftas CCP e "- ) para o
taloaaldeláo. Cs cLlcuj.cs. ÍOICE. vculizuiu- _;L r.íve! K&rtree-Icck
utilizando uma base do tipo ndouble-zet&". CE retultadoc mostras,
que, enquanto as estruturas C,, apresentam valor de PI 10 eV acî
ms. do experimental, 86 estruturas C apresentam 71 que diferem
c* l,f s 2%C eV do rer.ultndo experimental. Part 8f er^ruturac Ce
& diferença entre os FI dos átomos de oxigênio situa-te entre
1,1 c I,? eV, eir boa ceordo com o resultado experimental. ( j



C.4.7. I MODIFICAÇÕES K APLICAÇÕES DE UM-MODELO DE CARGA PUNTUAL (MCP) PARA

MOLÉCULAS POLIATOMICAS SIMPLES

Rogério Custodio (Instituto de Química - UNICAMP)/FAPESP

Takahata, Schnuelle e Parr [1] observaram que o cálculo de ângulos de liga-

ção pode ser realizado através das seguintes condições: a) átomos externos são

preenchidos coa elétrons do átomo central até regra do octeto ser satisfeita

pelos primeiros; b) interações coulombicas entre carga efetiva puntual dos áto

•os externos com centro de carga dos orbitais híbridos do átomo central; c)

grau de hibridizaçáo constante com alteração dos ângulos de ligação. Modifica-

mos o método através das seguintes considerações: a) a saída de cada elétron

do átomo central resultará na saída de um elétron do átomo externo e estes se-

rão colocados entre os dois átomos: b) o n9 de elétrons que deverão sair do áto

mo central deverão obedecer a complementação da camada de Valencia do átomo ex

terno através da regra do octeto; c) posição dos elétrons de ligação é determi-

nada por relação entre eietronegatividades dos átomos ligados; d) todas as in-

terações coulombicas são consideradas e e) alteração do grau de hibridização com

ângulo de ligação. As conseqüências destas modificações aâo: a) melhoria dos ân-

gulos calculados e b) possibilidade de partição da energia potencial em termos

que permitem análise dos fatores que alteram a geometria molecular. Exemplos:

d exper. 0 original (TSP-MCP) Q modificado (MCP)

HCF 102 101 102

C102 118 122 116

[1] Y.Takahata, G.W.Schnuelle and R.G.Parr, J.Amer.Chem.Soc. 93. 784 (1971).



P.5.1. IESTUDO DAS TMTERAÇBCS HTPEKPTfJAS. ESTRUTURA ELETRÔNICA E

DENSIDADES RADIAIS NOS SULFET03 DE FERRO USANDO-SE A ES

PECTROSCOPIA tlSsSBAUER E O MODELO DE LSPAUIAMENTO MÚLTI-

PLO Xo.

Carlton A. Taft - CBPF

a) - Sulfetos de ferro: semicondutores minerais, metais, iso-

lantes, proteínas, plantas, sistemas unidimencionais, cê

lulas-baterias, etc;

b) - Estudo dos efeitos Je covalência nas interações hiperfi-
^ n

nas através da Espectroscopia itossbauer;

c) - Modelo de espalhanento múltiplo na aproximação Xo - apli^

cação às moléculas dos culfetos de ferro (II), (III) e

(IV). Determinação da estrutura eletrônica. Cálculos das

densidades de carga e spin rio núcleo, momentos Magnéticos

transições eletrônicas, contribuições 4n, terrao de conta-

to de Fermi, o deslocamento isoracrieo, as populações 3d

e 4s e parâmetros do campo cristalino.



\ CUHDLATXU PJJUL O CÁLCULO SI SOtGIAS 9
ttAJBIÇlO m 1XHL Cl.IUrco Antonio Chaar Iascimemto<Lm±
tituto da Çalaiem da URJ,Depto.de Fíeico-^uimica),

lasta coaramieação examina-se a aproximação B. cumulativa
o eáleulo da energias da transição,ueaado fuaçoaa de onda ob
aa alrel Cl.Coatrariaaante à aproxiaação ̂  de Gerahaa e
( Iat.J.QuaatuB Chea.,2,751(1968) ),AB «proxiaação ^ cuau

LatiTa, todos os elenentos da aatria Cl são calculados,
Coao molécula teata escolhemos o 1,3 trams-butadieao po£

lua: a) exiatem cálculos de alta qualidade diaponíveia para compa»
ão ; o) seado ela o primeiro membro de uma impxtamte serie de

emm«mtoa,um resultado positivo sugeriria a aplicação do método pa.
os membros secoiates da sárie da polienos lineares alternados.

Os resultados obtidos indicam que as energias de transi-
fão obtidaa são comparáyeis às obtidas ec nível Cl completo.Hesmo

erros de trumcamento de lmhartree, a diferença entre as ener»
as de transição obtidaa pelo processo cumulativo e as obtidas
Cl completo é menor do que O,leV (CNPq),



c -5 .2 . : Excrmçfc POR IMPACTO n£raGNico DOS QUVTRO PRIMEIROS ESTADOS
i !
: DOS DO KRIPTCNIO, Gilda D. Meneses e Fernando J . da Paixão, ( I n s t i t u •
' i

i to de física. Universidade Estadual de Canpinas). '
i
| A teoria de muitos corpos em primeira ordem CDCl) de Csanak e t ai (Adv.
i

(Atam. Mal. Phys. J, 278 (1971) foi usada de forma simplificada para calcular as !

seoçòes de cheque diferenciais (SCD) para excitação do áteno de Kriptonio aos es- I
, o 3 o 3 , o 3 » O 3 '
Itados 4s'3/2, ( P ) , 4s|3/2í ( P ) , 4s Ii/2f { P ) e 4s |1/2| ( P ) , para
I 1 1 22 oo 11

|energias incidentes de 15,20,30,50 e lüOeV. A 'IMCl pode ser considerada como una

i forma de aproximação de ondas distorcidas que inclui os efeitos de distorção es -

; tática e de troca nas funções dos elétrons livres, i s to é os efeitos físicos

considerados raais importantes na colisão inelástica eletron-átono, a energias in

1 termediárias. 0 acoplamento spin-orbita, responsável pela separação dos níveis -

' J=l foi introduzido no cálculo dos estados excitados através do esquema semiem

plrico de Cowan e Andrew ( J.Opt. Soe. Am. 58, 808 (1968); 58, 924 (1968); Este

estudo é importante de um lado para a compreensão do papel dos estados excitados

dos átomos 3o gás inerte no laser de KrF. De outro lado, serve para investigar a

iaportância do termo relativistico de interação spin-orbita. A TMC1 já foi apli

cada com sucesso às transições oticamente permitidas do He, Ne e Ar. As SCD ora

calculadas, quando comparadas ãs obtidas experimentalmente por Trajmar et ai

i íPhys. itev. A,^3, 2167 U981))mostram qualidade igual âs SCD obtidas para gases

raros nais leves, sugerindo que a introdução de termos de 2a ordem da 1SC pode

ser pelo menos tão importante quanto a introdução de interação spin-orbita.



C S . 3 . I SECÇOES DE CHOQUE OE FOTOIONIZAÇAO OA MOLÉCULA OE CO. Emerson P.

Leal (Departamento de Física, Universidade Federal de São Carlos),

Fernando Jorge da Paixão (Instituto de Ffsica, Universidade Esta-

dua! de Campinas), Vincent Hckoy (Departamento de Química, CALTECH)

e Lee Mu-Tao (Departamento de Química, Universidade Federal de São

Carlos).

Foi calculada as secções de choque diferencial e integral de fotoionização

da molécula de CO, numa faixa de energia preenchida entre o limiar de ionização

até a energia cinêtica do elétron ejetado, em torno de kO eV. A função de on-

da do estado fundamental de molécula de CO foi obtida na aproximação de HFSCF

utilizando a base Gaussiana de 9*5p contraída para *s3p. A função de onda do

elétron contínuo num campo de potencial do Ton molecular foi obtida pelo proces

so iterativo do método Variacionai de Schwinger.

Nossos resultados foram comparados com os resultados experimentais disponí

veis e mostrou boa concordância para as camadas de Valencia.

Nossos resultados para a fotoionização das camadas internas lo(ls do oxi-

gênio) e 2o(ls do carbono) mostra um deslocamento do pico da ressonância para

a região de menor energia. Este deslocamento do máximo da curva foi atribuído

â falha da aproximação de caroços congelados e suas conseqüências serão discu-

tidas.



O EFEITO NON-FRANCK-CONDON NAS SECÇOES DE CHOQUE DE FOTOI ONIZAÇAO VJ_

BRACIONALMENTE RESOLVIDOS DO ORBITAL 3og DE N2. Emerson P. Leal,

Luiz E. Machado (Departamento de Física,' Universidade Federal de

São Carlos), Vincent Hclcoy (Departamento de Química, CALTECH) P.W.

Langhoff (Indiana University) e Lee Mu-Tao (Departamento de Química,

Universidade Federal de São Carlos).

A aproximação de Franck-Condon (AFC), que ê largamente utilizados para a

interação da radiação - molécula mostrou-se falha no cálculo da secção de choque

de fotoionização da molécula N2 (*'£) P a r a a formação do fon molecular

H* (X2E*) com estados vibracionais excitados.

A fim de estudar este efeito Non-Franck-Condon, a teoria de momento de

Stieltjes - TcheBycheff (STMT) foi aplicada para o cálculo da secção de choque

de fotoionização, vibracionaIntente resolvida do canal 3Og~' da molécula de N2,

junto com a aproximação de núcleos adiabati cos (ANA), Neste cálculo a função

de onda do estado fundamental de N2 foi obtida pela aproximação de HFr.CF utilj_

zando-se uma base Gaussiana formada por orbitais 9s5p contraídos para bs^p. Uma

base adicional formada por funções 3s, '•Pz e ^dz
2 nos centros atômicos e 11 do

tipo Pz no centro da massa, para descrever os orbitais virtuais aperfeiçoados da

simetria a e uma base de funções 4PX e 4dxz nos centros- atômicos e 11 Px no

centro de massa, para descrever a simetria ir.

Foram calculados momentos de transição e secções de choque de fotoionização

para cinco diferentes distâncias internucleares que variam de 1.868 ao a 2.268 ao

com intervalo de 0.1 ao.

As funções vibracionais utilizadas, tanto para o estado eletrônico fundamen^

tal quanto para o estado tônico, foram do tipo de Morse.

Os resultados de secções de choque relativas, definidas como
av"«o •+ v'"l^av"»0 -»• v'»0 mostraffl °° a concordância com resultados experimen-
tais de West et ai. e também com outros resultados teóricos.

C.5.4.



C.5.5. REPRESENTAÇÃO ANALÍTICA DA AMPLITUDE DE BORN E SUA APLICAÇÃO A POTEN-j
CIAIS DISPERSIVOS NOS SISTEMAS ATOMO-ATOMO E ATOMO-MOLECULA; Irineu !
Luiz de Carvalho (Departamento de Física e Química, Universidade Fe- .
deral do Espirito Santo) e Fernando Jorge da Paixão Filho (I.F.G.W., ;
Universidade Estadual de Campinas)
A amplitude de Born está diretamente relacionada a força de oscilador

generalizada e é usada principalmente no estudo de espalhamento de elétrons por
átomos e moléculas. Usando uma representação analítica para a amplitude de Born,
Jacobi e Csanak (Chem. Phys. Letters, Vol. 30, n9 3, 367 (1975) ) determinaram
uma expressão para o termo principal do potencial de London no sistema He-He que
i analítica para todos os valores da distância entre os átomos. Nosso trabalho é
uma generalização da técnica de Jacobi e Csanak . Inicialmente, estudamos o po-
tencial dispersivo entre átomos diferentes de camadas fechadas incluindo as con-
tribuições dípolo- dípolo, dípolo-quadrupolo e quadrupolo-quadrupolo. Para o sis_
tema He-Ne, adicionamos ao nosso resultado um potencial repulsivo do tipo Born-

| Mayer. 0 potencial assim obtido está em excelente concordância com os resultados
! experimentais de Chen e Colaboradores (J. Chem. Phiys. 59,601 (1973) ). Em se-j
j guida, adaptamos o formalismo atômico de amplitudes de Born desenvolvido por J
j Csanak e Taylor (Phiys. Rev. A, Vol. 6 n9 5, 1843 (1972))para moléculas linea- ;
res e deduzimos expressões analíticas para as partes simétrica e assimétrica do j
potencial dispersivo do sistema He-H2. Nossos resultados reproduzem as usuais
expressões de potências dispersivos na região em que é grande a distância entre
os constituintes do sistema e são finitos para todos os valores desta distância.J
Cremos que potências analíticos possam ser particularmente úteis no estudo de j
diversas propriedades de sólidos de gases raros e de cristais moleculares. (
CAPES - PICD) |



C.5.6.

X
DETERMINAÇÃO DE SECÇAO DE CHOQUE TOTAL E DIFERENCIAL ELÁSTICA ABSOLIJ

TAS PARA Nj, CO2. Hj "• Ar, José Carlos Nogueira. Ions Iga e Lee

Mu-Tao (Departamento da Química, Universidade Federal de São Carlos).

Foram medidas, pelo método de transmissão de elétrons em gar.es, a Secção de

Choque Total e pelo método de feixe cruzado e fluxo relativo, a ôecção de Cho-

que Diferencial Elástica. Ambos os resultados suo absolutos. Estas medidas vi

sam obter as informações sobre os processos de interação elétron-átomo e elé-

tron-molécula no intervalo de energia média.

Espectros da perda de energia para elátrom. espalhados em átomos de He e Ar

e rollculas de C02 e H2 mostram claramente a reparação dos choques, isto é, é

possível obter a Secção de Choque Diferencial Elástica -'-em a contribuição de Cho_

quês Inelásticos. Na comunicação seguinte discutir-se-á os possíveis processos

e resultados obtidos para a interação Blétron-átomo de He.

Os resultados experimentais da üCDEA parei energias de 500, 800 e 1000 eV

são comparados aos resultados teóricos oDtido-j através do Modelo do Potencial de

Muitos Centros (Lee Mu-Tao e L.C.G. Freitas, J. Phys. Q: At. Piol. Phys. _H.»

1053 C1981H. (CNPq, FAPESP) .



C.5.7. |0 MÉTODO DA HATRI2-R APLICADO AO ESTUDO OA COLISÃO E L É T R O N - H É L I O . !
•' I
Luiz Carlos Gomide Freitas*, P.G. Burke*, A.E. Kingston* e K. j

BerrWi£ton*,(+ Departamento de Qufmica, Universidade Federal de São j

Carlos - * Department of Applied Mathematics, The Queen's University

of Belfast).

No método da Matriz-R (BurM e Robb Adv. At. Mol. Phys. 11 1 M (1975)) o

espaço de configuração é dividido em duas regiões: uma interna esférica (r < a)

onde efeitos não adiabâticos e troca são importantes. Nes'a r gião a função de

onda total e expandida utilizando-se auto-funções ü\(r) da equação

(r— " *U+l)/r2 + V(r) + KHüJ - 0 (1)
dr2 A A

onde V(r) é o potencial estático do alvo e auto-funções 1>j do alvo (isolado). Na

região externa predominam potenciais de longo alcance tipo polarização, dipolo,

etc.
A solução global da equação de Schròdinger em ambas regiões, no limite r •*•*>,

fornece a Matriz-K e consequentemente a Matriz-S.

Este método foi utilizado no estudo do espalhamento de elétrons de energia

entre 19.0-23,3 eV por átomo de Hélio em fase gasosa. Na expansão da função de

onda total na região esférica r i » utilizamos os onze estados atômicos ^ S , 23S,

22S, 23P, 2*P, 33S, 3JS, 33P. 33D, 3JD, 3!P. Desde que nesta faixa de energia

todos estes estados podem ser excitados, a interação elétron-Hélio é profundamejv

te afetada pela presença de ressonâncias de Feshbach (estados duplamente excita*

dos do Ton He ) . Estas ressonâncias foram extensivamente estudadas, sendo que

detectamos algumas ainda não descritas na literatura. Para a ressonância 2S e,

abaixo do limiar de excitação do estado 23S encontramos os seguintes parâmetros:

(Exp. Kennerly et ai. Phys. Rev. A 23_ 2^30 (1981)).

Posição (Er) Largura (D

Experimental

19-37 eV

Teórico Experimental

19.37 eV 11+0,5 meV

Teórico

11.7 meV

Detalhes relativos a outros estado» ressonantes serão apresentados e discutidos.



C.5.8. I PRODUÇÃO OE ESTADOS HETAESTÂVEtS POR IMPACTO DE ELECTRONS; EXÇITA-

ÇÕES llS + 2 J S e ]x% - 2*S NO ATOHO DE HÉLIO. Luiz Carlos Gomlde

Freita s*, P.G. Burke , A.E. Kingston e ">. B«r ring ton (+ Oepartame£

to de Química, Universidade Federal de 7ao Carlos - * Department of

Applied Mathematics, The Queen's University of Belfast).

Com excitações induzidas por impacto de elétrons, devido a diferentes re-

gras de seleção, temos acesso a transições proibidas pela espectroscopia ótica.

Utilizando o método da Matriz-R (Burke e Robb Adv. At. Mol. Phys. II )kk

(1975) em um cálculo incluindo os primeiros onze estados eletrônicos (11S, 23S,

2*S, 23P, 2*P, 33S, 3lS, 33P. 33D, 3*D, 3!P) do átomo de He, estudamos a Secção

Choque Total (SCT) para a produção dos estados metaestáveis 23S e 2lS na faixa

de energia de impacto 19,0*23,2 eV. Neste intervalo de energia todos os canais

para a excitação eletrônica dos estados acima estão abertos e a SCT é drastica-

mente afetada pela presença de estados ressonantes e virtuais (Pólos na Ma-

triz-S). Os resultados teóricos, que obtivemos concordam muito bem com as medi-

das experimentais de Brunt et ai. (J. Phys. B: At. Mol. Phys. 10 *»33 (1977))-

A correlação entre os máximos e mínimos do espectro e os estados ressona£

tes e virtuais encontrados no cálculo teórico será discutida.

(CNPq/Royal Society (UK)).



Falta resumo desta Conferência 5.1.

Oonf .5.1. \ "Theoretical Studies of Photoionization in Molecules" (Titulo a ser
Confirmado). Vlcent McKoy (CM3ECH-USA).



Pm6'1' I M O M S APLIOÇCES DO HW^3 NQ6 ESTUDOS DE MÜDWÇAS EIEltiGNlCRS NAS
MXÊCUIAS.

Yuji íakahata (Instituto de Química - Universidade Estadual de Canpi
nas).

O método semi-emplrico HAH/3 foi oanstruido oom o espirito de possi-

bilitar o cálculo de várias propriedades moleculares, cano por exemplo: energi-

as de ionizaçãb, energias de «citação, afinidades eletrônicas e outras, simul-

taneamente. Este método esta baseado no conceito de blindagem atômica de Slater,

A maior parte da energia de correlação esta incluída nas constantes de blinda-

gem, que foram determinadas empiricamente usando dados atômicos experimentais.

Çbeervcu-se também que o método HAM/3 pode ser reduzido partindo-se do rodeio

de Hartree-Rxk-Itoothaan.

O principal objetivo deste trabalho é avaliar a aplicabilidade do
HftM/3 em alguns grupos de moléculas: substituintes do benzeo. e piridina, e ou-
tras moléculas.

As energias de ionizaçãb das camadas de Valencia (PBS) e das canadas

internas (ESCA) calculadas pelo um/3 mostram boa concordância con dados expert

mentais. As energias de excitação e afinidades eletrônicas calculadas, também

mostram resultados bem razoáveis. Mas, como o método HftH/3 é semi-empirico é ne

cessário tornar-se algumas precauções próprias nas interpretações dos <Vtác»ff cal*

culados.

O tempo de cálculo das energias de ionizaçãb e excitação pelo HAty/3

para una molécula, metil anilina (CjHgN) por exemplo, foi de 12 minutos no com-

putador PEP-10, de onde conclui-se que o HAH/3 calcula as varias propriedades

físicas com rapidez e precisão, suficientemente alta. 0 método pode ser aplica-

do nas áreas onde se tratam moléculas orgânicas e biológicas com maior vantagem

em relação a outros métodos. (CNPq).



C.6.1. CÁLCULOS DE ESPECTRO AUGER , Marco Antônio Chaer Sasçi-
mento(Instituto de ûiari ca,Departamento de Jisico-^uisii^
ca,Universidade Federal do Rio de Janeiro). "~

Embora baseada em um efeito há LUiito conhecido,só muito

recentemente a Sspectaoscopia Auger atingiu suficiente resolução

para ser utilizada como u&a poderosa técnica para exame de super-

fícies e espécies nelas adsorvitías.A. despeito do grande sucesso

recente desta técnica,ainda existen consideráveis problemas de izi

terpretação dos espectros.Nesta hora,cálculos teóricos podei ser

de extrema valia,tanto na previsão quanto na interpretação dos e£

pectros.

Nesta comunicação apresentamos um método para calcular

espectro Auger ( energias de transição > e iatensidades de transi-

ção ) sem a necessidade de se utilizar funções de continuo.Com

isto,o método torna-se aplicável a sistemas relativamente grandes

e de interesse químico.

Os resultados preliminares,obtidos para sistemas cozr Ne;

CH^^mostram muito bom acordo com os resultados experimentais e

com 08 cálculos obtidos utilizando funções de continuo.Diante

destes resultados,pretendemos estender os cálculos a sistemas

mais complexos - moléculas maiores e moléculas adsorvidas em su-

perfícies metálicas -•

É important.: salientar qpe para o cálculo das intensidja

des de transição«não sao necessárias funções Jifus&s.



C.6.2. MOOELO DE POTENCIAL MULTICÊNTRICO PARA ESPALHAMENTO DE ELÉTRONS POR

MOLÉCULAS DE CO2. Lúcia de Fátima Botelho Freitas e Lee Mu-Tao (Qt

partamento de Química, Universidade Federal de São Carlos).

0 modelo do potencial multicêntrico que inicialmente derivado por Lee e

Freitas para tratamento de espalhamento de elétrons por moléculas lineares

na faixa de energia intermediária e alta foi aplicada para cálculo de secções de

choque diferencial e total do espalhamento elástico de elétrons por moléculas

de CO}. No presente cálculo a energia foi abaixada de até 4 eV e as contribui-

ções dos potenciais de curto e de longo alcance foram consideradas como coeren-

te e incluímos também os espalhamentos múltiplos para energias menor que 100 eV,

conforme o formalismo descrito por Hayashi e Kuchitsu .

Para energias acima de 300 eV, nossos resultados foram comparados com as

medidas de Iga et ai. e também com os de Bromberg, mostrando boa concordância

tanto na forma como na magnitude.

Para energias baixas, nossos resultados foram comparados com as medidas ex

perimentais de Register et ai. e Shyn et ai. apresentando boa concordância.

(CNPq, CAPES).

1. Lee Mu-Tao and L.C.G. Freitas - J. Phys. B. J^ 1053 (L93l); Jj^ *»691 (1981);

J6 233 (1983).

2. A. Ja in , S.S. Tayal , L.C.G. Fre i tas and Lee Mu-Tao - J . Phys. B. Jj5 L99

(1983).

3- S. Hayashi and K. Kuchitsu - J. Phys. Soe. Japan ±\_ 192<* (1976).

*». I. l^a, J.C. Nogueira and Lee Mu-Tao - a ser publicado.

5. O.r. Register, H. Nishimura and S. Trajmar - J. Phys. B. |2 l 65' O980).

6. T.W. Shyn, W.E. Sharp and G.R. Garignan - Phys. Rev. AJ2 1855 (1978).



C.6.3. ESPALHAMENTO OE ELÉTRONS DE BAIXA ENERGIA PELA MOLÉCULA DE H2. Luiz

Carlos G. Freitas e Lee Mu-Tao (Departamento de Química, Universidade

Federal de Sio Carlos, São Carlos, S.P.).

Em trabalhos recentes o Modelo do Potencial Mutticêntrico (Lee e Freitas,

J. Phys. B: At. Molec. Phys. \± 1053 (198I>, j£ 233 (1983) foi aplicado ao est£

do de colisões elásticas e inelãsticas (excitações vibraclonais) de elétrons de

energia média (20-2000 eV) com moléculas em fase qasosa.

No presente trabalho estamos estudando a aplicabilidade do modelo à descri-

ção de processos na região de baixas energias (<20 eV). A baixas energias,

sensibilidade da partfcula incidente a detalhes da superfície de potencial é am-

plificada, e desta forma, comparações entre resultados teóricos e experimentais

para a Secção de Choque permitem inferências adicionais a respeito da validade

dos modelos teóricos. Calculamos a Secção de Choque para espalhamento elástico

e inelãstico de elétrons pela molécula de H2 entre 7-15 eV. Comparações com re-

sultados experimentais são encorajadores no sentido de extendermos nosso modelo

teórico à região de baixas energias. (CNPq).



C.6.4. I TEORIA DF PFRTtmBAÇlO API i r ARA A PRORI FMAS

MODELOS NO ÍTOMO DE HIDROGÊNIO

Josi Rei naIdo Silva e Sylvio Canuto (Departamento de FTsica, Uni ver

sidade Federal de Pernambuco).

Um método de fatorizaçiío da função de onda perturbada i utilizado
para estudar problemas modelos de perturbação no átomo de hidrogênio. Ênfase
particular ê dirigida a perturbações que alteram a natureza do espectro onde
teoria de perturbação de Rayleigh-Shrodinger é divergente. Aplicação aos proble
mas do efeito Start esférico e efeito Zeeman quadratico esférico são apresenta-
das. Os resultados apresentam boa concordância com aqueles obtidos por outras
técnicas mesmo para valores suficientemente grandes do parâmetro de perturbação
onde Rayleigh-Schrodinger torna-se divergente já em baixas ordens. (CAPES/CNPq)



c'6-5' I INSTABILIDADE ESTRUTURAL EM SISTEMAS MACROMOLECULARES,
M.A.F.Gomes (Dept9 de Física, UFPE, Recife).

A existência em enzimas de certas alterações conforma-

cionais que implicariam no aumento da densidade de orbitais ocupa-
r

dos proximo à energia de Fermi, pode ser funcionalmente importante

para a ação cataiItica de algumas dessas moléculas (Ferreira R,Gome

M.A.F., Int.J.Quant.Chem.XXII 537-545 (1982)). Examina-se a estabili

dade estrutural de sistemas macromoleculares sujeitos ãs modifica-

ções conformacionais capazes de levar ao referido aumento na densi-

dade de orbitais. Usando argumentos microscópicos, mostra-se que a

formação de radicais localizados em estruturas macromoleculares po-

de implicar na existência de singularidades nas funções de onda mo-

leculares e em aumentos substanciais na densidade de estados de uma

partícula na região dos últimos orbitais ocupados. Bases incremen-

tos na densidade de orbitais moleculares estão associados a estrutu

ras moleculares metaestávels e tendem a desencadear no sistema um

tipo de instabilidade análoga aos escoamentos hidrodinamicos turbu-

lentos. (CNPq, FINEP).



C.6.6. SUPERCONDUTIVIDADE DE FILMES FINOS SOBRE FIBRAS DE CARBONO.

Erler Schall Amorim (Departamento de l'Tsica-ITA),Suely Mattos Bodart

(Departamento de Eletronica-ITA)

0 confinamento magnético do plasma, nos reatores de fusão, exige a utiliza

ção de materiais supercondutores. Além das exigências normais, referentes a den

sidade de corrente crítica Ic, campo magnético crítico He e temperaturas críti^

cas Tc, o material deve acomodar as diferentes tensões induzidas no material.

Dentro da faixa de materiais existentes, destacamos a utilização de materiais

compostos na fabricação dos supercondutores, tais como Nb (C,N). Estes materiais

são produzidos através da utilização de fibras de carbono, como matriz e pela

subsequente deposição de películas finas sobre a superfície. As fibras de carbo

no em estudo são do tipo T-300, Toray, com 1000 monofilamentos. 0 diâmetro mi

dio, por filamento, é de 7nm. As experências preliminares, na produção dos fil

mes de superfície, utilizaram reatores tubulares com paredes aquecidas a 800°C.

Vapores de NbCl5 (Tg = 110°C), era presença de H2 e N2, foram introduzidos no re

ator 'NbCl5 + IL» •* NbCl3 + 2HC1 • (* 50U*C)| e depositados sobre fibras estacio

nárias.

Observações iniciais mostram que o crescimento dos grãos, sobre a superfí

cie, i maior do que a criação de novos pontos de nucleação para a faixa de tem

peratura e de concentração dos vapores do NbCK utilizados. Este fato introduz

novas variáveis de controle. As medidas da densidade de corrente tanto na tempe

ratura ambiente como em baixas temperaturas, refletem, aproximadamente, os valo

res existentes na literatura. 0 densolvimento das medidas a baixas temperaturas,

utilizando valores extrapolados para uma temperatura de referência igual a160°K,

indicam uma densidade do corrente de 10 (A/Cm ) para um campo do B(T) • 5. Os

resultados obtidos, discutíveis por serem preliminares, indicam a potencialida

de do método na busca de uma superfície mais homogênia e fundamentos para inter

Ipretaçao da dinâmica e da ordem das reaçãos envolvidas.



C.6-7. \ FyrTTar;Mn VTRParrnnifli n i rnrMtnvArin DE RADICAIS.

Amary César, Monique Chacon e Sylvio Canuto (Departamento de QuTmi-

ca - Universidade Federal de Minas Gerais e Departamento de Física

Universidade Federal de Pernambuco).

Cálculos ab in i t io UHF para curvas de potencial de estados ioniza-

dos são feitos para estudar o perf i l de alargamento vibracional em fotoioniza-

çao ESCA de diatômicas. Ênfase particular i dirigida a ionizações e excitações

envolvendo electrons de camadas profundas. Energias de transição, chemical

sh i f t , fatores de Franck - Condon e parâmetros de acoplamento vibracional são

apresentados. Exemplos incluem os radicais BeF e NF. (CNPq, FINEP).



REPRESENTAÇÕES MONOMIAIS ADAPTADAS EM SIMETRIA AS SE-
QÜÊNCIAS DO GRUPO OCTAfDRICO.

A.O.Caride e S.I.Zanette (Centro Brasileiro de Pesqui^
sãs FTsicas/CNPq).

As representações de grupos finitos por matrizes monomiais

unitárias, que contim apenas um número complexo de modulo uniti

rio em cada fila e coluna, possuem duas características inte-

ressantes: 1. No produto de Kronecker de representações assim

dadas aparece uma separação natural das representações repeti-

das e, 2. Todos os coeficientes correspondentes de Clebsch-

Gordan são iguais em valor absoluto. Usando o método das repre-

sentações induzidas, mostramos que as representações irreduzT-

veis de «, adaptadas em simetria ã seqüência 0>T>*>*:> tt> Cx

podem ser dadas por matrizes monomiais no campo dos números re-

ais. Mostramos também que as representações 1rreduzTveis adapta

das a algumas das outras seqüências de e , podem ser escritas

por matrizes monomiais no campo dos números complexos.



C.6.9. J A INFLUENCIA DOS ESTADOS NAO UGNflSS NA FOTOFlSICA DA ACRIDUÍA.

C A . Caetano, C.T. Lin e A.S. Marques* (Instituto de Química da

universidade Estadual de Carpinas).

As propriedades fotofísicas da acridlnaO-azantracjeno), são Intima-

mente relacionadas à presença do par eletrônico não ligante do nitrogênio hete

rodelico. Experimentos na literatura (Kasama et ai, Phys. Chem. 85, 1291

(1981) e 66, 4733 (1982); L.A. Klimova et ai. Iheor. Eksp. Khim. 12, 233 (1976))

sinalam o estado eletrônico de menor energia ou como M I * ou CORO rnr*, sendo

a duvida gerada pelas diferentes propriedades apresentadas pela emissão dessa

substância em hldrccarbonetos e solventes prõtlcos.

No presente trabalho apresentamos resultados de cálculos das ener-

gias de excitação dessa nolecula usando o método HRM-3 semi empírico. (Asbrink

et ai. Chan. Phys. Letters, 52(1), 63 (1977)). Considerando a molécula isolada

temos:

r*) > Tj (nir*) > J. (TTW*)

o que concorda ocn alguns resultados experimentais onde se observam f luorescen-

d a e fosfacesoência do tipo vir*. Aproximando-se da acridina uma molécula de e-

tanol obtlnrse a seqüência:

justificando a forte eroissão de fluorescência e a não existência da fosforescên

cia nesse solvente. (Agradecimentos: FUAM; CNPq, FH>ESP).

Fundação Universidade do Amazonas, Deoartamento de Química.



C.6.10.Í "A FOTOFTSICA E A REATIVIDADE DE 2-PIRONA. CUMARINA'Y PSORALENOS SE
GUNDO O MÉTODO HAM/3"

Alberto dos Santos Marques (Fundação Universidade do Amazonas - Oepto de Química)
Chhiu-Tsu Lin (UNICAMP - Instituto de Química)

0 método semi empírico de orbitais moleculares HAM/3 foi utilizado para de
terminação dos potenciais de ionizacãw, energias de excitação singlete e triple-
te, afinidade eletrônica e coeficientes de atividades das moléculas: 2-pirona(I)
1,2,benzopirona (II); psoraleno (III); isopsoraleno (IV) e 8 roetoxipsoraleno(V).
Os potências de ionização HAM/3 e experimentais de (I) são coerentes. As energy
as de excitação singlete e triplete calculadas estão muito próximas das medidas
experimentais disponíveis.

A fotofísica de todas as moléculas em meio não polar e de (II) em meio po
lar, pode ser explicada comparando-se os espectros de emissão ã 77K e a polari-
zação de suas bandas com as energias de excitação HAM/3. Os coeficientes de atî
vidades calculados completam as informações sobre os estados excitados das mole
cuias, e suas atividades quTmica e biológica.

Agradecimentos: Fundação Universidade do Amazonas
CNPq


