
CAP. 04 parte 3
Interação de Configurações



O MÉTODO DE CAMPO AUTO-CONSISTENTE 
MULTICONFIGURACIONAL (MCSCF) E O MÉTODO 
DE LIGAÇÃO DE VALÊNCIA GENERALIZADO (GVB)
• Vimos que os orbitais canônicos de Hartree-Fock não são a melhor 

escolha de orbitais para uso em cálculos de CI. 
• Vamos considerar uma função de onda minidimensional, contendo 

um número relativamente pequeno de configurações. 
• Quais orbitais devemos usar na construção dessas configurações para 

obter o melhor resultado possível? 
• Do princípio variacional, é claro que devemos variar os orbitais para 

minimizar a energia. Essa é a ideia central do método 
multiconfiguração de campo auto-consistente (MCSCF). Assim, a 
função de onda MCSCF é uma expansão de CI truncada



• Ou seja, 

• Para tornar o método MCSCF mais explícito, consideramos sua 
aplicação ao estado fundamental de H2.
• A função de onda MCSCF mais simples para esta molécula contém 

apenas duas configurações de camada fechada

• Os orbitais ortonormais                     podem ser expandidos em uma 
base de orbitais atômicos como



• A energia MCSCF é obtida minimizando

• Sob as condições

• E    

• para determinar o coeficiente de expansão de CI ideal (isto é, cA ou cB) 
e a forma otimizada dos orbitais. 

ψ A  e ψ B



• Na descrição mínima de H2                são determinados por simetria e  

é idêntica a função de onda CI completa.

• No entanto, se um conjunto de base estendida for usado, a energia 
do MCSCF estará acima da energia total do CI, mas abaixo do energia 
obtida de qualquer expansão de CI de duas configurações baseada 
em orbitais canônicos de Hartree-Fock.

ψ A  e ψ B

ΨMCSCF



• Concluímos esta seção observando que a função de onda de ligação 
de valência generalizada (GVB) pode ser considerada como uma 
forma especial de uma função de onda MCSCF. 
• A ideia básica do método GVB é mais simplesmente ilustrada 

considerando sua aplicação a H2. 
• A função de onda de ligação de valência de Heitler e London é dada 

por

• A função de onda GVB tem a forma:



• os orbitais GVB não-ortogonais u e v são determinados de forma 
variacional. 
• Ou seja, os orbitais u e v são expandidos em conjunto de base e os 

coeficientes de expansão são variados de modo a minimizar a energia 
da função de onda. 
• Assim, a função de onda GVB é a generalização auto-consistente da 

função de onda VB. 
• A abordagem GVB possui vários recursos atraentes, incluindo o fato de 

descrever adequadamente a dissociação de moléculas em fragmentos 
de camadas abertas. 
• Se o mesmo conjunto de funções de base for usado para expandir os 

orbitais ortogonais do MCSCF e os orbitais GVB não-ortogonais, pode 
ser mostrado que a função de onda MCSCF de duas configurações 
simples e a função de onda GVB são  idênticas.



• Comparação 
entre os 
métodos para a 
molécula de H2



CI TRUNCADO E O PROBLEMA TAMANHO-
CONSISTÊNCIA

• Na química, interessa-se as energias relativas das moléculas de diferentes 
tamanhos. Por exemplo, suponha que desejamos calcular EA para a reação.

• A + B ➝ C
• Para que nosso resultado seja significativo, é necessário que os esquemas de 

aproximação sejam igualmente bons, em certo sentido, para moléculas com 
diferentes números de elétrons.
• Para definir em que sentido, consideremos uma super-molécula (dímero) 

composta de duas moléculas idênticas, mas não-interativas (monômeros). 
Dois monômeros separados por uma grande distância servirão como exemplo 
de tal dímero.



• Em química, um dímero (composto por duas partes) é uma molécula  
composta por duas unidades similares ou monômeros unidos. É um caso 
especial de polímero. Os dímeros mais comuns são do tipo açucares; 
sacarose, por exemplo, é um dímero de uma molécula de glucose e uma 
molécula de frutose.



• Fisicamente, é apenas duas vezes a energia do monômero, uma vez que, por 
suposição, os monômeros não interagem. 
• Um esquema de aproximação para calcular a energia de tal sistema que tem 

essa propriedade é chamado de Tamanho Consistente (ou consistência de 
Tamanho). 
• A aproximação de Hartree-Fock é o exemplo mais simples de tal teoria: A 

energia de alta frequência de uma supermolécula composta de dois 
subsistemas de camada fechada não-interativas é apenas a soma das 
energias de HF dos subsistemas.
• Uma definição mais geral de consistência de tamanho é que a energia de um 

sistema de muitas partículas, mesmo na presença de interações, é  
proporcional ao número de partículas (N) no limiar N➝ ∞



• Por exemplo, a energia HF de um cristal é proporcional ao número de moléculas 
constituintes, embora a energia total não seja simplesmente N vezes a energia de 
uma molécula isolada. 

• A teoria Full CI, como seria de esperar, também é tamanho consistente

• Infelizmente, o CI truncado não possui essa propriedade. No entanto, é 
surpreendente como a consistência de tamanho parece ser requisito bastante 
modesto. 

• Essa deficiência pode, no entanto, ser entendida por um exemplo simples.

• Considere um supercomposto de duas moléculas H2 não-interagentes. 

• Porque a energia DCI da supermolécula não é a soma das energias dos dois 
monômeros? 

• Por definição, a função de onda DCI de cada um dos monômeros contém excitações 
duplas dentro do monômero. Se restringirmos as excitações da supermolécula, 
excluímos a possibilidade de que ambos os monômeros sejam simultaneamente 
duplamente excitados, pois isso representa uma excitação quádrupla na 
supermolécula. 



• Assim, a função de onda da supermolecula truncada no nível de DCI não 
possui energia de monômero DCI de flexibilidade suficiente. 

• Vamos tornar este argumento mais quantitativo, usando o nosso 
modelo de base mínima H2. Suponha que temos duas moléculas H2 de 
base mínima, separadas por uma distância grande (infinita). 

• Podemos realizar cálculos no sistema composto como se fosse uma 
molécula, usando o fato de que todos os inteiros envolvendo uma 
função de base em um monômero e uma função de base no outro 
monômero serão zero devido à grande distância entre as funções de 
base. 

• Os resultados de um cálculo de Hartree-Fock são mostrados na figura a 
seguir. Nossa notação é que 11, e 21, são os orbitais moleculares 
ocupados e desocupados localizados no monômero 1. 





• Da mesma forma, os orbitais moleculares 12 e 22 do monômero 2 são os 
orbitais habituais bonding (ligados) e antibonding (não ligados) formados a 
partir de combinações lineares das duas funções básicas para essa molécula. 

• O estado fundamental de Hartree-Fock é o único determinante 

• Qualquer integração de elétrons e elétrons de repulsão envolvendo ambas 
as moléculas é zero, de forma que a energia de Hartree Fock do dímero é 
apenas duas vezes a energia de uma molécula de H2.



• Agora vamos considerar um 
cálculo de CI duplamente 
excitado. Podemos 
negligenciar uma única 
excitação novamente, por 
causa da simetria. 
• Há duas configurações 

duplamente excitados



• A nossa função de onda fica da seguinte forma

• E a configuração duplamente excitada



• O elemento de matriz entre e o estado fundamental de 
Hartree-Fock é 

• É o mesmo que o elemento de matriz entre.         e o outro estado 
duplamente excitado. 



• Os dois estados duplamente excitados não irão se misturar enquanto 
diferem por quatro orbitais de spin e, portanto, a equação da matriz 
de CI é

• onde a energia de excitação para as configurações duplamente 
excitadas é 2∆, como no cálculo do monômero. 
• Esta equação matricial de CI para o dímero deve ser comparada. para 

o monômero. contém as três equações simultâneas a seguir



Solucionando para c1, temos

Solucionando temos

• .



• A deficiência de CI duplamente excitado que discutimos no começo desta 
seção, é ilustrada nestas duas últimas equações. 
• A energia das duas moléculas não interagentes não é o dobro da energia 

de uma delas, calculada na mesma aproximação. 
• Assim, o CI duplamente excitado não é consistente com o tamanho. Além 

disso, o DCI se deteriora à medida que o tamanho do sistema aumenta; 
isto é, é uma aproximação muito pior para moléculas grandes do que 
para pequenas moléculas.
• Para ver isso, vamos generalizar a análise acima para N, em vez de 

apenas duas moléculas H2 não-interativas. 



• A função de onda DCI é



• O problema de autovalor de CI correspondente é 

• onde NECorr (DCI) é a energia de correlação DCI para o sistema de N-
moléculas. Novamente, os coeficientes das excitações duplas localizadas 
nas moléculas individuais são identicos



• e a energia de correlação, da primeira linha da matriz de CI, é

• Assim, combinando essas equações, temos

• E portanto

• Que pode ser comparada com a energia exata de N moléculas 
mínimas H2 não interagentes,



• Para um pequeno N a diferença entre as duas energias é 
relativamente pequena. 
• Por exemplo, para duas moléculas de STO-3G H2, ambas em R=1.4 a. 

u.,                       -0,0406  enquanto a energia de correlação de base 
exata é -0,0411 a.u .

. No entanto, para N grande a discrepância entre os dois resultados 
aumenta. 

Assim, o DCI é uma aproximação completamente inútil para a energia 
de correlação para um sistema macroscópico, como um cristal. 
A falta de consistência de tamanho demonstrada acima não é apenas 
uma propriedade do DCI, mas de todo o CI truncado. 



• Por exemplo, se incluíssemos excitações duplas e quádruplas na 
função de teste de supermoléculas (DQCI), obteríamos a energia 
exata somente quando N=2 visto que DQCI corresponder a full CI 
neste caso. 
• Na prática, no entanto, o CI, incluindo excitações quádruplas, é 

efetivamente consistente de tamanho para moléculas 
relativamentepequenas contendo menos de, digamos, 50 elétrons, o 
que faz com que as pesquisas atuais sejam direcionadas para 
encontrar maneiras eficientes de executar as excitações mais 
importantes
• Existem métodos de aproximação a energia de correlação que são 

rigorosamente consistentes com o tamanho? Na verdade, existem 
vários desses esquemas e constituem o assunto de grande parte do 
restante deste livro. 



• Próximo capítulo – Cap 5
• Teoria de Pares e Pares acoplados


