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Resumo: A área de inserção deste trabalho é física atômica e molecular. Este foi desenvolvido 
através de uma parceria entre o Grupo de Pesquisa em Física Teórica e Aplicada (GFTA) do IFES 
com o Grupo de Química Quântica de Vitória (QCGV) da UFES. Desenvolvemos um conjunto de 
bases gaussianas de qualidade sêxtupla-zeta de valência mais funções de polarização (6ZP) para os 
átomos de Na até Si. A geração destes conjuntos de base teve começo nos métodos Coordenada 
Geradora Hartree-Fock e Coordenada Geradora Hartree-Fock Melhorado, em seguida fizemos uma 
escolha dos expoentes das funções de base usando como principal critério a minimização da energia 
total dos sistemas atômicos realizada via método de Monte Carlo; obtendo assim o conjunto de bases 
6Z. Conjuntos de funções de polarização Gaussianas otimizadas ao nível de teoria de perturbação de 
segunda ordem de Møller-Plesset (MP2) foram adicionadas ao conjunto de bases 6Z obtendo assim o 
conjunto de bases 6ZP. 
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INTRODUÇÃO 

 
 As funções de onda de átomos e 
moléculas, geradas a partir da equação de 
Schrödinger podem ser determinadas através 
de cálculo numérico6, mas isso exige um 
grande esforço computacional. Para simplificar 
os cálculos, Roothaan12 propôs escrever a 
parte espacial dos spin-orbitais atômicos como 
uma combinação linear de funções de base 
conhecidas, constituindo assim o método 
Hartree-Fock-Roothaan (HFR). Os métodos 
Coordenada Geradora HF (generator 
coordinate HF, GCHF11) e GCHF melhorado 
(improved GCHF, IGCHF7), nos quais a parte 
radial dos orbitais é escolhida como uma 
transformação integral, surgiram como 
alternativa ao método HFR. 
Ao longo dos últimos anos, o grupo QCGV 
(site http://www.cce.ufes.br/qcgv/pub/) aplicou 
métodos variacionais e perturbativos para 
desenvolvimento de diversos conjuntos de 
bases gaussianas atômicas e moleculares, 
com objetivo de uso em cálculos cada vez 
mais precisos de propriedades químicas e 
físicas de sistemas moleculares. Os métodos 
GCHF11 e IGCHF7 foram usados a nível 
atômico e molecular, para geração de 
conjuntos de bases diversos e foram usados 
como ponto de partida na geração das bases 
conhecidas como “totalmente otimizadas”. 
Recentemente foi construída uma sequência 

hierárquica de conjuntos de bases  gaussianas 
“totalmente otimizados” com contração 
segmentada e de qualidade dupla a quíntupla 
zeta de valência mais funções de polarização 
(XZP, X = D2,3, T1, Q1, 58) para os átomos das 
primeiras filas da tabela periódica. Os 
correspondentes conjuntos aumentados com 
funções difusas (AXZP, X = D2, T9, Q9, 54) 
também foram gerados. Nessa metodologia, a 
“otimização” individual dos expoentes de cada 
função de base atômica é feita através da 
procura por mínimos de energia totais. 
Com o acréscimo de funções de polarização e 
funções difusas, as bases atômicas tornam-se 
apropriadas para cálculos precisos de 
propriedades de sistemas moleculares. 
Entretanto, mesmo com os avanços já 
conquistados, métodos usados atualmente 
para cálculos precisos de propriedades 
moleculares ainda têm limitações, devido à 
incorporação incompleta da correlação 
eletrônica e ao uso de conjuntos de bases 
finitos. Conjuntos de bases maiores e melhor 
adaptados geralmente produzem resultados 
mais precisos para propriedades de sistemas 
moleculares, embora o custo computacional 
seja aumentado. Neste contexto o presente 
trabalho vem a contribuir para uma melhor 
representação das propriedades em sistemas 
moleculares ao desenvolver um conjunto de 
bases contraídas e de qualidade sêxtupla zeta 
de valência com funções de polarização (6ZP), 
para os átomos de Na até Si, dando 



 

 

continuidade a trabalhos recentes em 
conjuntos de bases de contração segmentada 
de qualidade dupla, tripla, quádrupla e 
quíntupla zeta de valência. Trabalhos recentes 
na literatura têm indicado a importância do 
desenvolvimento desta base10. 
 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A tabela 1 demonstra as energias totais HF e 
MP2 do estado fundamental deste trabalho. 
Também são apresentados os resultados das 
bases 5ZP, A5ZP (com funções difusas) e os 
correspondentes resultados calculados com 
aproximação numérica HF 1, 3, 5.

 
Tabela 1 
Energias HF totais e  MP2 do estado fundamental (em Hartree) para os átomos de Mg a Si. 

Átomo Estado 
6ZP-HF 

(este trabalho) 
NHFa 6ZP-MP2 

(este trabalho) 
5ZP-MP2b A5ZP-MP2c 

Na 2S - -161.8589116 - -161.8578738 -161.8579180 

Mg 1S - -199,6146363 - -199.6386383 -199,6386835 

Al 2P -241,8763790 -241.8767072 -241.9202783 -241.9199018 -241.9200460 

Si 3P -288,8542816 -288.8543624 -288.9211969 -288.9201754 -288.9204567 

a Valores Numéricos HF da Ref. [13]. 
b Valores Numéricos MP2 da Ref. [8]. 
c Valores Numéricos MP2 da Ref. [6].

 
Os resultados das energias para os átomos de Na e Mg não foram apresentados, pois suas funções 
de base ainda estão sendo obtidas por integrantes do grupo de pesquisa. 
As energias para os átomos de Al e Si quando comparadas com o método NHF não se mostram 
satisfatórios, visto que este último configura como um limitador para os valores da energia; tal fato 
ocorreu devido ao uso de um pacote computacional muito útil na obtenção de bases correlacionadas 
através do método de perturbação MP2, mas inapropriado para se obter os valores das energias já 
que o código deste pacote é desenvolvido para trabalho com moléculas e não com átomos. A fim de 
se comparar os resultados deste estudo com a base 5ZP fizemos o uso do mesmo pacote 
computacional para ambas as bases; nesta, os resultados das energias apresentam-se melhores, 
atendendo ao principio de minimização de energia. 
 
CONCLUSÃO 
 
A base obtida amplia a sequência hierárquica de conjuntos de bases XZP desenvolvidas por Jorge e 
colaboradores e disponíveis no site www.cce.ufes.br/qcgv/pub . Como os resultados mostraram-se 
satisfatórios não fez-se necessário uma melhor descrição da afinidade eletrônica, polarizabilidades e 
ligações de hidrogênio através de funções difusas (A6ZP).  
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