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Abstract. A superfície de energia potencial (SEP), dentro dos limites da aproximação de Born-
Oppenheimer, é uma função que descreve a interação entre os núcleos atômicos para qualquer
configuração do sistema molecular (Furones, 2008). A mesma é usada em cálculos de dinâmica e
espectroscopia molecular. Uma vez construída uma SEP é necessário fazer uma caracterização de
todos os seus pontos estacionários, geometrias dos sistemas moleculares, energias e frequências.
Para podermos executar a caracterização dos pontos estacionários de uma SEP utilizamos métodos
numéricos aliados a técnicas de computação de alto desempenho. Dentre os métodos numéricos
utilizados estão o método de Newton-Raphson multidimensional, além de técnicas de diferenças
finitas para aproximar as derivadas da função do potencial. Para se obter uma boa estimativa
inicial para o argumento da função utilizamos uma abordagem tipo busca exaustiva, juntamente
com técnicas de paralelização com a OpenMP API. A metodologia foi testada nas superfícies
globais dos sistemas moleculares: SO2,HSO,H2N2.

Palavras-chave: superfície de energia potencial, métodos numéricos, Newton-Raphson, diferenças
finitas, sistemas moleculares
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1 INTRODUÇÃO

A superfície de de energia potencial (SEP) é um conceito fundamental no estudo de sistemas
moleculares. Uma SEP constitui a relação matemática entre a energia potencial de uma molécula
e sua geometria. A mencionada função resulta da aproximação de Born-Oppenheimer, na qual, é
separado o movimento dos elétrons e os núcleos atômicos que conformam o sistema molecular.
Essa separação se faz possível ao se considerar que os núcleos, mais pesados, de deslocam muito
mais devagar que os elétrons, assim, cada modificação no arranjo nuclear é suficientemente lenta
como para que os elétrons se reajustem seu movimento. Neste enfoque, o movimento dos núcleos
é governado pela energia potencial de interação resultante da solução do problema eletrônico.

Podemos representar a SEP como uma função em um conjunto de variáveis x = (x1, x2, ..., xn),
que representam as distancias entre os núcleos, ou seja cada distancia nuclear representa uma va-
riável na função do potencial (SEP), chegamos a conclusão que em uma molécula de n átomos
teremos a dimensão do argumento da função igual a N(n − 1)/2, sendo N o numero de átomos.
Obtendo uma representação correta da SEP, teremos um meio de classificar seus pontos estacio-
nários, tomando as primeiras derivadas parciais nulas, ou seja, quando o vetor gradiente for nulo.
Analisamos a SEP de modo a obter informações do sistema químico em questão, essencialmente
quando obtemos um ponto estacionário em uma SEP, este pode ser um minimo ou ponto sela,
particularmente os pontos sela de primeira ordem são de maior interesse uma vez que constituem
os chamados estados de transição. Neste trabalho se pretende caracterizar superfícies de energia
potencial molecular previamente construídas, utilizando um algoritmo de busca aliado a métodos
numéricos para melhorar os resultados encontrados na busca, técnicas de paralelização são utili-
zados a fim de acelerar a busca. Na analise da superfície são reportados os pontos estacionários
encontrados.

2 Aproximação de Born-Oppenheimer

A mecânica de partículas atômicas é governada pela equação de Schrödinger, que é mostrada
abaixo em sua forma estacionária:

ĤΨ = EΨ (1)

onde Ĥ é o hamiltoniano do sistema, Ψ representa a função de onda e E representa a energia do
sistema. De forma geral podemos escrever um o hamiltoniano de um sistema molecular como:

Ĥ(r, R) = T̂N(R) + Ĥe(r, R) (2)

onde T̂N representa o operador cinético aplicado nos núcleos, Ĥe é o hamiltoniano aplicado na parte
eletrônica da molécula, r e R são as coordenadas eletrônica e nuclear respectivamente. Podemos
também expressar o hamiltoniano da parte eletrônica como:

Ĥe = Ĥe + Vee + VeN + VNN (3)

onde Ĥe é o operador de energia cinética aplicado na parte eletrônica, Vee representa as interações
elétron-elétron, VeN representa as interações elétron-núcleo e VNN representa as interações entre
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os núcleos. Uma primeira aproximação consiste em separar a função de onde em parte eletrônica e
parte nuclear da seguinte forma:

Ψ(r, R) = Ψe(r, R)ΨN(R) (4)

onde Ψe(r, R) é uma função que descreve o movimento eletrônico, e ΨN é a função que descreve
o movimento dos núcleos. Se aplicarmos a equação 4 na equação 1, similarmente como é feito na
equação 2 obtemos:

(TN + Te + VNe + VNN + Vee)Ψe(r, R)ΨN(R) = EΨe(r, R)ΨN(R) (5)

tomamos outra aproximação conhecida como aproximação adiabática, e estabelece que:

TNΨe(r, R)ΨN(R) ≈ Ψe(r, R)TNΨN(R) (6)

podemos observar que o operador de energia cinética dos núcleos não atua sobre a função de
onda eletrônica, e a justificativa é o fato é a diferença entre as massas do núcleo e as massas dos
elétrons, portanto a parte cinética nuclear é desprezada no calculo eletrônico. Aplicando processo
de separação de variáveis chegamos a equações separadas para elétrons:

(Te + VNe + VNN + Vee)Ψe(r, R) = HeΨe(r, R) = E(R)Ψe(r, R) (7)

e para o núcleo.

[TN + E(R)]ΨN(N) = HNΨN(R) = EΨN(R) (8)

A resolução da equação 7, fornece a energia eletrônica para vários valores de R. Outra observação
que deve ser feita é que a partir da energia eletrônica obtida na equação 7, é que obtemos o po-
tencial de interação do problema nuclear, na equação 8. Chegamos a conclusão então que através
da aproximação adiabática de Born-Oppenheimer conseguimos uma separação completa do movi-
mento nuclear e eletrônico. Primeiramente encontramos os autovalores do problema eletrônico, de
um estado n qualquer, e então encontramos o potencial de interação dos núcleos para uma deter-
minada configuração R, desta forma obtemos Vn(R) é a superfície de energia potencial que define
o movimento do sistema molecular.

3 Materiais e Métodos

Seja a superfície de energia potencial representada pela função f : Rn → R, deseja-se obter a
configuração geométrica na qual se tem um minimo do potencial, ou uma ponto sela. Portanto de-
vemos procurar por pontos onde seu vetor gradiente seja nulo. Utilizamos o algoritmo de Newton
discreto, para alcançarmos os pontos onde o gradiente da SEP é nulo, procedemos deste modo pois
não dispomos das derivadas analíticas da SEP, as estimativas iniciais para o método são feitas le-
vando em consideração, restrições físicas e numéricas. A busca por candidatos a ponto estacionário
é feita de modo paralelizado, para acelerar a busca. Os pontos estacionários então são guardados
utilizando uma estrutura de dados simples, após o término do algoritmo de busca na SEP é feita a
diagonalização da matriz hessiana nos pontos estacionários encontrados, e então é feita a classifi-
cação dos mesmos segundos critérios matemáticos que diferenciam pontos estacionários.
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3.1 Metodologia Numérica

Tomamos a série de Taylor de segunda ordem para f(x):

f(x) = f(xj) +∇fT (xj)(x− xj) +
1

2
(x− xj)

THj(x− xj) (9)

onde Hj é a matriz hessiana, e para um minimo temos:

∂f(x)

∂xj

= 0 para j = 1, 2, ..., n (10)

assim,

∇f = ∇f(xj) +Hj(x− xj) = 0 (11)

e se H é não singular,

xj+1 = xj −H−1j ∇f (12)

existem algumas ressalvas a se fazer, quando observamos a equação 4. Vemos que este método
exige o cálculo de segundas derivadas e a resolução de um sistema linear a cada iteração, além
do fato que o método depende do ponto de partida estar perto de um mínimo (Chapra and Canale,
2010).

Outro fato de que deve ser ressaltado é que, não possuímos as derivadas analíticas da SEP, por
este fato utilizamos as seguintes aproximações para as derivadas:

f ′(xi) =
−f(xi+2) + 8f(xi+1)− 8f(xi−1) + f(xi−2)

12h
(13)

aproximação para as segundas derivadas:

f ′′(xi) =
−f(xi+2) + 16f(xi+1)− 30f(xi) + 16f(xi−1)− f(xi−2)

12h2
(14)

No caso das derivadas parciais aplicamos a aproximação da derivada em relação a uma variável,
em outra aproximação de derivada para obter as derivadas parciais.

∂2f

∂y∂x
=

∂

∂y

(
∂f

∂x

)
(15)

e obtemos:

∂2f

∂y∂x
=

∂f
∂y

(x+ 2∆x, y) + 8∂f
∂y

(x+ ∆x, y)− 8∂f
∂y

(x−∆x, y) + ∂f
∂y

(x− 2∆x, y)

12h
(16)

Desta forma aplicamos o método de Newton discreto nos candidatos a minimo ou ponto sela,
usando o seguinte critério de parada, as primeiras derivadas do gradiente alcançassem um valor
inferior a 10−10, caso a convergência não é alcançada em numero determinado de iterações, o can-
didato a ponto critico da função é descartado. Alcançada a convergência executamos o algoritmo
de Jacobi para diagonalizar a matriz hessiana.
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3.1.1 Método de Jacobi

O método de Jacobi é um método numérico que serve para determinar autovalores e autoveto-
res de matrizes simétricas (Franco, 2007). Dada uma matriz A, efetuamos rotações:

An = U tAU (17)

De modo que na k-ésima rotação teremos:

Ak+1 = U t
kAkUk ≈ D (18)

onde Uk é a k-ésima matriz de rotação, e D é uma matriz diagonal. O processo de construção da
k-ésima matriz rotacionada, consiste escolher elementos não diagonais da matriz A, com maior
valor absoluto, ou seja:

apq = max
i 6=j

(aij) (19)

Aplicamos então uma rotação com a finalidade de zerar o elemento apq. Em sequência reaplicamos
o processo à matriz resultante tantas vezes quantas forem necessárias, de tal modo a reduzirmos
a matriz A a uma matriz diagonal D, cujos elementos são os autovalores de A. Assumimos que
apq 6= 0, pois se não, não teríamos nada a fazer. Sendo assim nosso objetivo é obter a′′pq = 0.
Portanto executaremos a rotação afim de zerar o elemento apq:

a′′pq = (app − aqq) cosϕ sinϕ︸ ︷︷ ︸
1
2
sin 2ϕ

+apq (cos2 ϕ− sin2 ϕ)︸ ︷︷ ︸
cos 2ϕ

= 0 (20)

Portanto:

app − aqq = −apq cos 2ϕ
1
2

sin 2ϕ
= −2apq cot 2ϕ

cot 2ϕ =
aqq − app

2apq
= φ (21)

Efetuamos simplificações numéricas obtemos, cot 2ϕ = φ, e executando a seguinte mudança de
variáveis, t = tanϕ teremos:

φ =
1− t2

2t
→ 1− t2 = 2tφ (22)

Portanto:

t2 + 2tφ− 1 = 0→ t =
−2φ±

√
4φ2 + 4

2
(23)

De forma simplificada, t = −φ ±
√
φ2 + 1. Multiplicando o numero e o denominador por: φ ±√

φ2 + 1, temos:

t =
1

φ±
√
φ2 + 1

(24)
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e finalmente:

t =


1

φ+ sinal(φ)
√
φ2 + 1

, se φ 6= 0,

1, se φ > 0.

(25)

O sinal positivo ou negativo de φ de modo a obter o denominador de maior módulo, pois assim
teremos sempre |t| ≤ 1. E portanto obtemos as seguintes fórmulas para a secante de um angulo ϕ:

sec 2ϕ = 1 + tan2 ϕ, e, sec2 ϕ =
1

cos2 ϕ
. (26)

Assim:
1

cos2 ϕ
= 1 + tan2 ϕ → cos2 ϕ =

1

1 + tan2 ϕ
. (27)

e finalmente teremos:

cosϕ =
1√

1 + tan2 ϕ
=

1√
1 + t2

sinϕ = cosϕt =
t√

1 + t2
(28)

3.1.2 Autovetores

Ao mesmo tempo que calculamos os autovalores de uma matriz A pelo método de Jacobi,
obtemos seus autovetores. Temos que a sequência de matrizes Ak é calculada por recorrência
através de:

Ak+1 = U t
kAkUk, k = 1, 2, ... (29)

Como A1 = A, temos:

Ak+1 = U t
kU

t
k−1...U

t
2U

t
1AU1U2...Uk−1Uk (30)

Seja V = U1U2...Uk−1Uk. Se tomarmos como hipótese que Ak ≈ D, chegamos que D = V tAV ,
onde V é a matriz ortogonal, pois esta é produto de matrizes ortogonais. Assim D contém os
autovalores de A e V contém seus correspondentes autovetores (em colunas), isto é, a j-ésima
coluna de V é o autovetor correspondente ao autovalor λj .

O método de Jacobi foi implementado, segundo a metodologia apresentada acima. A imple-
mentação do método foi feita de modo que a soma dos elementos fora da diagonal da matriz fosse
inferior em módulo a 10−6. Apresentamos a implementação do método no pseudocódigo 1.

3.2 Metodologia Computacional

Agora que possuímos os métodos para executar as buscas, explicitaremos a metodologia usada
para encontrar os pontos estacionários. Os problemas encontrados se referem principalmente, ao
pontos de partida para o método de Newton e também, ao espaço de busca dessa estimativa ini-
cial. O desconhecimento de propriedades da SEP, também é um fato que tem de ser levado em
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Algoritmo 1: Implementação do método de Jacobi
Entrada:
e=10−20;
Saída: Hd (matriz diagonalizada);
mv (matriz de autovetores);

1 início
2 mv=Inxn (identidade nxn);
3 enquanto ABS(max

i 6=j
H(i, j)) ≥ e faça

4 apq = max
i/=j

H;

5 φ =
aqq − app

2apq
;

6 se ϕ = 0 então
7 t=1
8 senão
9 t =

1

ϕ+ sinal(ϕ)
√
ϕ2 + 1

10 fim se

11 cos(φ) =
1√

1 + t2
;

12 sin(φ) =
t√

1 + t2
;

13 Upp = Uqq = cos(φ);
14 Upq = −Uqp = sin(φ);
15 Uii = 1, i 6= p, i 6= q;
16 Uij = 0,caso contrário;
17 !
18 Hd = U tHU ;
19 mv=mvU t;
20 H = Hd;
21 fim enqto
22 fim

consideração. Pelos motivos apresentados acima procedemos de modo a escolher candidatos que
atendessem a certos critérios, um dos critérios é de que o gradiente da função neste ponto fosse
denotada por um valor menor que 10−4. Outro critério escolhido diz respeito a geometria da molé-
cula, escolhemos candidatos que tomados três a três formassem triângulos. Evitamos que o método
de Newton não convergisse caso a função não fosse diferenciável em algum ponto exigindo que
este convergisse, em até três mil iterações. No algoritmo 2 mostramos como os métodos foram
implementados.

3.2.1 Paralelização

A paralelização do código foi realizada, utilizando a OpenMP API, do modo que o trabalho
foi dividido entre as threads, de modo que cada uma delas ficasse com uma parte do numero de
iterações, assim cada tread recebeu números pseudoaleatórios e executou o algoritmo na parte
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interior do loop, de forma independente. Como não possuíamos o conhecimento do numero de
pontos estacionários que poderiam ser encontrados, foi criada uma sessão critica, nesta sessão cada
tread acessou apenas uma por vez, pois esta sessão possuía uma lista encadeada em que os novos
valores eram armazenados. A alocação de elementos foi feita de forma que a memória necessária
para guarda-los era alocada de forma dinâmica, deste modo não ouve concorrência entre as threads
para guardar os valores encontrados. Os tempos de execução do algoritmo foram medidos para
diferentes números de threads, utilizamos a molécula de HSO para comparação entre os tempos.
Foi alcançada uma aceleração de aproximadamente seis vezes quando usamos oito threads.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 1  2  3  4  5  6  7  8

S
pe

ed
up

Numero de Treads

Figura 1: Tempo de execução do algoritmo em função do número de threads

4 Resultados
A analise feita em algumas das superfícies propostas são mostradas em tabelas, nestas apre-

sentamos as configurações dos pontos estacionários juntamente com as correspondentes energias.
Os resultados reportados são iguais a outros encontrados na literatura. Na tabela 1 encontramos as
configurações dos pontos estacionários na molécula de SO2, algumas configurações semelhantes
são encontradas nos trabalhos de (Varandas and Rodrigues, 2001). Obtivemos também os potos
estacionários da molécula de HSO e os resultados são mostrados na tabela 2, semelhantemente
como ocorreu com SO2, pontos estacionários da molécula de HSO são mostrados nos trabalhos
de (Martínez-Núñez and Varandas, 2001), e os pontos estacionários da molécula de H2N2 são re-
ferenciados na tabela 3, no trabalho de (Poveda et al., 2009) os mesmos resultados são mostrados.

5 Conclusão
A metodologia usada para encontrar pontos estacionários de uma SEP se mostrou eficiente,

especialmente quando aliada a métodos de computação de alto desempenho, pois desta forma con-
seguimos que o numero de threads da maquina execute a busca por pontos de interesse de forma
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Figura 2: Moléculas em suas configurações de minima energia

independente, reduzindo desta forma o tempo de execução do algoritmo. Alguns aspectos devem
ser ressaltados, a metodologia desenvolvida sobre as SEP não levou em consideração nenhuma
característica do sistema físico, a execução do algoritmo se deu de forma independente das carac-
terísticas da SEP, este era um objetivo que foi alcançado e que era desejável uma vez que preten-
díamos utilizar esta metodologia em diferentes tipos de SEP que poderiam se apresentar, e que não
se utiliza conhecimento do sistema físico, somente critérios matemáticos e numéricos.

As penalizações na estimativa inicial são um critério que deve ser flexibilizado, pois podería-
mos estar excluindo um provável candidato a minimo ou sela, apenas considerando candidatos cujo
o valor do das derivadas em valor absoluto fosse pequeno (< 10−2), mantendo o valor da penali-
zação das derivadas maior conseguimos alcançar um numero maior de pontos estacionários mais
rapidamente.

Os resultados mostrados pelo algoritmo nos forneceram em coordenadas internas, a configu-
ração do ponto estacionário, e os autovalores associados a configuração do ponto estacionário em
questão, ouve a preocupação de transformar as coordenadas internas em cartesianas para que o
usuário pudesse executar o pós processamento dos dados no programa Molden.

Em linhas gerais o objetivo de desenvolver uma metodologia que de forma robusta pudesse
caracterizar uma SEP foi alcançado, e deve se ressaltar que em trabalhos semelhantes que foram
citados, não se relatou a obtenção de um numero maior de pontos de interesse. Para trabalhos
futuros poderíamos desenvolver técnicas para ligar mínimos da SEP através de um ponto sela,
abordagens desse tipo deveriam ser feitas usando métodos derivados da série de Taylor.
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Algoritmo 2: Busca com aplicação do método de Newton em Paralelo com OpenMP
Entrada:
k=0;
t=0;
Saída: Ponteiro tipo lista P

1 início
2 # pragma para criar as threads
3 para i← i0 até n faça
4 #pragma para dividir o trabalho entre as threads
5 ~r ← Rand;
6 se ABS(∇f(~r)) ≤ 10−4 e (r(1),r(2),...,r(N)) formam triângulos então
7 enquanto ABS(∇f(~r)) ≥ 10−10 faça
8 calcula a hessiana(H);
9 se H é invertível então

10 t=t+1;
11 ~rk = ~r −H−1r ∇f(~r);
12 se T=3000 então
13 ~rk = −1.0;
14 Sai do loop;
15 senão
16 Continua;
17 fim se
18 senão
19 ~rk = ~r;
20 Guarda ~rk;
21 Sai do loop;
22 fim se
23 fim enqto
24 # Entra uma thread por vez
25 se ABS(∇f(~rk) ≤ 10−10) e (rk(1), rk(2), ..., rk(N)) formam triângulos então
26 k=k+1;
27 se k=1 então
28 Entrei primeira vez na lista encadeada;
29 ~rk entra na lista;
30 senão
31 se ~rk não esta na lista então
32 ~rk entra na lista
33 senão
34 Volta ao início do loop;
35 fim se
36 fim se
37 senão
38 Volta ao início do loop;
39 fim se
40 senão
41 Volta para o início do loop;
42 fim se
43 fim para
44 fim
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Tabela 1: pontos estacionários da molécula de SO2

r1/a0 r2/a0 r3/a0 E/Eh

min1 2.7037 2.7037 4.6674 -0.4131

min2 3.1890 3.1890 2.7590 -0.2401

min3 3.0889 4.7226 2.4602 -0.2298

min4 2.8037 6.6586 4.7765 -0.2158

min5 4.6197 4.6197 2.1775 -0.2236

min6 6.6586 2.8037 4.7765 -0.2158

TS1 5.1102 2.8325 4.8173 -0.2024

TS2 3.9767 3.1151 2.6584 -0.1936

TS3 6.1794 2.8195 5.9203 -0.2025

TS4 3.9142 4.8421 2.2246 -0.2220

TS5 5.2302 2.8401 3.4091 -0.2043

TS6 3.1738 3.1738 3.2475 -0.2274

Tabela 2: pontos estacionários da molécula de HSO

r1/a0 r2/a0 r3/a0 E/Eh

min1 4.0818 3.0983 1.8233 -0.2944

min2 2.6189 2.8568 4.4856 -0.2961

TS1 5.4132 6.5254 1.8379 -0.1745

TS2 2.5024 6¨.1477 5.1183 -0.1394

TS3 2.5334 6.3777 7.1363 -0.1396

TS4 9.2161 7.7498 1.8352 -0.1707

TS5 6.0086 2.8295 4.0508 -0.1962

TS6 2.7084 3.1668 2.5679 -0.2217
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Tabela 3: pontos estacionários da molécula de H2N2

r1/a0 r2/a0 r3/a0 r4/a0 r5/a0 r6/a0 E/Eh

min1 2.3089 1.9445 3.2179 3.16059 1.9135 1.8770 -0.4904

min2 2.3550 1.9449 3.1843 3.5029 1.9428 2.7905 -0.4330

min3 2.3089 3.1605 1.9135 1.9445 3.2179 1.8770 -0.4904

min4 2.5018 2.3680 2.3680 3.0494 3.0494 1.6814 -0.3451

min5 2.5018 3.0494 3.0494 3.3680 3.3680 1.6814 -0.3451

TS1 2.3549 1.9405 3.5033 3.1854 1.9489 2.7895 -0.4329

TS2 2.3550 3.5029 1.9428 1.9449 3.1843 2.7905 -0.4330

TS3 2.3418 1.9246 3.3407 3.3300 1.9278 2.7877 -0.4322

TS4 2.3550 1.9449 3.1843 3.5029 1.9428 2.7905 -0.4330

TS5 2.3549 3.1854 1.9489 1.9405 3.5033 2.7895 -0.4329

TS6 2.3418 3.3300 1.9278 1.9246 3.3407 2.7877 -0.4322
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