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Resumo

Neste trabalho foi realizado o estudo de Grupos de Simetrias Moleculares,
com o intuito de relacionar a Teoria de Grupos com outra área do conheci-
mento, no caso, a Química. Foi mostrado que é possível fazer predileções
sobre algumas propriedades das substâncias conhecendo sua simetria mole-
cular.

Introdução

Este trabalho tem como objetivo relacionar a Álgebra Abstrata e a Química,
mais precisamente a Teoria de Grupo e a Química Molecular. Algumas
perguntas me motivou a desenvolver este estudo, algumas delas foram: "É
possivel estabelecer essa relação?", "Se sim, quais as vantagens que este
estudo nos traz no contexto da Química?"Na tentativa de responder a estes
questionamentos, descobri que era possível sim estabelecer essa relação. e
a mesma se dava devido a existência de grupos de simetrias nas moléculas,
grupos estes chamados de pontuais.

Os grupos algébricos são compostos por operações e elementos particulares
da matemática que obedecem a três propriedades. Já os grupos pontuais vol-
tados a química molecular são compostos de elementos (eixos de rotação,
planos de reflexão e centro de inversão) e operações (identidade; rotação
própria; reflexão; centro de inversão e rotação impropria) de simetria. Neste
caso, os grupos pontuais das moléculas também devem obedecer às mesmas
propriedades dos grupos matemáticos. Iremos analisar as moléculas de agua
e trifluoreto de boro, isso nos permitirá entender quais são as operações e
como operar com os elementos deste novo grupo. Além disso, poderemos
discorrer sobre as vantagens de estudarmos as simetrias moleculares através
dos grupos pontuais.

Objetivos

Estabelecer uma relação entre Grupos de Simetrias e a Química Molecular.

Analisar as simetrias existentes nas moléculas de água(H2O) e do trifluo-
reto de boro(BF3).

Apresentar algumas vantagens de se estudar as simetrias moleculares.

Resultados e Discussão

Só relembrando, um grupo matemático é uma estrutura algébrica que possui
uma única operação e três propriedades que são fundamentais, a saber:

•Propriedade associativa da operação (∗), ou seja, ∀a, b e c ∈ G;
a ∗ (b ∗ c) = (a ∗ b) ∗ c.

•Propriedade do elemento neutro da operação (∗): ∃e ∈ G tal que
a ∗ e = e ∗ a = a

•Propriedade do elemento inverso da operação (∗): ∀x ∈ G, ∃ x−1 ∈ G

tal que x ∗ x−1 = x−1 ∗ x = e

Já o grupo de pontos das moléculas é um grupo identificado pelos elemen-
tos de simetria que obedecem a operações de simetria seguindo as proprie-
dades citadas acima de um grupo matemático. As operações de simetrias são
ações geométricas conduzidas em uma molécula levando-a a uma situação
indistinguível, ou seja, não ocorrem mudanças. Podemos então destacar as
seguintes operações de simetria:

Figura 1: Operações de Simetria

Apresentamos a seguir uma tabela resumindo as operações de simetria, os
elementos de simetria e seus símbolos, que determinam os grupos de pontos.

Figura 2: Tabela de operações de simetria

Agora que vimos do que são compostos os grupos pontuais,segue um es-
quema que classifica em qual grupo de pontos uma molécula deve pertencer
quando se conhece algumas características dela.

Figura 3: Identificação de um grupo de pontos.

Para entendermos melhor como funcionam essas operações e a classifica-
ção iremos estudar um pouco das simetrias existentes nas moléculas de água
e trifluoreto de boro.

Figura 4: Simetrias na molécula da água. Figura 5: Simetrias na molécula de boro.

As imagens acima mostram as únicas operações de simetrias existentes na
molécula de água e do trifluoreto de boro, na primeira são reflexão, tanto
horizontal quanto vertical, e rotação. Por este motivo ela pertence ao grupo
pontual C2v.Já a segunda, por apresentar mais operações de simetria, per-
tence ao grupo de pontos D3h.

Considerações Finais

O estudo desta simetria nos permite controlar as ligações químicas e conse-
quentemente as propriedades físicas das moléculas; orientar como ocorrem
as reações; justificar os orbitais híbridos que são possíveis em algumas mo-
léculas; discutir estrutura eletrônica; dentre outros.
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