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Gabriel Lopes por aturar tanta conversa minha sobre todo tipo de assunto posśıvel, Sami-
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RESUMO

Ureia, [CO(NH2]2], foi o primeiro composto orgânico sintetizado artificialmente em 1828
por Friedrich Whoeler. Desde então tem sido largamente estudada em diversos campos
como óptica não-linear, desnaturação de protéınas, dentre outros. A presença de átomos
eletronegativos na molécula de ureia, Oxigênio e Nitrogênio, nos grupos carboxila e amina,
faz com que esta possua grande capacidade de formação de ligações de hidrogênio, pos-
sibilitando a formação de redes complexas de moléculas de ureia. Esta capacidade de
formação de ligação de hidrogênio faz com que a ureia interaja fortemente com a água.
Diversos estudos tem tentado explicar o efeito da ureia na estrutura da água. Devido inte-
ressantes propriedades dos cristais de ureia na óptica não linear, cientistas tem calculado,
utilizando vários métodos de primeiros prinćıpios, as propriedades dos cristais de ureia.
O primeiro cálculo teórico feito sobre as propriedades eletrônicas foi feito por Dovesi et
al. No presente trabalho foram feitos estudos de convergência utilizando funcionais de
correlação-troca GGA e LDA, bem como correções de dispersão para o cristal de ureia,
que possui simetria tetragonal e grupo espacial P-421m. Foi também feito um estudo da
energia de corte utilizada na convergência do cristal. Com isso a avaliação do estudo de
convergência mostrou que o funcional que melhor descrevia os parâmetros geométricos do
cristal de ureia foi o GGA+TS. Foi realizado também um cálculo da estrutura eletrônica,
propriedades ópticas e vibracionais, com este funcional. O gap de energia obtido para o
cristal de ureia foi de 5.12 eV, que está em boa concordância com o resultado experimen-
tal, obtido por absorção óptica, de 5.85 eV, um erro de -0,63 eV (-11%). O cálculo de
massas efetivas ao longo de diferentes direções no cristal, e utilizando diferentes funcionais
de correlação-troca, mostrou-se coerente quando são comparados os resultados entre os
funcionais, obtendo-se um erro máximo de 10% do melhor funcional com os outros. Os
espectros de Infravermelho obtidos tanto para o cristal quanto para molécula de ureia
apresentaram excelente concordância com os dados relatados na literatura. Neste tra-
balho, também foram calculados, via DFT, os espectros Raman do cristal de ureia em
diferentes pressões, 0.0, 0.2, 0.4, 0.6 e 0.8 GPa. Os resultados mostraram que as bandas
presentes em menores número de onda são mais senśıveis a aplicação da pressão no cris-
tal, havendo a ocorrência de um blueshift nestas, que pode caracterizar uma rearranjo
atômico no cristal de ureia.

Palavras-chave: Ureia. DFT. Funcionais. Pressão. Raman.



ABSTRACT

Urea, [CO(NH2]2], was the first organic compound artificially synthesized in 1828 by
Friedrich Whoeler. Since then, have been widely studied in various fields as nonlinear
optics, protein denaturation and so on. The presence of electronegative atoms in the urea
molecule, Oxygen and Nitrogen, in the carboxyl and amine groups, makes it possesses
great capacity of formation hydrogen bonds, enabling the formation of complexes networks
of urea molecules. The ability to formation hydrogen bonds causes that urea interacts
strongly with water. Several studies have tried to explain the effect of urea in the water
structure. Due interesting properties of urea crystals in the nonlinear optics, scientist
have calculated, using various methods of first principle calculations, the properties of
the urea crystals. The first theoretical calculation done on the urea crystal properties
was made by Dovesi et al. In the present work, the studies convergence were made using
GGA and LDA functionals of exchange-correlation and dispersion corrections to urea
crystal, which has symmetry tetragonal and spacial group P-421m. The study of energies
cutoff for convergence of the crystal was done. With this evaluation of the study of the
convergence, showed that the functional that described the geometrical parameters of the
urea crystal was the GGA+TS. The study of electronic, optical and vibrational properties,
was also conducted. The energy gap obtained to the urea crystal was 5.12 eV, which is
in good agreement with experimental result, obtained by optical absorption, 5.85 eV, an
error of -0.63 eV (-11%). The effective mass calculations along differents pathways in
the crystal, and using differents exchange-correlation functionals, proved to be consistent
when results are compared between the functionals, obtained an maximum error of 10(%).
The infrared spectra obtained both crystal and the molecule of urea showed excellent
agreement with data reported in the literature. In this work also calculated, using DFT,
the Raman spectra of urea crystal in different pressure values, 0.0, 0.2, 0.4, 0.6 e 0.8 GPa.
The results showed that the bands presents in lower wavenumbers are more sensitive to
application of pressure to the crystal, having the ocurrence of a blue shift in these, which
can be characterized an atomic rearrangement in the crystal of urea.

Keywords: Urea. DFT. Functionals. Pressure. Raman.
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5 Cargas atômicas de Mülliken and Hirshfeld (em unidades de e) para o

cristal de ureia calculado no level GGA+TS (830 eV). . . . . . . . . . . p. 37

6 Gap de energia calculados utilizando diferentes energias de corte e fun-

cionais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 40

7 Massa efetiva, em unidades de me, usando diferentes funcionais e energia

de corte de 830 eV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 41
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e para o cristal na faixa de 0 - 1000 cm−1. . . . . . . . . . . . . . . . . p. 55

27 Espectros de Infravermelho experimental e os calculados para molécula
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REFERÊNCIAS p. 90



19

1 INTRODUÇÃO

Ureia, [CO(NH2)2], foi a primeira molécula orgânica sintetizada artificialmente em

1828 por Friedrich Whoeler, obtido a partir do aquecimento de cianato de amônio. Esta já

havia sido descoberta em 1773 por Hilaire Rouelle [1]. Desde então a ureia vem sendo uti-

lizada em diversos campos de estudo, como óptica não-linear, desnaturação de protéınas,

dentre outros [2]. Devido seu grande valor biológico, o comportamento estrutural e con-

formacional da ureia vem sendo largamente estudado nos últimos anos [4]. A presença de

átomos muito eletronegativos, Oxigênio e Nitrogênio, nos grupos NH2 e CO, respectiva-

mente, faz com que haja uma grande interação intermolecular via ligação de hidrogênio,

permitindo que a ureia possa formar redes complexas. Esta alta capacidade de formação

de ligações hidrogênio presentes na ureia, faz com que a interação água-ureia seja forte,

aumentando a solubilidade de moléculas hidrofóbicas em água. Existem vários estudos

que tentam explicar o efeito da ureia na estrutura da água [5, 18]. A estrutura da ureia,

como sua planaridade, é altamente dependente da natureza do solvente a qual se encon-

tra. Ramondo et al . estudou o efeito da solvatação e estabilidade de d́ımeros ćıclicos da

ureia em água utilizando teoria do funcional da densidade, do inglês Density Functional

Theory, DFT, onde vários modelos de solvatação foram discutidos. Ele mostrou que a

estabilidade dos d́ımeros é perdida depois de alguns ps, quando o d́ımero hidratado é tra-

tado utilizando dinâmica molecular quântica, (ADMP). Segundo o trabalho de Ramondo,

a causa da quebra de estabilidade são interações de natureza não cooperativa, gerando

uma mudança na densidade de elétrons σ e π da ureia, devido as ligações de hidrogênio

com a água [15].

Grande enfoque tem sido dado no estudo de soluções de ureia pois esta apresenta

grande capacidade de desnaturação de protéınas, sendo largamente utilizada para este

fim desde os anos de 1930, interagindo com estas a partir de ligações de hidrogênio e

forças de Van der Walss, porém o mecanismo de interação ureia-protéına ainda permanece

desconhecido. Na literatura existem duas classes de modelos de interação da ureia com

protéınas. Na primeira há uma interação direta com a protéına, provocando solvatação
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do esqueleto polipept́ıdico pela ureia e água. No segundo modelo, ocorre a interação

indireta da ureia, por alteração da estrutura da água, causando extensivas mudanças

no comportamento da natureza do solvente e posśıvel diminuição do efeito hidrofóbico

da protéına, fazendo com que a energia de solvatação da protéına por água diminua.

Enquanto vários estudos fortalecem o modelo de interação direta da ureia com a protéına,

ainda não é conhecido se são os reśıduos polares ou apolares ou o esqueleto pept́ıdico que

constituem os śıtios de interação da ureia [16, 2]. Argumentos termodinâmicos também

são utilizados para o esclarecimentos do mecanismo de interação ureia-protéına De fato

a transferência do estado nativo da protéına em água para uma solução de ureia aquosa,

causa uma diminuição na energia livre do estado nativo por causa da rede de interações da

ureia com grupos expostos superficialmente na estrutura proteica. Assim a mudança na

energia livre é mais favorável para transferência do estado desnaturado de água para ureia,

pois estes grupos expostos superficialmente apresentam maior preferência a interagirem

com a ureia. Essas mudanças resultam em um pequeno gap de energia livre entre os

estados nativo e desnaturado, causando desestabilização da estrutura proteica.

Alguns estudos tem mostrado que a ureia apresenta três tipos de confôrmeros, como

mostrado na Fig. 1.

Figura 1: Confôrmeros da molécula de ureia na fase gás e cristalina. Retirada de Ishida
et al.

A estrutura de menor energia para a ureia na fase gás é a conformação não planar

anti, apresentando grupo pontual C2, com os grupos amino assumindo uma conformação

pirâmidal, que tem sido confirmada por medidas de espectroscopia de microondas e através

de cálculos ab initio. O modo de baixa energia, de 227 cm−1, tem sido interpretado como

sendo consistente com a estrutura não planar. A molécula de ureia prover um interessante

e contrastante exemplo de como pequenas mudanças em estrutura molecular pode ter larga

influência sobre a estrutura cristalina. Esse efeito pode ser de importância singular para

o entendimento e design das interações intermoleculares que ditam o empacotamento do
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cristal [6]. Masunov et al. mostrou que mesmo com similaridades estruturais, as moléculas

de ureia e tioureia formam diferentes estruturas cristalinas. Este fato é consequência

direta do tipo de interação intermolecular envolvidas, enquanto as moléculas de ureia

são ligadas no cristal por ligações hidrogênio na maneira cabeça-cauda, as moléculas de

tioureia interagem por ligações de hidrogênio ćıclica centrossimétrica [3, 7].

No cristal, a ureia apresenta grupo espacial tetragonal P-421m, com duas moléculas na

celula unitária e grupo local de simetria molecular C2v, como mostrado na figura 2. A ureia

possui, na estrutura cristalina, 8 ligações de hidrogênio distribúıda entre 6 moléculas vizi-

nhas, formando uma fita planar infinita, com o oxigênio da carbonila, aceitando 4 ligações

hidrogênio ao invés das 2 usualmente esperadas. As fitas são mutuamente ortogonais e

orientadas em direções opostas. Isto prover uma estabilização adicional através de forças

dipolo-dipolo [18, 17].

Figura 2: (a) molécula da ureia e (b) estrutura da ureia na célula unitária com simetria
P-421M.

O crescimento de cristais de ureia tem atráıdo consideravelmente a atenção de pes-

quisadores nos últimos anos, por causa da importância de obter cristais puros de ureia

para exploração das propriedades ópticas deste material. Ureia cresce em soluções aquo-

sas supersaturadas, ou em metanol, com face [110] sendo dominante. A Fig. 3 mostra

a morfologia do cristal de ureia em soluções de (a) água e (b) metanol. Na Fig. 3 (a)

vemos que o cristal de ureia apresenta uma morfologia tipo agulha, já na Fig. 3 (b) a

ureia apresenta uma morfologia polar. Na Fig. 3 (c) temos a imagem de microscopia do

crescimento da face [110] no cristal de ureia. Isto mostra o fato de que a diversidade na

morfologia dos cristais, e o tipo macroscópico destes, é altamente senśıvel as condições de

crescimento, devido o controle cinético altamente dominante [10].
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Figura 3: (a) Morfologia tipo agulha caracteŕıstico de cristais de ureia em solução aquosa,
(b) morfologia polar de cristais de ureia em solução de metanol e (c) imagem de micros-
copia da face [110] de uma cristal de ureia crescendo em solução de metanol, mostrando
a morfologia t́ıpica de um mecanismo de crescimento tipo ”birth-and-spread”. Retirado
de [8]

Liu et al. mostrou que as caracteŕısticas gerais da morfologia de ureia em água

poderia ser determinada de simulações de dinâmica molecular da interface aquosa para

ambas faces [001] e [110] [9]. As faces de maior taxa de crescimento é a [001] e a de

menor taxa de crescimento a [111]. Singh et al obteve as morfologias para o cristal de

ureia utilizando tanto o método DFT quanto HF, com e sem a restrição da estrutura

cristalina relaxada.Este encontrou boa concordância entre as morfologias, previstas por

ambos os métodos, e a morfologia encontrada experimentalmente por Dorcherty et al,

como podemos ver na Fig. 4.

Podemos observar que para a estrutura não relaxada há ocorrência, de forma suave,

da face [100], porém esta desaparece quando a relaxação estrutural é permitida. Segundo

Singh, este fato é consequência da considerável mudança na energia de ligação das camadas

moleculares, quando se é considerada a relaxação estrutural, e portanto, as formas do
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Figura 4: Morfologia de crescimento a vapor predita para ureia cristalina, para os estados
(a) e (c) não relaxado e (b) e (d) relaxado, via DFT e Hatree-Fock, Retirado de [11].
A morfologia da ureia cristalina obtida experimentalmente por Docherty et al também é
mostrada em (e) Retirado de [12].

cristal. Singh também calculou o raio de aspecto para as faces [001] e [110], encontrando

valores de 1.54 e 1.60, para os métodos HF e DFT-B3LYP, respectivamente. Estes estão

em excelente concordância com o valor experimental de 1.50.

Piana et al. estudou a dinâmica de crescimento e a dissolução de cristais de ureia

em solução aquosa [13]. Este utilizou simulação de soluções aquosas de ureia contendo

concentração na faixa de 7 e 11.6 M. Os resultados do trabalho de Piana mostraram que

o crescimento de cristais de ureia, em solução aquosa, sobre a face [001] é caracterizado

por uma fase de nucleação e mecanismo de crescimento. A nucleação da face [001] do

cristal de ureia é predita para ocorrer em uma taxa muito alta, seguida por uma rápida

propagação das etapas de crescimento. A etapa que limita a taxa de cristalização é

relacionada a remoção de defeitos superficiais, mas do que a formação inicial da próxima

camada superficial.

A Fig. 5, obtidos por Piana et al. [8] mostra as simulações de dinâmica molecular da
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interface solvente-ureia nas faces [001], [110] e [111], (a), (b) e (c) em água e (d), (e) e

(f) em metanol. Piana et al. viu uma interessante dependência da concentração de ureia

com o tamanho do núcleo do cristal. Para cristais com núcleo na faixa de 0.12 a 0.1 mm,

foi visto que a concentração de ureia em uma solução saturada dependia fortemente do

tamanho do núcleo, e para pequenos núcleo, com raio em torno de 10 nm, pode ser até

20% maior que o limite de bulk, causando supersaturação [8].

Figura 5: Dinâmica molecular da interface ureia solvente na (a) face [001], (b) face [110]
e (c) na face [111] em solução aquosa e (d), (e) e (f) em metanol [8].

De fato, a estrutura atômica do ĺıquido próximo a superf́ıcie pode diferir da estrutura

do ĺıquido no bulk, pois este pode experimentar potenciais periódicos na superf́ıcie. O me-

canismo de ação pelo qual a interface cristal-solução exerce sua influência ainda é matéria

de debate. Há duas hipóteses distintas que atentam ao modelo do efeito do solvente no

ordenamento interfacial no crescimento do cristal [14]. Na hipótese de rugosidade, a in-

teração favorável do solvente com faces espećıficas do cristal causa uma redução da tensão

superficial. A consequência é uma transição de uma interface suave para uma interface

rugosa e um resultante aumento na taxa de crescimento das faces afetadas. A segunda

hipótese, que é conhecida como modelo de inibição, a molécula do solvente exerce seu
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efeito por adsorção preferencial, sobre a superf́ıcie em crescimento, e inibe o crescimento

de faces espećıficas.

A estrutura e propriedades, de cristais moleculares, também tem sido de grande inte-

resse, não somente por razões fundamentais de conhecimento do mecanismo de agregação

molecular, mas também por suas numerosas aplicações. O primeiro estudo teórico sobre a

estrutura eletrônica do cristal tetragonal de ureia foi feito em 1990 por Dovesi et al.. Em

seu trabalho, Dovesi utilizou o método de Hatree-Fock para sistemas periódico, onde foi

feito o estudo da influencia do conjunto de base, bem como dos parâmetros computaci-

onais. Os resultados obtidos por Dovesi são comparados com os resultados apresentados

neste trabalho [58]. Ferrero et al. calculou, utilizando tanto Hatree-Fock quanto DFT, as

propriedades de primeira e segunda susceptibilidade estática para ureia cristalina. Este

fez uma comparação entre os resultados para a fase cristalina e a molécula de ureia, utili-

zando duas conformações planares para a molécula. No mesmo trabalho é feito um estudo

da influência das bases utilizadas para o cálculo das propriedades do cristal. Ferrero et

al. comparou os resultados utilando os métodos B3LYP, PBE, PBE0, HF e SVWN.

Em adição, cristais moleculares podem ter uma grande faixa de propriedades ópticas,

eletrônicas e mecânicas [19]. Com isso, devido suas interessantes propriedades para

óptica não-linear, com propriedades tais como espectro de transmissão na faixa de 0.2-1.4

µm, eficiência de conversão de geração de segundo harmônico (SHG) 5 vezes maior que

NH4H2PO4 e limiar de danos de 5MW/cm2 (1.06µm), tem levado cientistas a calcularem,

utilizando vários métodos de primeiros prinćıpios, como cluster molecular, métodos de

Hatree-Fock periódicos e DFT, as propriedades de cristais de ureia. Luo et al. investigou

a origem das propriedades ópticas lineares e não-lineares da famı́lia de cristais de ureia,

via DFT. Este verificou que a origem do SHG da famı́lia da ureia vem da transferência de

carga causada pelo forte efeito ”push-pull”ao longo das ligações de hidrogênio, as quais

favorecem um arranjo cabeça-cauda das moléculas, melhorando a resposta SHG [20]. Her-

met et al, estudando as propriedades dinâmica e ópticas da ureia, utilizando diferentes

funcionais, observou que o funcional LDA subestima os parâmetros de rede em 3-4%, en-

quanto os funcionais GGA/PBE e h́ıbrido/B3LYP, superestimam na faixa de 1-2%. Ele

atribuiu isto ao fato do funcional LDA subestimar as ligações de hidrogênio, levando a

erros estruturais na descrição de sistema deste tipo [?].

Outros estudos que tem sido feito recentemente, estão relacionados com as proprie-

dades estruturais e vibracionais de cristais sob pressão.Miao et al. realizou cálculos das

propriedades do cristal da ureia sob pressão via DFT. Este verificou que o aumento na
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pressão modifica os parâmetros estruturais do cristal, bem como altera o comprimento e

ângulo das ligações entre o átomos [21]. Lamelas et al [25] estudou as fases da ureia sob

pressão, via espectroscopia Raman e difração de raio-X. Este observou a ocorrência de 6

diferentes fases, no cristal de ureia, com o aumento da pressão, que foram caracterizados

por mudança tanto no espectro Raman, com aparecimento e desaparecimento de picos,

quanto como no difratograma de raio-X. As fases da ureia apresentaram-se nas pressões

de 0 GPa (fase I), para a estrutura tetragonal, 2.9 GPa (fase II), que apresentou um

simetria ortorrômbica, sendo que está já era conhecida por ocorrer em aproximadamente

0.5 GPa. A fase III possui dois domı́nios (III-A e III-B), com distintos espectro Raman.

Assim como a fase III, a fase IV apresenta dois domı́nios, IV-A e IV-B, com dois dife-

rentes espectros Raman. Ambas as fases III (A e B) e IV (A e B), apresentam simetria

ortorrômbica.

Figura 6: Coordenação do Oxigênio na ureia (a) na fase I em 0.47 GPa, (b) na fase III
em 0.80 GPa e (c) na fase IV em 3.10 GPa. As ligações de hidrogênio são indicadas pelas
linhas pontilhadas. Somente átomos independentes da simetria são denominadas para
cada uma das fases. Retirado de [26].

Olejniczak et al mostrou que os grupos espaciais das fases II, III e IV, são, respec-

tivamente, P212121, P212121 e P21212. Olejniczak observou que as fases I e III crescem

rapidamente ao longo das colunas quelatadas de ligações de hidrogênio, coincidindo com

a direção [001]. Isto não foi apresentado para a fase IV, o qual indica que na sua estru-

tura nenhuma interação espećıfica esta a favor do aumento na taxa de crescimento, do

cristal, em uma direção particular. As estruturas das fases I, III e IV são análogas, em

que as moléculas interagem via ligações de hidrogênio em uma rede 3-dimensional com as

ligações quelato ao longo da direção [001]. Este fato é mostrado na Fig 6 . As ligações

C=O das moléculas são exatamente, no caso das fases I e IV, ou aproximadamente, no

caso da fase III, alinhadas ao longo da face [001] [26]. Pode-se observar, na Fig 6, que há

uma quebra em uma das ligações de hidrogênio na fase III, fazendo com que a dimensão

das outras ligações de hidrogênio mudem drasticamente nesta fase. Temos então que
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as transformações das ligações de hidrogênio são diretamente conectadas para tensão no

cristal gerada por altas pressões.

O presente trabalho tem como objetivo investigar, por meio de simulações computaci-

onais via teoria do funcional da densidade, as propriedades estruturais, eletrônicas ópticas

e vibracionais do cristal da ureia. Esta dissertação se divide em quatro caṕıtulos, sendo

a primeira esta introdução.

No segundo caṕıtulo é abordado as propriedades estruturais, eletrônicas e ópticas

do cristal tetragonal de ureia. Utilizando teoria do funcional da densidade, foi feito um

estudo de convergência estrutural e eletrônica do cristal utilizando os funcionais LDA,

GGA+PBE(com correções de dispersão TS e Grimme), e GGA+PBESOL, bem como

quatro diferentes energias de corte, 500, 830, 1000 e 1400 eV, e a influência desses na

convergência estrutural e eletrônica. O cristal que apresentou melhor convergência foi

aquele o qual utilizamos o funcional GGA+TS a 1000 eV, porém, quando comparado

com o cristal convergido utilizando-se o mesmo funcional e uma energia de corte de 830

eV, a convergência eletrônica apresentou uma diferença despreźıvel, como foi observado

no cálculo do gap de energia, com diferença de aproximadamente 0.002 eV. A partir do

estudo de convergência, foi escolhido o funcional GGA+TS para o cálculo das propriedades

eletrônicas e ópticas do cristal de ureia. Analisamos as cargas de Hirsfeld e Mülliken, onde

vimos que há uma grande diferença na descrição populacional de Hirsfeld e Mülliken. A

partir dos cálculos de estrutura de bandas, foi obtido um gap de 5.12 eV para o cristal

tetragonal da ureia, que difere em -0,63 eV (11%) do valor obtido por absorção óptica, o

que indica uma boa convergência eletrônica, no level de cálculo utilizado, já que estimativa

de gaps via DFT apresentam erros de 50%. Os resultados de estrutura de bandas obtidas

neste trabalho foi comparados com os resultados já publicados na literatura, onde, no

presente trabalho, foi levado em conta o ponto de alta simetria X, que não havia sido

calculado em trabalhos anteriores. Foram feitas comparação das das massas efetivas do

buraco e do elétron utilizando todos os funcionais em estudo, onde vimos que há uma

excelente concordância entre os resultados obtidos para todos os caminhos de integração

utilizados, com erro máximo em torno de 10% para os funcionais GGA e 30% para o

LDA. As propriedades ópticas, como absorção e função dielétrica, mostraram o caráter

anisotrópico do cristal de ureia na direção preferencial de crescimento do cristal, [001].

No terceiro Caṕıtulo são abordados os resultados dos cálculos de propriedades vibra-

cionais, infravermelho e Raman, do cristal de ureia. Foram calculados os espectros de

infravermelho para o cristal e para a molécula de ureia no vácuo e comparado os resul-
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tados com as frequências vibracionais experimentais relatadas na literatura. Os cálculos

mostraram excelente concordância para ambos os sistemas, cristalino e molecular. Ambos

cristal e molécula de ureia apresentaram um total de 12 modos de vibração. Foi obtida

uma ótima concordância dos resultados teóricos com relação aos dados experimentais da

literatura. É também abordado o estudo, via espectroscopia Raman, do cristal de uréia

em diferentes pressões, onde foi observado que para os modos de menos número de onda

há um deslocamento das bandas. Isto está de acordo com resultados experimentais en-

contrados na literatura. O deslocamento desses modos é causado pelo enrijecimento ou

amolecimento das molas, causando um rearranjo molecular no cristal. O comportamento

do shift Raman calculado apresentou uma boa concordância com os resultados experi-

mentais já publicados, o que mostra uma boa predição deste comportamento utilizando

métodos baseado em DFT.

O quarto caṕıtulo apresenta as conclusões e perspectivas desta desta dissertação.
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2 CÁLCULOS AB INITIO NO
CRISTAL DE UREIA

2.1 Introdução

Compostos de inclusão cristalinos orgânicos exibem uma grande faixa de importantes

propriedades f́ısico-qúımicas, e esses materiais representam sistemas modelo ideais para o

estudo de confinamento no estado sólido [28]. Compostos derivados de ureia representam

uma famı́lia protot́ıpica destes compostos de inclusão [29, 30, 31], em que a estrutura é

constitúıda a partir de um arranjo helicoidal de moléculas de ureia interagindo via ligações

de hidrogênio, contendo túneis paralelos e lineares, formados pelas moléculas no cristal.

A estrutura do cristal da ureia mostra várias caracteŕısticas notáveis. A Fig. 7 mostra

a estrutura molecular e as ligações de hidrogênio formado pelas moléculas de ureia, na

célula unitária, com moléculas das células vizinhas.

No cristal as moléculas adotam conformação de flat, com simetria mm2. Em con-

traste, a molécula isolada é não planar, o grupo NH2 sendo suavemente retorcido fora do

plano molecular, como determinado por espectroscopia de microondas e cálculos ab initio.

É conhecido que a estrutura molecular C2 é a mais estável seguida pela conformação Cs.

A estrutura C2v achada no cristal é o ponto de cela entre estes dois. Como dito anteri-

ormente, outro interessante aspecto da estrutura cristalina da ureia, é o padrão formado

pelas ligações de hidrogênio, onde o átomo de oxigênio possui a capacidade de aceitar 4

ligações deste tipo, que é extremamente raro [34].

Ureia tem sido extensivelmente estudada por ser uma das moléculas biológicas mais

simples e uma dos diamidos mais utilizadas em qúımica orgânica. Entretanto, esta

também apresenta grande interessa na área de qúımica inorgânica devido sua capacidade

em forma complexos de metais de transição e por causa de suas interessantes proprieda-

des para óptica não-linear [61]. Esta foi a primeira estrutura estudada, via cálculos de

Hatree-Fock, por Dovesi et al. (1990) usando o programa CRYSTAL [58]. Este estudo foi
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Figura 7: Perspectiva do cristal de ureia ao longo do eixo a. Retirado de [34].

seguido pela primeira aplicação da teoria quântica de átomos em moléculas (AIM) sobre

um cristal molecular, feito por Gatti et al. (1994), usando CRYSTAL em combinação com

o programa AIM de Gatti, TOPOND [22]. O resultado da estrutura de bandas obtidos

por Dovesi estão ilustrados na Fig. 8. Este encontrou um gap de aproximadamente 4.90

eV para o cristal de ureia.

Figura 8: (a) Estrutura de Bandas e (b) Densidade de estados obtidas por Dovesi et al.
utilizando o programa CRYSTAL. Retirado de [58].

No trabalho de Dovesi também foi feito um estudo detalhado da interação entre as
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moléculas no cristal de ureia. Este encontrou uma energia de interação, utilizando a base

6-21**, de 28kcal/mol (16 Kcal/mol quando aplicado a correção de erro de superposição do

conjunto de base (BSSE)), com uma diferença de +7 Kcal/mol (-5 Kcal/mol para o valor

corrigido) quando comparado com o valor experimental de 21 Kcal/mol. Dovesi atribuiu

o error a quatro posśıveis fontes: (1) imprecisão numérica dos cálculos, utilizando Hatree

Fock, pelo programa CRYSTAL; (2) contribuições de dispersão; (3) efeitos de geometria;

(4) efeitos de base, causados principalmente pela não completeza da base e para uma

melhor exploração das funções base no sistema condensado do que na molécula isolada

(erro de superposição do conjunto de base). As causas (1) e (2) foram discutidas no

trabalho de Dovesi, onde este afirma que melhores parâmetros de cálculo, em particular

as séries de troca, poderiam diminuir (aumentar em módulo) o valor da energia total de

bulk em 1 Kcal/H. Uma tendência similar é esperado para a molécula isolada, logo a

energia de interação poderia, essencialmente, não mudar. Quanto ao ponto (3), nota-se

que a comparação entre as energias molecular e de bulk não são totalmente consistentes.

no trabalho de Dovesi, o cálculo de bulk foi feito a partir da geometria experimental,

enquanto o cálculo da energia molecular tem sido feito a partir da geometria otimizada

utilizando a base 6-21**.

Dovesi atribuiu ao ponto (4) como sendo a principal fonte de erro. A energia total da

molécula foi calculada por completar a base 6-21** com funções de um número crescente

de vizinhos. Os resultados obtidos por Dovesi são sumarizados na tabela abaixo.

Tabela 1: Resultados do cálculo do erro de superposição através do método de balanço,
para a energia de interação do bulk de ureia. N é o número de vizinhos a uma distância d
(em Å), ∆CP/H é a energia total reduzida por H da molécula isolada e ∆TE/H é energia
calculada para este novo sistema de referência. Retirado de [58].

Vizinho N d Átomo ∆CP/H ∆TE/H
2 1.99 H

1 1.66 5.45
2 1.99 O
2 2.06 H

2 2.75 4.36
1 2.06 O

3 6 2.50 H 3.04 4.07

Temos então que os dois primeiros conjuntos de vizinhos, a uma distância de 2Å,

prover um considerável aumento na energia da molécula isolada. o terceiro vizinho, a

uma distância de 2,5Å, prover um aumento de 1 Kcal por molécula. Dovesi não levou
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em consideração outras contribuições por razões computacionais, mas são esperadas para

serem negligenciáveis.

2.2 Medidas de absorção óptica

A medida de absorção óptica da ureia em pó foi feita utilizando uma mistura de KBr

e ureia, formando pastilhas de ureia-KBr. A medida de absorção da luz, feitas sobre

essas pastilhas, foram obtidas utilizando um espectrômetro Varian Cary 5000 UV-viśıvel

NIR equipado com porta-amostras sólido. O espectro de absorção da amostra foi feito

utilizando um comprimento de onda na faixa de 200-800 nm (6.21 - 1.55 eV), sendo feitas

correções na linha de base quando necessário. A absorção óptica α como uma função da

energia do fóton incidente, ε, varia com ε2 para gap indireto e aumenta com ε1/2 para

gap direto [24, 27]. Assim, se a raiz quadrada (quadrado) da absorção óptica exibe um

comportamento linear como uma função da energia, o material deve ter um gap de energia

indireto (direto) [32]. Tendo em vista isto e observando a Fig. 9, podemos observar que os

plots de α1/2, α e α2 para as pastilhas de KBr - ureia. Podemos observar que α1/2 começa

em torno de 5.1 eV, α em torno de 5.5 eV e α2 em torno de 5.7 eV, sendo esta última tendo

um perfil linear começando em aproximadamente 5.85 eV até aproximadamente 6.2 eV.

O resultado apresentado neste trabalho apresenta uma diferença de 0.33 eV com o valor

citado no trabalho de Hermet et al., de 6.18 eV [?], porém não se pode afirmar a causa

da diferença, já que este não menciona o método de obtenção do gap experimental citado

em seu trabalho. Assim podemos estimar que o cristal da ureia possui um gap direto de

5.85 eV, o qual corresponde para a energia no ponto onde a linha vermelha tangente a α2

intercepta o eixo de energia.

Como veremos posteriormente, o gap direto principal é também previsto pelos cálculos

de DFT.
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Figura 9: Absorção óptica (α), quadrado da absorção óptica (α2) e a raiz quadrada (α1/2)
de pastilhas de urea-KBr medidas a 300 K com radiação incidente não polarizada.

2.3 Detalhes computacionais

Os cálculos quanto mecânicos foram feitos utilizando o código CASTEP para mini-

mizar a energia total da célula unitária [33]. Os parâmetros de rede e posições atômicas

foram medidos por Birkerdal et al. [34] foram usados para preparar o a estrutura do

input para os cálculos. Os dados de difração obtidos por Birkedal et al. permitiram a

determinação do estrutura do cristal da ureia e seu refinamento mostrou que o mesmo

possui grupo espacial P-421m e parâmetros de rede a = b = 5.578 Å e c = 4.686 Å,

com α = β = γ = 90o e Z = 2. Por questão de coerência e para melhorar a precisão

dos dados experimentais, especialmente com respeito para o posicionamento de átomos

de hidrogênio, é necessário fazer uma otimização de geometria, via DFT, para calcular

ambos os parâmetros de rede e coordenadas atômicas. Podemos notar, por exemplo, que

no caso da vaterita, CaCO3, diferenças significantes nas disposições espaciais dos grupos

carbonatos foram obtidas, depois dos cálculos de DFT, em comparação com o resultados

experimentais [35, 36]. Em adição, uma otimização de geometria adequada é essencial

para o cálculo de propriedades vibracionais, dos quais podemos retirar espectros de infra-

vermelho e Raman, onde os picos dependem da geometria do cristal, padrões de ligação
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de hidrogênio e interações de van der Waals.

Os valores experimentais dos parâmetros de rede obtidos por Bikerdal et al. [34] são

dados na Tabela 1 e Tabela 2. A molécula da ureia é mostrada na Fig. 10 (a), onde

a célula unitária tetragonal da ureia é mostrada na Fig. 10 (b). Camadas laterais das

moléculas de ureia podem ser convertida umas nas outras por translação dos eixo no plano

ab, como mostrado na Fig. 10 (c) e (d), onde esta mostra dois planos ortogonais formado

pelas moléculas da ureia no cristal. Estas duas camadas são conectadas por ligações de

hidrogênio entre os grupos CO e NH2. Por fim, uma perspectiva da existência de túneis

moleculares no cristal de ureia, como mostrado na Fig. 10 (e)

Tabela 2: Parâmetros de rede (PR) em (Å) para cristal de ureia. Os resultados para
os funcionais LDA, GGA+TS, GGA+Grimme e GGA+PBESOL foram obtidos usando
energias de corte de 500 and 830 eV. Os desvios ∆ em comparação com os resultados
experimentais também são mostrados.

a ∆a ∆a(%) b ∆b ∆b(%) c ∆c ∆c(%)
EXP 5.578 - - - - 5.578 - - - - 4.686 - - - -

500 eV a ∆a ∆a(%) b ∆b ∆b(%) c ∆c ∆c(%)
LDA 5.298 -0.280 -5.015 5.298 0.280 -5.015 4.786 0.100 2.136

GGATS 5.461 -0.117 -2.094 5.461 -0.117 -2.094 5.069 0.383 8.116
GGAGrimme 5.376 -0.202 -3.629 5.376 -0.202 -3.629 5.032 0.346 7.388
GGAPBESOL 5.529 -0.049 -0.873 5.529 -0.049 -0.873 4.936 0.250 5.336

830 eV a ∆a ∆a(%) b ∆b ∆b(%) c ∆c ∆c(%)
LDA 5.343 -0.235 -4.213 5.343 -0.280 -4.213 4.356 -0.150 -3.201

GGATS 5.582 0.004 0.072 5.582 0.004 0.072 4.695 0.009 0.196
GGAGrimme 5.475 -0.103 -1.847 5.475 -0.103 -1.847 4.664 -0.022 -0.469
GGAPBESOL 5.587 0.009 0.161 5.587 0.009 0.161 4.627 -0.059 -1.259
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Figura 10: (a) Molécula da ureia; (b) célula unitária tetragonal da ureia; (c) e (d) visão
de duas células superimpostas no plano ab das moléculas de ureia, onde uma pode ser
transformada na outra por deslocamento dos eixos, para dois planos ortogonais, 110 e
-1-10, e (e) perspectiva de túneis nos cristais tetragonais de ureia.

Os cálculos de DFT [37, 38] foram feitos utilizando os parâmetros de Cerpeley-Alder-

Perdew-Zunger (CAPZ)[39, 40] para o funcional de correlação-troca LDA, do inglês Local-

Density Approximation , e Perdew-Burker-Enzerhof (PBE)[41] e Perdew-Burker-Enzerhof

para sólidos e superf́ıcies (PBESOL), para o funcional GGA, do inglês Generalized Gra-

dient Approximation. Foram utilizadas, para o GGA(PBE), duas diferentes correções

de dispersão, Tkatchenko-Scheffler (TS)[42] e Grimme, onde as correções de dispersão
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Tabela 3: Parâmetros de rede (PR) em (Å) para cristal de ureia. Os resultados para
os funcionais LDA, GGA+TS, GGA+Grimme e GGA+PBESOL foram obtidos usando
energias de corte de 1000 and 1400 eV. Os desvios ∆ em comparação com os resultados
experimentais também são mostrados.

a ∆a ∆a(%) b ∆b ∆b(%) c ∆c ∆c(%)
EXP 5.578 - - - - 5.578 - - - - 4.686 - - - -

1000 eV a ∆a ∆a(%) b ∆b ∆b(%) c ∆c ∆c(%)
LDA 5.342 -0.236 -4.213 5.342 -0.236 -4.213 4.537 -0.149 -3.188

GGATS 5.579 0.001 0.018 5.579 0.001 0.018 4.695 0.009 0.196
GGAGrimme 5.475 -0.103 -1.854 5.475 -0.103 -1.854 4.664 -0.023 -0.480
GGAPBESOL 5.578 0.000 0.000 5.578 0.000 0.000 4.625 -0.061 -1.302

1400 eV a ∆a ∆a(%) b ∆b ∆b(%) c ∆c ∆c(%)
LDA 5.343 -0.235 -4.219 5.343 -0.235 -4.219 4.536 -0.150 -3.200

GGATS 5.581 0.003 0.047 5.581 0.003 0.047 4.695 0.009 0.183
GGAGrimme 5.475 -0.103 -1.846 5.475 -0.103 -1.846 4.663 -0.023 -0.500
GGAPBESOL 5.578 0.000 0.000 5.578 0.000 0.000 4.624 -0.062 -1.321

evitam a utilização de métodos quânticos de maior custo computacional para descrever

interações de van der Waals. Foram utilizados pseupotenciais para substituir os núcleos

em cada espécie atômica. O pseudopotencial utilizado foi ”Norm-conserving”[43], em am-

bos os cálculos utilizando os funcionais LDA e GGA+D. Configuração de valência foram

utilizadas com C 2s22p2, N 2s22p3 e O 2s22p4. Assim cada célula unitária contém 80

elétrons, sendo 24 nucleares e 56 de valência. Um amostragem Monkhorst-Pack 4x4x4 foi

empregada para calcular as integrais na rede rećıproca, que é mais do que suficiente para

dar uma estrutura eletrônica bem convergida.

Parâmetros de rede, ângulos e posições atômicas foram otimizados procurando-se

obter o mı́nimo de energia total da célula unitária do cristal de ureia. Para se fazer a oti-

mização de geometria, foram utilizados os seguintes parâmetros de convergência ao longo

das sucessivas etapas auto-consistentes: variação na energia total menor do que 0.5x10−5

eV/atom, força máxima por átomo abaixo de 0.01 eV/Å, pressão menor que 0.02 GPa e

deslocamento atômico máximo abaixo de 0.5x10−3 Å. O minimizador Broyden-Fletcher-

Goldfarb-Shanno foi aplicado para a otimização da célula unitária[44]. Um conjunto base

de ondas planas foi utilizado para representar os orbitais de Kohn-Sham, as energias de

corte utilizadas, para o estudo de convergência, foram de 500, 830, 1000 e 1400 eV, nos

cálculos utilizando tanto LDA quanto GGA+D. Para o cálculo das frequências vibracio-

nais foi utilizada a estrutura convergida a 1000 eV, no level GGA+TS, onde esta mostrou



37

uma boa convergência, devido ausência de frequências vibracionais imaginárias.

Após a otimização de geometria, a estrutura eletrônica de Kohn-Sham e a densidade

de estados (total e parcial, por orbital e átomo), foi calculada para a estrutura otimizada

no level GGA+TS, bem como a função dielétrica e absorção óptica para luz polarizada

ao longo de direções escolhidas e para amostra polycristalina. Foram também calculados

os valores dos GAPs de energia para LDA e GGA+D (PBE e PBESOL). As massas

efetivas foram estimadas utilizando interpolação quadrática das correspondentes curvas

da estrutura de banda. A função dielétrica complexa ε(ω) = Re(ε) + iIm(ε) e a absorção

óptica α(ω) do cristal tetragonal de ureia foram calculados como mostrado no trabalho

de Flores et al. [45]

2.4 Propriedades estruturais

Os parâmetros otimizados da célula unitária do cristal de ureia são mostrados nas

Tabelas 2 e 3. Os valores experimentais dos parâmetros foram obtidos por Birkerdal et

al. [34] são também mostrados para comparação. Podemos observar que o funcional

LDA apresenta uma convergência ruim, com parâmetros de rede variando em torno de

±5% para a e b e ±3% para c, qaundo comparado com o funcional GGA +D (PBE e

PBESOL). Observamos também que em energias de corte ≤ a 1000 eV há uma ótima

convergência para o funcional GGA+TS e GGA+PBESOL, com variação máxima em a e

b de -0.003 Å e em c de 0.062Å. Temos então, que no geral o cálculo utilizando GGA+TS

se mostrou o mais preciso na descrição dos parâmetros de rede do cristal de ureia. De

fato o funcional GGA prover uma melhor descrição de ligações de hidrogênio em cristais

moleculares. Comparando os resultados, vemos também que as correções de dispersão

são muito importantes para compensar as sub ligações no cristal de ureia. Isto pode ser

visto ao compararmos as duas melhores descrições, GGA+TS e GGA+PBESOL, onde

a segunda apresenta uma menor acurácia na descrição da direção de c, que é uma das

direções de maior preferência no crescimento de cristais de ureia.

A variação da energia total ∆E da célula unitária do cristal de ureia como uma

função dos desvios relativos dos parâmetros de rede a, b e c para os parâmetros otimi-

zados a0, b0 e c0 , respectivamente, é mostrado na Fig. 11, calculados somente para o

funcional GGA+TS e energia de corte de 830 eV. Para plotarmos este gráfico, foram feitos

cálculos de simples pontos de energia para células unitárias aumentadas (reduzidas), onde

o aumento(redução) foi efetuado para mudar apenas um dos parâmetros, deixando os ou-
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tros constantes. Como podemos ver a célula unitária convergida possui menor energia,

como esperado. A dependência da energia total com ∆a = ∆b e ∆c é aproximadamente

quadrática, com maior concavidade observada para ∆c. Isto é devido o fato da presença

de maior número de ligações de hidrogênio na direção dos plano ab em comparação com

a direção de c, fazendo com que está seja menos estável.

Figura 11: Variação da energia total ∆E da célula unitária do cristal de ureia como função
dos desvios relativos dos parâmetros de rede a, b e c para os parâmetros otimizados a0,
b0 e c0, respectivamente, calculados no level GGA+TS e energia de corte de 830 eV.
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A Tabela 4 mostra os comprimentos de ligação e ângulos de ligação para o cristal

da ureia. Vemos uma boa coerência entre os resultados obtidos utilizando o funcional

GGA+TS (830 eV) e os resultados experimentais obtidos por Birkerdal et al. [34], com

variação em torno de 0.02 Å nas ligações e 10o no ângulo das ligações, o que mostra uma

boa descrição das principais caracteŕısticas estruturais quando utilizado este funcional.

Tabela 4: Comprimentos de ligação, em Å, e ângulos de ligação para o cristal de ureia:
calculados utilizando GGA+TS (830 eV) e os valores experimentais obtidos de Birkerdal
et al. [34]. t = teórico, e = experimental,

A-B-C (A-B)t (B-C)t [A-B-C]t (A-B)e (B-C)e [A-B-C]e
OCN 1.27 1.36 121.31 1.26 1.34 121.49
NCN 1.36 1.36 117.37 1.34 1.34 117.01
CNH1 1.36 1.02 119.93 1.34 1.01 119.16
CNH2 1.36 1.02 130.46 1.34 1.00 120.78
H1NH2 1.02 1.02 119.61 1.01 1.00 120.06

2.5 Propriedades eletrônicas

Na Tabela 5 temos os valores para as cargas dos átomos da molécula de ureia em fase

cristalina utilizando dois diferentes métodos de cálculos: análise populacional de Mülli-

ken (MPA)[46] e análise populacional de Hirsfeld (HPA)[47]. MPA é menos realizável,

como este arbitrariamente divide a sobreposição da população eletrônica. Para peque-

nas transferências de cargas os ı́ndices estimados das funções de Fukui, usando MPA,

são eventualmente impreviśıveis [48, 49]. Em contraste, HPA é mais preciso, condu-

zindo a melhores ı́ndices da função de Fukui [50], capaz de prever tendências reacionais

em uma molécula melhor do que a MPA, análise de ligação orbital natural e potenciais

eletrostáticos embutidos [46, 51, 52]. Portanto, HPA reduz a perca de informação rela-

cionada para a formação de ligações qúımicas entre átomos para formação de moléculas.

Não obstante, o fato de seus valores serem sistematicamente muito pequenos, os átomos

de Hirsfeld tendem a assemelhasse a átomos neutros [53, 54, 55]. Contudo, este erro pode

ser melhorado usando a técnica iterativa da carga de Hirsfeld, a qual tem sido aplicada

com sucesso em estado sólido e para discussão de funções de Fukui [56, 57].

Os átomos mais negativamente carregados na molécula de ureia, calculados no level

GGA+TS (830 eV), são os átomos de Oxigênio e Nitrogênio, apresentando cargas de

Hirsfeld de -0.24e e -0.17e, respectivamente, onde e é a carga fundamental. As cargas de
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Mülliken apresentaram valores muito mais negativos para estes dois átomos, -0.71e para

Oxigênio e -0.84e para Nitrogênio. O átomo de Carbono apresentou maior carga positiva,

0.19e na análise de Hirsfeld e 0.65e na análise de Mülliken, o que está coerente com o fato

do mesmo está ligado a dois átomos eletronegativos, Oxigênio e Nitrogênio.

Tabela 5: Cargas atômicas de Mülliken and Hirshfeld (em unidades de e) para o cristal
de ureia calculado no level GGA+TS (830 eV).

Atom Mülliken Hirshfeld
C 0.65 0.19
O -0.71 -0.24
N -0.84 -0.17
H1 0.44 0.10
H2 0.43 0.10

A estrutura de bandas de Kohn-Sham da as autoenergias como uma função de um

conjunto de números quânticos que formam os componentes de um vetor de onda ~k na

primeira zona de Brillouin [48]. Para o cristal tetragonal de ureia, os caminhos na zona de

Brillouin usado nos cálculos de DFT são formados por segmentos conectando um conjunto

de pontos de alta simetria. A Fig. mostra o caminho utilizado para o cálculo da estrutura

de bandas do cristal de ureia. Para a estrutura tetragonal os seguintes pontos de alta

simetria foram escolhidos: Γ (0, 0, 0), Z (0, 0, 1/2), X (0, 1/2, 0), M (1/2, 1/2,/0), R (0,

1/2, 1/2) e A (1/2, 1/2, 1/2).

A estrutura de Bandas eletrônica do cristal de ureia otimizado utilizando GGA+TS

(830 eV), junto com a respectiva densidade de estados, é mostrado na Fig. 13. Os valores

de energia foram ajustados para assegurar que o maior valor de energia para um elétron

de valência seja igual a 0 eV. No topo da Fig. 13 foi plotado a banda de energia, calculada

no level GGA+TS (830 eV) na faixa de -23 a 23 eV. A parte superior da banda de valência

é dominada por estados p, com contribuições do grupo Carboxila e Amina. Assim como

na banda de valência, a parte inferior da banda de condução é fortemente dominada por

estados p, devido principalmente ao grupo Carboxila.

A estrutura de bandas de Kohn-Sham mostrada na parte inferior da Fig. 13 mostra

o principal gap de energia do cristal tetragonal de ureia, 5.12 eV, ao longo da direção

Γ → Γ, que difere em -0.63 eV (-11%) em relação ao resultado experimental de 5.85 eV,

mostrado na Fig. 9, o que é uma excelente concordância, tendo em vista que cálculos de

DFT subestima gaps de energia em torno de 50%. Vemos também que o topo da banda
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Figura 12: Primeira zona de Brillouin do cristal tetragonal de ureia. Os pontos de alta
simetria, em latim (exceto Γ) são mostrado.

de valência possui alta contribuição energética de estados p dos átomos de Nitrogênio,

assim como a parte inferior da banda de condução possui uma maior contribuição de

estados p provenientes dos átomos de Carbono e Oxigênio do grupo Carboxila. O primeiro

trabalho sobre a estrutura eletrônica de cristais de ureia foi feito em 1990 por Doversi

et al., onde este utilizou métodos baseados na teoria de Hatree-Fock para o cálculo da

estrutura de bandas eletrônica no cristal de ureia [58]. A Fig. 14 mostra a estrutura de

bandas calculada no presente trabalho (topo) e a estrutura de bandas recalculada com

os caminhos utilizados por Dovesi et al. (abaixo). A faixa de energia utilizada foi de

-23 a 12 eV. Podemos observar que não foi levado em conta o ponto de alta simetria X

no trabalho de Dovesi et al, há também uma mudança no perfil da estrutura de bandas,

consequentemente nos valores das massas efetivas, porém não houve mudança no valor do

Gap de energia, sendo as duas estruturas calculadas utilizando GGA+TS (830 eV).

Foram também calculados os gaps de energia utilizando todos os funcionais, e correções,

em estudo. A Tabela 6 mostra os valores dos gaps de energia. Podemos notar que a va-

riação de gap com a energia de corte utilizada é muito pequena, em torno de 0.004 eV

para a maior diferença, o que nos aponta uma boa convergência da estrutura eletrônica

já utilizando uma menor energia de corte, apesar da melhor convergência estrutural apre-

sentada a 1000 eV. O funcional que apresentou menor gap de energia, bem como maior

diferença entre o obtido experimentalmente(em torno de 5.85 eV) medida de absorção
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Figura 13: A estrutura de bandas, calculada no level GGA+TS (830 eV), do cristal de
tetragonal de ureia (a) na faixa de -23 a 23 eV e (b) na região em torno do gap de energia.
A densidade total de estados (DOS) também é mostrado a direita para cada caso.

óptica (Fig.9), foi o LDA, que pode ser consequência da baixa eficácia na descrição,

utilizando este funcional, de sistemas que apresentam interações de van der Waals. O

funcional que apresentou melhor convergência estrutural, GGA+TS, apresentou um gap

de energia de aproximadamente 5.12 eV, o que está em boa concordância com o valor

experimental. Foi utilizada a correção ∆-sol [59] para o gap de energia calculado no level

GGA+TS, apresentando um valor de 5.97 eV no level GGA+TS (830 eV) que deu uma

ótima aproximação em relação ao gap obtido experimentalmente.
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Figura 14: Uma comparação entre a estrutura de bandas calculada com os caminhos
utilizado neste trabalho e os caminhos utilizados no trabalho de Dovesi et al. [58].

Tabela 6: Gap de energia calculados utilizando diferentes energias de corte e funcionais.

Funcional 830 eV 1000 eV
LDA 4.880 4.882

GGAGrimme 5.159 5.161
GGATS 5.121 5.126

GGAPBESOL 4.934 4.938

As massas efetivas para os elétrons e buracos foi estimada da curvatura no máximo

da banda de valência e no mı́nimo da banda de condução, sendo útil para estimar a

mobilidade de portadores de carga em uma dada direção e também para avaliar se as

interações intermoleculares no cristal são fortes suficiente para afetar a estrutura eletrônica
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e produzir uma diferença significante com respeito para estados moleculares puros [32].

A massa efetiva m∗ em um dado ponto ao longo da direção dada por ~k é dada por

1

m∗
=

1

h̄2
δ2E(~k = kk̂)

δk2
(2.1)

As massa efetivas estimadas foram calculadas com todos os funcionais utilizados neste

trabalho. A Tabela 7 mostra os valores das massas efetivas calculadas em diferentes

caminhos e funcionais.

Tabela 7: Massa efetiva, em unidades de me, usando diferentes funcionais e energia de
corte de 830 eV.

Funcional me
GZ mh

GZ me
GR mh

GR me
GM mh

GM me
GA mh

GA me
GX mh

GX

LDA 0.674 3.065 1.018 4.809 0.403 1.982 0.435 2.094 0.797 3.870
GGATS 0.689 4.298 1.099 6.812 0.480 2.849 0.482 2.981 0.950 5.598

GGAGrimme 0.675 4.302 1.093 6.340 0.505 2.412 0.477 2.640 0.997 4.737
GGAPBESOL 0.651 3.957 1.051 6.173 0.452 2.461 0.459 2.651 0.896 4.815

Podemos observar que o os valores que apresentaram pior concordância, quando com-

parado os funcionais, foram aqueles obtidos utilizando o funcional LDA. De fato este

foi o que apresentou pior convergência estrutural para o cristal da ureia, tendo então

afetado diretamente na convergência eletrônica do mesmo. Comparando os outros fun-

cionais (GGA+TS, GGA+Grimme e GGA+PBESOL), vemos excelente concordância na

estimativa das massas efetivas, tanto dos elétrons quanto a dos buracos, tendo variação

máxima em torno de 10%.

Para o melhor entendimento da estrutura de bandas do cristal tetragonal de ureia,

podemos considerar as contribuições relativas de cada espécie atômica (C, O, N e H) para

a densidade eletrônica de estados. Eles são descritos na Fig. 15. Podemos observar que as

contribuições mais relevantes para o topo da banda de valência é feita pelo estados 2p do

nitrogênio e 2p do Oxigênio. As contribuições da parte inferior da banda de condução vem

principalmente dos orbitais estados 2p do Carbono, seguida por uma menor contribuição

dos estados 2p dos átomos de Nitrogênio e Oxigênio. A banda de condução, acima de

6,0 eV aproximadamente, é dominada por estados 1s do átomo de Hidrogênio. Temos

também a contribuição dos grupos para a estrutura de bandas do cristal de ureia. Podemos
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observar que a principal contribuição para o topo da banda de valência vem dos grupo

carboxila, consequência da combinação do estados 2p dos átomos de carbono e oxigênio,

assim como a parte inferior da banda de condução. Isto é esperado pois há tanto uma

alta contribuição dos estados 2p dos átomos de Oxigênio e Carbono para estas regiões.

As maiores contribuições do grupo amina ocorrem entre, aproximadamente, - 10.0 eV

e 0,0 eV, já para o grupo carboxila temos maior contribuição na faixa de -10.0 eV a

aproximadamente 7,0 eV.

Figura 15: A densidade parcial de estados (PDOS) por átomo e para os grupos amina e
carboxila, calculadas no level GGA+TS (830 eV). Orbitais s (linha pontilhada) e p (linha
sólida).
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2.6 Propriedades ópticas

A comparação entre o espectro de absorção óptica calculado no level GGA+TS e

o obtido experimentalmente para o cristal tetragonal de ureia, avaliados para amostra

policristalina, são mostrados na Fig. 16. Podemos observar que o gap de energia calculado

para o cristal da ureia (5.12 eV), no level GGA+TS (830 eV), apresenta uma diferença

comparado com o gap obtido por absorção óptica (5.85 eV), um erro de -0.63 eV (-11%).

Considerando que os cálculos de DFT tipicamente subestimam gaps de energia por 50%

[32], o resultado obtido está em ótima concordância com o experimental. Dentro desta

diferença, foram calculados as propriedades ópticas do cristal de ureia, tais como absorção

e função dielétrica, para o caso de luz com polarização e para amostras policristalina,

foi utilizado um operador para deslocar o gap teórico em 0.63 eV (a mudança para a

estimativa feita pelo ∆-sol foi de 0.85 eV). A curva de absorção óptica com o operador

de deslocamento é também mostrado na Fig. 16. Como podemos observar, há uma boa

concordância entre a curva teórica e os dados experimentais.

A Fig. 17 mostra a absorção óptica obtida no level GGA+TS (830 eV) no caso da

luz incidente polarizada ao longo do conjunto de direções escolhidas (100, 010, 001, -1-

10 e 110). Podemos observar a que o cristal da ureia possui uma observável natureza

anisotrópica. Por exemplo, o espectro de absorção óptica para a polarização ao longo da

direção 001, que é uma das direções preferenciais de crescimento do cristal, possui um

conjunto muito pronunciado de picos entre de 5.0 eV e 8.0 eV, onde nas outras direções,

apesar de aparecer picos de absorção nesta faixa, apresentam uma absorção mais baixa. A

absorção ao longo das direções -1-10 e 110, que são as direções dos planos formados pelas

moléculas de ureia como pode ser visto na Fig. 4 (c) e (d), apresentam certa similaridade

com a absorção nas direções 100 e 010.

Finalmente, na Fig. 18 nós vemos as partes real e imaginária da função dielétrica,

ε(ω) = ε1 + iε2, do cristal de ureia calculadas no level GGA+TS (830 eV), seguindo o

mesmo esquema das direções de polarização da Fig. 17. A parte imaginária da função

dielétrica é proporcional a absorção óptica que foi discutida anteriormente, será discutida

então a parte real ε1. Como esperado, a parte real da função dielétrica é altamente senśıvel

a polarização, como ocorre para absorção óptica. As curvas da função dielétrica são bem

estruturadas em todas as direções, porém apresenta um maior número de máximos e

mı́nimos na direção 001, onde nós temos um máximo pronunciado em 6.11 eV e um

mı́nimo em 7.07 eV. Podemos notar que ε1 possui valores negativos na faixa de 6.59 a

7.33 eV e acima de 18.5 eV. Os valores negativos significam que o dipolos moleculares
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Figura 16: Comparação entre a absorção ótica do cristal tetragonal de ureia medida com
radiação incidente não polarizada a 300 K (linha sólida) e a absorção óptica calculada no
level GGA+TS (830 eV) para a amostra policristalina com deslocamento (linha pontilhada
azul) e sem deslocamento (linha pontilhada vermelha).

induzidos são oscilações fora de fase com respeito para o campo elétrico aplicado [32].

Nas direções diferentes de 001, a parte real da função dielétrica apresenta máximo em

torno de 5.55 eV e mı́nimo em torno de 6.27 eV. Finalmente, como visto para o caso da

absorção óptica, as direções -1-10 e 110, referentes aos planos moleculares, apresentam

similaridades, no perfil da função dielétrica, com respeito as direções 100 e 010.
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Figura 17: Absorção óptica calculada no level GGA+TS (830 eV) do cristal de ureia com
luz polarizada nas direções 100, 010, 001, -1-10 e 110. A absorção óptica da amostra
policristalina também é mostrada.
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Figura 18: Componentes Real e imaginária da função dielétrica do cristal de ureia calcu-
lada no level GGA+TS (830 eV) do cristal de ureia com luz polarizada nas direções 100,
010, 001, -1-10 e 110. A função dielétrica da amostra policristalina também é mostrada.
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3 PROPRIEDADES
VIBRACIONAIS

3.1 Introdução

Ureia tem sido extensivamente estudada por ser uma das mais simples moléculas

biológicas e por ser uma das mais simples diamidas utilizadas em qúımica orgânica. Por-

tanto um largo trabalho sobre as propriedades da ureia tem sido feito no decorrer dos

anos, porém ainda permanece algumas incertezas na interpretação do espectro vibracio-

nal da ureia. Em parte esses problemas são originados do fato de que a interpretação do

seu estado sólido foi baseado sobre o cálculo da fase gás. Alguns autores, por exemplo,

tem atribúıdo a banda em 1683 cm−1 no espectro vibracional do estado sólido da ureia ao

estiramento da ligação C-O e a banda em 1598 cm−1 para o modo de deformação simétrica

do NH2, onde outros tem atribúıdo na ordem reversa.

Técnicas de infravermelho é a mais sensitiva, entre as técnicas experimentais, para

detecção de ligações de hidrogênio e tem sido largamente utilizada para o estudo de cristal

de ureia e soluções de ureia-água. Grdadolnik et al tem estudado, via espectroscopia no

infravermelho, soluções de ureia em várias concentrações, com objetivo de explicar o

espectro da ureia, assim como o estudo do espectro da fase cristalina de ureia [60]. Este

encontrou que a banda em torno de 1683 cm−1 é devido a deformação do grupo NH2 e

a banda em torno de 1598 cm−1 é devido ao estiramento da ligação C-O. Rousseau et

al. também realizou estudos do espectro vibracional da ureia cristalina, juntamente com

o estudo do espectro vibracional da fase gás. Apesar da concordância com o trabalho

de Grdadolnik em relação a banda em torno de 1598 cm−1 não houve concordância em

relação a banda em torno de 1683 cm −1, Rousseau atribui esta a deformação da ligação

do grupo NH2 [61]. Os resultados obtidos por Rosseau estão ilustrados na tabela abaixo.

Keuleers et al. estudou os efeitos das ligações de hidrogênio no espectro Raman e de

infravermelho no cristal de ureia, quando comparados com a fase gás. Sabe-se que a ureia
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Figura 19: Resultados das frequências calculadas por Rosseau et al. Retirado de [61].

na fase gás possui estrutura não planar, enquanto na fase cristalina possui uma estrutura

planar. A estrutura planar das moléculas de ureia no estado sólido é consequência das

formações da extensiva rede de ligações de hidrogênio presentes no cristal. A diferente

conformação do átomo de Nitrogênio da ureia no estado sólido (sp2 +p) e na fase gás (s3)

é muito importante para a análise vibracional e provavelmente a razão para a incoerência

na interpretação do espectro vibracional encontrado na literatura [62]. A Fig. 20 ilustra

as estruturas ressonantes da ureia.

Devido a conformação (sp2 + p)do átomo de Nitrogênio no estado sólido, o par de
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Figura 20: Estruturas de ressonância da molécula de ureia. Retirado de [62].

elétrons livres deste átomo são mais conjugados com a ligação dupla CO e, consequente-

mente, a ressonância iônica das formas (B) e (C) são mais importantes quando comparadas

com a fase gás (A). Consequentemente, a ligação CO tem um menor e a ligação CN um

maior caráter duplo no estado sólido e as correspondentes mudanças nas vibrações, para

menor e maior frequência, respectivamente, é presente quando comparamos os espectros

da fase gás e do estado sólido.

As ligações de hidrogênio tem efeito similar à diferença de conformação sobre os

estiramentos das ligações CN e CO. Isto é ilustrado na Fig.21, onde a ligação de hidrogênio

atua como um complexo doador-receptor.

Figura 21: Estruturas de ressonância da molécula de ureia. Retirado de [62].

Neste caso o Oxigênio atua como um doador e o Hidrogênio como um receptor. Devido

os efeito ”pile−up”e ”spill−over”no complexo doador-receptor, as ligações CO alongam-

se enquanto as ligações CN encurtam-se e as correspondentes vibrações irão mudar para

menores e maiores frequências, respectivamente. Isto foi observado experimentalmente no

trabalho de Keuleers, os resultados de Raman e Infravermelho são mostrados abaixo.

Na fase gás o estiramento CO, no espectro Raman, absorve energia em 1731 cm−1,

valor este calculado. Em solução esta vibração é assinalada em 1664 cm−1, e aparece em

uma frequência mais baixa (1540 cm−1) no estado sólido. As bandas em 1647 e 1623 cm−1

no espectro do estado sólido são referentes a vibrações de deformações da ligação no grupo
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Figura 22: Espectros de (a) Raman para solução aquosa de ureia (I) e ureia sólida (II)
e (b)espectro de infravermelho das vibrações de estiramento da ligação NH2 em (III)
temperatura ambiente e (IV) -196oC. Retirado de [62].

amina e aparecem em número de onda menor (1626 e 1593 cm−1) no espectro da solução

aquosa de ureia. As vibrações de estiramento da amina mudam para um número de onda

menor com o abaixamento da temperatura, como observado na Fig. 22 (b), devido a

menor distância intermolecular, e consequentemente ligações de hidrogênio mais fortes.

As constantes de força e os números de onda calculados são usualmente maiores que as

quantidades experimentais correspondentes. Isso se deve a combinação de efeitos de cor-

relação eletrônica e na deficiência do conjunto de base utilizado. A leve discordância entre

o teórico e o experimental pode ser consequência da anarmonicidade e da tendência geral
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dos métodos de mecânica quântica de superestimar as constantes de força da geometria

de equiĺıbrio.

Como dito anteriormente, existem diversos trabalhos na literatura acerca das proprie-

dades vibracionais tanto do cristal de ureia, quanto do espectro da fase gás. Com o intuito

de tentar esclarecer as incertezas no espectro vibracional do cristal e da molécula de ureia,

foi feito o cálculo teórico de infravermelho de ambos os sistemas, afim de se fazer uma

comparação com os resultados experimentais obtidos da literatura. Os espectros foram

divididos em três regiões: 0 - 1000 cm−1, 1000 - 2000 cm−1 e 2000 - 4000 cm−1.

Alguns estudos tem sido publicados sobre as propriedades da ureia sob pressão. Bridg-

man et al. foi o primeiro a evidenciar uma transição de fase, em 0.5 GPa, nos cristais

de ureia. Desde então, pesquisadores, utilizando métodos ab initio, tem estudado essas

transformações no cristal de ureia. O motivo disto é que há um mecanismo de quebra

e formação de ligações de hidrogênio, fazendo com que haja 38 tipos diferentes de con-

formações de redes de ligações de hidrogênio, como mostrado na Fig. 23, e 20 ligações

de hidrogênio com dois centros, como mostrado na Fig. 23 (b), em qual os átomos de

hidrogênio são direcionados perpendicularmente para o plano molecular.

Figura 23: (a) Ligações hidrogênio R1
2
(6) quelatadas e (b) ligações de hidrogênio C1

2
(6)

de duplo centralizada na fase I da ureia, (c) dupla ligações hidrogênio R2
2(8) duplo cen-

tralizada em um anel, mais frequente em compostos de inclusão de ureia e (d) anel R2
4 de

4 ligações N-H· · ·O duplo centralizadas.

Lamelas et al. evidenciou mais quatro diferentes transições de fase nos cristais de
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ureia sob pressão. Este fato foi observado devido o aparecimento e/ou ausência de picos no

espectro Raman, bem como os difratogramas das diferentes fases. As principais alterações

observadas no trabalho de Lamelas, foram nas bandas presentes em baixas frequências,

como podemos observar na Fig. 24.

Figura 24: Espectros Raman para seis diferentes estruturas de ureia, com intensidades
normalizadas para permitir a comparação de todos os modos vibracionais. Retirado de
[25].

A dependência dos modos vibracionais ativos no Raman foi também estudada no

trabalho de Lamelas. Este estudou as variações destes modos em pressão ambiente até

uma pressão de aproximadamente 12 GPa. Observou-se uma larga mudança nos espec-

tros, marcadas pelas linhas pontilhadas; as quatro faixas de pressão ligadas pelas linhas

pontilhadas, representam as fases I a IV, como podemos observar na Fig. 25.

A transição I→II foi observada por Bridgman, e as subsequentes transições em 4.6

e 8.2 GPa, foram observadas por experimentos de espalhamento de nêutrons em ureia

deuterada. Nas duas faixas de altas pressões (III e IV), observou-se uma segregação das

amostras em pares de domı́nios com distintas caracteŕısticas (III-A e III-B, e/ou IV-A e

IV-B). O assinalamento A/B do espectro pode ser checado por comparar as caracteŕısticas

na Fig. 25 (ambas frequências e intensidades, para o espectro t́ıpico mostrado na Fig. 24.



56

Figura 25: Descontinuidades no espectro Raman indicando uma sequência de quatro fases
com o aumento da pressão. Retirado de [25].

Em geral, Lamelas atribuiu os assinalamentos da fase III ou IV como tipo A ou B baseado

sobre as intensidades relativas em um dubleto dos modos de estiramento da ligação C-N

próximo de 1025 cm−1. Como mostrado na Fig. 24, se o modo de baixa frequência é mais

forte, então o espectro é denotado como um tipo A, ao contrário este é denotado como

um tipo B.

3.2 Metodologia Computacional

Para a molécula, a otimização de geometria inicial, utilizando a interface GaussView

5.0 [64]) da molécula de ureia e TD-DFT (ambiente homogêneo) com o pacote Gaussian

09 [65]. Foi empregado o funcional de correção-troca h́ıbrido B3LYP e o conjunto de base

6-31G++ [66]. Foi utilizado um grid adaptativo com tolerância de 10−6 para integração

numérica de energia de troca e correlação. A otimização foi realizada impondo a simetria

da molécula, C2v.
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Após a otimização da fase gás, cálculos de frequência vibracional harmônica foram

realizado para a molécula de ureia. Os espectros Raman e infravermelho foram obtidos

para os modos normais de vibração e comparados com os resultados experimentais.

Para o cálculo das propriedades vibracionais do cristal, a metodologia empregada foi

análoga a utilizada para o cálculo das propriedades optoeletrônicas, porém foram alterados

os parâmetros de convergência e energia de corte. Foi utilizado uma energia de corte de

1000 eV, com energia 1.0 e−6 eV/átomo, força máxima de 0.001 eV/Å, pressão máxima

de 0.003 GPa e um máximo deslocamento permitido de 1.0 e−4 Å.

3.3 Espectroscopia no Infravermelho

3.3.1 Região de 0 - 1000 cm−1

Na Fig. 26 comparamos os espectros de infravermelho teóricos, para molécula e cristal,

com o experimental, na região de 0 a 1000 cm−1. Enquanto na Tabela 8 tem-se os valores

de frequência vibracional teóricas, com as respectivas atribuições de modos normais, são

relacionadas com os picos dos espectros de IR. Esta região corresponde aos modos normais

mais energéticos, caracterizados por torções e deformações em toda estrutura molecular.

Pela Tabela 8, observamos que, para a fase cristalina, não há comparação dos modos

vibracionais na região abaixo de 400 cm−1, pois não há relatos experimentais sobre esta

região do espectro. Nesta faixa, de 0 à 400 cm−1, foram encontrado sete modos normais de

vibracionais, sendo esses em 51.77 cm−1 referente a deformação das ligações no grupo NH2

e uma torsão da ligação CN, em 73.74 cm−1 também referentes ao mesmo tipo de vibração

anterior, em 104.45 e 118.76 cm−1, ambos referentes a deformações nas ligações do grupo

amina, na ligação CN e CO, em 166.12 cm−1 referente a deformação da ligação CO e um

rocking da ligação do grupo amina, em 202 cm−1 que foi atribúıdo a uma vibração tipo

rocking do grupo amino adicionado por uma deformação do grupo CO e finalmente em

349.50 cm−1, referente a uma vibração tipo wagging do grupo NH2. Para a faixa acima

de 400 até 1000 cm−1, foram encontrados, teoricamente, 11 modos vibracionais no cristal

de ureia. Destes, apenas 5 são relatados na literatura, apresentando boa concordância

com os resultados experimentais. O primeiro em 488 cm−1 (508 cm−1) foi atribúıdo a

uma vibração tipo wagging do grupo amina, o segundo, em 556.68 cm−1 (532 cm−1), foi

atribúıdo a uma torção da ligação no grupo amina. Os três últimos modos que tiveram

correlação com os resultados publicados na literatura, em 562.49 cm−1 (568 cm−1),745.70

cm−1 (727 cm−1) e 778.04 cm−1(790 cm−1), foram atribúıdos, respectivamente, a uma
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deformação, uma torção e uma deformação, na ligação do grupo amina. Já no caso

da molécula houve boa concordância dos modos calculados com os modos relatados na

literatura, com uma diferença de 29.90 cm−1 para o primeiro modo caracterizado por um

scissoring, e o segundo com excelente concordância, tendo uma pequena diferença de 0.91

cm−1, caracterizado por uma deformação das ligações no grupo amina. Foram também

encontrados, teoricamente, três outras vibrações para a molécula de ureia em 358.92 c−1 e

537.14 cm−1, ambas referentes a deformações no grupo amina, e em 776.54 cm−1 referente

a uma torsão no grupo amina.

Figura 26: Espectros de Infravermelho experimental e os calculados para molécula e para
o cristal na faixa de 0 - 1000 cm−1.
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Tabela 8: Números de onda: medidos no IR (ωIR,exp)[61] e calculados (ωcteo) para o cristal
e (ωmteo)para a molécula e as atribuições de modos normais, na escala de 0 - 1000 cm−1,
para a molécula e cristal de ureia. δ = deformação, ρ = rocking, σ = scissoring, τ =
torção/Twisting, ν = estiramento, s = simétrico, a = antissimétrico.

ωIR,exp,mol ωmteo Atribuição ωIR,exp,cri ωcteo Atribuição
51.77 δH1NH2 + τCN
73.74 δH1NH2 + τCN
104.45 δH1NH2 + δCN + δCO
118.76 δH1NH2 + δCN + δCO
166.12 δCO + ρH1NH2

358.92 δH1NH2 202.03 ρH1NH2 + δCO
349.50 ωH1NH2

410 439.90 σH1NH2

476.19 σH1NH2 508 488.69 ωH1NH2

542.29 ρH1NH2 + σCN
537.14 δH1NH2 + δCO 532 556.68 ρH1NH2

542.76 δH1NH2 + νsCN 568 562.49 δH1NH2

578 578.91 δH1NH2 + δCO
591.16 τH1NH2

628.67 τH1NH2

652.43 ωH1NH2

776.54 δCN + τCO 727 745.70 τH1NH2

790 778.04 δH1NH2

950.44 νsCN 993.93 δH1NH2

998.40 δH1NH2 + νsCN + νCO

3.3.2 Região de 1000 - 2000 cm−1

Na Fig. 27 temos o espectro de infravermelho na região de 1000 a 2000 cm−1. Esta

região é importante pois é nela que a desentendimento por parte de alguns pesquisadores

sobre as atribuições dos modos normais observados nessa região. Para o cristal, foram

encontrados nove modos de vibração, um a mais que os dados experimentais relatados.

Podemos observar a ótima concordância entre os resultados teóricos e experimentais para

a fase cristalina, como variação máxima de 51 cm−1, que para este caso representa um

erro percentual de apenas -3.14%. Temos então que a banda em 1120.76 cm−1 é referente

a uma deformação do grupo amina e uma deformação do grupo CO, porém a atribuição

feita por Grdadolnik et al é relacionada a um rocking (ρ) da amina. Em 1451.76 cm−1

há um modo normal referente uma deformação do grupo amina e da ligação CN e o

estiramento da ligação C-O, o mesmo acontece para a banda em 1548.76 cm−1, porém

com a ausência da deformação da ligação CN. Dados na literatura atribuem esta a um
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estiramento da ligação CN e a um estiramento da ligação CO, respectivamente. Por fim,

dois estiramentos do grupo amina, em 1604.76, com contribuição de estiramento da ligação

CN, e em 1656.16 cm−1, com contribuições de estiramento da ligação CO e CN, que está de

acordo com os dados publicados na literatura [60]. Em 1485.54 cm−1 temos a presença da

vibração tipo tesoura das ligações no grupo amina, bem como um estiramento da ligação

CO. Foi observado também a presença de bandas em 1618.50 cm−1 com contribuições de

três vibrações distintas, sendo elas uma tipo tesoura do grupo amina, um estiramento da

ligação CO e um estiramento simétrico da ligação CN.

Figura 27: Espectros de Infravermelho experimental e os calculados para molécula e para
o cristal na faixa de 1000 - 2000 cm−1.

Para a molécula, temos a existência de três modos normais de vibração, onde estes

também são encontrados em medidas experimentais [61]. Podemos observar que os resul-

tados teóricos obtidos para a molécula também apresenta ótima concordância, apesar da

maior variação entre resultados teóricos e experimental, quanto comparado com o cristal.

Em 1404.26 cm−1 foi encontrado um modo referente a um estiramento da ligação CN, o

que está de acordo com a atribuição encontrada na literatura [61]. Em 1632.86 foi en-

contrado um modo de vibração tipo scissoring, do grupo amina e em 1786.64 um modo
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normal referente ao estiramento da ligação C-O.

Tabela 9: Números de onda: medidos no IR (ωIR,exp)[61] e calculados (ωcteo) para o cristal
e (ωmteo)para a molécula e as atribuições de modos normais, na escala de 1000 - 2000 cm−1,
para a molécula e cristal de ureia. δ = deformação, ρ = rocking, σ = scissoring, τ =
torção/Twisting, ν = estiramento, s = simétrico, a = antissimétrico.

ωIR,exp,mol ωmteo Atribuição ωIR,exp,cri ωcteo Atribuição
1008 νsCN

1014 1038.92 ρH1NH2 1055 1058.71 ρH1NH2

1176.28 δH1NH2 1156 1120.76 δH1NH2 + δCO
1158.10 ρH1NH2

1394 1404.26 νCN 1466 1451.76 δH1NH2 + νCO + δCN
1485.54 σH1NH2 + νCO

1594 1631.79 δH1NH2

1594 1632.86 σH1NH2 1599 1548.76 δH1NH2 + νCO
1734 1786.64 νCO 1624 1604.76 δH1NH2 + νCN

1683 1618.50 σH1NH2 + νCO + νsCN
1683 1656.16 δH1NH2 + νCO + νsCN

3.3.3 Região de 2000 - 4000 cm−1

Por fim, trataremos da faixa ente 2000 e 4000 cm−1. Esta faixa de alta frequência é

caracteŕıstica dos modos normais de grupos funcionais, como aminas e álcoois. Assim,

podemos observar na Fig. 28 uma larga banda referente as vibrações do grupo amina, ma

faixa de 3200 a 3600 cm−1.

Como podemos observar na Tabela 10, estes modos normais foram encontrados tanto

na molécula quanto para o cristal de ureia. Para a molécula foram encontrados dois

estiramentos assimétricos das ligações do grupo amina, uma em 3574.30 cm−1 e outra

em 3580.07 cm−1. Foram encontrados também dois estiramentos simétricos, também do

grupo amina, em 3689.98 e 3690.53 cm−1. Para o cristal os mesmo tipos de vibrações

foram encontrados, porém com ordens invertidas, sendo os dois estiramentos simétricos

em menor frequência, 3274.02 e 3306.52 cm−1, e os estiramentos assimétricos em maior

frequência, 3414.77 e 3447.44 cm−1.

Podemos observar a ótima concordância tanto para a molécula quanto para o cristal

de ureia, em relação aos resultados experimentais e teóricos. Porém o dados experimen-

tais para a ureia cristalina apresentaram apenas dois modos vibracionais referentes ao

estiramento simétrico e assimétrico do grupo amina. De fato, a ausência deste modos nos
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Figura 28: Espectros de Infravermelho experimental e os calculados para molécula e para
o cristal na faixa de 2000 - 4000 cm−1.

Tabela 10: Números de onda: medidos no IR (ωIR,exp) e calculados (ωcteo) para o cristal e
(ωmteo)para a molécula e as atribuições de modos normais, na escala de 2000 - 4000 cm−1,
para a molécula e cristal de ureia. δ = deformação, ρ = rocking, σ = scissoring, τ =
torção/Twisting, s = simétrico, ν = estiramento, a = antissimétrico.

ωIR,exp,mol ωmteo Atribuição ωIR,exp,cri ωcteo Atribuição
3440 3574.30 νsH1NH2 3274.02 νsH1NH2

3301.60 νsH1NH2

3440 3580.07 νsH1NH2 3343 3306.52 νsH1NH2

3548 3689.98 νaH1NH2 3415.25 νaH1NH2

3416.34 νaH1NH2

3548 3690.53 νaH1NH2 3437 3447.44 νaH1NH2

resultados experimentais pode ser consequência das limitações existentes na técnica, bem

como da superposição dos picos referentes aos modos vibracionais.
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3.4 Espectroscopia Raman

A Fig. 29 mostra o espectro Raman obtido, teoricamente, para a molécula e para

o cristal de ureia e um sumário de todos os modos vibracionais ativos no Raman estão

apresentados na Tabela 11. Podemos observar boa concordância dos resultados teóricos

em relação aos resultados experimentais relatados no trabalho de Lamelas et al [25]. Os

modos de baixa frequência, Fig. 29, que estão presentes no espectro Raman do cristal,

estão relacionado com os modos de rede. Foram evidenciados três modos de rede, em

51.90, 104.24 e 165.53 cm−1, com simetrias B1 para o primeiro modo, A1 e E para o

segundo modo e E para o terceiro modo. Estes também apresentaram boa concordância

com os resultados experimentais.

Figura 29: Espectros Raman calculados, no level GGA+TS, para molécula e para o cristal
de ureia na faixa de 0 a 1000 cm−1.

A Tabela 11 também mostra modos vibracionais ativos no Raman, na faixa de 500 a

1600 cm−1, referentes, para a molécula e para o cristal. Observamos uma banda Raman

em torno de 544 cm−1 para a molécula e uma banda em torno de 542.02 cm−1 para o
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cristal, ambas referentes ao estiramento das ligações do grupo amina com simetria A1.

Também foi observado uma banda Raman em torno de 576 (molécula) e 563.16 cm−1

(cristal) referente a uma vibração do tipo deformação da ligação C-N com simetria B2.

Podemos observar na Fig. 30 que as bandas observadas em torno de 1408 (molécula) e

1450.80 cm−1 (cristal) refentes a uma vibração do tipo estiramento assimétrico da ligação

C-N. A banda Raman centrada em 1176 cm−1 para a molécula e em 1157.94 para o cristal,

associadas a uma deformação das ligações do grupo amina. Foram evidenciados também

dois modos ativos referentes ao estiramento da ligação C=O, sendo eles em 1544 e 1584

cm−1 para a molécula e em 1485.94 e 1603 cm−1 para o cristal, ambos com respectivas

simetrias A1 e B2. Por fim, dois modos referentes a deformações assimétrica e simétrica

das ligações do grupo amina foram encontradas em 1632 e 1656 cm−1 para a molécula e

em 1618 e 1656 cm−1 para o cristal, com simetrias E e A1, respectivamente.

Figura 30: Espectros Raman calculados, no level GGA+TS, para molécula e para o cristal
de ureia na faixa de 1000 a 2000 cm−1.

Podemos observar na Fig. 31 um grande deslocamento, dos modos ativos no raman,
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referentes ao estiramento do grupo amina, na faixa de 3300 a 3600 cm−1, quando compa-

rados os espectros do cristal e da molécula. Isto pode ser consequência do fato de que, no

cristal, há a ocorrência de formação de ligações de hidrogênio NH· · ·O, fazendo com que

os modos sejam deslocados para região de menor frequência. Assim, os modos internos da

estrutura do cristal a temperatura ambiente servem como um interessante exemplo onde

o acoplamento intermolecular é claramente visto no espectro vibracional.

Figura 31: Espectros Raman calculados, no level GGA+TS, para molécula e para o cristal
de ureia na faixa de 2000 a 4000 cm−1.

Foram feitos cálculos do espectro Raman para o cristal de ureia sob pressão. Neste

trabalho utilizamos uma faixa de 0.0 a 0.8 GPa. Em 1916, usando técnicas volumétricas

em amostras policristalinas em mercúrio, Bridgman reportou uma transição de fase em

0.5 GPa. Esta mesma fase foi notada mais recentemente em estudos de infravermelho e

Raman. Analisaremos então os modos mas senśıveis a aplicação da pressão, pelos deslo-

camentos para regiões de maior ou menor número de onda. Primeiramente, observamos

na Fig. 32 (a), que mostra os espectros Raman em diferentes pressões na região entre

0 e 200 cm−1. Podemos notar, que o modo em torno de 104.24 cm −1 sofre um suave
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Tabela 11: Números de onda: medidos no Raman (ωRaman,exp) e calculados (ωcteo) para
o cristal e (ωmteo) para a molécula, com as respectivas simetrias [25].δ = deformação, ρ
= rocking, σ = scissoring, τ = torção/Twisting, ν = estiramento, s = simétrico, a =
antissimétrico.

ωRaman,exp ωmteo ωcteo Atribuição Simetria
59 51.77 δH1NH2 + τCN B1

73.74 δH1NH2 + τCN
103 104.24 δH1NH2 + δCN + δCO A1,E

118.76 δH1NH2 + δCN + δCO
134 166.12 δCO + ρH1NH2 E
177 202.03 ρH1NH2 + δCO E

358.92 349.50 δsH1NH2

439.90 δaH1NH2

476.19 488.69 δCN
537.14 δH1NH2

547 542.76 542.02 δH1NH2 A1

556.68 ρH1NH2

572 578.91 563.16 δCN B2

591.16 τH1NH2

628.67 τH1NH2

652.43 ωH1NH2

715 745.70 τaH1NH2 E
777 776.54 778.04 νsCN B2

1007 950.44 993.93 νsCN B2

998.40 δH1NH2 + νsCN + νCO
1011 1038.92 1058.31 νsCO A1

1178 1176.28 1157.94 δH1NH2 B2

1470 1404.26 1450.80 νaCN E
1485.54 σH1NH2 + νCO

1542 1548.64 νCO A1

1580 1604.32 νCO B2

1624 1631.79 1618.50 δaH1NH2 E
1650 1632.86 1656.16 δsH1NH2 A1

1680 δH1NH2 B2

1786.64 νCO
3320 3574.32 3274.02 νsH1NH2 E
3356 3580.07 3306.52 νsH1NH2 A1

3432 3689.98 3415.25 νaH1NH2 E
3468 3690.53 3447.44 νaH1NH2 A1
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deslocamento com o aumento da pressão, para maiores frequências, caracterizando um

blue shift. O mesmo deslocamento suave é observado no pico em 165.53 cm−1

Na Fig. 32 (b) também é mostrado os deslocamentos dos picos na região de 175 a 250

cm−1. Podemos observar um largo deslocamento para altas frequências do modo em 201.75

cm−1. Assim como os modos discutidos anteriormente, este apresenta um comportamento

blue shift. Alguns estudos tem mostrado que, em cristais moleculares, modos em baixa

frequência estão relacionados com as ligações de hidrogênio e deformações estruturais.

Assim, quando uma pressão hidrostática é aplicada sobre o material uma acomodação

do esqueleto da estrutura da molécula ocorre como uma consequência da mudança no

comprimento das ligações de hidrogênio. Isto pode causar deslocamentos dos modos

referentes a esta ligação, bem como aos modos de rede [63].

Outra faixa espectral que apresentou deslocamentos de picos, foi a faixa referente as

vibrações do grupos presentes na molécula de ureia. Este fato é mostrado na Fig. 33.

Podemos observar, na Fig. 33 (a), um deslocamento suave do modo referente a deformação

da ligação C-N, em 563.16 cm−1. Este apresentou o mesmo comportamento que os modos

apresentados na Fig. 32, um Blue shift. Na Fig. 33 (b) nota-se o mesmo comportamento

para o modo referente ao estiramento assimétrico da ligação C-N, ou seja, um Blue shift.

Como mencionado anteriormente, há uma posśıvel mudança no comprimento das ligações

de hidrogênio, como foi evidenciado nos modos de frequência abaixo de 200 cm −1. Assim,

esta alteração pode levar a uma reorganização espacial dos átomos de Nitrogênio na célula

unitária do cristal, já que este atua como um doador na formação de ligações hidrogênio,

fazendo com que haja uma mudança, também, no comprimento das ligações C-N.

Por fim, a Fig. 34 (a) e (b) faz uma comparação entre os resultados de shift Raman

obtidos teoricamente neste trabalho e o obtidos experimentalmente por Lamelas et al.

Podemos observar a excelente concordância com o perfil de todas as frequências estudadas.

Verificamos também que, assim como encontrado no trabalho de Lamelas, os cálculos de

Raman via DFT não mostraram nenhuma dependência com a pressão para o modo B1,

que se refere a libração do eixo c, em comparação com os modos E [25].
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Figura 32: Espectro Raman calculado, no level GGA+TS, para o cristal, (a) na região de
0 a 200 cm−1 e (b) na região de 175 a 250 cm−1.
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Figura 33: Espectro Raman calculado, no level GGA+TS, para o cristal, (a) na região de
500 a 600 cm−1 e (b) na região de 1425 a 1500 cm−1.
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Figura 34: Shift Raman (a) teórico e (b) experimental retirado de [25].
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4 CONCLUSÃO E
PERSPECTIVAS

Neste trabalho foi feito um estudo de convergência utilizando diferentes funcionais e

energia de corte, com intuito de verificar os melhores parâmetros para descrição geométrica

e energética do cristal de ureia. Foram feitos também o estudo das propriedades optoe-

letrônicas deste cristal. Em seguida foi realizado o estudo das propriedades vibracionais

do cristal de ureia em diferentes pressões.

Observamos, neste trabalho, que correções de dispersão e a utilização de funcionais

que descrevam de forma mais coerente interações de van der Waals, são de suma im-

portância para descrição de cristais moleculares, possibilitando assim uma melhor con-

vergência energética e estrutural destes. De fato, com a escolha do funcional que melhor

descrevia o sistema em estudo (GGA+TS), as propriedades óptica e eletrônicas foram

calculadas e mostraram boa concordância com os resultados experimentais, fortificando o

fato da boa convergência do cristal de ureia, no level GGA+TS. Observamos também que

a ao aumentarmos a energia de corte, com as duas estruturas bem convergidas nas mes-

mas, o gap de energia se mostra fracamente correlacionado com estas, havendo variação

máxima de 0.004 eV.

O estudo das massas efetivas utilizando diversos funcionais mostrou ótima coerência

entre os resultados, quando se é feita a comparação dos resultados obtidos para cada

funcional, havendo erro máximo, para os funcionais GGA, em torno 10%) e para LDA,

comparado com os funcionais GGA, em torno de 30(%). Este interessante resultado nos

mostra que qualquer funcional utilizado para a descrição das massas efetivas do elétron e

do buraco, traz resultados coerentes, não sendo necessário um estudo destes para melhor

descrição das massas efetivas.

Neste trabalho obtemos espectros de infravermelho que apresentaram ótima con-

cordância com os resultados experimentais. Foram apresentados também os modos refe-

rentes as vibrações de rede, presentes em baixo número de onda, que não foram evidenci-
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ados experimentalmente. Os espectros Raman a pressão ambiente também apresentaram

boa concordância com os dados experimentais apresentados na literatura. Os espectros

Raman obtidos com a aplicação de pressão, mostraram que, para bandas abaixo de 200

cm−1 referentes a modos de rede e das ligações de hidrogênio, um comportamento do tipo

blueshift foi evidenciado. Isto foi atribúıdo, com base em resultados da literatura, ao

rearranjo das ligações de hidrogênio, bem como deformações da rede. Foram evidenciados

também o mesmo comportamento, blueshift, para os modos de vibração da ligação C-N,

que foi relacionado a um rearranjo espacial dos átomos de nitrogênio, consequência da

quebra/formação de ligações de hidrogênio.

Este trabalho apresenta como Perspectivas:

˙ Realizar medidas de espectroscopia Raman e infravermelho de filmes de soluções de

ureia em água para posśıvel observação de d́ımeros de ureia, bem como modos vibracionais

correspondentes a este;

˙ Realizar cálculos ab initio dos espectros Raman e infravermelho destes d́ımeros para

que se possa comparar a descrição dos modos obtidos neste cálculo com os modos obtidos

experimentalmente;

˙ Realizar um estudo mais detalhado dos espectros Raman, em uma maior faixa de

pressão, bem como das outras fases cristalinas da ureia, II, III e IV, afim de que se possa

fazer uma descrição de transições de fase com a utilização de cálculos ab initio.

˙ Realizar um estudo da interação das moléculas de ureia com protéına, com intuito de

se explicar de forma mais clara a interação destas no processo de desnaturação protéıca.
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APÊNDICE A -- Fundamentos Teóricos

A.1 Mecânica Quântica

Na mecânica quântica, a equação fundamental que descreve os estados de um sistema

dinâmico é a equação de Schrödinger, dada por:

ih̄
∂ψ

∂t
= Ĥψ(~r, t) (A.1)

onde ψ(~r, t) é a função de onda total, dependente das coordenadas de espaço e tempo

para todas as part́ıculas presentes no sistema. Ĥ é o hamiltoniano do sistema, que contêm

todas as contribuições de energia envolvidas, ou seja,

Ĥ = T̂ + V̂eff (A.2)

Onde T̂ é o operador energia cinética do sistema e V̂eff é o operador de energia po-

tencial efetiva sentida pelo sistema. Para problemas envolvendo potenciais independentes

do tempo, podemos separar as variáveis espaciais e temporais de modo que ψ pode ser

escrito como:

ψ = R(~r)Θ(t) (A.3)

que nos leva a uma solução geral da equação de Schrödinger do tipo
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ψ(~r, t) = ψ(~r)exp
(
−Et
h̄

)
(A.4)

que nos leva a equação de Schrödinger independente do tempo

i

Ĥψ(~r) = Eψ(~r) (A.5)

A.2 O Hamiltoniano Eletrônico

O hamiltoniano eletrônico para um sistema contendo N elétrons e M, localizados,

respectivamente, pelos vetores ~ri e ~RI , é dado por:

Ĥ = −1

2

N∑
i

∇2
i +

N∑
i

N∑
j=j+1

1

| ~ri − ~rj|
− 1

2

M∑
I

∇2
I

MI

+
M∑
I

M∑
J=J+1

ZIZJ

| ~RI − ~RJ |
−

N∑
i

M∑
I

ZI

| ~ri − ~RI |
(A.6)

onde MI é a razão da massa do núcleo pela massa do elétronm em unidades atômicas,

e ZI é o número atômico do núcleo I. Os operadores∇2
i e∇2

I envolvem a diferenciação com

respeito as coordenadas do elétron i e do núcleo I. O sistema de coordenadas moleculas é

mostrado na figura x.

O hamiltoniano da equação A.2 pode ser escrito como função da soma do termo

cinético com 4 outros termos potenciais,

Ĥ = T̂e + V̂e−e + T̂N + V̂N−N + V̂e−N (A.7)

onde,

T̂e = -1
2

∑N
i ∇2 → Energia cinética dos elétrons;

V̂e−e =
∑N
i

∑N
j=j+1

1
|~ri−~rj | → Repulsão coulombiana entre elétrons;

T̂N = -1
2

∑M
I
∇2

I

MI
→ Energia cinética nuclear;

V̂N−N =
∑M
I

∑M
J=J+1

ZIZJ

| ~RI− ~RJ |
→ Repulsão coulombiana nuclear;

V̂e−N = -
∑N
i

∑M
I

ZI

|~ri−~RI |
→ Atração coulombiana entre elétrons e núcleos.
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Figura 35: sistema de coordenadas moleculares. i,j = elétrons e I,J = núcleos.

Desejamos encontrar a solução completa para o sistema acoplado de núcleos e elétrons.

Utilizando o hamiltoniano da equação (A.6) em (A.5), teremos então

Ĥ ψ(~r, ~R) = Eψ(~r, ~R)

(A.8)

onde evidenciamos as coordenadas espaciais dos elétrons (~r) e (~R). Porém, é im-

posśıvel resolvermos analiticamente este problema de muitos corpos. Então descreveremos

a seguir os métodos aproximativos que tornam posśıvel a solução desta equação.

A.3 Aproximação de Born-Oppenheimer

O primeiro para se tratar de sistemas envolvendo muitos corpos, como por exemplo

moléculas e cristais, é separar o movimento eletrônico do nuclear [67]. A justificativa f́ısica

é devido a grande diferença entre as massa dos elétrons e dos núcleos. Isto faz com que

o movimento eletrônico de rotação, vibração e translação, seja muito mais rápido do que

o nuclear, de modo que a contribuição energética proveniente do termo cinético nuclear
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seja muito menor do que a contribuição energética do termo cinético eletrônico, sendo

assim despreźıvel. Logo o hamiltoniano dado na equação (A.6) pode ser escrito na forma

compacta,

ĤT = Ĥe + V̂N−N (A.9)

onde,

Ĥe = T̂e + V̂e−N + V̂e−e (A.10)

é denominado hamiltoniano eletrônico.

Uma das propriedades do Ĥe é que

[Ĥe, ~R] = 0, (A.11)

isto é, os autovalores de Ĥe podem ser determinados para particulares posições

nucleares, isto é,

Ĥeχm(~r|~R) = εm(~R)χm(~r|~R) (A.12)

sendo χm(~r|~R) a autofunção do estado eletrônico e εm(~R) a respectiva auto-energia

eletrônica.

Considerando os núcleos fixos, o termo de repulsão nuclear se torna uma constante

que pode ser adicionada a energia total Em, e será dada por

Em(~R) = εm +
M∑
I

M∑
J=J+1

ZIZJ

|~RI − ~RJ |
(A.13)
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Figura 36: Curva potencial para um estado eletrônico m de um sistema diatômico.

A energia total Em é uma função que constitui o potencial para o movimento nuclear.

A figura y ilustra o comportamento t́ıpico de Em(~R) para uma molécula diatômica, onde

~R0 é a distância de equiĺıbrio e Em(~R0) é a energia de ligação.

Para moléculas poliatômicas a curva potencial se torna uma hipersuperf́ıcie multidi-

mensional [67]. Então, na aproximação de Born-Oppenheimer, o núcleo se move em uma

superf́ıcie de energia potencial obtida pela resolução do problema eletrônico.

De acordo com a eq. (A.12), o estado eletrônico e a respectiva energia dependem

parametricamente de ~R. Assim é posśıvel expandir, usando o conjunto completo de au-

tofunções de Ĥe, a função de onda, que representa o estado do sistema, sob a forma

ψ(~r, ~R) =
∑
m

φm(~R)χm(~r|~R) (A.14)

com φm sendo os coeficientes da expressão dependentes explicitamente de ~R.

Para encontrar as equações que esses coeficientes devem satisfazer, vamos inserir a eq.

(A.14) na (A.4) e conhecendo a eq. (A.12), obtêm-se
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∑
m

[T̂N + (Em(~R)− E)](φm(~R)χm(~r|~R)) = 0

(A.15)

Após realizar as devidas modificações no primeiro termo da equação acima, multiplica-se

pela esquerda por χ∗m(~r|~R) e integrando sobre todas as coordenadas eletrônicas, temos

−1
2

∑
I
∇2

MI
φn(~R) + [En(~R)− E)](φn(~R)) =

∑
mCnm(~R,∇I)φm(~R), (A.16)

onde Cnm(~R,∇I) =
∑
I

1
MI

[A(I)
nm∇I +B(I)

nm], com

A(I)
nm =

∫
χ∗n(∇Iχm)d3r, (A.17)

B(I)
nm =

1

2

∫
χ∗n(∇2

Iχm)d3r. (A.18)

Os Cnm são termos que acoplam diferentes estados eletrônicos e sua análise permite

determinar as condições de validade da aproximação de Born-Oppenheimer.

Reagrupando os termos da eq. (A.16), obtemos

[−1

2

∑
I

∇2
I

MI

+ E(~R)]φn(~R) = Eφn(~R) +
∑
m

Cnm(~R,∇I)φm(~R) (A.19)

Usando a aproximação adiabática vamos considerar que todos os elementos fora da

diagonal principal de Cnm (termos não adiabáticos) são nulos, o que nos permite reescrever

a eq. (A.14) como

ψ(~r, ~R) = φ(~R)χn(~r|~R) (A.20)
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que reflete a separação da função de onda em uma parte eletrônica e outra nuclear.

A teoria de Born-Oppenheimer considera que todos os elementos de Cnm são nulos,

restando assim da eq. (A.19)

[−1

2

∑
I

∇2
I

MI

+ E(~R)]φn(~R) = Eφn(~R) (A.21)

ou

ĤNφn(~R) = Eφn(~R) (A.22)

onde

ĤN = [−1

2

∑
I

∇2
I

MI

+ E(~R)]→Representaohamiltonianonuclear. (A.23)

Assim, o movimento nuclear ocorre em um potencial efetivo que é a energia eletrônica

En(~R) dada pela eq. (A.13).

Resumindo, a aproximação de Born-Oppenheimer tem como consequência a separação

da equação de Schrödinger em uma equação eletrônica e uma equação nuclear dadas por

[T̂e + V̂e−e + T̂N + V̂N−N ]χm(~r|~R) = Em(~R)χm(~r|~R) (A.24)

e

[T̂N + Em(~R)]φn(~R) = Eφn(~R) (A.25)

respectivamente. Portanto, essa aproximação é válida sempre que o acoplamento entre

diferentes estados for fraco (Cnm = 0) [67]. Ou seja, quando a eq. (A.20) não é

verificada, a aproximação de Born-Oppenheimer se torna inválida.
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A partir de agora, nos concentraremos em resolver apenas o problema eletrônico.

Deixaremos de lado o ı́ndice ”e”para indicar o hamiltoniano eletrônico e o denotaremos

apenas de Ĥ, assim como a função de onda eletrônica total que será descrita por Ψ.

A.4 Orbitais e Determinante de Slater

A.4.1 Orbitais espaciais e orbitais spin

A teoria do orbital molecular pressupõe a existência de uma função de estado para

cada elétron e a combinação linear destas forma a função de estado total de N elétrons.

Seja ψi(~r) = ψi(x, y, z) a função orbital espacial, onde (x,y,z) representam as coordenadas

eletrônicas. De maneira geral, assume-se que esses orbitais são ortonormais e formam

um conjunto completo. Para que isso seja verdade, deveria haver um número infinito

dessas funções, entretanto, na prática existe apenas um conjunto finito de orbitais {ψi|i =

1, 2, 3, ..., k}, que satisfazem essa condição de ortonormalidade [68]. De fato, temos uma

limitação na exatidão dos resultados a uma determinada região do espaço completo.

Para uma completa descrição do elétron, é necessário especificar a coordenada spin.

O conjunto completo que descreve o spin consiste de duas funções ortonormais α e β, isto

é, spin ”up”(↑) e spin ”down”(↓), respectivamente [68]. A função de onda que descreve a

distribuição espacial e o spin de um elétron é chamada de spin-orbital molecular, definido

por:

χ(~x) =

{
ψ(~r)α(ω)

ψ(~r)β(ω)
(A.26)

onde ~x = [x, y, z, ω], indica tanto as coordendas espaciais quanto as de spin.

Dado um conjunto de k orbitais espaciais, teremos um conjunto de 2k orbitais-spin

da forma

{
χ2i−1(~x) = ψi(~r)α(ω)

χ2i(~x) = ψi(~r)β(ω)
(A.27)
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com i = 1, 2,3,...,k.

Se os orbitais espaciais são ortonormais, os orbitais-spin moleculares também satisfa-

zem a condição de ortonormalidade, logo

〈χi|χj〉 = δij (A.28)

A.4.2 Produto Hatree

Nos vimos que uma função orbital-spin descreve um único elétron de maneira apro-

priada, vamos agora considerar a função de onda para o caso de N elétrons. Iniciaremos

nosso estudo considerando o caso hipotético de N elétrons que não interagem entre si,

com hamiltoniano dado na seguinte forma:

Ĥ =
N∑
i=1

ĥ(i), (A.29)

onde ĥ(i) é o operador que descreve a energia cinética e potencial do i-ésimo elétron.

As funções orbital-spin molecular satisfazem a seguinte equação de autovalor para o

hamiltoniano ĥ(i):

ĥ(i)χj(~xi) = εi(~xi)χj(~xi) (A.30)

Nosso objetivo é encontrar as autofunções correspondentes para o hamiltoniano total

Ĥ. Como este operador é a soma dos hamiltonianos de um elétron, a função de onda

total será o produto das funções de onda de cada elétron. Assim teremos,

Ψ(~x1, ~x2, ..., ~xN) = χi(~x1)χj(~x2)...χk(~xN) (A.31)
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tal função de onda multieletrônica é denominada produto de Hatree. O autovalor E, é

simplesmente a soma das energias de cada orbital-spin E = ε1 + ε2 + ...+ εk

O produto de Hatree é não correlacionado pois

|Ψ(~x1, ~x2, ..., ~xN)|2d~x1...d~xN , (A.32)

é a probabilidade de encontrarmos o elétron 1 no volume d~x1 centrado em ~x1, que é a

mesma de encontrarmos o elétron 2 no volume d~x2 centrado em ~x2 e assim por diante.

Substituindo o produto hatree, eq. (A.30), na expressão acima, teremos o produto das

probabilidades

|χi(~x1)|2d~x1|χj(~x2)|2d~x2...|χk(~xN)|2d~xN (A.33)

Dessa forma a probabilidade de encontrarmos o elétron 1 em um dado espaço independe

da posição do elétron 2, quando usamos o produto Hatree como função de onda [68].

Entretanto isso não é verdade, uma vez que estas part́ıculas são instantaneamente

repelidas por interação coulombiana. Assim fica claro que o movimento dos elétrons é

explicitamente correlacionado.

O produto de Hatree, escrito na eq. (A. 30), assume que os elétrons são independentes.

Além de descrever um estado espećıfico para cada elétron, considerando desta forma que as

part́ıculas são distingúıveis. Contudo, isso é algo imposśıvel de ser observado na mecânica

quântica.

A.4.3 Determinante de Slater

A função de onda descrita pelo produto de Hatree não é fisicamente aceita, pois

não satisfaz as condições de anti simetria com respeito a permutação de quaisquer dois

elétrons. Portanto, sempre que lidarmos com um sistema de elétrons independentes,

consideramos isto apenas de maneira clássica, mas na prática eles devem estar sujeitos a

um campo médio resultantes das interações entre si. Ao considerarmos funções de onda

antissimétrica estamos a incluir essa correlação quântica [étodos].
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A função de onda de um sistema de N elétrons será a sobreposição de todas as posśıveis

permutações de pares de elétrons, com a condição de que cada troca de dois elétrons a

função muda de sinal, isto é

Ψ(~x1, ..., ~xi, ..., ~xj, ..., ~xN) = −Ψ(~x1, ..., ~xj, ..., ~xi, ..., ~xN) (A.34)

Uma função de onda antissimétrica pode ser constrúıda por meio de um determinante

de Slater, que é da forma

Ψ = 1√
N !

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

χ1( ~x1) χ1( ~x2) · · · χ1( ~xN)

χ2( ~x1) χ2( ~x2) · · · χ2( ~xN)
...

...
. . .

...

χN( ~x1) χn( ~x2) · · · χn( ~xN)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(A.35)

O fator (N !)−
1
2 é o fator de normalização.

A.5 Teoria do Funcional da Densidade

A teoria do funcional da densidade, DFT, foi desenvolvida na década de 60 e pro-

cura resolver o problema multieletrônico, utilizando não a ideia de função de onda, mas o

conceito de densidade eletrônica. Uma vez que a função de onda de N elétrons depende

de N coordenadas (x, y, z e uma coordenada de spin), a densidade eletrônica depende de

apenas três [étodos]. Desta forma reduz-se o número de variáveis de integração e conse-

quentemente o custo computacional. Isso acarreta em várias vantagens para o método,

quando comparado aos tradicionais cálculos ab initio.

A.5.1 Densidade eletrônica

As cargas negativas se acomodam em um espaço tridimensional ao redor dos átomos

e moléculas. A distribuição eletrônica no espaço real é uma grandeza f́ısica observável

conhecida como densidade eletrônica ρ(~r). Em termos da mecânica quântica, para um

sistema multieletrônico contendo N elétrons, temos
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ρ(~r) =

〈
ψ|

i=1∑
N

δ(~r − ~ri)|ψ
〉

= N
∫
· · ·
∫
|ψ(~r, ~r2, · · ·, ~rn)|2d~r2· · ·d~rN , (A.36)

que determina a probabilidade de encontrarmos qualquer um dos N elétrons dentro de

um volume d~r.

A.5.2 Teoremas de Hohenberg-Kohn

As bases da teoria do funcional da densidade estão nos dois teoremas propostos por

Hohenberg-Kohn em 1964.

1o teorema: O potencial externo v(~r) sentido pelos elétrons é um funcional único da

densidade eletrônica ρ(~r).

Prova: Para um sistema de N elétrons o operador hamiltoniano é

Ĥ = T̂ + Û + V̂ (A.37)

onde,

T̂→ Representa a energia cinética de todos os elétrons;

Û→ Representa a energia de interação elétron-elétron;

V̂→ Representa o potencial externo.

Admitindo-se uma função de onda ψ0 para o estado fundamental, a energia corres-

pondente será dada por E0 =
〈
ψ0Ĥψ0

〉
. O potencial externo, , é o que caracteriza

o hamiltoniano, e em sistemas moleculares normalmente é representado pela soma das

cargas nucleares, ZI , ou seja,

V̂ = −
N∑
i

M∑
I

ZI

| ~ri − ~RI |
=

N∑
i=1

v(~ri).

(A.38)

Utilizando a Eq. A.37 podemos explicitá-lo como um funcional da densidade eletrônica,

da forma
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〈
ψ0 | V̂ | ψ0

〉
=
∫
ρ(~r)v(~r)d3r. (A.39)

A prova deste teorema é realizada reduzindo nossas equações a um absurdo. Vamos

admitir outro estado fundamental ψ
′
0 associado a um potencial V̂ ′ , com V̂ ′ 6=V̂ . Partiremos

da hipótese que diferentes potenciais v(~r) e v
′
(~r) levam até a mesma densidade eletrônica

ρ(~r, ou seja,

〈
ψ

′

0 | V̂
′ | ψ′

0

〉
=
∫
ρ

′
(~r)v(~r)d3r. (A.40)

Utilizando o teorema variacional para a energia do estado fundamental E0, temos

E0 =
〈
ψ0 | T̂ + Û + V̂ | ψ0

〉
<
〈
ψ

′

0 | T̂ + Û + V̂ | ψ′

0

〉
(A.41)

ou

E0 <
〈
ψ

′

0 | T̂ + Û + V̂ + V̂
′ − V̂ ′ | ψ′

0

〉
(A.42)

=
〈
ψ

′

0 | T̂ + Û + V̂
′ | ψ′

0

〉
+
〈
ψ

′

0 | V̂ − V̂
′ | ψ′

0

〉
=⇒ (A.43)

E0 < E
′

0 +
∫

[v(~r)− v
′
(~r)]ρ(~r)d3r. (A.44)

Se repetirmos todo o procedimento acima para E
′
0, encontraremos expressões seme-

lhantes, de tal forma que

E
′

0 < E0 +
∫

[v
′
(~r − v(~r)]ρ(~r)d3r, (A.45)

somando a equação acima com a Eq. (A.44), obtemos

E + E
′
< E

′
+ E (A.46)
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ou seja, um absurdo. O 1o teorema nos garante que diferentes potenciais não podem

gerar a mesma densidade ρ(~r) e que existe relação de unicidade entre a função de onda

do estado fundamental e a densidade eletrônica correspondente. De maneira prática é

posśıvel caracterizar um observável f́ısico designado pelo operador Ô por meio da

densidade eletrônica, ρ(~r), por

O =
〈
ψ | Ô | ψ

〉
= O[ρ(~r)] (A.47)

2o Teorema: A energia do estado fundamental E0[ρ] pode ser obtida pelo método

variacional: a densidade eletrônica minimiza a energia total é a densidade exata do estado

fundamental.

Prova: Vamos admitir a existência de uma densidade tentativa ρ
′
(~r) para o problema

de interesse com hamiltoniano Ĥ. O que caracteriza este operador é o potencial externo.

Portanto, podemos separar a energia total em uma parte caracteŕıstica do sistema a ser

tratado e uma parte que é comum a todos os sistemas, ou seja,

E[ρ
′
] =

〈
ψ

′ | T̂ + Û | ψ′〉
+
〈
ψ

′ | V̂ | ψ′〉
(A.48)

ou

E[ρ
′
] = F [ρ

′
] +

∫
ρ

′
(~r)v(~r) (A.49)

onde F [ρ] é um funcional universal válido para todo sistema coulombiano.

O prinćıpio variacional assegura que

〈
ψ

′ | T̂ + Û | ψ′〉
+
〈
ψ

′ | V̂ | ψ′〉
>
〈
ψ0 | T̂ + Û | ψ0

〉
+
〈
ψ0 | V̂ | ψ0

〉
(A.50)

onde ψ0 é a função de onda do estado fundamental, gerada por uma densidade

eletrônica correspondente ρ(~r). enquanto ψ
′

é uma função de onda não estacionária que

é determinada por ρ
′
. Então, a Eq. (A.50) fica
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F [ρ
′
] +

∫
ρ

′
(~r)v(~r) > F [ρ] +

∫
ρ(~r)v(~r), (A.51)

ou

E[ρ
′
] > E0[ρ].

(A.52)

Com a prova dos dois teoremas de Hohenberg-Kohn assegura-se que todas as pro-

priedades do um sistema definido por um potencial externo v(~r) são determinadas pela

densidade do estado fundamental. Ao fixarmos a relação uńıvoca entre o potencial externo

e a função ρ asseguramos tratar de problemas não degenerados e a densidade eletrônica

é dita v -representável. Seguindo essa condição, o funcional de energia total atinge seu

mı́nimo se, e somente se, a densidade tentativa ρ
′

é igual a densidade exata do estado

fundamental. A questão que surge é se podemos estender a teoria para problemas com

estados degenerados e se qualquer função ρ
′

poderá então ser usada. Levy (1982) e Lieb

(1983) mostraram que existe funções ρ
′

fisicamente inadequadas por não representarem

densidades de estados fundamentais para nenhum v(~r).

A.5.3 A pesquisa restrita de Levy e Lieb

Dado um conjunto de funções antissimétricas ψ que produzam a mesma densidade

eletrônica ρe(~r). Para qualquer função de onda a energia total é escrita como

E[ψ] =
〈
ψ | T̂ | ψ

〉
+
〈
ψ | Û | ψ

〉
+
∫

v(~r)ρ(~r)d~r. (A.53)

O objetivo é obter um funcional definido para qualquer densidade ρe(~r) derivável

de uma função de onda ψ para N elétrons [67]. Tal caracteŕıstica é conhecida como

N-representatividade. Podemos assegurar isso se:

ρ
′ ≥ 0;

∫
ρ

′
(~r)d~r = N ;

∫
| ∇ρ′

(~r)
1
2 |2 d~r = inf . (A.54)
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Minimizando a energia dada pela Eq. (A.53), de tal forma que a densidade seja

N-representável, temos

E[ψ] = minψ→ρe(~r)[
〈
ψ | T̂ + Û | ψ

〉
︸ ︷︷ ︸

F [ρe(~r)

+
∫

v(~r)ρ(~r)d~r.

(A.55)

onde F [ρe(~r) é o funcional densidade de Levy-Lieb.

A pesquisa é restrita porque é feita somente no conjunto de funções antissimétricas

que produzem o mesmo ρe(~r), diferindo do processo de minimização que foi realizado no

2o teorema de Hohenberg-Kohn. Portanto, a formulação de Levy-Lieb é mais que uma

reafirmação do funcional de Hohenberg-Kohn. Além disso, no formalismo de Levy-Lieb

não fizemos nenhuma menção a v -representabilidade da densidade eletrônica, eliminando

a restrição de estados degenerados.

A.5.4 A formulação de Kohn-Sham

Originalmente a teoria do funcional da densidade propõe calcular a energia de elétrons

interagentes por meio de um funcional da densidade eletrônica. Porém, os teoremas

de Hohenberg-Kohn não fornecem a forma exata de como é o funcional universal F [ρ]

[étodos]. Além de não sabermos como obter a densidade eletrônica ρ(~r) sem primeiro

determinarmos a função de onda.

Na seção passada vimos que é posśıvel obter a energia do estado fundamental, para

um sistema multieletrônico, minimizando o funcional energia

E[ρ] = F [ρ] +
∫
ρ(~r)v(~r)d~r, (A.56)

com F [ρ] =
〈
ψ | T̂ + Û | ψ

〉
. Portanto, este funcional deve conter toda informação

relativa as interações eletrostáticas e a energia cinética total dos elétrons do sistema.

Entretanto, é posśıvel separar as interações coulombianas clássicas do restante do

funcional,
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F [ρ] = J [ρ] + T [ρ] + Encl[ρ] (A.57)

onde

J [ρ]→ Repulsão coulombiana clássica de todos os elétrons;

T [ρ]→ Energia cinética individual;

Encl[ρ]→ Energia de correlação-troca + energia de auto-interação.

Destes termos, somente J [ρ] é conhecido e de forma

J [ρ] =
1

2

∫ ∫ ρ(~r)ρ(~r′

| ~r − ~r′ |
d~rd~r′ (A.58)

enquanto as formas expĺıcitas dos outros termos permanecem desconhecidos.

Para resolver os problemas citados, Khon e Sham, em 1965, sugeriram um sistema

auxiliar, onde os elétrons não interagissem. De forma geral, a função de onda para este

sistema fict́ıcio difere da função de onda real do sistema [étodos]. Entretanto, admitiu-

se que o problema de elétrons não interagentes fosse constrúıda de tal maneira que a

densidade eletrônica que o representa seja a mesma que a real. Portanto, consideremos o

sistema de elétrons não-interagentes com hamiltoniano descrito pela Eq. (A.30)

ĤKS =
N∑
i=1

[
−1

2
∇2
i + vKS(~ri)

]
=

N∑
i=1

ĥKSi , (A.59)

onde vKS refere-se a um potencial efetivo (potencial de Kohn-Sham) sobre os elétrons do

sistema fict́ıcio. Os resultados obtidos para tal problema (discutidos na seção A.4.3)

mostram que a função de onda que descreve o comportamento de todos os elétrons desse

sistema será exatamente um determinante de Slater dado pela Eq. (A.35), isto é,
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ΨKS = 1√
N !

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

χKS1 ( ~x1) χKS1 ( ~x2) · · · χKS1 ( ~xN)

χKS2 ( ~x1) χKS2 ( ~x2) · · · χKS2 ( ~xN)
...

...
. . .

...

χKSn ( ~x1) χKSn ( ~x2) · · · χKSn ( ~xN)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(A.60)

onde os χKSi são os orbitais de spin de Kohn-Sham. As partes espaciais, ψKSi , de cada

orbital spin, são autofunções associadas aos N autovalores do hamiltoniano eletrônico de

um elétron

ĥKSi ψKSi =
[
−1

2
∇2
i + vKS(~ri)

]
ψKSi = εiψ

KS
i (A.61)

Para este sistema não interagente, a energia cinética e a densidade eletrônica podem ser

calculadas de maneira expĺıcitas, ou seja,

TKS[ρ] =
N∑
i

〈
ψKSi | −1

2
∇2 | ψKSi

〉
, (A.62)

ρKS =
N∑
i

| ψKSi |2, (A.63)

a conexão com sistema auxiliar com o real está na escolha do potencial efetivo, vKS, tal

que a densidade ρKS seja igual a densidade do estado fundamental do sistema de

elétrons interagentes, ρ0.

Khon e Sham perceberam que não conseguiriam resolver o hamiltoniano para elétrons

interagentes de maneira exata. Entretanto, é posśıvel reescrever o funcional universal de

Hohenberg-Kohn, F [ρ], da seguinte forma:

F [ρ] = J [ρ] + TKS[ρ] + EXC [ρ], (A.64)
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com

EXC [ρ] = (T [ρ]− TKS[ρ]) + Encl = TR[ρ] + Encl. (A.65)

O termo acima é composto pela parte residual da energia cinética, TR, a qual não está

inclúıda em TKS, adicionada as contribuições eletrostáticas não clássicas. A expressão

para a energia total de acordo com a separação descrita na Eq. (A.64) é

E[ρ] =
1

2

∫ ∫ ρ(~r)ρ(~r
′
)

| ~r − ~r′ |
d~rd~r

′
+ TKS[ρ] + EXC [ρ] +

∫
ρ(~r)v(~r)d~r. (A.66)

Novamente, para minimizarmos o funcional de energia, a densidade ρ deve satisfazer o

prinćıpio estacionário δE[ρ] = 0, sujeita a condição de v́ınculo
∫
ρ(~r)−N = 0, ou seja,

δ

{
1

2

∫ ∫ ρ(~r)ρ(~r
′
)

| ~r − ~r′ |
d~rd~r

′
+ TKS[ρ] + EXC [ρ] +

∫
ρ(~r)v(~r)d~r − µ

[∫
ρ(~r)−N

]}
= 0(A.67)

com as devidas simplificações, obtemos

∫
δρ(~r)

{
δTKS[ρ]

δρ
+
δEXC [ρ]

δρ
+

1

2

∫ ρ[~r
′

| ~r − ~r′ |
d~r

′
+ v(~r)− µ

}
d~r = 0 (A.68)

Escrevendo a energia cinética como TKS = −1
2

∫
∇2ρ[~rd~r e definindo o potencial de

correlação-troca como vXC [ρ] = δEXC [ρ]
δρ

, substituindo em A.68, teremos

∫
δρ(~r)

{
−1

2
∇2 + vXC [ρ] +

1

2

∫ ρ[~r
′
]

| ~r − ~r′ |
d~r

′ − µ
}
d~r

′
= 0 (A.69)

ou

∫
δρ(~r

{
−1

2
∇2 + veff − µ

}
d~r = 0 (A.70)
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A solução da equação A.70 satisfazendo tanto a conservação dos N elétrons do sistema

quanto A.63 pode ser obtida resolvendo a equação de Schrödinger de uma part́ıcula

(
−1

2
∇2 + veff

)
ψKSi (~r) = εiψ

KS
i (~r) (A.71)

comparando a equação acima com A.59, quando veff = vKS, resolveremos o

hamiltoniano de um elétron, cujo potencial efetivo representa a interação exata de todos

os outros elétrons do sistema. Então teremos

(
−1

2
∇2 + vKS(~r)

)
= εiψ

KS
i ; (A.72)

ĥKSψKSi = εiψ
KS
i , (A.73)

a expressão acima é conhecida como a equação de Kohn-Sham e a solução deve ser

obtida de maneira auto consistente.

Figura 37: Procedimento autoconsistente. Retirado de [13].

No esquema de Kohn-Sham, a densidade eletrônica exata do estado fundamental de

um sistema de elétrons que interagem é gerada a partir da solução de um problema

auxiliar do sistema que não interage, definido para fornecer a mesma densidade do estado

fundamental [69].



93

REFERÊNCIAS
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