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Prefácio

Na próxima década, em 2029, completará um século a famosa afirmação de 
Paul Adrien Maurice Dirac:

As leis físicas subjacentes à teoria matemática de uma larga par-
te da Física e de toda a Química são, portanto, completamente 
conhecidas, sendo a única dificuldade o fato de a aplicação des-
tas leis conduzir a equações demasiado complicadas para serem 
resolvidas. É por isso desejável desenvolver métodos práticos de 
aplicação da mecânica quântica que ofereçam uma explicação 
das principais características dos sistemas atômicos complexos 
sem recorrer a muitos cálculos.

Existe um forte cunho reducionista nesta afirmação, mas é instigante refletir se, 
ao proclamá-la, Dirac não considerava também o desenvolvimento da Mecânica Esta-
tística e suas correlações com a Termodinâmica. Cabe ressaltar que, à época, além dos 
sucessos obtidos com a espectroscopia atômica, eram conhecidas as contribuições se-
minais de Walter Heitler e Fritz London1 sobre a estrutura e estabilidade da molécula 
de H2 e o trabalho de Max Born e Robert Oppenheimer, “On the quantum theory of 
molecules”,2 apresentando uma aproximação geral para explorar o estado quântico 
de moléculas. Outra contribuição importante, de Max Born, “Volume and heat of 
hydration of ions”,3 evidenciava a potencialidade de modelos híbridos, atomístico e 
contínuo dielétrico para calcular propriedades termodinâmicas. Ainda no limiar da 

1 Heitler, W.; London, F. Interaction of neutral atoms and homopolar binding by quantum mechanics. Zeitschrift für Phy-
sik, n. 44, p. 455-472, 1927.
2 Born, M.; Oppenheimer, R. On the quantum theory of molecules. Ann. Phys., n. 84, p. 457, 1927.
3 Born, M. Volume and heat of hydration of ions. Zeitschrift für Physik, n. 1, p. 45-48, 1920.
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primeira metade do século XX, obras importantes, tais como as de Linus Pauling4 e de 
Charles Coulson,5 descortinaram horizontes conceituais para correlacionar ligação 
química e processos moleculares. Estes avanços iniciais, somados à argúcia e precisão 
reveladas nos trabalhos de Paul Dirac, contribuíram para que a afirmação fosse aceita 
com certa naturalidade.

O histórico do “é desejável desenvolver métodos práticos de aplicação”, pre-
conizado por Paul Dirac, é constituído por inúmeros avanços que, acrescidos das 
facilidades advindas dos computadores, estabelecem na atualidade um amplo ce-
nário de potencialidades para a investigação de sistemas moleculares complexos 
agrupados na terminologia “métodos para simulação computacional”. Com estas 
metodologias, utilizando parâmetros semiempíricos e/ou ab initio, experimentos in 
silico podem ser realizados. Partes significativas destes avanços foram reconhecidas 
com outorgas da premiação Nobel para desenvolvedores de conceitos e métodos em 
Química Teórica: Linus Pauling (1954); Kenechi Fukui e Roald Hoffmann (1981); 
John Pople e Walter Kohn (1998); Arieh Warshel, Martin Karplus, Michael Levitt 
(2013). Utilizando os conceitos e metodologias, estudos diversos têm sido realiza-
dos com sucesso, evidenciando a contribuição da Química Teórica para a aborda-
gem atomística de problemas básicos e tecnológicos.

Este livro apresenta aplicações de métodos de Química Teórica na investi-
gação de sistemas físico-químicos complexos, enfatizando estudos em ciências de 
materiais, sistemas biológicos etc. Métodos quânticos e clássicos já “tradicionais”, 
bem como a formulação de métodos híbridos que incorporam abordagens clássica e 
quântica, são discutidos. Os capítulos foram escritos por pesquisadores da área, for-
mulados com redação independente, compondo um amplo espectro de aplicações. 
É uma pequena amostragem da diversidade e fecundidade alcançadas pela Química 
Teórica no país.

No cenário atual, que agrega disponibilidade de métodos e recursos computa-
cionais, um novo desafio pode ser proposto para os pesquisadores brasileiros: dado a 
expertise da Química Teórica na compreensão do comportamento da matéria, como 
utilizá-la em projetos visando agregação de valor, buscando diminuir a histórica 
dependência econômica do país com relação à exportação de produtos primários?

Esta questão remete a uma reflexão profunda sobre objetivos da pesquisa, a 
colaboração entre pesquisadores e a interface com projetos tecnológicos. Uma tarefa 
complexa, mas que possui paralelos significativos com empreendimentos que obti-
veram sucesso em outras nações. Esperamos que o conteúdo apresentado neste livro 
contribua para estas reflexões.

Nesta perspectiva, ensejamos que no aniversário de um século da afirmação 
de Paul A. M. Dirac, pesquisadores brasileiros possam elencar contribuições de pes-
quisas envolvendo Química Teórica para o avanço do Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) deste país.

4 The nature of chemical bond, 1939.
5 Valence, 1952.
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Será uma grande homenagem à afirmação de Paul A. M. Dirac, que, além 
de uma síntese científica genial, antecipou, com raro otimismo, potencialidades da 
Química Teórica na investigação de propriedades da matéria.

Luiz Carlos Gomide Freitas




