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Energia	  de	  uma	  Configuração	  

•  Na	  aula	  passada,	  vimos	  o	  princípio	  da	  energia	  
potencial	  mínima:	  o	  estado	  de	  equilíbrio	  
mecânico	  de	  um	  sistema	  é	  aquele	  que	  tem	  a	  
menor	  energia	  potencial.	  

•  Para	  aplicar	  este	  princípio,	  é	  preciso	  ter	  uma	  
maneira	  de	  atribuir	  um	  valor	  de	  energia	  
potencial	  a	  cada	  possível	  configuração	  
estrutural	  do	  sistema.	  



Configuração	  Estrutural	  



Função	  Energia	  Potencial	  

•  Função	  que	  atribui	  um	  valor	  de	  energia	  
potencial	  a	  cada	  um	  dos	  parâmetros	  
estruturais	  da	  estrutura	  de	  interesse.	  

•  Questão:	  uma	  molécula	  pode	  ser	  modelada	  
como	  um	  conjunto	  de	  bolas	  de	  diferentes	  
tamanhos	  (átomos),	  hastes	  (ligações)	  e	  juntas	  
flexíveis	  (ângulos).	  Tentem	  dizer	  alguns	  
parâmetros	  estruturais	  possíveis	  para	  uma	  
molécula.	  	  	  



Parâmetros	  estruturais	  de	  moléculas	  

•  EsZramento	  ou	  compressão	  (deformação	  no	  
comprimento)	  de	  uma	  ligação;	  

•  Aumento	  ou	  diminuição	  de	  um	  ângulo	  entre	  
duas	  ligações	  (deformação	  angular);	  

•  Rotação	  de	  uma	  ligação	  em	  relação	  a	  outra	  
(deformação	  por	  torção).	  	  



Função	  Energia	  Potencial	  (moléculas)	  

•  EesZramentos	  =	  energia	  devida	  a	  esZramentos	  e	  
compressões	  das	  ligações;	  

•  Eângulos	  =	  energia	  devida	  a	  flexões	  entre	  os	  
ângulos	  das	  ligações;	  

•  Etorções	  =	  energia	  devida	  a	  torções	  entre	  
ângulos	  das	  ligações;	  

•  Enão	  ligados	  =	  energia	  devida	  a	  interações	  
elétricas	  entre	  átomos	  não	  ligados;	  

•  h_p://www.sdsc.edu/~kimb/molmech.html	  

E = Eestiramentos +Eângulos +Etorções +Enão ligados



Coordenadas	  
•  Para	  cada	  termo	  da	  função	  energia	  potencial	  
pode-‐se	  definir	  uma	  coordenada	  que	  mede	  o	  
valor	  da	  grandeza	  correspondente:	  
– Distância	  entre	  dois	  átomos	  (comprimento	  da	  
ligação);	  

– Ângulo	  entre	  duas	  ligações	  num	  mesmo	  plano;	  
– Ângulo	  entre	  ligações	  em	  dois	  panos	  disZntos.	  
	  	  



Equilíbrio	  

•  Dada	  uma	  molécula	  qualquer,	  para	  cada	  
termo	  da	  função	  energia	  potencial	  existe	  uma	  
configuração	  em	  que	  a	  energia	  é	  mínima	  
(configuração	  de	  equilíbrio).	  

•  Esta	  configuração	  é	  caracterizada	  por	  um	  
valor	  de	  equilíbrio	  da	  coordenada	  
correspondente:	  
– Comprimento	  de	  equilíbrio	  da	  ligação;	  
– Ângulos	  de	  equilíbrio.	  



Equilíbrio	  (visão	  gráfica)	  



Funções	  QuadráZcas	  
•  Independentemente	  da	  forma	  da	  função	  
energia	  U(x),	  nas	  vizinhanças	  do	  ponto	  de	  
equilíbrio	  ela	  pode	  ser	  representada	  por	  uma	  
função	  quadráAca	  da	  variável	  que	  mede	  o	  
desvio	  em	  relação	  ao	  equilíbrio.	  

U(x) ≈ k x − xeq( )
2
= k Δx( )2   

para x  perto de xeq



Sistema	  massa-‐mola	  

U(x) = 1
2
k(x − x0 )

2

F = −k(x − x0 )

!



Resumo	  
•  O	  equilíbrio	  mecânico	  é	  dado	  pela	  condição	  
de	  mínimo	  de	  energia	  potencial.	  

•  Para	  minimizar	  uma	  função,	  é	  preciso	  
primeiro	  saber	  como	  escrevê-‐la	  em	  termos	  
das	  variáveis	  que	  descrevem	  a	  configuração	  
do	  sistema.	  

•  No	  caso	  geral,	  não	  se	  sabe	  como	  escrever	  a	  
função	  energia	  potencial.	  

•  Porém,	  nas	  vizinhanças	  do	  equilíbrio	  sabe-‐se:	  
•  A	  energia	  potencial	  é	  uma	  função	  quadráAca	  
do	  desvio	  em	  relação	  ao	  equilíbrio.	  	  


