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Resumo

O iminente fim da "era do Silício" tem motivado a busca de novas tecnologias
para utilização na indústria eletrônica. Dentre estas tecnologias, a eletrônica molecular
explora o uso moléculas como elementos funcionais em dispositivos eletrônicos. Nesta
Tese, realizamos cálculos de primeiros princípios baseados na teoria do funcional da
densidade (DFT) para determinar as propriedades eletrônicas, estruturais e de trans-
porte em sistemas com aplicação em eletrônica molecular. Para o benzeno-1,4-ditiol
(BDT), considerado um sistema protótipo dentro da eletrônica molecular, correlacio-
namos a adsorção, em uma superfície de Au, com as propriedades de transporte. Na
seqüência, analisamos evolução estrutural e o efeito de átomos de Au adsorvidos na
superfície de Au na transmitância do BDT entre eletrodos de Au. A importância
da correção de auto-interação (SIC), nos cálculos de transporte da junção molecular
(Au/BDT/Au), também foi discutida. Em seguida, determinamos as propriedades
eletrônicas e estruturais da molécula y[(tpy − SH)2]x, onde y representa os metais
de transição Co, Fe e Ni e; x está associado aos estados de carga 0, +, 2+ e 3+.
Verificamos que os metais de transição ficam em uma configuração de baixo spin e,
dependendo do estado de carga do metal de transição uma distorção Jahn-Teller leva
a uma redução na simetria local de D2d → C2v. Por fim, devido à possibilidade de
aplicação em spintrônica, discutimos o efeito de uma impureza de Cobalto na evolução
estrutural e transmitância de um nanofio de Au.



Abstract

The possible end of the road for Silicon has motivated academic researchers and
research laboratories to search for new technologies to be applied in the electronic in-
dustry. The molecular electronics, which studies the possibility of using molecules as
active elements in a new generation of electronic devices, is among these new technolo-
gies. In this Thesis, we performed first principles calculations within the density func-
tional theory (DFT) framework to determine the structural, electronic and transport
properties of systems with strong application on molecular electronics. We analised
the benzene-1,4-dithiol (BDT). For this prototypical system we coupled its adsorption
on an Au(111) surface with its transport properties. After this, we investigated its
structural evolution between gold leads and the effects of adsorded gold atoms on the
Au(111) surface in the trasmitance. The effect of the self-interaction correction (SIC)
in the transport calculations of the molecular junction (Au/BDT/Au) was discussed
as well. Moreover, we determined the electronic and the structural properties of the
molecule y[(tpy−SH)2]x, where y stands for the transition metals Co, Fe and Ni and;
x is associated with the charge states 0, +, 2+ e 3+. We verified that the transition
metals are more stable at the low spin configuration. Depending on the charge state
a Jahn-Teller distortion leads to a local symmetry reduction D2d → C2v. Finally, with
a spintroncic application in mind, we analised the effect of a Cobalt impurity on the
structural evolution and transmitance of a gold nanowire.
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Capítulo 1

Introdução

Eletrônica molecular, uma área dentro da nanotecnologia, visa a utilização de

moléculas como elementos ativos em dispositivos eletrônicos (Figura 1.1) [1]. Este tó-

pico de pesquisa tem chamado a atenção de diversos pesquisadores por ser considerado

uma alternativa à atual tecnologia baseada no Silício.

Figura 1.1: Representação pictórica de dispositivos moleculares [2, 3].

A eletrônica molecular [4] é conceitualmente diferente da convencional eletrônica

baseada em dispositivos semicondutores, uma vez que ela permite o "design" de molé-

culas para exercer determinadas funções. Os sistemas moleculares são quimicamente

sintetizados "bottom-up" o que, em princípio, permitiria um maior controle sobre as

propriedades eletrônicas e estruturais do sistema. Através de uma engenharia em es-
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cala nanométrica, átomos e/ou moléculas sintetizados para específicas funcionalidades

poderiam ser manipulados de acordo com o interesse. O desenvolvimento de poderosas

técnicas experimentais, como a microscopia de varredura, tem viabilizado a obtenção

destes dispositivos. Por fim, medidas de transporte eletrônico em sistemas compostos

por moléculas têm confirmado a hipótese de que moléculas poderiam ser utilizadas em

dispositivos eletrônicos.

Neste Capítulo, nas seções 1.1, 1.2 e 1.3, discutiremos sobre o possível fim da

era do Silício, a origem da eletrônica molecular e o transporte eletrônico em sistemas

nanoscópicos. Para terminar, apresentaremos um esboço do restante da Tese.

1.1 O fim da "era do Silício"?

O fantástico progresso que ocorreu na indústria microeletrônica foi, e vem sendo,

baseado na tecnologia do Silício. Tal progresso foi resultado de uma intensa pesquisa

desenvolvida nas universidades e nos laboratórios das grandes empresas, resultando

numa redução nas dimensões dos dispositivos com o conseqüente crescimento no nú-

mero de componentes por "chips". Esse avanço que vem ocorrendo na tecnologia do

Silício é popularmente caracterizado pela Lei de Moore. Gordon Moore, co-fundador

da INTEL, observou em 1965 [5] que, para cada nova geração de uma unidade de

microprocessador, o número de componentes nos "chips" iria quadruplicar aproxima-

damente a cada três anos.

Dentre os sérios problemas que a tecnologia do Si encontra à medida que os dis-

positivos são reduzidos [7], um deles está relacionado com o tamanho da camada do

dielétrico utilizado como isolante nos transistores tipo MOS (Metal Oxide Semicon-

ductors). A Figura 1.2 apresenta um esquema dos transistores utilizados na indústria

microeletrônica. A camada isolante deve assegurar que não haja fluxo de corrente

no "gate", todavia deve ser fina bastante para garantir que a voltagem de "gate"
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Figura 1.2: Esquema do transistor utilizado na indústria microeletrônica [6].

possa controlar o fluxo de elétrons no canal. Como as dimensões desse dielétrico,

hoje SiOxNy, acompanham as dimensões do transistor, a continuar a redução dos

dispositivos a camada isolante chegaria a uma espessura tal que abaixo dela ocorre

tunelamento eletrônico, inviabilizando o dispositivo, o que significaria "The end of the

road for Si!" [6].

Inicialmente, como pode ser visto na na Figura 1.3 [6] que apresenta uma projeção

da taxa de diminuição da camada isolante em função das gerações de computadores,

estimou-se que, em algum ano, por volta de 2012 seria o fim dos dispositivos baseados

no Si. Entretanto, estudos com óxidos de alta constante dielétrica, os chamados óxidos

"high-k", estão tentando reverter este quadro. Logo, estima-se que os semicondutores

sobreviverão além da estimativa inicial de 2012.

De qualquer forma, a busca por novas tecnologias está aberta e, modelar e descre-

ver as propriedades eletrônicas de dispositivos desenvolvidos a partir da escala âtomica

começam a ser fundamentais.

1.2 Eletrônica Molecular: uma breve história
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Figura 1.3: Painel Esquerdo: Projeção da diminuição da camada dielétrica em função das gerações
de computadores. Painel Direito: Espessura da camada dielétrica em 1997 (25 átomos) e estimativa
para 2012 (5 átomos), onde a era do Silício terminaria [6].

Moléculas foram propostas como elementos ativos em dispositivos eletrônicos

em 1974, quando Aviram e Ratner [8] propuseram que retificação unimolecular ou

condução elétrica assimétrica poderia ocorrer através dos orbitais moleculares de uma

única molécula D − σ − A por meio de tunelamento. Neste sistema D é um doador

de elétrons com baixo potencial de ionização, A é um aceitador eletrônico com alta

afinidade eletrônica e σ representa uma conexão molecular tipo "sigma". O estado

excitado zwiteriônico D+ − σ − A− seria acessível a partir do estado fundamental

da molécula não-polarizada D − σ − A, enquanto o estado de polarização oposta

D− − σ − A+ estaria vários eV acima, e seria inacessível. Em uma linguagem de

dispositivos de estado-sólido, este sistema apresenta uma estrutura assimétrica multi-

nível de tunelamento ressonante. Sistemas moleculares podem apresentar analogias

com sistemas de estado-sólido, por exemplo, ao invés de estrutura de bandas para

sistemas sólidos, sistemas moleculares são descritos em termos dos orbitais moleculares.

A diferença de energia entre os orbitais ocupados de mais alta energia (HOMO) e
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orbitais desocupados de mais baixa energia (LUMO), pode ser comparada com o "gap"

de energia em semicondutores. A engenharia de "gaps", portanto, pode ter analogia

com a mofidicação da estrutura de níveis em sistemas moleculares.

Entretanto, a proposta de Aviram e Ratner foi considerada prematura pelas difi-

culdades tanto na síntese química quanto na fabricação deste tipo de dispositivo, que

envolvia técnicas até então inexistentes. Com o passar do tempo, e o desenvolvimento

de novas técnicas para sínteses e microfabricação, estes experimentos têm sido, desde

a década de 90, realizados. Por exemplo, em 1997, Metzger et al. [9] realizaram a

retificação D − σ − A através de um filme Langmuir-Blodgett (L-B).

Mark Reed [10,11], pesquisador da universidade de Yale, propôs que oligômeros

conjugados com comprimentos precisamente controlados, poderiam ser usados como

dispositivos eletrônicos ao invés de filmes L-B. Todavia, estabelecer o contato elétrico

entre estes oligomêros conjugados funcionalizados, com comprimentos da ordem de

alguns nanometros, ainda era tecnicamente de difícil realização.

A técnica "Mechanically controllable break junction (MCBJ)", que foi origi-

nalmente desenvolvida para estudar a quantização da condutância [12], foi em 1997

aplicada por Reed et al. para medir o transporte quântico através de, supostamente,

uma única molécula [13]. Kergueris et al. empregaram a técnica de "break juncion"

para estudar o transporte através de moléculas de oligotiofeno [14]. Zhou et al. em [15]

aplicaram o método desenvolvido por Ralls et al. [16] para caracterizar as junções mo-

leculares. Esta técnica permite uma medida direta e, para diferentes temperaturas,

dos contatos, o que leva a conhecimentos adicionais das junções moleculares [17,18].

Em paralelo a este desenvolvimento, o aprimoramento das técnicas de microsco-

pia de varredura: "Scanning Tunneling microscopy (STM)" e "Atomic Force Micros-

copy (AFM)", abriram novos horizontes para o estudo de dispositivos moleculares.

A técnica de STM permite visualizar, medir e manipular sistemas em escala atô-

mica [19–21]. A primeira demonstração da condução através de uma única molécula
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foi realizada por Bumm et al. [21] que mediu a condutância através de moléculas

isoladas de alcanotióis com um STM. Combinando a técnica de "self-assembled na-

noclusters" com moléculas conjugadas Dorogi et al. [22] mediram a condutância, e

mostraram uma curva I(V), com uma ponta de STM colocada sobre um aglomerado

de Au sobre uma superfície de Au coberta por moléculas "xylene-dithiol".

Figura 1.4: Capas de variadas revistas científicas dando destaque à eletrônica molecular e sistemas
nanoestruturados.

Esta área de pesquisa, no ápice dos seus 33 anos, avança rapidamente. Uma

série de revistas científicas têm dado destaque a trabalhos envolvendo a nanoeletrô-

nica molecular (Figura 1.4). Moléculas com potencial para integração em dispositivos

eletrônicos na escala nanométrica têm demonstrado promissores resultados para exer-

cerem papéis como: fios elétricos [23–25], switches [26, 27], motores [28], retificadores

e diodos [29,30], amplificadores [31], transistores [32], entre outros.
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1.3 Transporte Eletrônico em Dispositivos Molecula-
res

O estudo do transporte eletrônico é um dos principais tópicos de pesquisa dentro

da eletrônica molecular, haja visto que existem diferenças no tratamento da condu-

tância nas escalas microscópicas e macroscópicas.

A condutância elétrica de um objeto macroscópico é descrita pela lei de Ohm. A

condutânciaG (inverso da resistência) é proporcional a área do objeto A e inversamente

proporcional ao comprimento L:

G = σ
A

L
, (1.1)

onde a condutividade σ é uma propriedade intríseca do material e depende da densi-

dade dos portadores, do livre caminho médio e da temperatura.

À medida que o condutor fica menor (escala atômica) vários efeitos que são des-

prezíveis para um objeto em escala macroscópica passam a ser importantes. Objetos

de escala atômica não mais obedecem à lei de Ohm. Vários motivos pelos quais a lei

de Ohm falha em escala atômica podem ser enumerados. O tamanho do sistema é ge-

ralmente menor que o livre caminho médio, portanto, o transporte não é mais difusivo

como supõe a lei de Ohm, mas balístico. O contato entre eletrodos macroscópicos e

objetos em escala nanométrica pode afetar drasticamente a condutância do sistema.

Dependendo da natureza e de como o contato é estabelecido, o comportamento das

propriedades de transporte pode variar. Portanto, entender de forma detalhada o con-

tato é um ponto muito importante em eletrônica molecular. Outro ponto importante

é que objetos em escala atômica ou nanoscópica apresentam um espectro discretizado,

logo é preciso entender a natureza quântica do material em detalhes, principalmente

a distribuição de carga no sistema.
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Um modelo simples

Seguindo um modelo simples proposto por Supriyo Datta [33], vamos mostrar o que

faz a corrente fluir entre dois eletrodos em diferentes potenciais químicos (µ1 e µ2),

conectados por um sistema de um nível com energia ε, que pode se visualizado em 1.5.

Se o nível de energia ε está em equilíbrio com o primeiro eletrodo sua ocupação f1(ε)

Figura 1.5: Diagrama esquemático de um sistema de um nível ε acoplado entre dois reservatórios
em diferentes potenciais químicos.

é dada por:

f1(ε) =
1

1 + exp(ε−µ1)/kBT
(1.2)

e se o nível está em equilíbrio com o segundo eletrodo sua ocupação é dada por:

f2(ε) =
1

1 + exp(ε−µ2)/kBT
. (1.3)

Todavia, quando (µ1 6= µ2) o número médio N de elétrons no estado estacionário

estará entre f1(ε) e f2(ε). Esta diferença entre as ocupações leva ao fluxo de elétrons,

ou seja, produz a corrente. Existe um fluxo líquido I1 através do eletrodo esquerdo

que é proporcional a (f1 −N):

I1 = e
γ1

~
(f1 −N), (1.4)
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onde e é a carga do elétron. Da mesma forma, o fluxo I2 através do eletrodo direito é

proporcional a (f2 −N)

I2 = e
γ2

~
(f2 −N). (1.5)

onde γ1/~ e γ2/~ descrevem as taxas nas quais um elétron colocado incialmente no

nível ε escaparia para o eletrodo direito e para o eletrodo esquerdo, respectivamente.

No estado estacionário não existe fluxo líquido de elétrons, ou seja, I1 + I2 = 0,

e de 1.4 e 1.5 obtemos para N

N =
γ1f1 + γ2f2

γ1 + γ2

. (1.6)

Substituindo este resultado em 1.4 ou 1.5 obtemos uma expressão para a corrente do

estado estacionário, dada por:

I = −I1 = I2 =
e

~
γ1γ2

γ1 + γ2

[f1(ε)− f2(ε)]. (1.7)

Esta é a corrente por spin. Se tivermos dois estados de spin com a mesma energia esta

expressão deve ser multiplicada por 2 (dois).

De um modo geral, a corrente não fluirá se f1(ε) = f2(ε). Para um nível que

está abaixo dos dois potenciais químicos µ1 e µ2 teremos f1(ε) = f2(ε) = 1 e ele não

contribuirá para corrente, da mesma forma para um nível que se encontra acima dos

dos dois potenciais químicos µ1 e µ2 teremos f1(ε) = f2(ε) = 0. Deve também ser

notado que a corrente flui na direção oposta ao fluxo eletrônico, uma vez que a carga

dos elétrons é negativa.

O acoplamento entre o eletrodo e o nível eletrônico leva a um alargamento do

nível eletrônico. Este alargamento pode ser descrito por

Dε(E) =
γ/2π

(E − ε)2 + (γ/2)2
. (1.8)

Este efeito pode ser incluido na expressão 1.7 integrando sobre a densidade de estados

Dε(E):
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I =
q

~

∫
Dε(E)

γ1γ2

γ1 + γ2

[f1(ε)− f2(ε)]dE. (1.9)

No limite de baixas temperaturas podemos escrever

f1(ε)− f2(ε) = 1 se µ1 > E > µ2 (1.10)

= 0 em qualquer outro caso (1.11)

de forma que a corrente é dada por

I =
q

~

∫ µ2

µ1

T (E)dE (1.12)

onde a trasmitância T (E) é:

T (E) = 2πDε(E)
γ1γ2

γ1 + γ2

=
γ1γ2

(E − ε)2 + (γ/2)2
. (1.13)

Se a voltagem é pequena o bastante tal que possamos supor que a densidade

de estados e a transmitância sejam constante entre µ1 > E > µ2 e utilizando 1.13,

podemos escrever

I =
q

~
[µ1 − µ2]

γ1γ2

(µ− ε)2 + ((γ1 + γ2)/2)2
. (1.14)

A corrente máxima é, então, obtida se o nível de energia ε coincide com µ, que é a

média de µ1 e µ2. Lembrando que µ1−µ2 = qVD, a condutância pode ser escrita como

G ≡ I

VD
=
q2

h

4γ1γ2

((γ1 + γ2)/2)2
=
q2

h
se γ1 = γ2. (1.15)

Estudar teoricamente as propriedades do contato e de transporte eletrônico de

sistemas em escala nanoscópica são os temas principais desta Tese. Cálculos ab initio

forcecem um conjunto poderoso de ferramentas que podem ser utilizadas para auxiliar
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no entendimento deste tipo de sistema. Para este estudo escolhemos o benzeno-1,4-

ditiol (BDT), por se tratar de um sistema protótipo e por isso bastante estudado. Além

disso, analisamos as propriedades eletrônicas e estruturais da molécula y[(tpy−SH)2]x.

Este estudo foi motivado pelo fato deste tipo de molécula, segundo Park et al. [32],

poder ser usado como transistor. O efeito de uma impureza magnética, no caso o

Cobalto (Co), em um nanofio de Au támbem foi estudado.

1.4 Esquema da Tese

No Capítulo 2 será apresentada a metodologia empregada nos cálculos de ener-

gia total e de transporte. Os cálculos ab initio de energia total foram realizados utili-

zando o método do pesudopotencial (PP) aplicado à Teoria do Funcional da Densidade

(DFT), conforme implementado no código computacional SIESTA. Uma descrição sim-

plificada do SIESTA é apresentada no Apêndice A. Os testes realizados para verificar a

transferibilidade dos pseudopotenciais estão apresentados no Apêndice B. Os cálculos

de transporte quântico foram realizados, utilizando os programas TranSampa e Smea-

gol. O TranSampa foi desenvolvido pelo grupo dos Profs. Adalberto Fazzio e Antônio

J. R. da Silva baseado no programa SIESTA. Ambos os códigos seguem o formalismo

que utiliza funções de Green fora do equilíbrio e Teoria do Funcional da Densidade

(NEGF-DFT).

Nos Capítulos 3, 4 apresentaremos os resultados obtidos para adsorção, evolução

estrutural e transmitância do benzeno-1,4-ditiol (BDT) entre eletrodos de Au. Este

sistema, como mencionado, é importante por ser considerado um sistema protótipo

dentro da eletrônica molecular. No Capítulo 5 será discutido o efeito de átomos de Au

adsorvidos na superfície de Au na transmitância do BDT. Os testes que justificam as

aproximações utilizadas nestes Capítulos são apresentados nos Apêndices C e D.

No Capítulo 6 discorreremos sobre as propriedades eletrônicas e estruturais da

19



molécula y[(tpy − SH)2]x, onde y representa os metais de transição Co, Fe e Ni e x

está associado aos estados de carga 0, +, 2+ e 3+. No Apêndice E é apresentado um

estudo sistemático realizado para a molécula Co(tpy-SH).

A impureza de Cobalto em um nanofio de Au será o tema do Cápitulo 7. Impu-

rezas magnéticas em nanofios e em superfícies metálicas tem recebido grande atenção

devido a possibilidade de aplicação em spintrônica.

Por fim, no Capítulo 7 apresentaremos as conclusões finais e as perspectivas.
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Capítulo 2

Métodos Teóricos e Implementações
Computacionais

O avanço recente na capacidade de computação proporcionou um grande impulso

à física teórica. O conceito de modelagem computacional de materiais, que consiste em

simular ou recriar a realidade física dos átomos de um material através de computado-

res não é uma idéia nova, porém, graças a este avanço computacional, suportado pela

atual tecnologia baseada no Silício, os limites que podem ser atingidos e a variedade

de sistemas que podem ser tratados por este tipo de descrição cresceu sobremaneira.

Com o possível fim para "a era do Silicio" é preciso desenvolver novas tecno-

logias que permitam a ampliação da capacidade computacional. A possibilidade de

utilização de moléculas como alternativas ao Si para unidades de processamento e

armazenamento de informação é o que tem motivado os estudos em eletrônica mole-

cular. Essa tecnologia está somente no seu começo, e muitos desafios ainda devem

ser vencidos para que ela possa ser utilizada comercialmente. Poderíamos dizer que

o seu estágio atual ainda é o da pesquisa básica para que propriedades fundamentais,

tais como: (i) Quais as características das moléculas com potencial para diferentes

dispositivos; (ii) Como essas moléculas interagem com os contatos; e (iii) Quais são as
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propriedades de transporte do sistema; sejam entendidas. O objetivo principal desta

Tese é abordar do ponto de vista teórico, utilizando métodos de cálculo ab initio, os

pontos mencionados acima.

A utilização de simulações computacionais é de fundamental importância no es-

tudo dos problemas descritos acima, pois permite a obtenção de um entendimento

em nível atômico dos processos envolvidos no funcionamento dos dispositivos mole-

culares. Esses dispositivos são compostos por um número relativamente pequeno de

átomos, e portanto é fundamental que seja utilizado um método que possa descrever

com precisão a interação entre esses átomos e sua estrutura eletrônica, e que seja tam-

bém suficientemente flexível para descrever de maneira igualmente precisa diferentes

situações físicas e diferentes configurações moleculares. Mais ainda, é importante a

utilização de um método que permita uma descrição igualmente precisa e equilibrada

dos substratos nos quais as moléculas de interesse são ancoradas.

Os métodos ab initio (ou métodos de primeiros princípios) constituem um con-

junto poderoso de ferramentas da física teórica para tal descrição. Estes métodos

não possuem parâmetros empíricos, o que permite uma descrição equivalente para

os diferentes constituintes do sistema físico de interesse, neste caso em particular, os

dispositivos moleculares.

Dentre os diversos métodos ab initio, existe um que se tornou extremamente

popular dentro da física do estado sólido: o método do pseudopotencial(PP) apli-

cado à Teoria do Funcional da Densidade (DFT) [34, 35]. Esta metodologia per-

mite que as diversas propriedades de um material que dependam da energia total do

sistema possam ser determinadas com boa precisão. O método PP-DFT tambem é

bastante versátil podendo ser acoplado a outros formalismos como, por exemplo, fun-

ções de Green fora do equilíbrio (NEGF), para o cálculo das propriedades de transporte

quântico dos dispositivos moleculares.

Desta forma, todos os cálculos de estrutura eletrônica desta Tese foram realizados
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utilizando o PP-DFT, conforme implementado no código computacional SIESTA [36],

cuja descrição geral é apresentada no Apêndice A. Os cálculos de transporte quântico

foram realizados utilizando o método (NEGF-DFT) [37–39] de acordo com a imple-

mentação feita no grupo, denominada TranSampa [40]. Os cálculos de transporte

eletrônico com correção de auto-interação (SIC) foram feitos utilizando o programa

Smeagol (Spin and Molecular Electronics on Atomically Generated Orbital Lands-

cape) [41] desenvolvido por um esforço conjunto de pesquisadores do Trinity College

Dublin, da Universidade de Lancaster e Oviedo, o qual também segue o formalismo

NEGF-DFT. Detalhes destes métodos e dos pacotes computacionais serão discutidos

no restante do capítulo.

2.1 Fundamentos da Teoria do Funcional da Densi-
dade (DFT)

A Teoria do Funcional da Densidade descreve um sistema de elétrons interagentes

sujeito a um potencial externo em termos da densidade eletrônica. Esta teoria foi

formulada por Hohenberg e Kohn [34] e Kohn e Sham [35] e pode ser considerada

como tendo sua origem na teoria de Thomas e Fermi [42, 43], visto que a densidade

eletrônica é o fundamento de ambas. Hohenberg e Kohn consideraram um número

arbitrário de elétrons, movendo-se sob a influência de um potencial externo v(~r) e da

repulsão Coulombiana mútua entre eles.

A Hamiltonia para o sistema é dada por

Ĥ = T̂ + V̂ + Û , (2.1)

onde

T̂ ≡ 1

2

∫
∇ψ†(~r)∇ψ(~r)d~r (2.2)
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é o termo de energia cinética dos elétrons,

V̂ ≡
∫

v(~r)ψ†(~r)ψ(~r)d~r (2.3)

é o termo de energia potencial externa sentido pelos elétrons, e

Û ≡ 1

2

∫
1

|~r − ~r ′|
ψ†(~r )ψ†(~r ′)ψ(~r ′)ψ(~r )d~rd~r ′ (2.4)

é o termo de energia potencial Coulombiana entre os elétrons.

Nas expressões acima para os operadores energia cinética e potenciais, ψ e ψ†

são operadores de campo local expressos em termos dos operadores de criação e ani-

quilação de uma partícula. A densidade eletrônica associada ao estado fundamental

não-degenerado |ψ〉 é dada por

ρ(~r ) =
〈
ψ
∣∣ψ†(~r)ψ(~r)

∣∣ψ〉 , (2.5)

que é claramente um funcional de v(~r ).

A Teoria do Funcional da Densidade é fundamentada em dois teoremas propostos

por Hohenberg e Kohn

Teorema 1 O potencial externo v(~r ) sentido pelos elétrons é um funcional único da

densidade eletrônica ρ(~r ), a menos de uma constante aditiva.

A prova deste teorema procede via reductio ad absurdum. Inicialmente supomos que

um outro potencial v ′(~r ), com estado fundamental |ψ′〉 forneça a mesma densidade

ρ(~r ). Agora claramente [salvo se v ′(~r ) − v(~r )= cte] |ψ′〉 não pode ser igual a |ψ〉 já

que elas satisfazem diferentes equações de Schrödinger.

Por esta razão, se denotamos a Hamiltoniana e as energias do estado fundamental

associadas com |ψ〉 e |ψ′〉 por Ĥ, Ĥ ′ e E, E ′, respectivamente, temos pela propriedade

de mínimo de energia do estado fundamental,

E ′ =
〈
ψ′|Ĥ ′|ψ′

〉
<
〈
ψ|Ĥ ′|ψ

〉
=
〈
ψ|Ĥ + V̂ ′ − V̂ |ψ

〉
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ou

E ′ < E +

∫
[v ′(~r )− v(~r )] ρ(~r )d~r. (2.6)

Da mesma forma, se fizermos as trocas de |ψ〉 por |ψ′〉 e |ψ′〉 por |ψ〉 acima,

encontraremos pelo mesmo modo que

E < E ′ −
∫

[v ′(~r)− v(~r )] ρ(~r )d~r. (2.7)

Somando 2.6 e 2.7, obtemos a “inconsistência"

E + E ′ < E + E ′. (2.8)

Ou seja, a hipótese de que potenciais v(~r ) e v ′(~r ) diferentes possam produzir

a mesma densidade é inconsistente. Sendo assim v(~r ) (a menos de uma constante) é

um funcional único de ρ(~r ). Como o potencial v(~r ) determina, para um dado número

(N) de elétrons ZA a Hamiltoniana (Ĥ), e por conseguinte o estado fundamental |ψ〉,

estes também são funcionais únicos da densidade eletrônica ρ(~r ).

Teorema 2 Existe um funcional da energia Ev[ρ] que possui seu mínimo para a densi-

dade ρ(~r ) exata e cujo valor para ρe(~r ) é igual a energia exata do estado fundamental.

E0 ≤ Ev[ρ] (2.9)

onde Ev[ρ] é o funcional da energia dado por

Ev [ρ] = T [ρ] + V [ρ] + U [ρ]

=

∫
v(~r )ρ(~r )d~r + F [ρ(~r)] (2.10)

sendo T [ρ] o termo associado à energia cinética, V [ρ] à energia potencial e U [ρ] á

energia de interação elétron-elétron. Claramente, para a exata ρ(~re ), Ev [ρ] será a

energia do estado fundamental E0.

F [ρ(~r)] = T [ρ] + U [ρ] , (2.11)
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onde F [ρ(~r )] é um funcional universal de ρ(~r) independente do potencial externo. Este

funcional desempenha um papel fundamental em DFT. O funcional F [ρ(~r )] contém

os termos(funcionais) T [ρ] e U [ρ] para energia cinética e interação elétron-elétron,

respectivamente. O termo devido a interação eletrônica pode ser separado como

U [ρ] = UH [ρ] + Uxc[ρ] (2.12)

onde UH [ρ] é a parte coulombiana clássica (Hartree) da energia de uma dada distri-

buição de carga e Uxc[ρ] é a contribuição não-clássica para a interação elétron-elétron.

Agora, devemos mostrar que Ev [ρ] assume seu valor mínimo para a densidade

exata [ρe(~r)], sendo que as funções admissíveis estão restritas à condição

N [ρ] ≡
∫
ρ(~r )d~r = N, (2.13)

ou seja, o número de partículas do sistema é constante.

Para provar este teorema, deve ser percebido que o teorema anterior garante que

ρ determina o Hamiltoniano Ĥ e a função de onda ψ, que pode ser tomada como uma

função tentativa para o problema de interesse tendo potencial externo v. Desta forma,

〈ψ|Ĥ|ψ〉 =

∫
v(~r )ρ(~r )d~r + F [ρ] = Ev[ρ] ≥ Ev[ρe]. (2.14)

Se F [ρ] for uma função conhecida e suficientemente simples de ρ(~r ), o problema

de determinar a energia do estado fundamental e a densidade em um dado potencial

externo necessitará apenas da minimização de um funcional da densidade tridimen-

sional. A complexidade dos problemas com muitos elétrons está relacionada com a

determinação do funcional universal F [ρ].

2.1.1 As Equações de Kohn-Sham
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Na seção anterior vimos que a energia do estado fundamental de um gás de

elétrons interagentes e não-homogêneo sujeito a um potencial estático v(~r ) pode ser

escrita na forma 2.14, a qual tem um mínimo para a correta função densidade ρe(~r ).

Agora, o objetivo é propor uma forma para F [ρ] que conduza a um esquema análogo ao

proposto por Hartree [44] mas que contenha exatamente os efeitos de troca e correlação.

Kohn-Sham [35] propuseram que o funcional energia cinética T [ρ] de um sis-

tema de elétrons interagentes fosse dividido em duas partes; uma parte representa a

energia cinética de um sistema de partículas não-interagentes Ts[ρ] e outra parte que

contém a contribuição restante da energia cinética Tc[ρ] responsável pela interação

entre os elétrons. Os sub-índices s e c representam uma única partícula e correlação,

respectivamente

T [ρ(r)] = Ts[ρ] + Tc[ρ] (2.15)

O termo Ts[ρ] é um funcional da densidade mas também pode ser expresso em

termos de orbitais de uma única partícula, ψi de um sistema não-interagente com

densidade ρ, como

Ts[ρ(r)] = −1

2

N∑
i=1

∫
ψ∗i (r)∇2ψi(r)d

3(r) (2.16)

haja visto que para um sistema de partículas não-interagentes a energia cinética total é

a soma das energias cinéticas individuais. Uma vez que ψi são funcionais da densidade

ρ, pela expressão acima verificamos que Ts é explicitamente uma função dos orbitais

e implicitamente uma função de ρ.

Rescrevendo o funcional F [ρ] como

F [ρ(r)] = Ts[ρ] + UH [ρ] + Exc[ρ] (2.17)

onde a energia de troca e correlação Exc[ρ] é dada por

Exc[ρ] ≡ (T [ρ]− Ts[ρ]) + (U [ρ]− UH [ρ]) = Tc + Uxc. (2.18)
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Esta equação contém a diferençça entre T − Ts e U [ρ]−UH . A equaçao 2.18 é formal-

mente exata, entretanto, apesar do teorema de HK garantir que Exc é um funcional

da densidade ele não é conhecido a priori.

A energia total dada pela equação 2.14 é estacionária com respeito às variações

na densidade eletrônica do estado fundamental, sujeitas à condição:

∫
ρ(~r )d~r = N. (2.19)

Desta forma, com o auxílio dos multiplicadores de Lagrange, obtemos

δ

[
Ev [ρ]− µ

(∫
ρ(~r )d~r −N

)]
= 0, (2.20)

onde µ é um multiplicador de Lagrange introduzido devido ao vínculo 2.19.

Como Ev[ρ] é dada por

Ev [ρ] =

∫
v(~r )ρ(~r )d~r + Ts[ρ] + Exc[ρ] +

1

2

∫ ∫
ρ(~r )ρ(~r ′)

|~r − ~r ′|
d~rd~r ′ , (2.21)

obtemos

δ

[∫
v(~r )ρ(~r )d~r + Ts[ρ] + Exc[ρ] +

1

2

∫ ∫
ρ(~r )ρ(~r ′)

|~r − ~r ′|
d~rd~r ′

]
−δ
[
µ

(∫
ρ(~r )d~r −N

)]
= 0 , (2.22)

que pode ser reescrita como

∫
δρ(~r)

[
v(~r ) +

δTs[ρ]

δρ
+

∫
ρ(~r ′)

|~r − ~r ′|
d~r ′ +

δExc[ρ]

δρ
− µ

]
d~r = 0. (2.23)

Podemos escrever

veff (~r) = v(~r ) +

∫
ρ(~r ′ )d~r ′

|~r − ~r ′|
+ vxc[ρ(~r)], (2.24)
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onde definimos o potencial de troca-correlação vxc[ρ(~r)] pela expressão

vxc[ρ(~r )] =
δExc[ρ]

δρ
. (2.25)

A equação 2.23 fornece
δTs
δρ

+ veff (~r) = µ, (2.26)

que é formalmente igual à equação que obteríamos para um sistema de elétrons não-

interagentes na presença de um potencial externo Veff (~r).

Contudo, no caso de elétrons independentes a densidade ρ(~r) é escrita como

ρ(~r) =
N∑
i=1

|ψi(~r)|2 , (2.27)

onde N é o número de elétrons e ψi(~r ) são orbitais de um elétron, ortonormais entre

si. Desta forma, a solução de 2.26 é equivalente a obtermos os orbitais ψi através da

soluçao de equações de uma partícula, as chamadas equações de Kohn-Sham1 ,

{
−1

2
∇2 + veff (~r )

}
ψi(~r ) = εiψi(~r ). (2.28)

No método (esquema) Kohn-Sham os orbitais, até agora, são construções mate-

máticas de forma que a densidade de carga associada aos orbitais fornecem a densidade

correta do estado fundamental. As correspondentes energias dos orbitais εi aparecem

como auto-valores de um sistema auxiliar cujas autofunções (orbitais) fornecem a cor-

reta densidade do estado fundamental. O significado físico do orbital mais alto ocupado

foi fornecido por Janak [45].

2.1.2 Resolução das Equações de Kohn-Sham

Uma vez obtidas as equações de Kohn-Sham 2.28, surge a seguinte questão: como

resolvê-las? O primeiro passo a ser dado é escolhermos a aproximação a ser utilizada
1As equações de Kohn-Sham 2.28 foram escritas em unidades atômicas.
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para o termo de troca-correlação Exc. Existem diversas aproximações para este termo,

que serão discutidas na subseção 2.1.3. Feito isto, o procedimento adotado é via método

autoconsistente. Incialmente supõe-se a forma para ρ(~r), em seguida constrói-se Veff e

resolvendo as equações de Kohn-Sham 2.28 obtém-se uma nova densidade. Repete-se

este procedimento até que a diferença entre a densidade do passo i e a densidade do

passo i − 1 seja menor que o critério de convergência pré-estabelecido. A energia é

dada por

E =
N∑
i

εi −
1

2

∫ ∫
ρ(~r )ρ(~r ′)

|~r − ~r ′|
d~rd~r ′ + Exc[ρ(~r)]−

∫
vxc(~r)ρ(~r)d~r. (2.29)

onde
N∑
i

εi =
N∑
i

〈
ψi

∣∣∣∣−1

2
∇2 + veff (~r)

∣∣∣∣ψi〉
= Ts[ρ(~r)] +

∫
veff ρ(~r)d~r. (2.30)

2.1.3 Aproximações para o termo de troca e correlação

Aproximação da Densidade Local

O método mais simples para se descrever o termo de troca-correlação de um

sistema eletrônico é utilizar a Aproximação da Densidade Local, a qual é largamente

utilizada em cálculos de energia total. Na aproximação da densidade local supõe-se

que a energia de troca-correlação por elétron, para um dado ~r em um gás de elétrons,

εxc(~r), é igual à energia de troca-correlação por elétron, para um gás de elétrons

homogêneo εhomxc (~r ) que tem a mesma densidade que o gás no ponto ~r. Então

Exc [ρ (~r )] =

∫
εhomxc (~r )ρ(~r )d3r, (2.31)
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e
δExc [ρ(~r )]

δρ(~r )
=
∂
[
ρ(~r )εhomxc (~r )

]
∂ρ(~r )

, (2.32)

com

εxc(~r ) = εhomxc [ρ(~r )] . (2.33)

A aproximação da densidade local supõe que a energia de troca-correlação é

um funcional puramente local. Para esta aproximação existe um único funcional,

entretanto, existem inúmeras parametrizações para a energia de troca-correlação de

um gás de elétrons homogêneo [46–48].

A aproximação da densidade local, em princípio, ignora correções devido à não-

homogeneidades em torno de um dado ponto ~r para a energia de troca-correlação.

Os resultados obtidos com essa aproximação, considerando sua natureza inexata, são

bastante razoavéis.

Aproximação Generalizada do Gradiente

Quando a densidade eletrônica for fortemente não uniforme, a energia de troca

e correlação calculada via gás de elétrons uniforme não é, necessariamente, uma boa

aproximação. A correção normalmente utilizada no formalismo de Hohenberg e Kohn

é expressar o funcional Exc[ρ] também em termos do gradiente da densidade de carga

total, ou seja, através das conhecidas expansões generalizadas em termos de gradiente

(GGA), as quais apresentam a seguinte forma funcional:

EGGA
xc [ρ] =

∫
εGGAxc (ρ, |∇ρ|)ρ(~r)d~r. (2.34)

Existem na literatura diferentes propostas para este funcional, dentre elas pode-

mos destacar os trabalhos de Langreth e Perdew [49], Langreth e Mehl [50], Perdew e

Wang [51], Perdew [52], Becke [53] bem como o esquema proposto por Perdew, Burke

e Ernzerhof (PBE) [54] que foi utilizado nesta Tese.
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2.1.4 A Auto-Interação

Consideremos o caso de um sistema de um único elétron (o átomo de hidrogênio). Para

este sistema, a energia dependerá apenas da energia cinética e do potencial externo

devido a presença do núcleo. Com somente um elétron, não existe interação elétron-

elétron neste sistema. Agora, se considerarmos a expressão da energia para uma única

partícula no esquema Kohn-Sham, ela é dada por

E[ρ(~r)] = Ts[ρ] + J [ρ] + Exc[ρ] +

∫
v(~r)ρ(~r)d~r. (2.35)

O termo clássico para repulsão Coulombiana é

J [ρ] =
1

2

∫ ∫
ρ(~r1)ρ(~r2)

r12

d~r1d~r2. (2.36)

Este termo não desaparece para o sistema de um elétron, sendo que ele contém uma

interação espúria da densidade com ela mesma. Desta forma, para a equação 2.35 estar

correta, J [ρ] deveria ser extamente igual a menos o termo Exc[ρ] tal que a interação

errada, ou "auto-interação", fosse cancelada

1

2

∫ ∫
ρ(~r1)ρ(~r2)

r12

= −Exc[ρ]. (2.37)

O erro de auto-interação não acontece apenas em sistemas com um életron, mas

em todos os sistemas. Vale salientar que nenhum funcional utilizado, até hoje, está livre

da auto-interação. Perdew e Zunger [55] propuseram um esquema para correção da

auto-interação (SIC), onde eles impõe a condição dada pela equação 2.37 subtraindo

termos de auto-interação não físicos. Perdew e Zunger obtiveram um conjunto de

equações de uma única partícula, dadas por[
−1

2
∇2 + vσeff,n(~r)

]
φσn = εσ,SICn φσn, (2.38)

onde φσn são os orbitais de KS, o potencial efetivo de uma única partícula vσeff,n(~r) é

dado por

vσeff,n(~r) = v(~r) + uρ(~r) + vσxc([ρ
↑, ρ↓];~r)− uρn(~r)− vσxc([ρ↑n, 0];~r) (2.39)
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e

uρn(~r) =

∫
ρ(~r)

|~r − ~r′|
d3~r′, (2.40)

vσxc([ρ
↑, ρ↓];~r) =

δ

δρσ(~r)
Exc[ρ

↑, ρ↓]. (2.41)

Diferente do esquema Kohn-Sham, as equações SIC-KS não compartilham o mesmo

potencial para todos os orbitais. Mais propriamente, o potencial é dependente do orbi-

tal, o que introduz complicações práticas e torna este esquema de difícil implementação

nos códigos computacionais.

Nesta Tese a correção de auto interação foi tomada seguindo o esquema proposto

por Filippetti [56] e descrito em detalhes em [57]. Neste esquema o correspondente

conjunto de equações de uma única partícula é dado por

Hσ
nψ

σ
n ≡ (Hσ

0 + ∆vSICn )ψσn = εσ,SICn ψσn, (2.42)

com

∆vSICn =
∑
m

Λnmv
SIC
m

φσm
ψσn

, (2.43)

supondo conhecida a forma de Λnm. O Hamiltoniano 2.42 pode ser reescrito como

Hσ
0 + ∆vSICn = Hσ

0 +
∑
m

vSICm P̂ φ
m, (2.44)

sendo que vSICm representa o potencial de auto-interação para um orbital localizado φσm
e P̂ σ

m represnta o projetor sobre o mesmo estado

P̂ σ
mψ

σ
n = φσm(~r)〈φσm | ψσn〉. (2.45)

Dentro deste esquema, os estados localizados φσm são tomados como orbitais

atômicos Φσ
m (ASIC) e o potencial SIC é aproximado por:

∑
m

vSICm (~r)P̂ φ
m → α

∑
m

vσSICm (~r)P̂Φ
m. (2.46)
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onde vσSICm (~r) = u([ρm];~r) + vσxc([ρ
↑
m, 0];~r) e ρσm = |Φσ

m|2, P̂Φ
m é o projetor obtido

trocando os orbitals φ’s pelos orbitais atômicos (ASIC) Φ’s e α é um fator de escala.

Por fim, fazendo uma aproximação onde o projetor P̂Φ
m é trocado pelo seu valor

esperado

P̂Φ
m → 〈P̂Φ

m〉 = pσm =
∑
n

fσn 〈ψσm | P̂Φ
m | ψσm〉, (2.47)

fσn representa a ocupação do orbital de KS ψσn. Desta forma obtemos,

vσASIC(~r) = α
∑
m

vσSICm (~r)pσm (2.48)

que é a forma final para o potencial ASIC. Veremos nos Capítulos 3, 4 e 5 que a SIC

altera drasticamente os resultados das propriedades de transporte.

2.2 Super-células Periódicas

Nas seções anteriores demonstramos que é possível mapear o problema de mui-

tos corpos em um sistema de partículas independentes. Duas dificuldades devem ser

superadas: as funções de onda de uma partícula devem ser calculadas para um número

infinito de elétrons no sistema e cada função de onda eletrônica estende-se sobre todo

o sólido. Do ponto de vista prático, ambos os problemas podem ser superados por

meio de cálculos utilizando sistemas(super-células) periódicos e aplicando o teorema

de Bloch para as funções de onda eletrônica (maiores detalhes podem ser encontrados

no livro do Aschcroft e Mermin [58]).

O método da super-célula permite que sistemas não periódicos possam ser tra-

tados impondo uma periodicidade artificial. Quando se quer descrever um sistema

isolado a super-célula deve ser grande o suficiente para que não haja interação entre as
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imagens. As Figuras 2.1, 2.2 e 2.3 mostram uma representação das células unitárias,

bem como as repetições periódicas, para os sistema de interesse nesta Tese.

Figura 2.1: Representação esquemática da célula unitária, com as repetições periódicas, utilizada
nos cálculos de energia total da adsorção do BDT na superfície de Au. A figura à direita representa
a visão frontal da célula.

Temos 3 tipos de células unitárias para os cálculos de energia total. Para os

cálculos de transporte a célula unitária (molécula estendida) será descrita na Seção

2.4. No caso da superfície, tem-se uma perda da periodicidade na direção perpendicular

à superfície. Para descrever este sistema o procedimento é repetir periodicamente as

superfícies separadas por uma distância d, para evitar a interação entre elas. Para o

caso do BDT na superfície de Au(111) a célula unitária (3x3x4) com 9 átomos por

plano, foi escolhida de forma que a interação entre as moléculas seja desprezível. Para

que a interação entre as superfícies fosse desprezível, a distância d foi de 12 Å (Figura

2.1). Para o estudo da molécula [y(tpy − SH)2]x foi utilizado uma célula cúbica com

32 × 32 × 32 Å. Nesta célula (Figura 2.2) o vácuo foi de 12 Å. Para o estudo do

nanofio com impureza de Co (Figura 2.3), que é um sistema unidimensional, o vácuo
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Figura 2.2: Representação esquemática da célula unitária, com as repetições periódicas, utilizada
nos cálculos das propriedades eletrônicas e etruturais da molécula [y(tpy − SH)2]x.

Figura 2.3: Resentação esquemática da célula unitária, com as repetições periódicas, utilizada nos
cálculos da evolução estrutural do nanofio com impureza de Co.
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nas direções perpendiculares à direção de crescimento do fio foi de 15 Å. O tamanho

do fio foi tal que não houvesse interação entre as impurezas.

2.3 O Método do Pseudopotencial

Os pseudopotenciais foram originalmente introduzidos para simplificar os cálcu-

los de estrutura eletrônica eliminando a necessidade de incluir os estados atômicos de

caroço e suavizando, consequentemente, os potenciais iônicos. As funções de onda de

valência oscilam na região do caroço e, portanto, serão substituídas por funções suaves

e sem nodos.

A primeira teoria de pseudopotenciais foi formulada por Phillips e Kleinman [59]

baseada no método de ondas planas ortogonalizadas(OPW) proposto por Herring [60].

Para formular o método do pseudopotencial, imaginemos que o estado de valência

|ψ(~r )〉 ortogonal à todos os estados de caroços |c〉, possa ser descrito por uma pseudo

função de onda suave |ϕ(~r )〉, como:

|ψ〉 = |ϕ〉 −
∑
c

|c〉 〈c|ϕ〉. (2.49)

Deve ser notado que nenhuma aproximaçao foi envolvida; simplesmente a ortogonali-

dade foi exlicitada. A ortogonalidade pode ser verificada multiplicando pelo complexo

conjugado do estado de caroço e integrando; isto é, atuando sobre o lado esquerdo com

〈c ′| e verificando que 〈c ′|c〉 = δc ′,c.

Se |ϕ〉 é trocado por uma onda plana a equação acima representa exatamente o

método OPW, que como já foi dito representa a base conceitual da teoria dos pseudo-

potenciais.

Substituindo a equaçao acima na equaçao de Schrödinger dada por:

Ĥψ = Eψ onde Ĥ = T̂ + V̂ (2.50)

obtemos,
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Ĥ|ψ〉 = Ĥ

(
|ϕ〉 −

∑
c

|c〉〈c|ϕ〉

)
= E|ψ〉

= E|ϕ〉 −
∑
c

E|c〉〈c|ϕ〉. (2.51)

Agora, se combinarmos os termos da ortogonalidade com o potencial fornecido

na equaçao de Schrödinger podemos definir o pseudopotencial, V̂ ps como:

V̂ ps|ϕ〉 = V̂ |ϕ〉+
∑
c

(E − Ĥ)|c〉〈c|ϕ〉. (2.52)

Se utilizarmos o fato de que os estados de caroço são autoestados da Hamiltoniana,

Ĥ|c〉 pode ser trocado por Ec|c〉.

Desta forma a equação 2.51, com a inclusão do pseudopotencial, pode ser reescrita

da seguinte maneira

−1

2
∇2|ϕ〉+ V̂ ps|ϕ〉 = E|ϕ〉, (2.53)

onde E é um autovalor exato, só que agora podemos obtê-los via uma função suave,|ϕ〉,

dependendo da escolha de nosso V̂ ps. Além disso |ϕ〉 não é única, permitindo que seja

construída de forma arbitrária.

Existem na literatura diferentes métodos para construir o pseudopotencial. De

forma sintética podemos separá-los em duas linhas distintas:

(1) Pseudopotenciais empíricos; estes pseudopotenciais sempre envolvem um con-

junto de parâmetros ajustáveis de forma a reproduzir algum resultado experimental,

como por exemplo as energias de bandas;

(2)Pseudopotenciais ab initio; estes pseudopotenciais não exibem parâmetros

ajustáveis, e são construídos resolvendo-se as equações de Schrödinger ou Dirac para

o caso atômico.

Na prática, os pseudopotenciais utilizados nos cálculos de estrutura eletrônica

são gerados a partir de cálculos envolvendo todos os elétrons. Dentro da teoria do
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funcional da densidade isto é feito supondo uma aproximação esférica para a blindagem

dos elétrons de caroço e, resolvendo a equação de Kohn-Sham radial[
−1

2

d2

dr2
+
l(l + 1)

2r2
+ veff [ρ]

]
rRnl(r) = εnlrRnl(r) (2.54)

sendo que veff [ρ] é o potencial externo

veff [ρ] =
−Z
r

+ vH(r)[ρ] + vxc(r)[ρ] (2.55)

onde ρ(~r) é a densidade eletrônica para a função de onda envolvendo todos os elétrons,

vH é o potencial de Hartree e vxc é o potencial de troca-correlação escolhido. Nesta

Tese, como mencionado, utilizamos o PBE [54].

A construção dos pseudopotenciais ab initio deve obedecer as seguintes proprie-

dades:

(I) Os autovalores para os estados de valência real e pseudo devem ser iguais;

(II) As autofunções real e pseudo devem ser iguais para r > rc, onde rc é um raio

de corte;

(III) As integrais de 0 a r das densidades de carga real e pseudo devem ser iguais

para r > rc (conservação da norma);

(IV) A derivada logarítmica das funções de onda real e pseudo e suas primeiras

derivadas, em relação a energia, devem ser iguais para r > rc;

Vale a pena ressaltar que estamos chamando de função de onda real aquela obtida

com cálculos incluindo todos os elétrons. As propriedades (III) e (IV) são cruciais

para que o pseudopotencial seja “transferível". Um pseudopotencial transferível é

aquele que descreve o potencial do átomo em diversos “ambientes", como por exemplo

móleculas ou sólidos. A propriedade (III) garante, através do teorema de Gauss, que o

potencial eletrostático produzido quando r > rc é igual para as distribuições de carga

real e pseudo. A propriedade (IV) garante que propriedades de espalhamento são
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reproduzidas com um mínimo de erro. Estas características podem ser relacionadas

por uma simples identidade

2π

[
(rϕ)2 d

dE

d

dr
lnϕ

]
R

= 4π

∫ R

0

ϕ2r2dr (2.56)

onde ϕ é a solução da equaçao radial de Schrödinger para energia E. Como exigimos

que as funçõesde onda sejam normalizadas, dentro de uma esfera de raio R > rc, o

lado direito da equaçao 2.61 é igual para as funções de onda real e pseudo.

Quando um pseudopotencial obedece as condições acima ele é denominado "pseu-

dopotencial de norma conservada". Diferentes métodos podem ser utilizados para gerar

os pseudopotencias. Dentre os pseudopotencias ab initio, merecem destaque aqueles

desenvolvidos por Haman-Schlüter-Chiang (HSC) [61] e refinado por Bachelet, Ha-

man e Schlüter (BHS) [62] e o desenvolvido por Troullier-Martins (TM) [63] que será

utilizado nesta Tese e descrito na seção 2.3.1.

Voltando à obtenção do pseudopotencial, de acordo com o procedimento proposto

por Zunger e Cohen [64], invertendo a equação 2.54, temos que

V PP
scr,l(r) = εl −

l(l + 1)

2r2
+

1

2rRl
PP (r)

d2

dr2
[rRPP

l (r)]. (2.57)

onde εl é o autovalor associado à energia de valência com o número quântico orbital l

e RPP
l (r) é a pseudofunção radial.

Da equação 2.57 verificamos que para o pseudopotencial ser contínuo a pseudo-

função de onda deve ter deviradas continuas até segunda ordem e, que a pseudofunção

de onda deve ter o comportamento tipo rl perto da origem para evitar singularidades.

A blindagem dos elétrons de valência depende fortemente do ambiente. Se remo-

vermos os efeitos de blindagem dos elétrons de valência e gerarmos um pseudopotencial

iônico, podemos, então utilizar este potencial dentro de um procedimento autoconsis-

tente para determinar a blindagem dos elétrons em outros ambientes. Isto é feito
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subtraindo os potencias de Hartree V PP
H (r) e troca-correlação V PP

xc (r) calculados das

pseudo funções de onda de valência do potencial blindado, onde obtemos

V PP
ion,l(r) = V PP

src,l(r)− V PP
H (r)− V PP

xc (r). (2.58)

O operador do pseudopotencial é geralmente escrito contendo uma parte local, inde-

pendente de l, e uma parte não-local dependente de l. Este último termo também é

denominado semi-local, uma vez que a não-localidade ocorre somente na componente

angular e não na componente radial. Desta forma o pseudopotencial iônico V PP
ion,l(r)

pode ser reescrito como:

V PP
ion (r) = V PP

ion,local(r) +
∑
l

Vnão−local,l(r)P̂l, (2.59)

onde V PP
ion,local(r) é o potencial local e,

Vnão−local,l(r) = V PP
ion,l(r)− V PP

ion,local(r) (2.60)

é o potencial semi-local para a componente l e P̂l é o operador de projeção para as l-

ésima componente do momento angular da função de onda. O potencial local pode, em

princípio, ser escolhido de forma arbitrária, entretanto como o somatório será truncado

para um dado valor de l, o potencial local deve ser escolhido de forma que reproduza

o espalhamento atômico para grandes valores de l.

O potencial semi-local pode ser transformado em não-local utilizando o procedi-

mento proposto por Kleinman e Bylander(KB) [65]

V KB
não−local,l(r) =

| Vnão−local,l(r)ΦPP,0
l (r)〉〈ΦPP,0

l (r)Vnão−local,l(r) |
〈ΦPP,0

l (r) | Vnão−local,l(r) | ΦPP,0
l (r)〉

(2.61)

onde Vnão−local,l(r) é o potencial semi-local (equação 2.60) e ΦPP,0
l (r) é a pseudo fun-

ção atômica de referência que inclui a componente do momento angular para a qual
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o pseudopotencial será calculado. Esta transformação visa somente reduzir o número

de operações númericas necessárias para calcular os elementos de matriz do pseudo-

potencial.

2.3.1 A correção não-linear de caroço (nlcv)

A densidade de carga, no formalismo do pseudopotencial, é dividida em duas

contribuições, a dos estados de caroço e a dos estados de valência, onde também supõe-

se que a energia total tem uma contribuição constante, advinda da densidade dos

elétrons de caroço, mais a contribuiçao dos elétrons de valência. Como a contribuição

do caroço é completamente negligenciada, por ser constante, a energia total é dada

pela equação 2.21 com a densidade de carga total trocada por uma pseudo densidade

de carga de valência e v(~r) trocado por um pseudopotencial, resultando que toda

interação entre os elétrons de caroço e valência é transferida para o pseudopotencial.

Isto implica numa linearização da interação que só pode ser uma aproximação para a

energia cinética e a energia de troca e correlação que são não-lineares. Se as densidades

de carga de caroço e valência estão bem separadas no espaço esta linearização não

introduz erros significativos, garantindo o sucesso da aplicabilidade do método em

diferentes situações. Entretanto, se existe uma superposição significativa das duas

densidades, a linearização, em particular do termo de troca-correlação, conduz a uma

redução na transferibilidade do pseudopotencial e a erros sistemáticos no cálculo da

energia total.

Como foi visto na seção 2.3 os pseudopotenciais são construídos para serem trans-

feríveis, ou seja, eles devem obedecer às propriedades (III) e (IV), as quais garantem ao

pseudopotencial uma boa transferibilidade. O pseudopotencial final, V PP
ion,l é extraído

do potencial neutro subtraindo os potenciais de Hartree e troca-correlação devido à

pseudo densidade de carga de valência, ρv(~r) sendo descrito pela equação 2.58.

As hipóteses básicas no procedimento descrito acima estão na aproximação do ca-
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roço congelado e no negligenciamento de contribuições da carga de caroço na determi-

nação do potencial de troca e correlação visto pelos elétrons de valência. Basicamente

o potencial total de troca-correlação é implicitamente escrito como:

Vxc(ρ
v + ρc) = [Vxc(ρ

v + ρc)− Vxc(ρv)] + Vxc(ρ
v), (2.62)

Na construção do potencial iônico, os termos entre colchetes são incluídos como

parte das propriedades de caroço. Já que Vxc é uma função não-linear da densidade de

carga, a contribuição adivinda da carga de valência na expressão entre colchetes não

se cancela, o que implica que o pseudopotencial iônico é dependente da configuração

de valência. Esta característica é indesejável visto que ela reduz a transferibilidade do

potencial.

A dependência do pseudopotencial iônico com a carga de valência em 2.62 pode

ser removida de forma direta, bastando trocar a equação 2.58 por

V l
ion(~r) = V l(~r)− VH(ρv(~r))− Vxc(ρv(~r) + ρc(~r)). (2.63)

O potencial de troca-correlação total, incluindo o termo não-linear da interação caroço-

valência é, agora subtraído do potencial neutro. O resultado é um potencial iônico

altamente tranferível.

2.4 Cálculo do transporte quântico em dispositivos
moleculares

Um dispositivo molecular não é um sistema periódico ou isolado. Ele consiste de

dois eletrodos semi-infinitos acoplados a uma região molecular central. Este tipo de

sistema é denomindado "sistema aberto", uma vez que o número de elétrons na região

central não é conservado.
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O formalismo que vem sendo, com sucesso, utilizado para calcular as propriedades

de transporte de um dispositivo molecular é o formalismo que acopla as funções de

Green fora do equilíbrio com a teoria do funcional da densidade (NEGF-DFT). Neste

formalismo, a DFT é utilizada para descrever os Hamiltonianos. Este formalismo está

bem descrito em [37–39] e nos livros [33, 66], por isso, faremos somente uma breve

descrição destacando a metodologia empregada no TranSampa.

A teoria do funcional da densidade (DFT) pode ser considerada, dentro do con-

junto de métodos ab initio, a mais importante ferramenta para o cáculo da estrutura

eletrônica de moléculas, superfícies, sólidos e nanoestruturas. A sua utilização está

fundamentada nos teoremas propostos por Hohenberg-Kohn [34], e sua implementa-

ção prática segue o esquema proposto por Kohn-Sham [35]. Realizando cálculos de

energia total pode-se determinar propriedades como: parâmetros de rede, energia de

ligação, barreiras de transição, "gaps" das bandas de energia, HOMO e LUMO para

moléculas, entre outras. Em suma, temos uma teoria preditiva e que fornece uma

descrição atomística dos constituintes de um dispositivo molecular. Apesar do uso

de aproximações para os funcionais levar a subestimações no gap de semicondutores e

isolantes, bem como na separação HOMO-LUMO, os orbitais de Kohn-Sham fornecem

uma boa aproximação na determinação do verdadeiro espectro de energia do sistema.

No formalismo NEGF-DFT, a utilização da DFT para descrever a estrutura ele-

trônica do sistema não tem a mesma fundamentação teórica que tinha para os cálculos

de energia total. Entretanto, com esta metodologia todo o sistema é atomisticamente

tratado de forma ab initio, ou seja, sem parâmetros ajustáveis. A idéia geral é utilizar

o Hamiltoniano Kohn-Sham para descrever as partes do sistema, que pode ser escrito

como:

H =
∑
In

εInc
†
IncIn +

∑
α

εαd
†
αdα +

∑
Inα

(
VIn,αc

†
Indα + c.c

)
, (2.64)
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onde c†In(cIn) cria(aniquila) um elétron em um orbital de KS com energia εIn, para

I = L,R onde L e R representam os eletrodos esquerdo e direito, respectivamente

e d†α(dα) cria(destrói) um elétron na região de espalhamento, em um orbital de KS

com energia εα. Os índices n e α são utilizados para rotular os autoestados. Por este

contexto a DFT é utilizada em um espírito de teoria de campo médio.

Figura 2.4: Representação esquemática de um dispositivo molecular. A molécula no centro é o BDT,
tema central desta Tese.

Para modelar os dipositivos moleculares o sistema é dividido em três regiões:

eletrodo direito (R), região central (CC), eletrodo esquerdo (L), conforme Figura 2.4.

A região central é constituída por parte dos eletrodos e a molécula. Esta região é

também denominada molécula estendida (EM). Os dois eletrodos L e R são mantidos

em diferentes potenciais químicos, µL e µR, respectivamente, e podem trocar elétrons

com a EM. Quando a diferença de potencial é tomada como zero (µL = µR), o sistema

de elétrons não-interagentes está em equilíbrio termodinâmico. Quando uma diferença

de potencial é aplicada, (µL 6= µR) a corrente pode fluir no sistema.

A matriz Hamiltoniana H para o sistema é uma matriz Hermitiana infinita. Ini-

cialmente, é conveniente definir "camada principal (PL)" nos eletrodos. Uma camada
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principal é definida como a menor quantidade de planos, ou átomos, do sistema na

qual haja interação apenas entre as primeiras PL vizinhas. Por exemplo, nos cálculos

realizados nesta Tese a PL é composta por 3 planos de átomos de Au, como pode ser

visto na Figura 2.4 representada pelos átomos mais claros.

A matriz Hamiltoniana H para o sistema é uma matriz Hermitiana infinita, dada

por

H =


HLL HLC 0

HCL HCC HCR

0 HRC HRR

 (2.65)

onde, HLL(HRR) são matrizes semi-infinitas dadas por

HLL =



. . . . . . . . . . . . ...

0 H−1 H0 H1 0

... 0 H−1 H0 H1

... ... 0 H−1 H0


(2.66)

sendo que H0 é uma matriz N ×N que descreve as interações entre uma PL e H1(−1)

são matrizes N ×N que descrevem as interações entre duas PLs. N é o número total

de funções base. É assumido que não existe interação entre os eletrodos esquerdo e

direito (HLR = HRL = 0). Os átomos nestas regiões são mantidos fixos nas posições de

"bulk". HLL(HRR) são obtidos em um cálculo de "bulk". HCC representa uma matriz

M ×M que descreve as interações na molécula estendida e, HRC eHLC representam

matrizes

HLC =


...

0

H1

 (2.67)
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contendo a interação entre a PL e a molécula estendida. Para um sistema com simetria

de inversão temporal HRC = H†CR e HLC = H†CL. A matriz de overlap S tem a mesma

forma de H.

Vamos começar a descrição sobre como utilizar a DFT para um sistema aberto,

considerando a situação onde não temos diferença de potencial entre os eletrodos.

Dado o potencial de troca-correlação Vxc(~r, ~r′), podemos escrever a função de

onda na aproximação de uma única partícula como:[
−1

2
∇2 + Vext(~r) +

∫
ρ(~r′)

| ~r − ~r′ |
d~r′ +

∫
Vxc(~r, ~r′)d~r′

]
ψµ(~r) = εiψµ(~r) (2.68)

A função de Green retardada Gr é relacionada com ψµ(~r) através da representa-

ção espectral:

Gr(~r, ~r′;E) =
∑
µ

ψµ(~r′)ψ∗µ(~r)

E+ − εi
(2.69)

onde E+ = limδ→0+ E + iδ. Expandindo a função de onda em termos de um conjunto

finito de funções base

ψµ(~r) ∼=
N∑
i

cµiφi(~r), (2.70)

onde φi(~r) são funções localizadas centradas em cada átomo e decaem a zero além

de um dado raio de corte. O símbolo ∼= significa que a expansão é exata apenas

para um conjunto completo de funções base. Uma equação tipo Schrödinger pode ser

transformada em uma equação generalizada de autovalores∑
j

Hijcµj = εµ
∑
j

Sijcµj (2.71)

onde Sij é a matrix de "overlap",

Sij =

∫
d3rφ∗i (~r)φj(~r) (2.72)
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e

Hij =

∫
d3rφ∗i (~r)

[
−1

2
∇2 + Vext(~r) +

∫
d3~r′

ρ(~r′)

|~r − ~r′|

]
φj(~r)+

∫
d3r

∫
d3~r′φ∗i (~r)Vxc(~r, ~r

′)φj(~r′)

(2.73)

Ao invés de resolvermos a equação 2.73, substituimos 2.70 em 2.69 e podemos

escrever a função de Green em termos do conjunto de funções base φi

Gr(~r, ~r′;E) ∼=
∑

µ

∑
i,j

cµic
∗
µj

E+−εµφi(~r)φ
∗
j(~r
′)

=
∑

i,j G
r
ij(E)φi(~r)φ

∗
j(~r
′) (2.74)

onde

Gr
ij(E) =

∑
µ

cµic
∗
µj

E+ − εµ
. (2.75)

Em sequência, pode ser mostrado que Gr
ij(E) satisfaz uma equação matricial como

∑
k

(
E+Sik −Hik

)
Gr
kj(E) = δij (2.76)

sendo que esta equação é uma equação matricial infinita, envolvendo funções orbitais

centradas sobre os átomos do dispositivo molecular.

Como estamos interessados apenas nas funções de Green da região denominada

"molécula estendida", dividimos o sistema em três partes correspondentes ás partes

não perturbadas dos eletrodos direito e esquerdo e a "molécula estendida". Logo, a
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equação 2.76 fica:
E+SLL −HLL E+SLC −HLC 0

E+SCL −HCL E+SCC −HCC E+SCL −HCL

0 E+SRC −HRC E+SRR −HRR



×


Gr
LL Gr

LC Gr
LR

Gr
CL Gr

CC Gr
CL

Gr
RL Gr

RC Gr
RR

 =


ILL 0 0

0 ICC 0

0 0 IRR

 . (2.77)

Por álgebra matricial podemos escrever Gr
CC como

Gr
CC = [E+SCC −HCC − (E+SCL −HCL)Gr

LL(E+SLC −HLC)

−(E+SCR −HCR)Gr
RR(E+SRC −HRC)]−1 (2.78)

onde devido ao curto alcance do conjunto de funções base negligenciamos explicita-

mente os blocos inter-eletrodos do Hamiltoniano e a matriz de overlap,HLR(RL), SLR(RL),

respectivamente.

A equação 2.78 pode ser reescrita como:

Gr
CC =

{
E+SCC −HCC −

r∑
L

(E)−
r∑
R

(E)

}−1

,

Σr
L(E) =

(
E+SCL −HCL

)
Gr;0
LL

(
E+SLC −HLC

)
,

Σr
R(E) =

(
E+SCR −HCR

)
Gr;0
RR

(
E+SRC −HRC

)
,

Gr;0
LL =

(
E+SLL −HLL

)−1

Gr;0
RR =

(
E+SRR −HRR

)−1 (2.79)

onde Gr;0
LL(RR) representam as funções de Green retardadas dos eletrodos. A equação

2.79 expressa a função de Green da "molécula estendida" em termos dos elementos
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de matriz do Hamiltoniano desta região com as auto-energias
∑r

L(E) e
∑r

R(E) que

descrevem rigorosamente o acoplamento com os eletrodos direito e esquerdo. Nova-

mente, devido estrutura da matriz 2.67 e à natureza de curto alcance do conjunto de

funções base, apenas o bloco finito Gr;0
LL(RR) é necessário para o cálculo de Σr

L(R)(E)

correspondente aos orbitais nos eletrodos esquerdo(direito). Desta forma o cálculo de

Gr
CC envolve apenas operações com matrizes finitas.

A matriz densidade, no equílibrio, é dada por

ρij = − 1

π

∫ µ

−∞
dEIm[Gr

C(E)], (2.80)

onde Gr
C(E) = GC(E + i0+) representa a função de Green retardada para a região

central.

Para a particular situação onde o Hamiltoniano de elétrons não-interagentes é

utilizado para descrever a molécula estendida a equação para corrente é dada por:

I =
e

h

∫
dET (E) [f(E − µL)− f(E − µR)] (2.81)

onde f(E) é a função de distribuição de Fermi. A transmitância T (E) é calculada

como:

T (E) = Tr [ΓL(E)Gr
C(E)ΓR(E)Ga

C(E)] (2.82)

sendo ΓL(E) e ΓR(E) dados por:

ΓL(E) = i
(
Σr
L(E)− [Σr

L(E)]†
)
,

ΓR(E) = i
(
Σr
R(E)− [Σr

R(E)]†
)

(2.83)

sendo que Ga
C(E) = GC(E−i0+) representa a função de Green avançada para a região

central(molécula estendida) Desta forma completamos a apresentação do formalismo

utilizado para os cálculos das propriedades de transporte eletrônico.
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Capítulo 3

Adsorção e condutância do BDT entre
eletrodos de Au

Eletrônica Molecular é uma das áreas mais ativas dentro do que convencionou-

se chamar de nanotecnologia. Dentre os vários sistemas estudados o benzeno-1,4-

ditiol (BDT) conectado entre eletrodos de Au tem sido considerado como protótipo

de dispositivo molecular e, portanto, tem recebido especial destaque. A condutância

deste sistema foi medida, primeiramente, utilizando a técnica Scanning Tunneling

Microscope (STM) [22, 67] bem como a técnica MCBJ por Reed et al. [13] e desde

então vários outros experimentos [68,69] e cálculos téoricos [70–81] têm sido realizados

na tentativa de entender melhor o comportamento mecânico (geometria), eletrônico e

de transporte deste sistema entre eletrodos de Au.

O processo de obtenção de sistemas moleculares para aplicação em dispositivos

merece bastante atenção. Sínteses químicas permitem que uma grande quantidade

de moléculas, com as mesmas características estruturais e eletrônicas, sejam obti-

das. Entretando, permanece o problema de conectar uniformemente estas moléculas

a substratos. Uma das técnicas essenciais para que dispositivos moleculares possam

ser obtidos é a "self-assembled monolayers (SAM)" [82]. Esta técnica permite que

moléculas ou grupo de moléculas possam ser ordenadas sobre um substrato. A Figura
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Figura 3.1: Representação esquemática do SAM do BDT entre eletrodos de Au [13].

3.1 apresenta uma representação esquemática do SAM constituído por BDT e que

foi utilizado por Reed et al. [13] para medida da condutância (Figura 3.2). Reed et

al. argumentam baseados em [83] que o BDT, entre eletrodos de Au, ficaria numa

posição quase perpendicular com a superfície de Au e, portanto, o transporte estaria

supostamente associado a este tipo de conformação.

Figura 3.2: Curva I(V) medida por Reed et al. [13] para o BDT formando uma suposta junção
molecular.
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Outro ponto que merece destaque é a discrepância entre os resultados teóricos e

experimentais [84], bem como entre os próprios resultados experimentais, medidos por

diferentes grupos [69], para a condutância. Estas diferenças alcançam até duas ordens

de magnitude e têm sido associadas, entre outros fatores, ao fato da condutância ser

sensível aos detalhes do contato entre a molécula e o eletrodo, justificando desta forma

estudos cuidadosos da adsorção de moléculas em superfícies, no caso BDT em Au

(111).

Figura 3.3: Curvas de condutância e histograma de condutâncias medidas para o BDT entre eletrodos
de Au [69].

Reed et al. [13] mediram uma condutância para o BDT da ordem de 0.01-0.1µS

(10−4G0)1. Entretanto, outro experimento [68] utilizando "break junction" apresentou

uma condutância da ordem de alguns S. Utilizando a técnica "STM break junction"

Xiao et al. [69] mediram uma condutância para o BDT de 0.011G0. Recentemente,

utilizando a técnica MCBJ com diferença de potencial, Tsutsui et al. [85] mediram

valores de condutância variando de (0-0.3)G0. Segundo estes autores os diferentes

possíveis regimes de condutância estariam associados a diferentes ligações Au-S na

junção (Au/BDT/Au).

Os primeiros cálculos teóricos das propriedades de transporte, utilizavam méto-

dos semi-empíricos, alguns dos quais apresentavam um bom acordo quando comparado

com o experimento [73,86], enquanto outros cálculos, por exemplo, o cálculo feito por
11 G0= 77 µ S
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Emberly et al. [74], obtiveram condutâncias bem maiores que as medidas experimen-

tais. Emberly et al. também propuseram [87] que o BDT poderia vir a ser o menor

"switch" molecular. Di Ventra et al. [84] utilizando um gás de elétrons homogêneo

("jellium model") para descrever os eletrodos, obtiveram uma curva I-V com forma

semelhante à curva experimental, entretanto, 2 ordens de magnitude maior que a me-

dida experimental. Quando conectaram a molécula a um átomo de Au e esse átomo

ao "jellium", verificaram que a condutância decrescia por aproximadamente duas or-

dens de magnitude. Xue et al. [88], utilizando a teoria do funcional da densidade mas

com os eletrodos descritos via tight-binding, também obtiveram altos valores para a

condutância. Stokbro et al. [89] utilizando o mesmo nível de aproximação (DFT-GGA

e (LDA)) para a molécula, bem como para o eletrodo, obtiveram aproximadamente

0.45G0 para a condutância do BDT adsorvido no sítio Fcc e perpendicular aos eletro-

dos. Bash et al. [90] discutiram a influência da geometria molecular e do eletrodo na

condutância do BDT entre eletrodos de Au. Eles encontraram variações na condutân-

cia de 0-300%. Quando a molécula foi conectada a um fio de Au, eles verificaram que

mudanças de simetria poderiam modificar a corrente por um fator de 1000.

O efeito da modificação do eletrodo também tem merecido bastante destaque.

Em [91] Seminário et al. analisaram o efeito de diferentes substratos na transmitância

de duas moléculas, uma delas o BDT. Geng et al. [80] comparam as transmitâncias do

BDT em dois substratos (Au e Pt) e em diferentes geometrias.

Recentes trabalhos [92, 93] têm analisado outro ponto importante: os efeitos

intermoleculares em eletrônica molecular. Os efeitos intermoleculares, ou seja, a inte-

ração entre as moléculas, podem exercer um papel crucial no entendimento de medidas

com baixos valores de condutância.

O entendimento do acoplamento entre sistemas (molécula + substrato) é, desta

forma, um dos pontos cruciais em eletrônica molecular. E, apesar desta vasta gama

de trabalhos, a escolha das geometrias pode ser considerada arbitrária, no sentido
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que nenhum trabalho tenta correlacionar a energética do sistema com as possíveis

estruturas na junção molecular.

As propriedades do contato fornecem informações essenciais que podem viabili-

zar ou inviabilizar a utilização de determinado sistema como dispositivo. Conforme

verificado experimentalmente em [94], o BDT no regime de baixo recobrimento fica

quase paralelo à superfície. Entretanto, em alto recobrimento, o BDT ficaria quase

perpendicular à superfície. O objetivo central deste capítulo é estudar a adsorção

do benzeno-1,4-ditiol (BDT) na superfície de Au(111), em diferentes recobrimentos e,

portanto: 1) determinar qual o sítio mais favorável de adsorção; 2) qual é a geometria

de equilíbrio do estado fundamental, bem como, qual é a energia de adsorção do sis-

tema; 3) quais as implicações destas propriedades em eletrônica molecular e; 4) obter

estruturas que possam ser relevantes para entender as diferenças entre os resultados

calculados e medidos para condutância do BDT.

Inicialmente será discutido, de forma resumida, as propriedades eletrônicas e

estruturais do BDT isolado em fase gasosa e, em seguida analisaremos a adsorção do

BDT.

Figura 3.4: Representação esquemática do benzeno (painel esquerdo) e do BDT (painel direito).

O BDT (C6H4S2H2) difere do benzeno (C6H6) pela substituição de dois hidro-

gênios (H) nas posições "para"(ou seja, que podem ser trocados por inversão) por dois

55



grupos mercapto (SH). A Figura 3.4 apresenta a geometria de equilíbrio calculada

para o BDT e para o benzeno. Esta alteração é interessante porque o S acopla ao Au

fortemente. A Tabela 3.1 apresenta uma comparação entre as geometrias de equilíbrio

das duas moléculas.

Tabela 3.1: Parâmetros estruturais do Benzeno e do BDT em fase gasosa. Todas as distâncias estão
apresentadas em angstroms e os ângulos em graus. Para o BDT as distâncias entre os carbonos são
d(C-Co), d(Co-Cm) e d(Cm-Cp) onde Co, Cm e Cp representam os carbonos orto, meta e para,
respectivamente (ver Figura 3.4).

Param. Estrut. Benzeno BDT

d(C-C) 1.417 (1.421) (1.416) (1.421)

d(C-H) 1.112 1.114

d(S-C) 1.809

d(S-H) 1.380

θ(H-C-C) 120.0 119.4

θ(C-C-C) 120.0 120.2

θ(H-S-C) 96.3

Entender o "caráter" dos orbitais moleculares, principalmente os orbitais dos

átomos relacionados com o acoplamento entre o sustrato e a molécula, bem como a

diferença energética entre eles e seu respectivo posicionamento com relação ao nível

de Fermi é fundamental em eletrônica molecular.

O entendimento do caráter é importante para determinar qual é o tipo de orbital

(s, p ou d) envolvido na ligação e seu papel na ligação. O posicionamento fornece

a informação sobre qual região do espectro de energia o orbital exerce uma função

importante.

A inserção do grupo mercapto no benzeno para formar o BDT altera a simetria

da molécula e modifica a estrutura eletrônica. O benzeno pertence ao grupo pontual
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Figura 3.5: Painel Superior: DOS para o benzeno e para o BDT. Painel Inferior: PDOS do
BDT. O zero (0) indica o nível de Fermi.

Figura 3.6: Representação frontal e lateral dos orbitais moleculares do BDT próximos ao HOMO.
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de simetria D6h enquanto o BDT pertence o grupo C2v. A Figura 3.5 apresenta

a densidade de estados (DOS) para o benzeno e o BDT, bem como as densidades de

estados projetadas (PDOS) nos átomos do BDT. A diferença de energia entre o último

nível ocupado (HOMO) e o primeiro nível desocupado (LUMO) para o benzeno é de

4.95 eV; para o BDT é de 3.32 eV. No BDT, como pode ser visto na Figura 3.6 o HOMO

apresenta um caráter deslocalizado na molécula com influência do S, enquanto o LUMO

apresenta um caráter tipo p dos átomos de C. Os orbitais moleculares: HOMO-2,

HOMO-1, LUMO+1 e LUMO+2, também estão apresentados na Figura 3.6. Os

orbitais LUMO e HOMO-2 do BDT isolado não têm contribuições dos átomos de S.

Figura 3.7: Esquerda: Respresentação esquemática do BDT indicando os átomos de S na PDOS
Direita: Densidade de estados do BDT sem um átomo de H conectado ao S, bem como a projeção
(PDOS) nos átomo de S. O zero (0) indica o nível de Fermi.

A densidade de estados, bem como sua projeção nos átomos de S, para o caso

onde a ligação de um dos átomos de S do BDT não está saturada com um átomo

de hidrogênio, é apresentada na Figura 3.7. Nesta conformação a molécula apresenta

spin 1/2. O spin da molécula foi obtido pela diferença no número de elétrons "up" e

"down". Podemos verificar da Figura 3.7 que os dois átomos de S tem comportamentos
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Figura 3.8: Representação frontal e lateral dos orbitais moleculares HOMO-2, HOMO-1, HOMO,
LUMO, LUMO+1 e LUMO+2 do BDT sem um átomo de H.

distintos. Se compararmos as DOS e as PDOS para o BDT sem um átomo de H, com

o BDT com dois átomos de H saturando a ligação com o S, verificamos que um orbital

com caráter p do S desdobrou, ficando um nível ocupado e o outro desocupado. A

Figura 3.8 apresenta os orbitais de fronteira para o BDT sem um átomo de H para

saturar a ligação com um S. A diferença HOMO-LUMO calculada para este sistema foi

de 0.5 eV. O HOMO e o LUMO estão associados, principalmente, ao átomo de S que

não está ligado a um H. O LUMO, entretanto, também apresenta uma contribuição

de orbitais p de átomos de C. O LUMO+1 e o LUMO +2 apresentam contribuições

dos átomos de C.

Para o estudo da adsorção do BDT na superfície de Au realizamos cálculos de

primeiros príncipios utilizando a teoria do funcional da densidade (DFT) [34,35], com

pseudopotenciais de norma conservada Troullier-Martins [63], dentro da aproximação
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GGA conforme proposta em [54]. Para modelar a superfície de Au utilizamos um

Figura 3.9: Painel esquerdo: representação esquemática dos sítios de adsorção estudados: (t) top,
(f) Fcc, (bf) Brigde-Fcc, (b) Brigde, (bh) Brigde-Hcp e (h) Hcp. Os diferentes círculos (maior, médio
e menor) estão relacionados com o primeiro, segundo e terceiro planos de átomos de Au, a partir da
superfície. Painel direito: representação esquemática do primeiro plano de átomos de Au com o
BDT. As distâncias dS−Au, dS−Surf , dC−Co, dCo−Cm, dCm−Cp, dS−C ,dCo−H e dS1−H e o ângulo da
ligação (θ) que serão discutidos na Tabela 3.2, também podem ser visualizados.

"slab" constituído de 4 camadas e, pelo menos, 10 Å de "vácuo"na direção ortogonal

aos planos da superfície. A célula unitária (3 x 3) contém (nove) átomos por plano.

Para esta célula utilizamos um sampling com 4 x 4 x 1 pontos-~k [95] (sendo 4 pontos-~k

nas direções paralelas aos planos de Au e 1ponto-k na direção perpendicular). Os orbi-

tais de Kohn-Sham foram expandidos num conjunto de funções DZP para a molécula

e o primeiro plano de átomos de Au e, para os átomos restantes, em um conjunto DZ.

Uma breve discussão sobre os conjuntos de funções base é apresentada no Apêndice

A. Os átomos da molécula e do primeiro plano de Au (que é o plano que interage

diretamente com a molécula) foram completamente relaxados. As estruturas foram

consideradas relaxadas quando as forças nos átomos foram ≤ 0.03 eV/Å. Os átomos

dos outros planos foram mantidos fixos nas posições do bulk. Os testes que validam

estas aproximações para os cálculos de energia total são apresentados no Apêndice C.

Realizamos cálculos da adsorção do BDT em diferentes sítios (Figura 3.9) e para
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diferentes configurações. Uma representação esquemática das distâncias (dS1−Au e

dS−Surf ) bem como do ângulo de ligação θ, que é o ângulo entre a ligação S-C e o

plano normal à superfície de Au podem ser visualizados na Figura 3.9. Estes valores,

acrescidos da energia de adsorção (Eads) e das propriedades geométricas calculadas

para o BDT nas configurações estáveis estudadas, para a superfície (3 x 3 x 4), são

apresentados na Tabela 3.2.

Tabela 3.2: Energias de adsorção do BDT em diferentes configurações, em eV, suas diferenças em
relação a estrutura mais estável (em parênteses) e propriedades estruturais, definidas na Figura 3.9
O ângulo de ligação é apresentado em graus e as distâncias de ligação em Å.

Config. Eads(eV ) θ dS−Au dS−Surf dS−C dC−Co dCo−Cm dCm−Cp dS1−H dC−H

Bridge-Fcc 1.33 (0.00) 63.9 2.542 2.09 1.806 1.430 1.418 1.425 1.405 1.114

Bridge-Hcp 1.29 (0.04) 64.3 2.548 2.08 1.807 1.432 1.419 1.424 1.406 1.115

Incl-Fcc 1.22 (0.11) 42.0 2.563 1.97 1.795 1.428 1.412 1.426 1.377 1.114

Incl-Hcp 1.10 (0.23) 38.1 2.573 2.09 1.789 1.425 1.411 1.425 1.376 1.115

Fcc 1.04 (0.29) 17.3 2.514 1.79 1.789 1.424 1.412 1.427 1.376 1.115

Hcp 0.98 (0.35) 17.9 2.498 1.84 1.789 1.425 1.413 1.424 1.379 1.114

Top-Fcc 0.96 (0.37) 78.8 2.475 2.47 1.787 1.431 1.417 1.426 1.381 1.116

Top-Hcp 0.93 (0.40) 78.1 2.493 2.49 1.787 1.430 1.416 1.428 1.389 1.115

Conforme verificado na Tabela 3.2, a conformação deitada (Brigde-Fcc), (ver

Figura 3.10-a) , é mais estável para o BDT na superfície de Au (3 x 3) ou seja, em

baixo recobrimento. Nesta configuração o átomo de S tem dois átomos de Au como

primeiros vizinhos. A distância S-Au calculada foi de 2.542 Å e o ângulo de inclinação

em relação ao plano normal à superfície foi de 63.90o. A Eads calculada para o BDT

no Bridge-Fcc foi de 1.33 eV. A Eads foi calculada conforme a definição apresentada

no Apêndice C. Se fizermos uma comparação do BDT adsorvido no sítio Bridge-Fcc

e em fase gasosa verificamos um ligeiro aumento no tamanho das ligações entre os

átomos de carbono. Em fase gasosa obtivemos (1.421 Å, 1.416 Å e 1.421 Å) enquanto

adsorvido (1.430 Å, 1.418 Å e 1.425 Å) para as distâncias (C-Co, Co-Cm e Cm-Cp),

respectivamente. O comprimento de ligação S-C quase não se altera, pois obtivemos
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1.809 Å e 1.806 Å para a fase gasosa e a estrutura adsorvida, respectivamente. Outro

ponto importante observado foi um pequeno aumento na ligação S1 − H de 0.03 Å

indicando uma interação entre os átomos de H e a superfície, o que ajuda a estabilizar

esta configuração.

A segunda configuração mais estável (Bridge-Hcp) apresenta uma energia de ad-

sorção apenas 0.04 eV acima da estrutura Brigde-Fcc. A distância S-Au de 2.548 Å,

o ângulo de inclinação de 64.3o e os comprimentos de ligação intrínsecos do BDT são

similares aos da estrutura Bridge-Fcc. As estruturas (Incl-Fcc) e (Incl-Hcp) foram,

respectivamente, a terceira e a quarta estruturas mais estáveis calculadas. Uma ilus-

tração da estrutura Incl-Fcc é apresentada na Figura 3.10-e,f. O ângulo θ calculado

foi de 42.0o e 38.1o para as estruturas Incl-Fcc e Incl-Hcp, respectivamente. Estas

estruturas apresentam Eads respectivamente, 0.11 e 0.23 eV acima da estrutura mais

estável. Note, ainda, que a inclinação nesses dois casos é em outra direção (lateral)

sendo que a molécula de BDT não tem o anel aromático quase paralelo à superfície,

como nas configurações anteriores.

Outras estruturas estáveis calculadas foram: (Fcc), (ver Figura 3.10 c e d), e

(Hcp). Estas conformações, ambas quase perpendiculares, apresentam ângulos θ de

ligação de 17.3o e 17.9o respectivamente. As energias de adsorção calculadas foram

de 1.04 e 0.98 eV, sendo assim 0.29 e 0.35 eV acima da Eads obtida para a estrutura

deitada (Bridge-Fcc). Nestas conformações o átomo de S têm três primeiros vizinhos.

Por fim, as estruturas (Top-Fcc) e (Top-Hcp) onde o BDT se encontra sobre um único

átomo de Au foram calculadas. Os comprimentos das ligações S-Au calculados foram

de 2.475 Å para a conformação Top-Fcc e 2.493 Å para a estrutura Top-Hcp. No sítio

top, o BDT fica quase paralelo à superfície sendo o ângulo de ligação 78.8o e 78.10.

As energias de adsorção calculadas foram de 0.96 e 0.93 eV para Top-Fcc e Top-Hcp

respectivamente.

Para todas as configurações estudadas e descritas acima, conforme verificado
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na Tabela 3.2 e comparado com a Tabela 3.1 para o BDT isolado em fase gasosa,

verificamos pequenas modificações nas distâncias S-C, C-Co, Co-Cm e Cm-Cp do

BDT, para os diferentes sítios de adsorção. A superfície de potencial da Eads em

função do ângulo de inclinação do BDT nos diferentes sítios é bastante complexa. Esta

complexidade pode ser exemplificada em [17] onde é feita uma análise da superfície

de potencial do benzeno-tiol (BT) na superfície (111) do Au. Variando o ângulo de

inclinação entre as estruturas Fcc e Brigde-Fcc verificamos a existência de uma barreira

de aproximadamente 0.04 eV em um ângulo de aproximadamente 42o. Esta barreira,

embora pequena indica a existência de um ponto de transição entre as duas estruturas.

As diferenças calculadas entre as estruturas:(Brigde-Fcc e Brigde-Hcp), (Incl-Fcc

e Incl-Hcp), (Hcp e Fcc) e (Top-Hcc e Top-Hcp) foram bastante pequenas: 0.04, 0.12,

0.06 e 0.03 eV, respectivamente. Algumas diferenças são da ordem da precisão do

cálculo, de aproximadamente 0.05 eV. Todavia, a tendência das possíveis geometrias

de adsorção do BDT pode ser determinada. As diferenças entre o conjunto "Bridge"

e os outros três conjuntos foram maiores: 0.11, 0.29, 0.35 eV, respectivamente. Em

suma, da Tabela 3.2 podemos separar 3 conjuntos distintos de geometrias para o BDT

adsorvido em uma superfície de Au(111), sendo que o conjunto tipo (Bridge) é o mais

estável seguido do (Incl Hcp e Fcc) e finalmente do conjunto (Top).

Conforme apresentado na Tabela 3.2 obtivemos uma diferença entre as configu-

rações Brigde-Fcc e Fcc de 0.29 eV. Este resultado é o dobro do calculado para o BT

de 0.15 eV [96, 97] em geometrias similares. Esta diferença pode ser importante para

explicar a diferença de resultados de transporte entre teoria e experimento. Como

já discutido anteriormente, em uma célula (3 x 3) é um fato que um único BDT es-

teja em baixo recobrimento. Uma ilustração deste recobrimento para as configurações

Bridge-Fcc, Fcc e Incl-Fcc é apresentada na Figura 3.10. Quando realizamos os cálcu-

los com a célula (4 x 4) não verificamos nenhuma mudança significativa na geometria

de adsorção. Este fato corrobora a afirmação de que em uma célula (3 x 3) a molécula
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Figura 3.10: Representação das estruturas optimizadas do BDT na superfície (3x3) do Au: (a) e
(b) estão relacionadas com as estruturas Brigde-Fcc, (c) e (d) com as estruturas Fcc e; (e) e (f) com
a estrutura Incl-Fcc.

pode ser considerada isolada, portanto, sua adsorção independe da existência de outras

moléculas.

Para a célula (2 x 2) a Figura 3.11 apresenta a configuração mais estável cal-

culada. Podemos verificar que para esta situação onde o recobrimento é maior, uma

conformação tipo Incl-Fcc é a mais estável. Neste regime existem primordialmente

dois fatores que exercem influência para a formação do SAM: a interação entre as

moléculas e a interação entre as moléculas e a superfície. A interação entre as molé-

culas é responsável pela mudança de conformação do SAM em diferentes regimes de

recobrimento.
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Figura 3.11: Representação esquemática da configuração mais estável do BDT na célula (2x2). Em
(a) temos uma vista superior e (b) vista lateral da célula.

Em um experimento "Mechanically controllable break junction (MCBJ)" [13]

duas superfícies de Au recobertas com BDT são separadas até que se estabeleça um

contato entre as duas superfícies. Uma vez estabelecido o contato mede-se a condutân-

cia do sistema. Este contato seria (supostamente) mediado por uma única molécula de

BDT. Tomando como referência os cálculos de adsorção e tendo em mente as medidas

de transporte, propusemos para tal situação duas possibilidades para o acoplamento

entre o BDT e os eletrodos de Au.

Em uma primeira conformação, temos duas moléculas de BDT cada uma aco-

plada a uma superfície, como pode ser verificado na Figura 3.12a. Esta configuração

seria possível, por exemplo, em uma situação de baixo recobrimento local das duas

superfícies. A outra possibilidade seria com BDT conectando diretamente as duas

superfícies de Au [Figura 3.12 b) e c)]. Para esta situação várias são as possibilidades.

Inicialmente exploramos a configuração onde o BDT fica ainda quase paralelo á su-

perfície (pequena separação entre os eletrodos) e outra configuração onde o BDT fica

perpendicular, configuração esta considerada em cálculos prévios, como já mencionado.

As geometrias foram otimizadas para as três situações, de forma que a configuração
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Figura 3.12: Possíveis geometrias para o BDT entre eletrodos de Au. Cálculos de transporte foram
realizados para estas geometrias.

de adsorção fosse mantida. As separações entre as superfícies foram: 10.5 Å, 6.9 Å e

10.2 Å, para as configurações com 2 BDTs, 1 BDT deitado e 1 BDT perpendicular,

respectivamente Os cálculos de energia de ligação e transmitância, no nível de Fermi,

por célula unitária forneceram: 3.67 eV (0.04G0), 2.17 eV (0.64G0) e 1.77 eV (0.51G0),

para as geometrias com 2 BDTs, 1 BDT deitado e 1 BDT perpendicular, respectiva-

mente. Estes resultados indicam que uma configuração como a apresentada na Figura

3.10 (a e b) pode levar a formação de uma estrutura estável e energeticamente favorá-

vel, como a apresentada na Figura 3.12 (a). A existência deste tipo de estrutura (com

2 BDTs) deve ser levada em consideração no entendimento de medidas com valores

baixos de condutância, como o obtido por Reed et al [13].

Apesar de termos verificado que diferentes geometrias podem levar a diferentes

valores de condutância, a diferença entre os resultados calculados e medidos permanece.

Como tentativa de obtermos melhores resultados realizamos cálculos de transporte que

incluem a correção de auto-interação (SIC). A auto-interação é uma interação espúria

do elétron com seu próprio potencial. O formalismo utilizado DFT-NEGF utiliza o

espectro de autovalores Kohn-Sham como níveis de uma única partícula. O posiciona-
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mento destes níveis é afetado pela auto-interação e pelo funcional de troca e correlação

que se utiliza. O erro no posicionamento destes orbitais tem profundas conseqüências

nas propriedades de transporte [98,99] e, portanto, não deve ser desprezado. Os cálcu-

los das transmitâncias com inlcusão da SIC forneceram, no nível de Fermi: 0.0012G0,

0.33G0 e 0.05G0 para as geometrias com 2 BDTs, deitada e perpendicular, respectiva-

mente.

A transmitância calculada com SIC de 0.0012G0 para a conformação com 2 BDTs

se encontra agora, com um erro de um fator de 10 quando comparada com a medida re-

alizada por Reed et al. [13] onde eles mediram uma condutância da ordem de 10−4G0.

Esta alteração de uma ordem de grandeza na transmitância calculada, com a inclusão

da SIC, reforça ainda mais a importância desta configuração. O valor calculado de

0.05G0 para a transmitância do BDT perpendicular se encontra em melhor acordo

quantitativo com à medida realizada por Xiao et al. [69], onde foi medida uma trans-

mitância de 0.011 GO para um BDT entre eletrodos de Au. Para a configuração onde

a molécula fica deitada, com SIC, obtivemos resultado de 0.33 G0 para a transmitância

no nível de Fermi.

Uma vez correlacionadas as estruturas do BDT adsorvido em uma superfície de

Au com possíveis configurações do BDT entre eletrodos de Au, bem como suas impli-

cações nas medidas de condutância, é importante entender como a transmitância muda

dependendo da separação entre os eletrodos e das possíveis geometrias do BDT para

uma dada separação. As alterações estruturais do BDT e a variação da transmitância,

para diferentes geometrias iniciais, serão discutidas no Capítulo 4.
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Capítulo 4

Evolução estrutural e condutância do
BDT entre eletrodos de Au

Como mencionado no Capítulo 3, desde a primeira medida de condutância de

uma junção molecular contendo (supostamente) uma única molécula de BDT, vários

cálculos teóricos e medidas experimentais têm sido realizadas. Este sistema é conside-

rado como um protótipo para um dispositivo molecular, logo é importante controlar

todos os estágios da formação da junção molecular bem como entender as propriedades

de transporte deste sistema.

Os mais recentes experimentos para medir a condutância de um sistema mo-

lecular entre eletrodos têm sido realizados por meio da técnica Scanning Tunneling

Microscopy (STM) break junction. Nesta técnica a ponta do STM é movida vertical-

mente sobre um substrato de Au com BDTs adsorvidos em sua superfície. A molécula

de BDT possui uma terminação com um átomo de S e como o S se liga fortemente

ao Au da ponta de STM o contato pode ser estabelecido, formando a junção molecu-

lar. Entretanto, durante a formação da junção molecular, nas duas técnicas (MCBJ

e STM), a geometria do contato pode mudar [13, 69]. Esta mudança na geometria

pode levar a medida de diferentes valores de condutância. Neste Capítulo tentamos

correlacionar a variação na condutância com a variação estrutural do BDT em dife-
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rentes estágios da formação da junção molecular. Para este estudo tomamos como

possíveis geometrias do BDT entre eletrodos de Au as configurações obtidas no capí-

tulo anterior: perpendicular (Fcc), deitada (Bridge-Fcc) e com 2 BDTs. Os cálculos de

transporte eletrônico foram realizados sem e com a correção de auto-interação (SIC).

Iniciando da geometria com o BDT perpendicular à superfície no sítio Fcc, rea-

lizamos cálculos de energia total aumentando a separação entre os eletrodos em incre-

mentos de 0.2 Å. Para cada novo incremento o sistema foi relaxado até que as forças

fossem menores que 0.035 eV/Å. Seguimos este procedimento até a ruptura. A tensão

nos eletrodos foi calculada como: −Fz = (∂Etot/∂∆L) onde Etot representa a energia

total do sistema em cada estiramento e ∆L representa o elongamento do sistema. A

força calculada para ruptura foi de 1.1 nN. Uma discussão a respeito da intensidade

desta força será feita quando apresentarmos os resultados para a variação geométrica

do BDT a partir da configuração deitada (Brigde-Fcc). Maiores detalhes sobre a meto-

dologia dos cálculos de energia total e de transporte, bem como os testes que justificam

as aproximações utilizadas neste Capítulo estão apresentadas no Apêndice D.

As propriedades estruturais do BDT entre eletrodos são apresentadas na Tabela

4.1. A configuração mais estável ocorre na separação de 10.18 Å. Nesta separação a

distância calculada entre o S e o plano da superfície de Au foi de 1.78 Å, o que está

em bom acordo com outros cálculos teóricos [100] onde eles obtiveram uma distância

entre o S e a superfície ( dS−surf ) de aproximadamente 1.8 Å. Também verificamos que

a distância C-H (dC−H) não se altera. A ligação S-C (dS−C) sofre ligeira modificação

(aumento) à medida que a separação entre os eletrodos aumenta. Este aumento nesta

ligação coincide com o aumento na transmitância, logo esta modificação na ligação

pode contribuir para o aumento na transmitância, uma vez que modifica o posiciona-

mento dos orbitais.

A Figura 4.1 apresenta a energia total (eV) e a tensão (nN) em função do au-

mento da separação entre os eletrodos (Å). O zero de energia foi tomado como sendo a
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Tabela 4.1: Propriedades Estruturais e Transmitância no nível de Fermi para o BDT na conformação
perpendicular adsorvido no sítio Fcc. As distâncias dS−surf , dAu−S , dS−C e dCO−H são as mesmas
definidas na Figura 3.9. L representa a separação entre os eletrodos, ∆E a diferença na energia total
comparada com energia da conformação mais estável e T(0) representa a transmitância no nível de
Fermi.

Estruturas dS−surf (Å) dAu−S (Å) dS−C (Å) dCO−H (Å) L (Å) ∆E (eV) T(0)

(a) 1.61 2.51 1.78 1.12 9.78 0.04 0.41

(b) 1.78 2.56 1.78 1.11 10.18 0.00 0.51

(c) 1.96 2.64 1.79 1.11 10.58 0.08 0.65

(d) 2.16 2.75 1.80 1.11 10.98 0.26 0.87

(e) 2.35 2.86 1.79 1.11 11.38 0.51 1.00

(f) 2.57 3.02 1.76 1.11 11.78 0.76 0.78

(g) 2.79 3.20 1.74 1.11 12.18 0.98 0.39

energia total da configuração de mais baixa energia total. No gráfico da energia total

os pontos (a-g) estão relacionados com as estruturas para as quais realizamos cálculos

de transmitância. Na Figura 4.1 também são apresentados os gráficos de transmitân-

cia, sem SIC, para algumas separações dos eletrodos ( (a)10.21 Å, (b)10.56 Å, (c)10.97

Å e (d) 11.37 Å) com o BDT perpendicular adsorvido no sítio Fcc. Podemos verificar

um aumento da transmitância no nível de Fermi de 0.51 G0 na separação de equilíbrio

(10.18 Å) para aproximadamente 1.00 G0 na separação de (11.38 Å). Este aumento

ocorre porque com o estiramento o nível ressonante é deslocado para maiores ener-

gias (para a direita) em direção ao nível de Fermi. Este aumento na transmitância

em função do aumento da separação entre os eletrodos concorda com os resultados

calculados por Xue et al. [101]. Neste trabalho eles analisaram a variação da transmi-

tância aumentando a separação entre a molécula e um dos eletrodos de 0.5 em 0.5 Å,

a distância do outro eletrodo com a molécula foi mantida fixa em 1.9 Å. Seguindo este

procedimento eles obtiveram uma condutância de 0.07 G0 para separação de equilíbrio
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Figura 4.1: Painel Superior: Energia total (eV) e tensão (nN) em função do aumento da sepa-
ração entre os eletrodos. No gráfico da energia (a-g) indicam os pontos onde foram calculadas as
transmitâncias para diferentes separações do eletrodo com o BDT perpendicular. Painel inferior:
Curvas de transmitâncias e geometrias do BDT adsorvido no sítio Fcc e perpendicular ao plano das
superfícies para diferentes separações entre os eletrodos (a), (b), (c) e (d).

e 0.40 G0 quando a distância foi aumentada de 1.5 Å. O aumento da transmitância

foi explicado, por eles, pela redução do "overlap" entre os orbitais da molécula e do

eletrodo, que modifica o posicionamento dos níveis de energia alterando a distribuição

de carga e o potencial perturbador da junção molecular. Ke et al. [102] utilizaram

uma superfície Au(001) e, separando as duas superfícies, calcularam uma condutância

de 0.053 G0 para separação de equilíbrio e 0.95 G0 quando a distância foi aumentada

de 1.4 Å. Portanto, o controle da separação entre os eletrodos torna-se uma variável

importante para a determinação da condutância.
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Figura 4.2: DOS (gráfico superior) e PDOS do BDT bem como dos planos de Au que fazem contato
com a molécula. Au(1) e Au(2) representam os planos de átomos de Au inferior e superior ao BDT.
C, H, S1 e S2 representam os átomos que constituem o BDT. S1 representa o átomo de S que se liga
a Au(1) e S2 representa o átomo de S que se liga a Au(2).

A DOS para o BDT perpendicular na configuração energeticamente mais estável

(Figura 4.1 (b)) é apresentada na Figura 4.2, bem como a PDOS para os átomos nos

planos de Au que fazem contato com o BDT, planos inferior (Au(1)) e superior (Au(2))

respectivamente. Além disso C, S1, S2 e H são as projeções nos átomos constituintes do

BDT. Au(1) e Au(2) se mostram diferentes, o que caracteriza um diferente acoplamento

entre os átomos de S e os planos inferior e superior. A contribuição dos níveis associados

aos átomos de Au podem ser identificadas na região compreendida entre -2 e -1 eV

abaixo do nível de Fermi. Enquanto a região entre -1 e 0 eV abaixo do nível de Fermi

tem um caráter proveniente principalmente dos átomos de S e C. Em torno de 3 eV
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acima do nível de Fermi verificamos a existência de um pico, não tão largo quanto

o apresentado entre -1 e 0 eV, com caráter basicamente de C e com uma pequena

contribuição do H. É importante salientar que dependendo da geometria, dos átomos

que fazem o contato e da separação entre os eletrodos, a amplitude dos picos bem

como seu posicionamento podem ser responsáveis pela variação na transmitância de

um sistema. A seguir apresentaremos a variação da PDOS com a separação entre os

eletrodos.

A Figura 4.3 ilustra as PDOS do BDT para as estruturas (a, b, c e d) que foram

apresentadas na Figura 4.1. Podemos verificar que o aumento da separação entre os

Figura 4.3: PDOS do BDT para as diferentes separações entre os eletrodos (a )10.21 Å, (b)10.56 Å,
(c)10.97 Å e (d) 11.37 Å.

eletrodos (de a até d) desloca níveis moleculares para próximo do nível de Fermi. Este

74



deslocamento leva a um aumento na densidade de estados na região do nível de Fermi

da junção molecular com o conseqüente aumento da transmitância. Este deslocamento

compensa o menor "overlap" entre a molécula e o eletrodo à medida que os eletrodos

são separados.

Os resultados calculados para variação da transmitância em função da separa-

ção entre os eletrodos, conforme discutido, concordam quantitativamente e qualita-

tivamente com outros cálculos teóricos [101]. Entretanto, a diferença com relação às

medidas experimentais continua de, pelo menos, uma ordem de grandeza. No Capítulo

3 verificamos que a SIC pode alterar, por até uma ordem de magnitude, as transmi-

tâncias calculadas. Os cálculos realizados , com SIC, para esta conformação alteram

Figura 4.4: Transmitância calculada (com e sem SIC), no nível de Fermi, para o BDT perpendicular,
em diferentes separações, entre os eletrodos de Au.

drasticamente o panorama apresentado acima. A Figura 4.4 apresenta uma compa-

ração, no nível de Fermi, da variação da transmitância em função da separação entre

os eletrodos. Verificamos que, ao contrário do obtido anteriormente, onde a trans-

mitância aumentava e depois decrescia, agora ela é quase constante até a separação
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de 11 Å. A partir desta separação verificamos um aumento na transmitância. Este

aumento se deu porque aumentando a separação entre os eletrodos o nível associado

ao S está no nível de Fermi. Aumentando ainda mais a separação, assim que o sistema

quebra, a tramsmitância cai. Para estes cálculos de transmitância, os últimos 4 pontos

foram obtidos com a inclusão de polarização de spin. O efeito da polarização de spin

aqui é semelhante ao discutido para o BDT sem um átomo de H. A polarização leva

a um desdobrameto dos orbitais. Um orbital, o ocupado, desce e o descupado, sobe,

em energia. O valor calculado da transmitância, para a configuração mais estável, de

0.033 G0 está na mesma ordem de grandeza da medida experimental (0.011 G0) [69].

Esta alteração nos resultados ocorreu porque, antes, o pico associado ao S estava muito

próximo ou em cima do nível de Fermi e com a SIC este nível desceu.

Para a configuração mais estavél, obtida no Capítulo 3, onde o BDT fica deitado

(Bridge-Fcc) quando adsorvido em uma superfície Au(111), realizamos cálculos modifi-

cando a separação entre os eletrodos de 0.2 em 0.2 Å, seguindo o mesmo procedimento

descrito para a conformação perpendicular. Analisamos a evolução estrutural do BDT

em função da separação entre os eletrodos de Au. Os números (1-9) na Figura 4.5

estão relacionados com as estruturas (que apresentam significativas mudanças confor-

macionais estruturais) para as quais realizamos cálculos de transporte para obtermos

a variação da transmitância em função da separação entre os eletrodos. Na Figura

4.5 mostramos a energia total (eV) bem como a tensão (nN) em função da separação

entre os eletrodos (L). O zero de energia foi tomado como sendo a energia total da

configuração de equilíbrio. A dinâmica da evolução das forças apresenta um caráter

aproximadamente tipo dente de serra, ou seja, regiões com regimes elásticos (aumento

linear da força) seguidas de uma relaxação estrutural, onde a tensão atuante no sis-

tema decresce abruptamente. Isto se segue até a ruptura. Conforme descrito para

a configuração perpendicular a força foi calculada como:Fz = (∂Etot/∂∆L) onde Etot

representa a energia total do sistema em cada estiramento e ∆L representa o elonga-
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Figura 4.5: Painel Superior: Os números (1-9) representam diferentes estruturas que foram obtidas
para o BDT em função da separação entre os eletrodos. Estas estruturas foram utilizadas nos cálculos
de transporte. Os números sobre as Figuras indicam a separação do eletrodo. Painel Inferior:
Energia Total (eV) e força (nN) em função da elongação do fio. A energia de referência foi escolhida
como sendo a energia total da configuração de mínima energia.

mento do sistema. A existência de forças negativas significa que a diferença de energia

total entre duas configurações mudou de sinal. Fisicamente, isso significa que para

aquela dada configuração o sistema está comprimido.

A força calculada para ruptura da ligação S-Au foi de 1.06 nN e a distância

máxima da ligação S-Au foi de 2.86 Å. Este resultado calculado para força de ruptura

entre a ligação Au-S é 24 % menor que o reportado por Grandbois et al. em [103] onde

eles mediram uma força de 1.4 ± 0.3 nN, que segundo a interpretação deles, estaria

associada à ruptura da ligação Au-S. Entretanto, Kruger et al. [104], realizaram uma
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dinâmica molecular ab initio na tentativa de obter um entendimento a respeito da

interação entre tiolatos em superfícies de Au, uma vez que este tipo de sistema tem

se verificado importante em eletrônica molecular. Nesta dinâmica eles verificaram que

puxando uma molécula de CH3-CH2-S ancorada próxima a um degrau numa superfície

de Au, o rompimento não acontece preferencialmente na ligação Au-S. Kruger et al.

[104] verificaram a formação de um fio monoatômico de Au e a conseqüente quebra

numa ligação Au-Au. Baseados nestes resultados eles argumentam que a força de

ruptura medida em [103] (1.4 ± 0.3 nN) estaria associada ao rompimento de uma

ligação Au-Au e não a uma ligação Au-S. Nossos resultados para a distância máxima

da ligação Au-S, bem como a força de ruptura também podem ser comparados com

os resultados obtidos para nanofios de Au puros e com impurezas. Para estes sistemas

a força calculada para o rompimento das ligações Au-Au varia de 1.5 a 2.0 nN, como

discutido em [105,106]. Experimentalmente foi medida uma força para ruptura de 1.5

± 0.3nN para o nanofio de Au puro [107]. No caso específico do S como impureza em

nanofios foi obtido em [105] uma distância máxima da ligação Au-S-Au de 4.66 Å com

uma força para ruptura de 1.7 nN. Vale mencionar que neste sistema com impureza

de S o rompimento da ligação aconteceu numa ligação Au-Au.

As curvas de transmitância calculadas, sem SIC, para as estruturas ilustradas na

Figura 4.5 (1-9) estão apresentadas na Figura 4.6. Inicialmente, para pequena separa-

ção entre os eletrodos [painéis 1 e 2 da Figura 4.5], o BDT fica praticamente paralelo

ao plano das superfícies interagindo com as duas superfícies. Para estas situações as

transmitâncias no nível de Fermi foram de 3.04 G0 e 2.66 G0. Uma das possíveis justifi-

cativas para esse altíssimo valor na transmitância seria a existência de um tunelamento

direto entre as superfícies. Entretanto, como pode ser visto na Figura 4.7, apesar de

existir uma contribuição do tunelamento direto para as pequenas separações de ele-

trodo, até aproximadamente 6.5 Å, a maior contribuição para transmitância reside

no forte acoplamento do BDT com as duas superfícies. A existência do tunelamento
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Figura 4.6: Variação da curva de transmitância, sem SIC, em função da separação entre eletrodos.
A seqüência destes gráficos é a mesma da Figura 4.5 onde foram apresentadas as estruturas.

direto até esta separação (6.5 Å) entre os eletrodos está associado ao alcance do con-

junto de função de base dos lados direito e esquerdo, que a partir desta distância não

se sobrepõem. À medida que aumentamos a separação entre os eletrodos, o BDT vai

se inclinando e o tunelamento direto vai tendendo a zero. Desta forma a transmitância

para o restante dos casos seria somente via o BDT. Com o BDT inclinado temos uma

transmitância de 0.64 G0. À medida que a molécula se ergue obtemos 0.41 G0, 0.43

G0 e 0.35 G0 em seguida a transmitância aumenta até alcançar 0.96 G0 no painel 8.

Por fim, temos a quebra da ligação representada pelo painel 9 onde a transmitância

calculada foi 0.08 G0.

A variação da força e da transmitância em função da separação entre os eletrodos
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Figura 4.7: Contribuição do tunelamento direto, sem o BDT, no nível de Fermi em função da
separação entre eletrodos.

é apresentada na Figura 4.8. Tomando, por exemplo, a região de 8 a 10 Å enquanto a

força muda de aproximadamente 2.5 nN, a transmitância muda de aproximadamente

0.45 G0. Portanto, de um modo geral, pode ser verificado que em determinadas regiões,

apesar da grande variação na força, a transmitância muda pouco.

A Figura 4.9 ilustra as PDOS do BDT para as estruturas (1-9) que foram apre-

sentadas na Figura 4.5. As modificações na geometria ao longo da evolução estrutural

levam a mudanças no comportamento das curvas de transmitância. Verificamos que

para pequenas separações do eletrodo (painéis 1 e 2), o nível associado ao S fica locali-

zado em torno de -1 eV. À medida que a separação entre os eletrodos aumenta, o pico

sofre um alargamento. As PDOS apresentadas nos painéis 3-8 têm uma característica
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Figura 4.8: Gráfico da força e da transmitância sem SIC em função da separação entre os eletrodos.

similar ao apresentado na Figura 4.3. No nível de Fermi a contribuição dominante está

associada aos S. Ao longo da evolução estrutural, a variação na densidade de estados

dos átomos de S se deve, principalmente, ao S inferior cuja ligação com o átomo de

Au será quebrada. Os níveis associados aos C contribuem primordialmente na região

de energia em torno de –2 eV, mas à medida que aumentamos a separação entre os

eletrodos a densidade de estados próximo ao nível de Fermi se modifica contribuindo

para a variação na transmitância. Os níveis do H praticamente não contribuem de

forma significativa para transmitância no nível de Fermi. Quando ocorre a quebra da

ligação Au-S a densidade de estados se altera (Painel 9). As contribuições dos átomos

de C e do S diminuem, levando a uma queda no valor da transmitância.
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Figura 4.9: Densidade de estados projetada (PDOS) para as estruturas apresentadas na Figura 4.5.

Durante a medida experimental [69], no estabelecimento do contato, a ponta de

STM, como já discutido, é movida para "cima" e para "baixo" repetidas vezes sobre

o sustrato de Au com as moléculas de BDT. Como as moléculas são terminadas com

S e o enxofre se liga fortemente ao Au, o contato pode ser estabelecido. Realizamos

um cálculo para verificar o comportamento da molécula sob efeito do estiramento e

da compressão dos eletrodos, diminuindo a separação entre os eletrodos. Iniciamos os

cálculos a partir da última configuração onde a molécula foi evoluída estruturalmente

começando da configuração "deitada" Brigde-Fcc e comparamos com o gráfico, já apre-

sentado, na Figura 4.10. Podemos verificar que quando o sistema foi comprimido até

a separação de 12 Å a energia total do sistema praticamente não se alterou uma vez
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que as geometrias foram semelhantes. Para as separações menores o comportamento

das curvas foi distinto. A diferença de energia calculada entre os pontos, 1 e 1’ foi de

0.6 eV, 2 e 2’ foi de 0.51 eV, e entre os pontos 3 e 3’ foi de 0.24 eV. Comparações das

Figura 4.10: Variação da energia total, em eV, quando o BDT foi estirado e comprimido entre os
eletrodos de Au. Os números estão associados com as geometrias apresentadas na Figura 4.11

geometrias quando o BDT foi estirado e comprimido, para diferentes separações entre

os eletrodos, estão apresentadas na Figura 4.11. Para os pontos 3 e 3’, as transmitân-

cias calculadas, no nível de Fermi, foram de 0.87 e 0.65 G0, respectivamente. O que

indicaria, mais uma vez, que dependendo do procedimento experimental, diferentes

geometrias poderiam ser obtidas para uma mesma separação entre os eletrodos, com

uma conseqüente alteração nas propriedades de transporte do sistema. Este fato tam-

bém mostra a importância de se ter total controle experimental, para que as medidas

possam ser reprodutíveis.

A variação da transmitância no nível de Fermi, para as configurações apresen-

tadas na Figura 4.5, podem ser visualizadas na Figura 4.12, com e sem correção de

auto-interação. Com SIC, para pequenas separações dos eletrodos (paíneis 1 e 2 da
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Figura 4.11: Comparação das geometrias do BDT. 1, 2 e 3 foram geometrias obtidas quando o BDT
foi estirado; 1’, 2’ e 3’ foram obtidas quando o BDT foi comprimido.

Figura 4.5) as transmitâncias calculadas foram de 1.6 e 0.99 G0. Em seguida, aumen-

tando a separação entre os eletrodos verificamos a existência de um patamar, ou seja,

a alteração na transmitância é pequena em função da separação entre os eletrodos.

Este resultado concorda com o obtido por Xiao et al. [69] (visualizado na Figura 3.3).

Outro ponto importante que estudamos foi a interação entre dois BDTs onde

cada molécula interage de forma covalente com os eletrodos de Au e via interação

de van der Waals entre elas. Este tipo de conformação é bastante importante, como

discutido anteriormente, uma vez que no processo de obtenção das estruturas para

medir as propriedades de transporte, via self-assembly monolayer (SAM), este tipo

de conformação pode ser obtido. Portanto, as propriedades de transporte podem

depender não só do acoplamento da molécula com o eletrodo, mas também da interação
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Figura 4.12: Comparação das curvas de transmitâncias calculadas, para o BDT partindo da geome-
tria "Bridge-Fcc", em diferentes separações dos eletrodos com e sem SIC.

entre as moléculas.

Para a configuração da Figura 3.12 (a) variamos a distância entre os eletrodos

e obtivemos a conformação mais estável energeticamente. No mínimo energético a

geometria de cada BDT é semelhante a do BDT adsorvido em apenas uma superfície

de Au. A curva de potencial obtida para o sistema com 2 BDTs, interagindo via van

der Waals, em função da separação entre os eletrodos pode ser visualizada na Figura

4.13. O zero de energia mais uma vez foi tomado com a energia total da configuração

de mínima energia. L representa a a distância entre os eletrodos. Quando L é 9.5 Å a

separação entre as moléculas foi de aproximadamente 3.4 Å, que é da ordem da mínima

distância esperada para complexos de van der Waals, especialmente aqueles envolvendo

anéis aromáticos [21]. No nível de Fermi obtivemos 0.04 G0 para a transmitância.

Para esta configuração com 2 BDTs foi calculada uma energia de ligação de 3.67 eV

por célula unitária. O que reforça a hipótese de que este tipo de estrutura pode

vir a ser obtido dependendo das condições experimentais. Além disto, o fato desta
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Figura 4.13: Painel Superior: Os números (i-iv) representam diferentes estruturas que foram
obtidas para o sistema com 2 BDTs em função da separação entre os eletrodos. Estas estruturas
foram utilizadas nos cálculos de transporte. Os números sobre as Figuras indicam a separação do
eletrodo. Painel Inferior: Energia Total (eV) e força (nN) em função da elongação do fio. A energia
de referência foi escolhida como sendo a energia total da configuração de equilíbrio.

estrutura apresentar uma transmitância uma ordem de grandeza menor do que as das

estruturas apresentadas com um único BDT, indica que ela pode realmente ter um

papel importante no entendimento de medidas extremamente baixas de condutância.

É conhecido da literatura que com os funcionais utilizados até hoje, a DFT erra

na determinação das propridades eletrônicas e estruturais de sistemas fracamente liga-

dos, uma vez que a correlação é tratada de forma aproximada. Pela própria natureza da

interação, uma descrição precisa não deve alterar o fato que este tipo de conformação,

com 2 BDTS, deva apresentar uma condutância bem menor que quando a molécula
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se conecta diretamente aos eletrodos. A força de "ruptura" para este sistema é pe-

quena, aproximadamente 0.05 nN, o que facilitaria, do ponto de vista experimental,

determinar quando este tipo de configuração foi formada na junção molecular.

Finalmente, analisamos uma geometria estável e energeticamente favorável onde

o BDT fica lateralmente inclinado. A Figura 4.14 (painel superior) apresenta estru-

turas representativas da evolução do BDT entre eletrodos de Au. Aumentando a

Figura 4.14: Painel Superior: As letras gregas (α-β) representam diferentes estruturas que foram
obtidas para o sistema com o BDT inclinado, em função da separação entre os eletrodos. Estas estru-
turas foram utilizadas nos cálculos de transporte. Os números sobre as Figuras indicam a separação
entre os eletrodos. Painel Inferior: Energia total (eV) e força (nN) em função da elongação do fio.
A energia de referência foi escolhida como sendo a energia total da configuração de equilíbrio.

separação entre os eletrodos verificamos que a molécula continua ligeiramente incli-

nada. Entretanto, podemos notar que a partir da separação de 11.4 Å (painel β ) um
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átomo de Au começa a ficar ligeiramente acima do plano da superfície e a molécula se

liga somente a este átomo. Aumentando a distância entre os eletrodos este átomo fica

cada vez mais afastado do plano da superfície de Au até que eventualmente a ligação

Au-S se rompe, em aproximadamente L = 16.6 Å (painel η). Os painéis inferiores da

Figura 4.14 apresentam: a energia total e a força, em função da separação entre as

superfícies.

Do gráfico da energia total verificamos um comportamento elástico seguido de

um súbito decréscimo, que ocorre quando a ligação Au-S se rompe. A força para

ruptura neste ponto foi de aproximadamente 2.0 nN. Este valor para força é maior que

o apresentado para os casos anteriores, uma vez que um átomo de Au foi extraído da

superfície de Au. Como nesta situação o átomo de S estava fortemente ligado a um

átomo de Au, a força para ruptura foi maior. O comportamento da força em função

da separação entre os eletrodos também pode ser visto na Figura 4.14. É interessante

notar que para esta configuração do sistema foi possível estirá-lo até uma separação

entre os eletrodos de aproximadamente 16.6 Å que é bem maior que o estiramento

de 12.64 Å obtido quando iniciamos da configuração Brigde-Fcc. Isto se deve à quase

extração de átomos de Au do plano superior e inferior da superfície, que não acontece

nos casos anteriores. Durante este processo, a configuração da molécula não se altera

drasticamente como no caso onde a geometria inicial foi a configuração Brigde-Fcc.

O reflexo pode ser visto no gráfico da condutância (Figura 4.17, curva (incl)) onde a

variação dos valores calculados foi menor.

A Figura 4.15 apresenta uma comparação entre as transmitâncias calculadas

com e sem SIC, para o BDT partindo da geometria lateralment inclinada. Podemos

verificar que, com a inclusão da SIC, houve uma mudança na ordem de grandeza

das transmitâncias calculadas, bem como houve uma mudança no comportamento da

curva que apresenta variações menores, se comparadas com a curva sem SIC, à medida

que a separação entre os eletrodos aumenta.

88



Figura 4.15: Comparação das curvas de transmitância calculadas para o BDT partindo da geometria
lateralmente, inclinada em diferentes separações dos eletrodos, com e sem SIC.

A Figura 4.16 compara a energética do BDT para as diferentes geometrias inici-

ais: perpendicular, deitada e inclinada. Para pequenas separações entre as superfícies

de Au, o BDT prefere ficar em uma conformação Brigde-Fcc "deitada". A partir da

separação de 9.82 Å, a conformação mais estável é a inclinada lateralmente. Todavia,

a diferença energética entre as três conformações é pequena, o que justificaria a difi-

culdade experimental na determinação da geometria da molécula na junção molecular.

A Figura 4.17 apresenta a variação da transmitância em função da separação

entre os eletrodos, sem SIC, para diferentes geometrias iniciais: perpendicular, dei-

tada, 2BDTs e inclinada. Para a curva (perp) onde a molécula fica perpendicular às

superficies de Au, verificamos um aumento na transmitância até a separação de aproxi-

madamente 11.5 Å. Em seguida, ocorre um decréscimo no valor da transmitância. Este
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Figura 4.16: Variação da energia total em função da separação entre os eletrodos para as geometrias:
deitada, inclinada e perpendicular.

aumento seguido por uma diminuição do valor da transmitância está associado com

a variação na posição dos orbitais, principalmente os níveis dos enxofres, com relação

ao nível de Fermi, como já mencionado. Para a curva (deitada), verificamos grandes

variações nos valores calculados da transmitância, reflexo das variações estruturais do

BDT. Para pequenas separações entre os eletrodos ele fica em uma configuração para-

lela às superfícies de Au, enquanto, para maiores separações entre os eletrodos o BDT

fica quase perpendicular. Com respeito a geometria com 2 BDTs, como discutido,

podemos notar que os valores calculados da transmitância são bem menores do que

quando temos uma única molécula acoplada às superfícies de Au. Nesta geometria (2

BDT’s), a transmitância apenas diminui com o aumento da separação entre as super-

fícies, como pode ser visto de forma mais clara no detalhe da Figura. A curva (Incl),
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Figura 4.17: Variação da transmitância em função da separação entre os eletrodos. (perp) representa
a geometria partindo da configuração perpendicular (Fcc), (deitada) partindo da geometria com o
BDT deitado no sítio "Bridge-Fcc", (2 BDT’s) a geometria com 2 BDTs e (Incl) indica a estrutura com
BDT lateralmente inclinado. O gráfico inserido representa uma ampliação da curva de transmitância
com 2 BDTs.

para o BDT lateralmente inclinado, apresenta menores variações dos valores calcu-

lados para transmitância, possivelmente devido à pequena modificação da geometria

molecular, apesar de uma considerável modificação na superfície do Au.

Um ponto que merece ser chamado a atenção é que na região entre 11 e 12

Å, para diferentes geometrias, obtivemos aproximadamente 1G0 para transmitância.

Isto poderia ser um indício de que esta separação entre os eletrodos poderia ser uma

região interessante para trabalhar experimentalmente. Interessante no sentido de que

as medidas feitas nesta região seriam mais reprodutíves, independente dos detalhes da
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goemetria de contato.

Figura 4.18: Variação da transmitância, com SIC, para as geometrias estudadas. O gráfico inserido
representa uma ampliação da curva de transmitância com 2 BDTs.

As curvas de transmitância, com SIC, para as 4 (quatro) configurações estudadas

estão apresentadas na Figura 4.18. Comparando com as curvas apresentadas na Figura

4.17 podemos verificar a alteração na ordem de grandeza das transmitâncias calculadas,

a partir da separação de 8 Å. As transmitâncias calculadas, para a geometria com

2BDTs, são também uma ordem de grandzeza menor. O que reforça a importância

deste tipo de geometria, no entendendimento de medidas de condutância com valores

extremamente baixos.

De um modo geral, verificamos que quando o BDT está entre os eletrodos de Au

diferentes geometrias podem ser obtidas o que torna difícil a reproducibilidde das me-

didas. Energeticamente, para pequenas separações entre os eletrodos o BDT prefere
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ficar "deitado". Entretanto, à medida que a separação aumenta a molécula possui con-

formação mais estável ficando inclinada entre os eletrodos. Nesta geometria, a ruptura

ocorreu em uma ligação Au-S com uma força de aproximadamente 2 nN. Outro ponto

importante, é que esta estrutura onde o BDT fica inclinado pode ser responsável pelos

maiores patamares de condutância, uma vez que a partir desta geometria o estiramento

foi maior. A configuração com 2 BDTs apresentou uma força de ruptura bem menor

(Fmax = 0.05nN) e uma transmitância uma ordem de grandeza abaixo das geometrias

com um BDT conectado entre os eletrodos. Os cálculos de transporte, sem SIC, mos-

traram que pode existir uma separação entre os eletrodos que, independentemente da

geometria, a transmitância muda pouco.

Por fim, a SIC se mostrou bastante importante para este sistema, alterando por

até uma ordem de grandeza, o valor calculado para as transmitâncias. Esta mudanca

se deve ao fato da SIC deslocar os orbitais para menores energias, ou seja, abaixo do

nível de Fermi. Sendo que obtivemos configurações onde a transmitância se encontrava

na ordem de grandeza da medida experimental. Em todos os casos, onde BDT estava

diretamente acoplado às duas superfícies de Au, a ruptura ocorreu na ligação Au-S.

Todavia, segundo as medidas experimentais, a ruptura deveria ocorrer em uma ligação

Au-Au, haja visto que a intensidade da força medida foi de 1.5 nN, em acordo com

prévias medidas para ruptura da ligação Au-Au [103]. O efeito de átomos de Au

adsorvidos na superfície de Au será discutido no Capítulo 5. Este estudo pode dar um

indicativo de quando a ruptura poderia ocorrer em uma ligação Au-Au, bem como se

na presença de átomos de Au adsorvidos na superfície, a molécula prefere se conectar

a estes átomos ou diretamente à superfície.
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Capítulo 5

O efeito de átomos de Au adsorvidos
em uma superfície Au(111) na
condutância do BDT

No Capítulo 4 foi analisada a evolução estrutural do BDT para diferentes geo-

metrias iniciais, comparando-se a energia total, curvas de força e de transmitâncias.

Verificamos que, para todas as situações calculadas, a quebra ocorria numa ligação

Au-S. Entretando, é proposto, do ponto de vista experimental, que a quebra ocorra

numa ligação Au-Au. Como discutido anteriormente, a força de ruptura medida, de

aproximadamente 1.5 nN, é comparável com a força para ruptura da ligação Au-Au

medida por Grandbois et al. [103]. Xiao et al. [69] argumentam que durante o esti-

ramento ocorre a formação de uma pequena cadeia de átomos Au na qual o BDT se

conectaria, conforme ilustrado na Figura 5.1. Com o aumento da separação entre os

Figura 5.1: Representação, segundo Xiao et al., do BDT entre os eletrodos de Au [69].
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eletrodos, a quebra ocorreria em uma ligação desta cadeia de átomos de Au. Alguns

fatores poderiam ser responsáveis pela formação da cadeia, entre eles: a) a medida é

feita à temperatura ambiente, e fatores térmicos não levados em conta nos cálculos do

capítulo anterior, poderiam ser importantes para formação da cadeia; b) a superfície

de Au é rugosa, logo a adsorsão do BDT próximo a terraços ou degraus também pode-

ria levar à formação de cadeias de Au. Este aspecto também não foi considerado, uma

vez que utilizamos uma superfície de Au(111) ideal. Simulações computacionais de

dinâmica molecular também indicaram que uma molécula de tiol, adsorvida próxima

a um degrau, poderia extrair átomos de Au da superfície [104].

Figura 5.2: Representação esquemática das geometrias estudadas, onde o BDT está conectado a
átomos adsorvidos na superfície.

Neste capítulo vamos considerar o efeito de átomos de Au adsorvidos na super-

fície de Au, numa tentativa de verificar o efeito de uma cadeia de átomos de Au na

condutância do BDT. Para este estudo consideramos cinco situações distintas: (i) o

BDT conectado diretamente às duas superfícies (Au-BDT-Au), conforme discutido no

Capítulo anterior; (ii) um átomo de Au adsorvido em uma das superfícies se ligando

ao BDT (Au1-BDT-Au); (iii) dois átomos de Au adsorvidos, um em cada superfície,

se ligando ao BDT (Au1-BDT-Au1); (iv) o BDT se conecta à uma superfície com

dois átomos de Au, e à outra via um átomo adsorvido (Au2-BDT-Au1); e, (v) o BDT

se conecta à superfície inferior com três átomos e à superior com um átomo de Au
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adsorvido (Au3-BDT-Au1). Estas configurações estão apresentadas na Figura 5.2.

A energia livre de Helmholtz (H), dada por

H = Etotal − µAuNAu, (5.1)

foi calculada (T = 0, ou seja, efeitos térmicos não serão levados em consideração) como

uma função da separação entre os eletrodos. Na 5.1 Etotal é a energia total calculada

para os sistemas (i) − (v), NAu representa o número de átomos de Au adosrvidos, e

µAu é o potencial químico do Au. Conforme proposto em [108], onde foi estudada

a variação da condutância em função da quantidade de átomos de Au adorvidos nas

superfícies para as cadeias de alcanos e alquenos, consideramos como um limite inferior

para µAu o valor do potencial químico do "bulk" de Au; µAu = µbulkAu , e tomamos como

limite superior µAu = µadatomAu , a energia de um átomo adsorvido (adatom) na superfície

de Au, ou seja, a diferença de energia da superfície com e sem um átomo adsorvido.

As geometrias, para cada separação, foram consideradas relaxadas quando as forças

residuais eram menores que 0.03 eV/Å. Cada sistema (i) − (v) foi estirado, até a

ruptura, com passos de 0.2 Å.

As evoluções estruturais do BDT entre os eletrodos de Au, para as geometrias

iniciais (ii− v) mostradas na Figura 5.2, são apresentadas nas Figuras 5.3, 5.4, 5.5 e

5.6. A evolução estrutural da geometria inicial (i) foi apresentada no Capítulo 4 na

Figura 4.5. Da evolução estrutural dos sistemas, um ponto importante a ser notado

é que apenas quando o BDT estava conectado a três átomos na superfície inferior

(Au3-BDT-Au1) a quebra ocorreu em uma ligação Au-Au. Em todos os outros casos

a quebra foi em uma ligação Au-S. Outro ponto a ser notado é que, mesmo iniciando

de configurações onde o anel benzênico ficava paralelo às superfícies, evoluindo estru-

turalmente as configurações podemos verificar que a molécula roda e o anel se alinha

ao longo da direção de estiramento.

A Figura 5.7 apresenta a variação da energia livre para todas as geometrias
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Figura 5.3: Estruturas representativas da evolução estrutural do BDT, quando um átomo de Au
adsorvido em uma das superfícies se liga ao BDT.

estudadas (i−v) (Figura 5.2), em função da separação entre os eletrodos, considerando

o limite µAu = µbulkAu . Tomando este limite verificamos que a configuração (Au-BDT-

Au) é a mais favorável energeticamente apenas para pequenas separações entre os

eletrodos. Em aproximadamente 9 Å o sistema passa para a configuração (Au1-BDT-

Au) e, por volta de 12 Å o sistema muda para configuração (Au1-BDT-Au1). Esta

configuração permanece como a mais estável até 16 Å, quando o sistema muda para

configuração (Au2-BDT-Au1) e, por fim, em 19 Å, o sistema fica na conformação

(Au3-BDT-Au1), quando ocorre a ruptura em uma ligação Au-Au.

Considerando o limite µAu = µadatomAu , a Figura 5.8 apresenta variação da energia

livre, em função da separação entre os eletrodos, para as estruturas estudadas. Neste

regime verificamos que a conformação onde o BDT está conectado diretamente às
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Figura 5.4: Estruturas representativas da evolução estrutural, quando dois átomos de Au adsorvidos,
um em cada superfície, se ligam ao BDT.

duas superfícies de Au é energeticamente desfavorável, logo o sistema tem energias

mais baixas para as situações com átomos de Au adsorvidos. A conformação (Au1-

BDT-Au), onde o BDT está conectado diretamente a uma superfície e a um átomo de

Au adsorvido na superfície superior, se mostra como a configuração energeticamente

mais estável para separações entre 7 e 10 Å. Por volta de 11 Å, o sistema é mais

estável se estiver conectado a dois átomos adsorvidos, sendo um na superfície superior

e outro na superfície inferior. A mudança para geometrias com 2 átomos de Au ligados

a uma superfície, e a um átomo na outra superfície, aconteceria por volta de 15 Å e,

finalmente, em 18 Å mais um átomo de Au seria extraído da superfície e a molécula

estaria ligada a três átomos em uma superfície e a um átomo na outra superfície.

A Figura 5.9 apresenta a variação da força em função da separação entre os

eletrodos, quando o BDT se liga a três átomos adsorvidos na superfície inferior e um

99



Figura 5.5: Estruturas representativas da evolução estrutural, quando dois átomos de Au adsorvidos,
dois na superfície inferior e um na superfície superior, se ligam ao BDT.

Figura 5.6: Evolução estrutural do BDT entre eletrodos de Au. Neste caso o BDT se liga a três
átomos adsorvidos na superfície inferior e um átomo na superfície superior.
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Figura 5.7: Energia Livre em função da separação entre os eletrodos, para as estruturas estudadas
(Figura 5.2). O potencial químico foi:µAu = µbulk

Au .

Figura 5.8: Energia livre em função da separação entre os eletrodos, para as estruturas estudadas
(Figura 5.2). O potencial químico foi tomado como:µAu = µadatom

Au .

átomo na superfície superior. Verificamos que a força calculada foi de Fmax = 1.58nN ,

em acordo com o medido por Grandbois et al. [103].
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Figura 5.9: Gráfico da força em função da separação entre os eletrodos, quando o BDT se liga a três
átomos adsorvidos na superfície inferior e a um átomo na superfície superior (Figura 5.6).

A variação da transmitância (sem SIC) em função da separação entre os ele-

trodos, para as geometrias estudadas (i − v), está apresentada na Figura 5.10. Para

pequenas separações (Au-BDT-Au), conforme discutido no Capítulo 4, temos altos

valores de transmitâncias, associados ao forte acoplamento da molécula com as super-

fícies. Aumentando a separação entre os eletrodos a transmitância, sem SIC, cai para

valores em torno de 0.5 G0. A transição para a estrutura (Au1-BDT-Au) não alterou

de forma considerável a faixa de valores para as transmitâncias. Na região entre 10 Å

e 15 Å temos 4 estruturas (Au-BDT-Au, Au1-BDT-Au, Au1-BDT-Au1 e Au2-BDT-

Au1) com uma pequena variação nos valores de transmitância. Logo, torna-se díficil,

somente com os valores de transmitância, determinar qual a possível geometria da

molécula entre os eletrodos. A conformação (Au3-BDT-Au1) apresenta as menores

transmitâncias.

A inclusão da correção de auto-interação mais uma vez alterou os resultados.

A Figura 5.11 apresenta alguns pontos calculados da transmitância, com SIC, em
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Figura 5.10: Variação da transmitância, sem SIC, em função das separação entre os eletrodos, para
as geometrias apresentadas na Figura 5.2. O gráfico em detalhe está associado com a geometria onde
o BDT está conectado a três átomos na superfície inferior e a um átomo na superfície superior.

função da separação entre os eletrodos. Como discutido no Capítulo 4, com a inclusão

Figura 5.11: Variação da transmitância, com SIC, em função das separação entre os eletrodos.
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da SIC para a geometria com o BDT iniciando "deitado", verificamos que para as

pequenas separações entre os eletrodos, ou seja, quando a mólecula está paralela entre

as superfícies, obtivemos transmitâncias da ordem de 1 G0. Deste gráfico também

podemos verificar a exitência de um patamar em torno de 0.1 G0. Este patamar

praticamente não se alterou em função das geometrias, ou seja, a possível extração

de átomos de Au da superfície não alterou drasticamente os valores calculados para

a transmitância. Este resultado, embora uma ordem de grandeza acima da medida

experimental de 0.011 G0 [69], mostra a importância da inclusão da SIC nos cálculos

de transporte deste sistema.

Portanto, baseado na Figura 5.8 podemos concluir que a adsorção do BDT deve

ser preferencialmente à átomos adsorvidos na superfície de Au. A quebra da ligação

Au-Au deve ocorrer se for obtida uma configuração onde a molécula fique conectada a

três átomos em uma das superfìcies. Os cálculos de transporte com a inclusão da SIC,

indicaram a existência de um patamar. Como verificamos (Figura 5.11) a existência

de um patamar, por volta de 0.1 G0, comum para as configurações, podemos concluir

que diferentes estruturas da superfície poderiam estar associadas a um mesmo valor

de condutância.
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Capítulo 6

A Molécula [y(tpy − SH)2]
x

A motivação principal para este trabalho foi o estudo realizado por Park et

al. [32], onde eles examinaram duas moléculas contendo átomos de Co conectados a

ligantes tipo terpiridinil de diferentes tamanhos, e verificaram que este tipo de sistema

poderia ser utilizado como transistor. As duas moléculas que eles estudaram ([Co(tpy−

(CH2)5 − SH)2]2+ e [Co(tpy − SH)2]2+) estão apresentadas de forma esquemática na

Figura 6.1 (retirada do artigo original). Nesta figura também verificamos em (b)

o voltamograma cíclico para a molécula [Co(tpy − SH)2]2+ e em (c) a curva I(V)

obtida para a molécula [Co(tpy − (CH2)5 − SH)2]2+, bem como, um esquema do

dispositivo composto por esta molécula. Na molécula "mais longa", o acoplamento

entre o metal de transição e o eletrodo é fraco. Os ligantes formam uma barreira

de tunelamento entre o contato e o metal de transição. O dispositivo desta forma

apresenta um bloqueio Coulombiano no regime de baixas voltagens. Na molécula

"mais curta", há um maior acoplamento entre o íon e o eletrodo sendo que desta forma

eles observaram um aumento da condutância no regime de baixas voltagens associando

este fato ao efeito Kondo. O efeito Kondo pode ser entendido como a formação de um

estado ligado entre um spin localizado, provenientes do metal de transição, e elétrons

de condução que estariam associados aos eletrodos de Au.
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Como o entendimento da estrutura molecular é um importante passo inicial na

determinação das propriedades de transporte do sistema, neste capítulo apresentare-

mos alguns resultados das propriedades estruturais e eletrônicas obtidas para a molé-

cula [y(tpy − SH)2]x, onde y representa um metal de transição (Co, Fe ou Ni), x está

associado ao estado de carga (0, +, 2+ e 3+) e tpy-SH indica 4-(mercapto)-2,2:6,2-

terpyridinyl.

Figura 6.1: a) Estruturas das moléculas: [Co(tpy − (CH2)5 − SH)2]2+ onde tpy − (CH2)5 − SH) é
4’-(5-mercaptopentyl)-2,2’:6’2-terpyridinyl e [Co(tpy− SH)2]2+ onde tpy− SH indica 4-(mercapto)-
2,2:6,2-terpyridinyl. b) Voltamograma ciclico da molécula [Co(tpy−SH)2]2+, mostrando a transição
Co2+/Co3+ e c) Curva I-V da molécula [Co(tpy − (CH2)5 − SH)2]2+ para diferentes voltagens
(Vg) [32].

A etapa inicial deste trabalho foi um estudo sistemático dos constituintes deste

sistema: a molécula de piridina, a molécula mercapto-terpiridinil (tpy-SH), bem como

o átomo de Co ligado a molécula tpy-SH neutra, como é apresentado no Apêndice

E. Iniciaremos apresentando os resultados obtidos para o Co conectado aos ligantes

tpy-SH. Em seguida, discutiremos à respeito dos outros metais de transição: Fe e Ni.

O átomo de Co isolado, que tem 27 elétrons, para a camada de valência apre-
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senta a distribuição: (3d7 4s2). Os elétrons, em particular os dos níveis d, podem ser

desdobrados dependendo do campo cristalino no qual o átomo está imerso. O desdo-

bramento dos níveis d para diferentes grupos pontuais de simetria pode ser visualisado

na Figura 6.2.

Figura 6.2: Representação esquemática do desdobramento dos orbitais d em diferentes grupos pon-
tuais de simetria.

A molécula é constituída basicamente por um metal de transição conectado à

ligantes do tipo polipiridil. Uma representação esquemática para a molécula [y(tpy −

SH)2]x é apresentada na Figura 6.3. Um arranjo octaédrico regular, simetria Oh,

poderia ser esperado para este tipo de sistema, uma vez que os ligantes são idênticos.

Neste grupo pontual de simetria os orbitais d do Co deveriam ser desdobrados em

eg e t2g. Entretanto, estes ligantes tipo polipiridil acoplados a um cátion dn, onde n

está associado ao número de elétrons do cátion, levam a uma geometria octaédrica

distorcida [109]. Nesta geometria o sistema fica numa simetria D2d. Dependendo do

cátion, uma adicional distorção pode ocorrer levando o sistema a uma simetria C2v.

Podemos verificar, na Figura 6.4 e Tabela 6.1, o ambiente quase octaédrico no qual

o Co se insere, e que representa a estrutura local do Co entre os átomos de N na

molécula.
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Figura 6.3: Representação esquemática da molécula [y(tpy − SH)2]x.

Figura 6.4: Representação da estrutura local ao redor dos átomos de N na molécula [Co(tpy−SH)2].
N1, N2 e N3 pertencem a um dos ligantes tpy − SH, enquanto N4, N5 e N6 pertencem ao outro.

A Tabela 6.1 apresenta os comprimentos das ligações (em Å) do Co com seus

primeiros vizinhos, os átomos de N da Figura 6.4 para os diversos estados de carga (0,
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+, 2+ e 3+). Os spins da molécula (S), para cada estado de carga, obtidos via diferença

do número total de elétrons para cada canal de spin, também são apresentados 1. Da

Tabela 6.1 verificamos que as ligações Co-N1 são menores que as ligações Co-N4, para

os estados de carga 0, + e 2+. Verificamos que, para os estados de carga (0, +, 2+) as

ligações: N1-Co-N4, N2-Co-N3 e N5-Co-N6 têm comprimentos de ligações distintos, o

que caracteriza o quase octaedro no qual o átomo de Co está imerso. Como N1-Co-N4

< N2-Co-N3 < N5-Co-N6 o octaedro é alongado ao longo do eixo que passa por N5 e

N6. O fato das ligações N1-Co-N4 serem as menores é devido à estrutura rígida dos

ligantes. Esta "compressão"ao longo do eixo que passa por N1 e N4 seria consistente

com a simetria D2d. Entretanto, as maiores distâncias ao longo do eixo que passa por

N5 e N6, seriam fruto de uma distorção adicional [109]. A distorção visa diminuir a

repulsão eletrônica entre os elétrons pertencente aos ligantes e os elétrons do metal de

transição. Como conseqüência a distorção reduz a simetria local do sistema. Desta

forma, a molécula [Co(tpy − SH)2] nos estados de carga (0, +, 2+) tem simetria C2v.

Tabela 6.1: Comprimentos das ligações Co-N (em Å) e spin (S) para a molécula [Co(tpy − SH)2]x,
nos estados de carga (x = 0,+, 2 + e3+). Os índices dos nitrogênios são mostrados na Figura 6.4.

Ligações 0 (S = 3/2) + (S = 1) 2+ (S = 1/2) 3+ (S = 0)

Co-N1 1.847 1.847 1.851 1.871

Co-N2 1.971 1.973 1.981 1.973

Co-N3 1.971 1.973 1.981 1.974

Co-N4 1.908 1.909 1.921 1.870

Co-N5 2.165 2.163 2.178 1.968

Co-N6 2.166 2.167 2.176 1.968

1O que na realidade é obtido é o valor de Sz total. Desta forma não há garantia que não exista
alguma contaminação de spin nos resultados.
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As distâncias das ligações Co-N4 e Co-N5, para a molécula [Co(tpy − SH)2] no

estado de carga +, de 1.909 Å e 2.163 Å, respectivamente, estão em bom acordo com

as distâncias de ligação calculadas por Budzelaar et al. [110] de 1.990 Å e 2.145 Å.

Budzelaar et al. estudaram uma série de complexos (MLx+
2 , onde (M=Mn-Zn, L= 2,6-

bis(iminomethyl)piridina), onde o metal de transição fica em um ambiente semelhante

ao da molécula [y(tpy−SH)2]x. As distâncias calculadas das ligações Co-N4 e Co-N5

de 1.921 Å e 2.178 Å, para o estado de carga 2+, estão em bom acordo com as obtidas

por Yan et al. [111] de 1.849 Å e 2.168 Å para um complexo onde o arranjo local

que contém o Co é similar, bem como com os resultados calculados por Budzelaar et

al. [110] de 1,953 Åe 2.235 Å, respectivamente. As ligações (Co-N2 e Co-N3) e (Co-N5

e Co-N6) apresentam distâncias de ligações semelhantes entre cada par.

Para o estado de carga 3+ os resultados apontam que as ligações (N1-Co-N4),

apresentam comprimentos de ligações semelhantes. Estas distâncias de ligações são as

menores, como discutido, devido a uma compressão proveniente do acoplamente entre

os ligantes. Os pares de ligações (N2-Co-N3) e (N5-Co-N6) apresentam comprimentos

de ligações semelhantes. O alongamento dos comprimentos das ligações nos eixos

perpendiculares ao eixo que passa por N1 e N4 não é mais observado. Portanto, a

molécula [Co(tpy − SH)2]3+ deve pertencer ao grupo pontual de simetria D2d. As

distâncias das ligações Co-N4 de 1.870 Å e Co-N5 de 1.968 Å, para o estado de carga

3+, também estão em acordo com o calculado por Yan et al. [111] de 1.814 e 1.990 Å,

respectivamente.

A energia necessária para separar a molécula [Co(tpy−SH)2]x, onde x representa

os estados de carga (0, +, 2+ e 3+), em Co(tpy − SH)x + tpy-SH, foram calculadas,

e são apresentadas na Tabela 6.2. O erro de superposição de funções base (BSSE) foi

corrigido pelo método de counterpoise [112] conforme apresentado no Apêndice A. O

resultado obtido evidencia forte acoplamento, independente do estado de carga.

A magnetização local (m(~r) = ρ↑(~r)− ρ↓(~r)), obtida via diferença da densidade
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Tabela 6.2: Energia para separar a molécula [Co(tpy − SH)2]x em Co(tpy − SH)x + tpy-SH em
diferentes estados de carga ( x = 0, +, 2+ e 3+).

Est. carg. Elig (eV)

0 1.92

+ 2.50

2+ 5.93

3+ 9.12

de carga "up" e "down" é apresentada para os distintos estados de carga na Figura

6.5. Podemos verificar que para a molécula neutra a magnetização local apresenta

grande contribuição dos ligantes. Para o estado de carga +, a m(~r) tem um caráter

um pouco mais localizado, sendo que o Co e os átomos ao seu redor fornecem a maior

contribuição. No estado de carga 2+ a magnetização apresenta um caráter bastante

localizado no Co com uma influência de N5 e N6. Finalmente, para o estado de carga

3+ nao é verificada magnetização local na molécula.

A Tabela 6.3 apresenta os spins, a carga no átomo de cobalto, via análise popu-

lacional de Mulliken, bem como a diferença de energia total (∆E) entre as diferentes

configurações mais estáveis para os distintos estados de spin, para cada estado de

carga. Obtivemos, como estado fundamental, as configurações de spin S = 3/2, 1, 1/2

e 0 para os estados de carga 0, +, 2+ e 3+, respectivamente. Nos estados de carga 0,

+ e 2+ o átomo de cobalto apresenta uma configuração com Seff = 1/2, ou seja, baixo

spin. O Seff foi obtido via análise da população de Mulliken no átomo de Co para

os diferentes canais de spin, "up"e "down", respectivamente. Esta configuração (Seff

= 1/2) para o átomo de cobalto indica que o campo cristalino exercido pelos ligantes

(tpy-SH) sobre o metal de transição é forte. Para a molécula no estado de carga 3+

(S = 0), obtivemos um estado com Seff = 0 para o átomo de cobalto, ou seja, nova-
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Figura 6.5: Magnetização local da molécula [Co(tpy − SH)2] nos estados de carga 0, +, 2+ e 3+ .

mente uma configuração de baixo spin. As diferenças de energia total calculadas entre

as configurações de spin (3/2 e 1/2), para o estado de carga 0, e (1 e 0) para o estado de

carga + foram iguais a 0.02 eV. Esta diferença é pequena uma vez que envolve elétrons

que estão delocalizados nos ligantes, como pode ser verificado nas Figuras 6.6 e 6.7.

Para os estados 2+ e 3+ as diferenças de energia calculadas entre os estados de alto e

baixo spin para o átomo de Co foram de 0.78 e 0.82 eV. A diferença na energia total

entre as configurações, agora, é maior porque depende dos elétrons situados no metal

de transição. Os orbitais de fronteira para a conformação mais estável da molécula

[Co(tpy − SH)2], nos estados de carga (2+ e 3+), são apresentados nas Figuras 6.8 e

6.9

Park et al. [32], examinaram a possibilidade da criação de um transistor com-

posto por um único átomo, onde o transporte eletrônico seria realizado por meio de

uma mudança no estado de carga do Co de 2+ com S = 1/2 para 3+ com estado

fundamental apresentando S = 0. Uma das observações feitas quando mediam a con-
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Tabela 6.3: Análise da população de Mulliken para o átomo de Co, bem como o spin (S) da molécula
[Co(tpy − SH)2]x e a diferenca de energia total (∆E), em eV, entre as conformações com diferentes
S, para um dado estado de carga.

S (Mulliken Pop. Co) ∆E (eV)

up down up-down

[Co(tpy − SH)2] 3/2 4.9 3.9 1.0

[Co(tpy − SH)2] 1/2 4.9 3.9 1.0 0.02

[Co(tpy − SH)2]+ 1 4.9 3.9 1.0

[Co(tpy − SH)2]+ 0 4.9 3.9 1.0 0.02

[Co(tpy − SH)2]2+ 1/2 4.9 3.9 1.0

[Co(tpy − SH)2]2+ 3/2 5.5 2.9 2.6 0.78

[Co(tpy − SH)2]3+ 0 4.4 4.4 0.0

[Co(tpy − SH)2]3+ 1/2 4.7 4.0 0.7 0.82

dutância diferencial ∂I/∂V foi à existência de um pico associado ao efeito Kondo.

Segundo Park et al. [32], a observação do efeito Kondo é consistente com a identifi-

cação de S = 1/2 para o Co2+. O efeito Kondo, como mencionado, tem um papel

importante para este tipo de dispositivo porque ele aumenta a condutância no regime

de baixas tensões aplicadas.

Embora estejamos tratando da molécula isolada e em fase gasosa, os resultados

obtidos, para os estados de carga 2+ (S = 1/2) e 3+ (S = 0) na molécula [Co(tpy −

SH)2], concordam com os resultados experimentais obtidos por Park et al. [32]. E em

um primeiro momento, a constatação da existência de um spin localizado na molécula

[Co(tpy−SH)2]2+ poderia ser um indicativo da existência do efeito Kondo. Como foi

verificado na Tabela 6.1, o Co fica num ambiente quase octaédrico, e essa configuração

113



Figura 6.6: Representação dos orbitais moleculares próximos ao HOMO da molécula [Co(tpy−SH)2]
neutra.

Figura 6.7: Representação dos orbitais moleculares próximos ao HOMO da molécula [Co(tpy−SH)2]
no estado de carga +.
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Figura 6.8: Representação dos orbitais moleculares próximos ao HOMO da molécula [Co(tpy−SH)2]
no estado de carga 2+.

Figura 6.9: Representação dos orbitais moleculares próximos ao HOMO da molécula [Co(tpy−SH)2]
no estados de carga 3+.

estrutural está refletida na estrutura eletrônica da molécula. A distribuição dos níveis

eletrônicos para a região próxima ao HOMO, que é o orbital ocupado de mais alta
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energia, pode ser visualizada para a molécula [Co(tpy − SH)2] nos estados de carga

(0, +, 2+ e 3+) nas Figuras 6.10, 6.11, 6.12 e 6.13.

Figura 6.10: Representação esquemática dos níveis eletrônicos próximos ao HOMO da molécula
[Co(tpy − SH)2] neutra.

Figura 6.11: Representação esquemática dos níveis eletrônicos próximos ao HOMO da molécula
[Co(tpy − SH)2]+. A seta larga, horizontal, indica o orbital do qual um elétron da configuração
[Co(tpy − SH)2] foi removido.
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Figura 6.12: Representação esquemática dos níveis eletrônicos próximos ao HOMO da molécula
[Co(tpy − SH)2]2+. A seta larga, horizontal, indica o orbital do qual um elétron da configuração
[Co(tpy − SH)2]+ foi removido.

Figura 6.13: Representação esquemática dos níveis eletrônicos próximos ao HOMO da molécula
[Co(tpy − SH)2]3+. A seta larga, horizontal, indica o orbital do qual um elétron da configuração
[Co(tpy − SH)2]2+ foi removido.

Para o caso da molécula neutra (S = 3/2), Figura 6.10, ocorre uma quebra de

simetria local em torno do Co, como discutido. Logo, os níveis t2g e eg são desdobrados.
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Os níveis com caráter bastante forte dos orbitais d do Co estão separados em um

grupo de 3 orbitais, cujo caráter é de níveis t2g, e outro de dois orbitais (onde somente

um deles, que está ocupado, é mostrado) com caráter eg, associados a uma simetria

octraédrica. Essa quebra de degenerescência é consistente com a simetria C2v, embora

na Figuras 6.10, 6.11 e 6.12 tenhamos, por simplicidade, utilizado a notação do grupo

Oh para os níveis tipo d do Co. Situações semelhantes ocorrem para os estados + e

2+. Ambos estados de carga têm configurações que pertencem ao grupo C2v. Para

estes estados, como pode ser visualizado de forma esquemática nas Figuras 6.11 e 6.12,

elétrons dos ligantes são removidos de forma a obtermos as conformações com S = 1

e S = 1/2 respectivamente.

Na configuração obtida para a molécula no estado de carga 3+, com S = 0, um

elétron do orbital tipo d com caráter eg do Co é removido. Os elétrons com caráter

tipo t2g estão dispostos em dois grupos, sendo que dois níveis são degenerados, con-

forme pode ser visto na Figura 6.13. Nesta configuração, embora novamente tenhamos

utilizado a notação do grupo Oh, a molécula pertence ao grupo de simetria D2d.

Conforme verificado nos esquemas de níveis para os distintos estados de carga,

apenas os elétrons tipo d do Co foram apresentados uma vez que os elétrons tipo s do

Co ficam delocalizados por todo o sistema.

De forma a verificar a influência da simetria entre as ligações Co-N1 e Co-N4

na estrutura eletrônica, estudamos a molécula [Co(tpy − SH)2] neutra, que pertence

à simetria C2v, variando a posição do átomo de Co ao longo da linha que liga os

átomos N1 e N4. Mantivemos a posição do Co fixa em 3 posições distintas: 1) posição

calculada de mínima energia (próxima de N1); 2) posição simétrica (Co-N1 = Co-N4);

e 3) aproximando o Co ao N4. O átomo de Co, o N1 e o N4 foram mantidos fixos,

equanto os outros átomos foram permitidos relaxarem. A configuração mais estável

para este estado de carga (neutro) é quando existe uma distorção entre as ligações

Co-N1 e Co-N4. A situação mais desfavorável energeticamente foi quando Co-N1 e
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Co-N4 são iguais. Nesta configuração, simétrica, obtivemos níveis do Co degenerados

correspondendo a uma simetriaD2d, como no estado de carga 3+. A barreira de energia

para o Co passar de uma configuração próxima ao N1 para uma configuração próxima

ao N4 é de 0.05 eV e, embora seja pequena, devemos lembrar que os experimentos

realizados por Park et al. [32] são feitos à temperaturas de aproximadamente 1.5 K

(energia térmica 9.35 x 10−5 eV). Nossos resultados sugerem que um modo vibracional

associado ao movimento do Co pode ser importante para as propriedades de transporte

da molécula.

A substituição do Co por outro metal de transição provoca alterações nas pro-

priedades eletrônicas e estruturais da molécula. Estas alterações podem atenuar ou

acentuar a capacidade desta molécula ser utilizada como dispositivo eletrônico. Os áto-

mos de Fe e Ni isolados apresentam, na camada de valência, as configurações 3d6 4s2

e 3d8 4s2, respectivamente. Da mesma forma que para o átomo de Co os níveis des-

tes átomos podem se desdobrar de diferentes formas. Apresentamos, a seguir, alguns

resultados para os átomos de Fe e de Ni acoplados aos ligantes tpy-SH.

As Tabelas 6.4 e 6.5 apresentam as distâncias de ligação (Å) de equilíbrio quando

um átomo de Fe ou Ni são conectados aos ligantes, tpy-SH, em diferentes estados de

carga (0, 2+ e 3+). Vale salientar, que do ponto de vista experimental estes sistemas

moleculares, com Co, Fe e Ni, são obtidos em determinados estados de carga. Para

o Fe e o Ni acoplados aos ligantes tpy-SH estudamos os estados de carga 2+ e 3+

que são os estados de carga obtidos experimentalmente, bem como o estado de carga

neutro, para um comparação com o que já havíamos estudado para o Co. O spin (S),

na verdade a componente Sz, foi obtida pela diferença do número de elétrons "up" e

"down"(Nup −Ndown), para cada estado de carga, também é apresentado nas Tabelas

6.4 e 6.5. A notação utilizada nas Tabelas 6.4 e 6.5 é a mesma adotada para o Co.

N1, N2 e N3 pertencem a um ligante, enquanto N4, N5 e N6 pertencem ao outro

ligante como foi apresentado na Figura 6.4. Verificamos das Tabelas6.4 e 6.5 que não
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existe uma distorção considerável entre as ligações (Fe-N1 e Fe-N4) e (Ni-N1 e Ni-N4)

para os estados de carga 0 e 2+ tal qual existia para o Co. Entretanto, da mesma

forma que para o Co estas ligações apresentam os menores comprimentos. Outro

ponto importante é que as ligações (N2-Fe-N3 e N4-Fe-N5), bem como (N2-Ni-N3)

e (N4-Ni-N5) apresentam, para cada estado de carga, aproximadamente as mesmas

distâncias de ligações. Os elongamentos perpendiculares ao eixo que corta N1 e N4

não são verificados, Isto implica em uma simetria D2d que leva a níveis degenerados

para o Fe e o Ni tal qual obtido, anteriormente, para o estado 3+ do Co.

Tabela 6.4: Distâncias das ligações Fe-N (em Å) para a molécula [Fe(tpy − SH)2] nos estados
de carga (0, 2+ e 3+). Os spins (S) obtidos para cada estado de carga (0, 2+ e 3+) também são
apresentados.

Ligações 0 (S = 1) 2+ (S = 0) 3+ (S = 1/2 )

Fe-N1 1.884 1.884 1.889

Fe-N2 1.964 1.970 1.989

Fe-N3 1.965 1.970 1.989

Fe-N4 1.884 1.883 1.889

Fe-N5 1.964 1.969 1.989

Fe-N6 1.966 1.970 1.988

As distâncias das ligações Fe-N4 e Fe-N5 de 1.883 Å e 1.969 Å, respectivamente,

bem como Ni-N4 e Ni-N5 de 2.099 Å e 2.115 Å, respectivamente, para o estado de

carga 2+, estão em boa concordância com os resultados calculados por Budzelaar et

al. [110] de 1.868 Å e 1.987 Å, para os complexos com Fe2+ e 2.025 Å e 2.163 Å para

os complexos com Ni2+, respectivamente.

A Figura 6.14 apresenta a magnetização local para a molécula [Fe(tpy − SH)2]

nos estados de carga (0, 2+ e 3+). Para a molécula no estado de carga neutro,
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Tabela 6.5: Distâncias das ligações (em Å) entre o átomo de Ni e os átomos de N para diferentes
estados de carga (0, 2+ e 3+). O spin (S) de cada estado de carga támbem é apresentado.

Ligações 0 (S = 2) 2+ (S = 1) 3+ (S = 1/2)

Ni-N1 1.988 1.989 1.866

Ni-N2 2.107 2.114 2.071

Ni-N3 2.112 2.118 2.069

Ni-N4 1.989 1.991 1.865

Ni-N5 2.107 2.115 2.071

Ni-N6 2.111 2.117 2.070

Figura 6.14: Magnetização liquída na molécula [Fe(tpy − SH)2] nos estados de carga 0, 2+ e 3+.

verificamos que m(~r) tem uma grande contribuição dos ligantes semelhante ao que

obtivemos para a moécula [Co(tpy − SH)2] neutra. No estado de carga 2+ a molé-

cula não apresenta magnetização local, semelhante ao que obtivemos para a molécula

[Co(tpy − SH)2] no estado de carga 3+. O estado de carga 3+ para a molécula

[Fe(tpy − SH)2] apresenta uma magnetização local principalmente no Fe mas com

uma influência dos átomos de S.

Para a molécula [Fe(tpy − SH)2], no estado neutro, grupo D2d, podemos veri-
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ficar na Figura 6.15 que existem dois níveis ocupados, os de energia mais alta, por

elétrons pertencentes aos ligantes, o que confere à molécula uma configuração de mais

baixa energia com S = 1. A Figura 6.16 apresenta os orbitais moleculares próximos ao

Figura 6.15: Representação esquemática dos níveis eletrônicos próximos ao HOMO da molécula
[Fe(tpy − SH)2].

HOMO da molécula [Fe(tpy− SH)2] neutra. Os orbitais tipo d do Fe estão dispostos

em dois níveis degenerados e um outro nível não-degenerado um pouco abaixo. Ana-

logamente ao Co, o Fe fica numa configuração de baixo spin devido ao forte campo

cristalino. Isto acontece independentemente do estado de carga.

Para a conformação molecular no estado de carga 2+ (S = 0), o HOMO é

composto por elétrons tipo d t2g do Fe (utilizando a notação do grupo Oh), indicando

que os elétrons pertencentes aos ligantes foram removidos do sistema (Figura 6.17).

Os orbitais mais altos ocupados, bem como os mais baixos desocupados (LUMO,

LUMO+1 e LUMO+2) são apresentados na Figura 6.18

A molécula [Fe(tpy − SH)2] no estado de carga 3+, apresenta S = 1/2. A

representação esquemática dos níveis eletrônicos próximos ao HOMO, é apresentada

na Figura 6.19. Mais uma vez, os orbitais tipo d do Fe estão dispostos em grupos,
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Figura 6.16: Orbitais moleculares: HOMO-2, HOMO-1, HOMO, LUMO, LUMO+1, LUMO+2 da
molécula [Fe(tpy − SH)2] neutra.

Figura 6.17: Representação esquemática dos níveis eletrônicos próximos ao HOMO da molécula
[Fe(tpy − SH)2]2+.

sendo que cada grupo é constituído por dois níveis quase-degenerados 2 e um outro

2Como utiliza-se uma temperatura eletrônica de 50 meV para efeitos de convergência numérica,
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Figura 6.18: Representação dos orbitais moleculares próximos ao HOMO da molécula [Fe(tpy −
SH)2] no estado de carga 2+.

nível não-degenerado um pouco abaixo. Os orbitais moleculares associados ao HOMO-

2, HOMO-1, HOMO, LUMO,LUMO+1 e LUMO+2 podem ser visualizados na Figura

6.20. Podemos verificar que os orbitais mais altos ocupados tem caráter predominante

do metal Fe. O HOMO e o HOMO-2 também têm uma contribuição dos átomos de

S. O LUMO, LUMO+1 e o LUMO+2 estão delocalizados por toda molécula. Como

pode ser verificado no esquema de níveis 6.19 no HOMO existe um orbital desocupado.

Este orbital nao foi considerado como LUMO na Figura 6.20. O LUMO na Figura

6.20 foi tomado como sendo o orbital imediatamente acima em energia.

É interessante notar que no caso do Fe a mudança no estado de carga não alterou

a simetria dos níveis. Em todos os casos a molécula apresenta uma simetria que pode

ser associada ao grupo D2d. Ao contrário do Co, o Fe para o estado de carga 2+ não

isso resulta em uma ocupação fracionária em níveis que estão muito próximos energeticamente. Nesse
caso em particular, com níveis quase-degenerados, as ocupações são semelhantes nos dois orbitais, e
como conseqüência o sistema não distorce para a simetria C2v.
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Figura 6.19: Representação esquemática dos níveis eletrônicos próximos ao HOMO da molécula
[Fe(tpy − SH)2]3+.

Figura 6.20: Representação dos orbitais moleculares próximos ao HOMO da molécula [Fe(tpy −
SH)2] no estado de carga 3+.

apresenta um elétron desemparelhado com característica tipo eg. Como obtivemos

S = 0 para o estado de carga 2+, não deveria ser verificada a existência do efeito
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Kondo neste caso.

As energias (Elig) calculadas, sem BSSE, para separar as moléculas [Ni(tpy −

SH)2]x e [Fe(tpy − SH)2]x em Fe,Ni(tpy − SH)x + (tpy − SH), são apresentadas

na Tabela 6.6. Verificamos que o acoplamento com o Fe é maior que o acoplamento

com o Ni, em todos os estados de carga, embora, os dois sistemas sejam fortemente

acoplados.

Tabela 6.6: Energias (Elig) (eV) para separar as moléculas [Ni(tpy−SH)2]x e [Fe(tpy−SH)2]x em
m(tpy−SH)x + (tpy−SH), onde x representa os estados de carga (0, 2+ e 3+) e m está asscociado
com os metais de transição Fe e Ni.

Moléculas Elig (eV)

[Fe(tpy − SH)2] 3.16

[Fe(tpy − SH)2]2+ 6.31

[Fe(tpy − SH)2]3+ 8.43

[Ni(tpy − SH)2] 1.25

[Ni(tpy − SH)2]2+ 4.71

[Ni(tpy − SH)2]3+ 7.81

As moléculas [Ni(tpy − SH)2]x, onde x, como anteriomente mencionado, re-

presenta os estados de carga 0, 2+ e 3+, pertencem ao grupo de simetria D2d. A

magnetização local m(~r) para a molécula [Ni(tpy−SH)2]x nos estados de carga 0, 2+

e 3+ é apresentada na Figura 6.21.

Para a molécula [Ni(tpy − SH)2] neutra, o estado fundamental tem S = 2. A

representação esquemática dos níveis próximos ao HOMO pode ser visualizada na Fi-

gura 6.22. Podemos verificar que dois elétrons que contribuem para o spin da molécula

pertencem aos ligantes e os outros dois elétrons estão associados ao metal de transição.

A Figura 6.23 apresenta os orbitais moleculares (HOMO, HOMO-1, HOMO-2, LUMO,
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Figura 6.21: Magnetização da molécula [Ni(tpy − SH)2] no estados de carga 0, 2+ e 3+.

LUMO+1 e LUMO+2). O HOMO é delocalizado nos ligantes enquanto o HOMO-1 e

HOMO-2 têm um caráter mais localizado. Os orbitais LUMO, LUMO+1 e LUMO+2

têm maiores contribuições dos ligantes.

Figura 6.22: Representação esquemática dos níveis eletrônicos próximos ao HOMO da molécula
[Ni(tpy − SH)2].

Para os estados de carga 2+ e 3+, da molécula [Ni(tpy−SH)2], obtivemos S = 1
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Figura 6.23: Orbitais moleculares HOMO, HOMO-1, HOMO-2, LUMO, LUMO+1 e LUMO+2 da
molécula [Ni(tpy − SH)2] neutra.

e S = 1/2, respectivamente. As representações esquemáticas dos níveis próximos ao

HOMO podem ser visualizadas nas Figuras 6.24 e 6.26. A molécula [Ni(tpy−SH)2]2+

apresenta dois elétrons desemparelhados tipo eg (Figura 6.24). A representação esque-

mática dos níveis próximos ao HOMO pode ser visualizada na Figura 6.24. Os orbitais

moleculares HOMO-2, HOMO-1, HOMO têm maiores contribuções do metal de tran-

sição, enquanto o LUMO, LUMO+1 e LUMO+2 têm maiores contribuições de átomos

dos ligantes, como pode ser observado na Figura 6.25.

No estado de carga 3+ a molécula apresenta apenas um elétron desemparelhado,

como pode ser observado na representação esquemática (Figura 6.26). Os orbitais

moleculares próximos ao HOMO podem ser visualizados na Figura 6.27. Desta forma

podemos, a príncipio, pressupor a existência do efeito Kondo para os estados 2+ e 3+

da molécula [Ni(tpy − SH)2].

De um modo geral, verificamos que o efeito do acoplamento dos ligantes com o
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Figura 6.24: Representação esquemática dos níveis eletrônicos próximos ao HOMO da molécula
[Ni(tpy − SH)2]2+.

Figura 6.25: Orbitais moleculares HOMO, HOMO-1, HOMO-2, LUMO, LUMO+1 e LUMO+2 da
molécula [Ni(tpy − SH)2]2+ .
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Figura 6.26: Representação esquemática dos níveis eletrônicos próximos ao HOMO da molécula
[Ni(tpy − SH)2]3+.

Figura 6.27: Orbitais moleculares HOMO, HOMO-1, HOMO-2, LUMO, LUMO+1 e LUMO+2 da
molécula [Ni(tpy − SH)2]3+.
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metal de transição leva a uma redução na simetria Oh → D2d. Tomemos como exemplo

a molécula [Co(tpy−SH)2] neutra. Para que o sistema ficasse na simetria Oh, ou seja,

não distorcesse, todas as distâncias Co-N deveriam ser as mesmas. Considerando a

geometria dos ligantes isso só é possível quando as ligações Co-N (Figura 6.4) forem de

aproximadamente 2.4 Å. Nesta distância o Co se liga pouco aos nitrogênios o que torna

esta configuração energeticamente desfavorável. O que ocorre é uma aproximação entre

o metal de transição (MT) e os átomos de nitrogênio (No caso do Co as distâncias de

ligação ficam entre 1.847 e 1.971 Å) de forma que o acoplamento seja maior, resultando

em uma diferença nos tamanhos das ligações MT-N, com a conseqüente redução da

simetria local em torno do MT. Dependendo do metal de transição e do seu estado

de carga uma distorção adicional, visando uma dimuição na repulsão eletrônica entre

os elétrons dos ligantes e do MT, leva a uma redução na simetria D2d → C2v. Em

todos os casos, os metais de transição (Co, Fe e Ni) foram preditos estarem em baixo

spin. Os ligantes estão fortemente conectados aos metais de transição. A constatação

da existência de elétrons desemparelhados localizados nos metais de transição, com

spin total não nulo para: [Co(tpy − SH)2]2+, [Fe(tpy − SH)2]3+, [Ni(tpy − SH)2]2+

e [Ni(tpy − SH)2]3+ seria um indicativo da exitência de efeito Kondo.

A correção de auto-interação (SIC), conforme discutido anteriomente, é impor-

tante, sobretudo, para sistemas com estados localizados. Como as moléculas estudadas

neste Capítulo são compostas por metais de transição (Co, Fe e Ni) a SIC é importante,

sobretudo, para uma descrição mais precisa do espectro, ou seja, o posicionamento dos

níveis moleculares e as diferenças de energias entre eles. A SIC foi recentemente im-

plementada no SIESTA pelo estudante de doutoramento do grupo Matheus P. Lima, e

será aplicada, entre outros sistemas, a estas moléculas. Na Tabela 6.7 podemos ter uma

idéia do efeito da SIC nos orbitais d do Co2+, Fe2+ e Ni2+ isolados. Podemos verificar

que o desdobramento causado pela interação de troca, aumenta do Ni → Co → Fe.

Esta seqüência não é alterada pela SIC, entretanto, a magnitude do desdobramento é.
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Tabela 6.7: Desdobramentos (∆ε = εd↑ − εd↓) dos orbitais d (em eV) dos átomos Co2+, Fe2+ e
Ni2+ isolados.

átomos ∆εGGA ∆εSIC−GGA ∆εSIC−GGA - ∆εGGA

Co2+ 3.0 7.7 4.7

Fe2+ 4.1 10.0 5.9

Ni2+ 2.0 5.3 3.3

Como as moléculas têm um forte campo cristalino a competição com a interação de

troca pode levar a alterações no momento magnético local.

O próximo passo a ser dado neste estudo seria a adsorção destas moléculas em

uma superfície de Au. A Figura 6.28 apresenta o modelo de uma célula que poderia

ser utilizada para estes cálculos. Tomando como referência os cálculos realizados para

a adsorção do BDT (Capítulo 3), pode-se perceber a dificuldade para tratar, de forma

sistemática, um sistema deste tamanho (da ordem de 200 átomos). Adsorvida na

superfície de Au, esta molécula tem vários graus de liberdade, o que torna díficil

determinar a configuração mais estável energeticamente. O tratamento do estado de

carga não é simples, uma vez que, provavelmente, teremos que incluir algum tipo de

"contra-íon"em torno da molécula, para simular o estado de carga de interesse. Feito

isso, acoplaríamos este sistema a uma outra superfície de Au, tal como fizemos para o

BDT, para realização dos cálculos de transporte.
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Figura 6.28: Representação pictórica da adsorção da molécula [y(tpy − SH)2]x em uma superfície
de Au.
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Capítulo 7

Impureza de Cobalto em nanofios de
Au

Nanofios de Au têm recebido especial atenção dos pesquisadores por se tratar

de um sistema com potencial aplicação em nanoeletrônica. Os nanofios de Au exi-

bem diversas propriedades interessantes, entre elas podemos destacar, a capacidade de

formar cadeias monoatômicas unidimensionais e condutância quantizada [113–117].

O efeito de impurezas em nanofios têm sido largamente estudado [105,118] uma

vez que elas podem modificar as propriedades estruturais, eletrônicas e de transporte

dos nanofios [119, 120]. Impurezas, como C e H, têm sido propostas como explicação

para as grandes distâncias das ligações Au-Au medidas [105, 121]. Uma impureza de

O em um nanofio poderia ser utilizada para aumentar o tamanho da cadeia de átomos

de Au [122]. Impurezas de metais de transição além de estarem associdadas com o

efeito Kondo [123,124], em nanofios de Au poderiam levar a interessantes aplicações em

spintrônica. Neste Capítulo vamos analisar o efeito de um átomo de Co na condutância

e evolução estrutural de um nanofio de Au.

Utilizamos como geometria inicial para os nossos estudos uma conformação ob-

tida por da Silva et al. [125], onde tem-se o início da formação da constrição de átomos
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de Au (Figura 7.1 a). O átomo de Au central foi substituído por um átomo de Co.

Realizamos cálculos de energia total estirando o nanofio em incrementos de 0.5 Å. Para

cada estiramento (∆L) o sistema foi relaxado até que as forças fossem ≤ 0.03 eV/Å.

Este procedimento foi seguido até a ruptura. A Figura 7.1 apresenta algumas geo-

metrias (a-f) representativas da evolução estrutural do nanofio com uma impureza de

Co. A energia total e a força também estão apresentadas. A força foi obtida conforme

discutido no Capítulo 4. O gráfico da força apresenta o comportamento "tipo dente de

serra", típico quando se estira nanofios [105,106]. Este comportamento é caracterizado

por estágios elásticos seguidos de súbitas quedas no valor da força. Verificamos que

existe uma região onde a força é negativa, o que significa que nessa região o sistema

está comprimido. A força calculada para ruptura da ligação Au-Au (Figura 7.1 estru-

tura f) foi de aproximadamente 1.0 nN. É interessante notar que esse valor é menor

que o obtido tanto para fios de Au puro (Fmax = 1.5 ± 0.3 nN) [107,125] quanto para

os fios com impurezas [105,118].

Figura 7.1: Painel Esquerdo: Evolução estrutural do nanofio de Au na presença do Co. Painel
Direito: Energia Total (em eV) e Força (nN). As letras (a-f) estão relacionadas com as estrururas
apresentadas no painel esquerdo. As setas indicam os eixos relacionados a cada curva. A linha
pontilhada está associada ao zero da força.
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Para as geometrias obtidas, realizamos cálculos das propriedades de transporte.

A Figura 7.2 apresenta uma representação da região de espalhamento, que inclui tam-

bém parte do "bulk", como discutido no Capítulo 2. Os átomos mais escuros foram

mantidos na posição de "bulk".

Figura 7.2: Representação esquemática da geometria utilizada nos cálculos de transporte.

A curvas de transmitâncias (total ("up+down"), "up" e "down") para as estru-

turas selecionadas (a-f) estão apresentadas na Figura 7.3. De um modo geral, para

todas as geometrias verificamos, para energias abaixo do nível de Fermi, uma assime-

tria na transmitância característica de uma ressonância Fano. A ressonância Fano está

associada com a interação de um estado localizado com estados do contínuo. Neste

tipo de geometria a curva de transmitância deve ser uma combinação da transmitância

por um canal diretamente passando pela impureza (ou estado localizado) e uma con-

tribuição de estados do contínuo associados a ponta. Esta assimetria é observada em

experimentos com STM. Nestes experimentos uma impureza de Co é colocada sobre

superfícies metálicas como: Au(111) [123] e Cu(111) [124].

A Figura 7.4 (Painel Superior) mostra a estrutura (e), onde as pontas, o átomo

de Au central e o átomo de Co estão alinhados. No painel inferior a Figura 7.4

apresenta a densidade de estados projetada (PDOS), em diferentes canais de spin, para

alguns átomos de Au e o Co. Os átomos de Au apresentam comportamentos distintos

dependendo de sua localização no nanofio. A densidade de estados do átomo de Au (1)

que está em uma das pontas, e conectado ao átomo de Au que se liga ao Co, tem uma
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Figura 7.3: Curvas de transmitância("up+down", "up" e "down") para as estruturas representativas
selecionadas (a-f). As transmitâncias estão apresentadas em unidades de G0.

maior contribuição na região entre -2 e -1 eV abaixo do nível de Fermi. O átomo de Au

(2) diretamente conectado ao Co tem sua densidade de estados bastante localizada,

em torno de -1.5 eV abaixo do nível de Fermi. Os níveis imediatamente abaixo do

nível de Fermi, entre -1 e 0 eV, estão associados aos orbitais do Co, em particular os

de spin "down"(iremos chamar os spins do canal majoritário de spins "up" e os do

canal minoritário de spins "down"). Os átomos de Au (3) e (4) pertencem a outra

ponta e estão ambos conectados ao Co, e suas densidades estão mais delocalizadas

entre -4 e -2 eV abaixo do nível de Fermi. Todos estes átomos, como pode ser visto

na Figura 7.4, apresentam comportamentos distintos do átomo de Au (5) considerado

como pertencente ao "bulk".
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Figura 7.4: Painel superior: Estrutura (e) do nanofio com uma impureza de Co. Os números
representam os átomos para os quais foram extraídas as PDOS. O número (5) representa o átomo
considerado de "bulk". Painel inferior: PDOS para os átomos rotulados no painel superior.

A partir da geometria (e), geramos uma nova configuração com o átomo de Co

simétrico entre as pontas de Au, conforme apresentado na Figura 7.5 (painel superior).

Neste caso, a densidade de estados projetada em alguns átomos de Au e no Co é

distinta do caso anterior, conforme apresentada na Figura 7.5. Verificamos que a

PDOS para os átomos 1 e 2 são semelhantes tendo maior contribuição entre -2.5

e -1.5 eV abaixo do nível de Fermi. O átomo de Co tem sua densidade "down"

primordiamante na região entre -1 e 0 eV. Nesta geometria verificamos um aumento

na densidade de estados do Co no nível de Fermi. Este aumento da densidade "down"

do Co para esta geometria deve modificar a transmitância. As transmitâncias totais

("up+down"), up e down, para esta geometria, estão apresentadas na Figura 7.6.

Inicialmente verificamos que a transmitância total não apresenta assimetria em torno
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Figura 7.5: Painel superior: Modificação da estrutura (e) onde colocamos uma impureza de Co
simetricamente entre as pontas. Os números representam os átomos para os quais foram extraídas
as PDOS. O número (3) representa o átomo considerado "bulk". Painel inferior: PDOS para os
átomos rotulados no painel superior.

do nível de Fermi. A transmitância apresenta uma forma simétrica com valor máximo

de aproximadamente 1.5 G0. Este tipo de simetria estaria associado a um regime onde

existe um predominante acoplamento via o estado localizado e os átomos de Au da

ponta [123]. É interessante notar que a transmitância de um nanofio de Au puro na

presença de uma constrição com um único átomo é 1 G0 (Figura 7.7) logo, como o

átomo de Co está ligado a átomos de Au que estão diretamente acoplados às pontas,

devemos ter estados associados à ponta contribuindo para este valor maior que 1 G0.

A figura 7.8 mostra os orbitais na região de -0.2 a 0.2 eV, com relação ao nível

de Fermi, ou seja, na região do pico da transmitância apresentado na Figura 7.6. Os

orbitais apresentam um caráter tipo d do Co e dos átomos de Au, em acordo com o
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Figura 7.6: Transmitância ("up+down", "up"e "down"), em unidades de G0 para o Co simétrico
entre as pontas de Au.

que havíamos discutido analisando a PDOS.

As diferenças nas densidades de carga "up" e "down" (magnetização), para as ge-

ometrias onde o Co está simétrico e não-simétrico, estão apresentadas na Figura 7.9.

As duas figuras apresentam o mesmo valor para a isosuperfície (± 0.0005 e−1/Å3).

Quando o Co não está simétrico em relação as pontas a magnetização líquida é predo-

minante na ponta ligada ao Co e no átomo de Au central. A diferença é positiva no Co

e no átomo de Au da cadeia sendo negativa nos átomos Au vizinhos ao Co pela ponta.

Quando o Co está simétrico, a magnetização está distribuída na cadeia, ou seja, nos

átomos de Au ligados a ponta e no Co.

A Figura 7.10 mostra a polarização na transmitância em função das estruturas

obtidas. A polarização foi obtida pela equação:

P =
Tup − Tdown
Tup + Tdown

,
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Figura 7.7: Painel Superior: Estrutura de um nanofio de Au puro; Painel Inferior: Curva de
transmitância calculada para o nanofio de Au puro.

onde os termos Tup e Tdown estão associados com as transmitâncias para os canais

"up" e "down", respectivamente. A variação na polarização representa a variação

das contribuições dos canais de spin na transmitância. Podemos verificar que existem

regiões onde a polarização é positiva P > 0 e regiões onde P < 0. Para a estrutura

(e), a polarização se altera drasticamente dependendo da posição do átomo de Co.

Quando o Co está simétrico, com relação às pontas, obtivemos para polarização o

valor de -0.235 e, quando o átomo de Co não está simétrico a polarização calculada foi

de -0.0645. Como discutido anteriormente, a variação na polarização está relacionada

com mudanças na forma da curva de transmitâcia. Esta mudança foi caracterizada,

quando o Co está simétrico entre as pontas, por um aumento na densidade de estados

do Co no nível de Fermi.
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Figura 7.8: Representação dos orbitais na região entre -0.2 a 0.2V eV.

Figura 7.9: Magenetização do nanofio para as configurações onde o Co está: (a)não-simétrico e (b)
simétrico, em relação as pontas. O valor da isosuperfície foi: ( ± 0.0005 e−1/Å3). A cor verde indica
que a diferença nas densidades é positiva e a cor azul indica que a diferença é negativa.

Aumentando o tamanho da cadeia, conforme apresentado na Figura 7.11 (painel

superior), verificamos que a transmitância total calculada, no nível de Fermi, foi de

aproximadamente 0.7 G0, mostrando que realmente quando o átomo de Co está co-

nectado aos átomos de Au diretamente ligados a ponta, estados da ponta contribuem

para a transmitância. O pico simétrico foi deslocado para 0.15 eV acima do nível de

Fermi.

O átomo Co apresenta níveis localizados. Conforme discutido nos Capítulos

anteriores, a SIC deve ser importante para um correto posicionamento dos orbitais.
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Figura 7.10: Variação da polarização em função das estruturas do nanofio.

Entretanto, a correção não deve alterar o comportamento das ressonâncias. Os níveis d

do Co devem descer um pouco no espectro de energia. Todavia, uma pequena voltagem

de gate aplicada entre as pontas poderia levar a um posicionamento dos orbitais tal

qual apresentamos neste Capítulo.

Por fim, em um experimento, a forma da ressonância poderia ser monitorada. O

fato da polarização ser diferente de zero indicaria que o sistema poderia ser utilizado

para transporte polarizado de spin. A assimetria na curva de transmitância indicaria

que o Co está ligado a uma das pontas e, a simetria do pico indicaria quando o átomo

de Co estaria ligado à átomos de Au e estes átomos ligados à ponta.
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Figura 7.11: Transmitância ("up+down", "up"e "down") , em unidades de G0, para a cadeia
estendida com o Co simétrico entre as pontas de Au.
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Capítulo 8

Conclusões Gerais e Perspectivas

Nesta Tese realizamos cálculos de estrutura eletrônica, adsorção e transporte em

sistemas com interesse em eletrônica molecular. Investigamos a adsorção, evolução

estrutural e transmitância do benzeno-1,4-ditiol (BDT) na superfície (111) de Au, a

estrutura eletrônica da molécula [y(tpy − SH)2]x, bem como a evolução estrutural e

as propriedades de transporte de um nanofio de Au com impureza de Co, utilizando

cálculos de primeiros princípios.

O BDT entre eletrodos de Au, tema central desta Tese, tem-se mostrado, ao

longo dos anos, um dos mais desafiadores sistemas. Apesar de sua estrutura simples,

as discordâncias entre as medidas experimentais e, entre teoria e experimento, como

discutido, têm chamado a atenção dos pesquisadores para o estudo deste sistema.

Como pode ser verificado na Figura 8.1, retirada do recente artigo de revisão escrito por

Lindsay e Ratner [126], dentre os vários sistemas estudados o BDT apresentou o maior

desacordo entre teoria e experimento. Eles diferem por um fator de 50! Entretanto,

ao longo das conclusões, será verificado que com a inclusão da SIC nos cálculos de

transporte esta diferença caiu para um fator de 9.

Para tratar o problema, em um primeiro momento, realizamos vários testes, com
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Figura 8.1: Tabela mostrando a variação nas transmitâncias calculadas e medidas para variadas
moléculas. A Tabela foi retirada do artigo [126].

o CH3S e o BT, de forma a obter uma metodologia que fosse computacionalmente

razoável e que fornecesse bons resultados para as propriedades geométricas, eletrônicas

e energias de adsorção. Esta metodologia, como discutido, consistia em utilizar um

conjunto de funções de base DZP para a molécula e o primeiro plano de Au, acrescido

de funções DZ para o restante. Determinamos que a configuração mais estável, para o

BDT na superfície (111) do Au, foi a Brigde-fcc onde o átomo de S fica ligeiramente

deslocado do centro da ligação Au-Au em direção ao sítio fcc. Para este sítio obtivemos

uma energia de adsorção de 1.33 eV e um ângulo de inclinação de 63.9o. A diferença na

energia de adsorção entre a configuração deitada (Brigde-fcc) e perpendicular (Fcc) foi
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de 0.29 eV com uma barreira estimada de 0.04 eV para ir da configuração perpendicular

para a quase paralela. O que indica que o BDT ficaria em uma configuração quase

paralela à superfície em um regime de baixo recobrimento.

Tomando como referência os cálculos de adsorção propusemos duas possibilida-

des para o acoplamento BDT entre eletrodos de Au. Em uma primeira conformação,

temos duas moléculas de BDT cada uma acoplada a uma superfície. A outra possi-

bilidade seria com BDT conectando diretamente as duas superfícies. Os cálculos de

energia de ligação e transmitância por célula unitária forneceram: 3.67 eV (0.04 G0),

2.17 eV (0.64 G0) e 1.77 eV (0.51 G0), para as geometrias com 2 BDTs, deitada e per-

pendicular, respectivamente. O que representaria diferenças, com relação a medida de

Xiao et al. [69] apresentada na Figura 8.1, por fatores de 4, 60 e 47, respectivamente.

Quando incluimos a SIC, para os cálculos de transporte, numa tentativa de melhorar o

posicionamento dos orbitais, obtivemos para as transmitâncias 0.002 G0, 0.05 G0 e 0.3

G0, respectivamente. Como podemos verificar a transmitância com 2 BDTS (0.002G0

) estaria uma ordem de grandeza menor que o valor medido experimentalmente e

mostrado na Figura 8.1, onde supostamente apenas uma molécula estaria conectada

aos eletrodos. Logo, este tipo de geometria estaria associado a medidas com valores

extremamente baixos de condutância tal como o realizado por Reed et al. [13]. As ou-

tras duas configurações apresentariam diferenças por fatores de, aproximadamente, 5

e 27, respectivamente. O que já evidenciaria a melhora nos resultados se comparamos

com o valor teórico apresentado na Figura 8.1 que apresentou uma diferença, com o

experimento, por um fator da ordem de 50.

Em seguida realizamos cálculos da evolução estrutural e das propriedades de

transporte do BDT. O ponto de partida para estes cálculos foram as estruturas ob-

tidas via cálculo de adsorção do BDT na superfície de Au. Verificamos que para a

conformação perpendicular, onde o BDT está adsorvido no sítio Fcc, à medida que

aumentamos a separação entre os eletrodos a transmitância no nível de Fermi, sem
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SIC, aumenta. Variando de 0.51 a 1.00G0. A explicação para este aumento reside

no deslocamento dos níveis moleculares para próximo do nível de Fermi que, de certa

forma, compensa o decréscimo no "overlap"entre a molécula e o eletrodo. Os cálculos

realizados com SIC para esta conformação modificaram drasticamente este comporta-

mento. Verificamos que, ao contrário do obtido anteriormente, onde a transmitância

aumentava e depois decrescia, agora, ela é quase constante em torno de 0.06 G0 até a

separação de 11 Å. A partir desta separação verificamos um aumento na transmitân-

cia. Este aumento se deu porque aumentando a separação entre os eletrodos o nível

associado ao S está no nível de Fermi. Aumentando ainda mais a separação, assim

que os sistema quebra, a tramsmitância cai.

A análise sistemática da variação conformacional do BDT em função da sepa-

ração entre os eletrodos a partir da configuração deitada (Brigde-Fcc) mostrou que

para pequena separação entre os eletrodos, o BDT fica paralelo ao plano dos eletro-

dos, à medida que a separação aumenta o BDT começa a se inclinar até assumir uma

configuração quase perpendicular. A força para a ruptura da ligação S-Au, para o

BDT partindo da configuração deitada foi de 1.06 nN, a distância máxima da ligação

foi de 2.86 Å. Os cálculos da trasmitância, com SIC, mostraram que para pequenas

separações dos eletrodos, as transmitâncias medidas da ordem de 1 G0 podem estar

associadas a configurações onde o BDT fica paralelo entre as superfícies. À medida

que a separação aumenta, tomando um nível de referência em torno de 0.1 G0 veri-

ficamos variações na transmitância. Com este valor de refêrencia (0.1 G0) obtivemos

uma diferença por um fator de 9, se comparado com a medida experimental [69].

A possibilidade da existência das configurações envolvendo 2 BDTs também me-

receu destaque pois não só o acoplamento da molécula com o eletrodo, mas a interação

entre moléculas também se torna importante. O fato deste tipo de configuração apre-

sentar uma transmitância de 0.04 G0, sem SIC, uma ordem de grandeza menor que as

configurações com um BDT (0.51G0 e 0.64 G0 para as configurações perpendicular e
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deitada, respectivamente) indica que ela pode exercer um papel importante no enten-

dimento de medidas com valores baixos de condutância. A transmitância calculada

com SIC, para a geometria de equilibrio, foi de 0.002 G0. Uma ordem de grandeza

abaixo do valor medido por Xiao et al. [69], mas ainda uma ordem de grandeza acima

do valor medido por Reed et al. [13].

Analisando o efeito de átomos de Au adsorvidos em uma superfície de Au, verifi-

camos que o acoplamento do BDT, salvo para pequenas separações, deve ser preferen-

cialmente à átomos adsorvidos na superfície de Au. A quebra da ligação Au-Au deve

ocorrer se for obtida uma configuração onde a molécula fique conectada a pelo menos

três átomos em uma das superfícies. A força máxima calculada para esta ruptura foi

de 1.58 nN. Os cálculos de transporte com a inclusão da SIC, indicaram a existência

de um patamar, por volta de 0.1 G0. Este valor levaria a uma diferença por um fator

de 9 com a medida experimental [69]. Este patamar foi comum as estruturas estuda-

das. Logo, podemos concluir que diferentes estruturas da superfícies poderiam estar

associadas a um mesmo valor de condutância.

Como verificado pelos resultados, a SIC melhorou consideravelmente a compa-

ração entre os resultados calculados e medidos. A SIC alterou por até uma ordem de

grandeza os resultados calculados. Portanto, uma parte considerável da discrepância

entre o resultado calculado (DFT-NEGF) e o medido está associado a auto-interação.

Uma perspectiva imediata para o estudo do BDT entre eletrodos de Au, seria

um estudo do acoplamento do BDT próximo a um degrau ou a uma região onde

átomos de Au pudessem ser extraídos da superfície. No estudo de átomos de Au

adsorvidos na superfície de Au assumimos a possibilidade de existência de cada uma

da configurações. Logo, seria interessante um estudo sistemático da evolução do BDT

neste tipo de região, pois poderíamos obter informações sobre a formação da cadeia

de átomos de Au. Da mesma forma, poderíamos obter informações sobre como a

geometria molecular se altera à medida que a cadeia de átomos de Au se forma.
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Outro aspecto interessante, seria o estudo do efeito de solventes (água, tolueno) na

transmitância, uma vez que dependendo do processo de obtenção da junção molecular

estas moléculas podem estar presentes.

Estudamos as propriedades eletrônicas e estruturais da molécula [y(tpy−SH)2]x

onde y representa um metal de transição (Co, Fe ou Ni), x está associado ao estado

de carga (0, +, 2+ e 3+) e tpy−SH indica 4-(mercapto)-2,2:6,2-terpiridinil. Embora,

os ligantes sejam simétricos, o que poderia levar a uma simetria Oh, onde todas as

ligações teriam o mesmo comprimento, verificamos que a molécula pertence ao grupo

pontual de simetria D2d. Isto se deve a natureza dos ligantes, pois para as ligações

terem os mesmos comprimentos o metal de transição ficaria fracamente acoplado aos

ligantes. Como os ligantes se acoplam fortemente ao metal de transição paga-se o

custo de uma distorção local que reduz a simetria.

Para a molécula [Co(tpy− SH)2]x, onde x representa os estados de carga 0, + e

2+ verificamos que existe uma distorção Jahn-Teller. Para estes estados de carga esta

distorção leva a uma redução adicional na simetria D2d → C2v. Obtivemos, para os

estados de carga (0, + e 2+) spins S = 3/2, 1 e 1/2, respectivamente. Para a molécula

[Co(tpy−SH)2]3+ obtivemos S = 0. Também verificamos que a molécula neste estado

de carga (3+) pertence ao grupo pontual de simetria D2d pois não existe a distorção

associada ao efeito Jahn-Teller. Calculamos as energias de ligações, para todos os

estados de carga, e verificamos que os sistemas são fortemente acoplados. A molécula

[Co(tpy − SH)2]x nos estados de carga 0 e + apresenta uma pequena diferença de

energia total entre os estados de spin estudados. Esta diferença é pequena pois envolve

elétrons delocalizados nos ligantes. Para os estados de carga 2+ e 3+ as diferenças de

energia total são maiores: 0.78 eV e 0.82 eV, respectivamente, pois envolvem elétrons

situados no metal de transição. A molécula [Co(tpy − SH)2], no estado de carga

2+, apresenta um elétron desemparelhado, daí a possibilidade da existência do efeito

Kondo.
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As moléculas [Fe(tpy−SH)2]x e [Ni(tpy−SH)2]x, pertencem ao grupo pontual

de simetria D2d. Os cálculos das energias de ligações mostram que ambos os sistemas

são fortemente acoplados. Os cálculos mostraram que os metais de transição (Co, Fe

e Ni) ficam numa configuração de baixo spin, independentemente do estado de carga,

uma vez que o campo cristalino exercido pelos ligantes é forte. Os elétrons tipo s dos

metais de transição vão para os ligantes. Para as moléculas [Fe(tpy − SH)2]x não há

elétrons localizados desemparelhados, por isso não deve haver efeito Kondo. No caso

das moléculas com Ni, para os estados de carga 2+ e 3+, existem elétrons localizados

desemparelhados o que pode evidenciar a existência de efeito Kondo para ambos os

estados de carga.

Como perspectivas para este estudo podemos destacar: a realização de cálcu-

los para as propriedades eletrônicas das moléculas com a inclusão da SIC, cálculos

de acoplamento da molécula em uma superfície de Au e cálculos das propriedades

de transporte. O cálculo do acoplamento da molécula entre as superfícies seria inte-

ressante, porque através dele poderíamos calcular a temperatura Kondo, bem como

comparando o posicionamento dos orbitais da molécula com os do "bulk" poderíamos

saber se o transporte nestas moléculas seria mediado por elétrons ou por buracos. Os

cálculos das propriedades de transporte poderiam dizer qual dos metais de transição

(Co, Fe ou Ni) e qual estado de carga seria mais eficiente, por exemplo, para um

transporte polarizado de spin.

Por último, analisamos a evolução estrutural e das propriedades de transporte

de um nanofio de Au com impureza de Co. Para este sistema, obtivemos uma força

máxima de 1 nN para a quebra de uma ligação Au-Au. O posicionamento do Co, se

simétrico, ou não em relação as pontas, altera a transmitância do sistema. Quando

o Co não está simétrico, verificamos uma assimetria nas curvas de transmitância ca-

racterística de uma ressonância de Fano. Esta assimetria depende da conformação

do fio. Quando o Co está simétrico entre as pontas a transmitância apresentou uma
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forma simétrica com valor máximo de aproximadamente 1.5 G0. Este tipo de simetria

estaria associado a um regime onde existe um predominante acoplamento via o estado

localizado e os átomos de Au da ponta. E o fato da polarização ser diferente de zero

indicaria que o sistema poderia ser utilizado para transporte polarizado de spin.

Desde o "renascimento" da eletrônica molecular, marcado pela medida da condu-

tância de uma única molécula em 1997 por Reed et al. [13], esforços consideráveis tem

sido feito na tentativa de se utilizar moléculas como elementos ativos em dispositivos

moleculares. Todavia, ainda há muito o que fazer. Do ponto de vista experimental,

a obtenção de técnicas que permitam visualizar, medir e manipular com precisão o

sistema molecular, bem como sínteses químicas mais eficientes e mecanismos para eli-

minar a contaminação nas junções moleculares, estão entre os tópicos fundamentais.

Do ponto de vista teórico, inicialmente, precisa-se estabelecer uma metodologia que

seja preditiva e que possa fornecer resultados com boa precisão. No atual estágio, DFT-

NEGF tem se mostrado, mesmo com limitações, a melhor ferramenta. Estabelecida

a metodologia, pacotes computacionais mais eficientes, que possibilitem o tratamento

de sistemas com milhares de átomos e que levem em conta, por exemplo, desordem,

vibrações, localização de carga, efeitos térmicos, dissipações, para que simulações cada

vez mais realísticas possam ser realizadas serão muito importantes.

Por enquanto, o atual cenário da eletrônica molecular pode ser comparado ao

início da "era do Silício". Neste período Wolfgang Pauli chegou a dizer: "One shouldn’t

work with semiconductors, that is a filthy mess; who knows whether they really exist?".

Olhando por esse lado, quem sabe em um futuro não muito distante a eletrônica

molecular não revolucione nosso modo de viver tal qual os semicondutores o fazem nos

dias de hoje.
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Apêndice A

O código SIESTA

Nesta seção será descrita de forma sucinta a metodologia empregada no código

computacional SIESTA ("Spanish Initiative for Electronic Simulations of Thousands

Atoms") que realiza cálculos ab initio de energia total [36]. O código SIESTA baseia-

se no método do pseudopotencial aplicado à DFT e um flexível conjunto numérico de

funções de base [127].

A.0.1 O conjunto de funções base

Para resolvermos as equações de KS precisamos utilizar um conjunto de funções

de base para descrever os orbitais ψi(~r). O programa SIESTA utiliza orbitais atômicos

numéricos (NAO - Numerical Atomic Orbitals) que são obtidos através da resolução

da equação de Schrödinger para os pseudo-átomos isolados. A localização restrita

nas funções base está imposta pelas condições de contorno, adicionando um potencial

confinante (divergente) ou multiplicando a função de onda de um átomo livre por uma

função de corte. As principais características desses conjuntos de funções de base são

o número de funções, o alcance e a forma.
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Número de Orbitais por Átomo

O número de funções de base por átomo depende do compromisso entre a qualidade

do cálculo e a demanda computacional. Podemos ter bases bastante simples, como as

single-ζ (SZ), até bases mais completas, como as multiple-ζ (MZ). Funções de polari-

zação (P) também podem ser utilizadas para dar mais flexibilidadee aos cálculos.

Partindo de uma base SZ, também conhecida como base mínima, tendo somente

uma função radial para cada canal de momento angular, e somente para os estados

ocupados na valência do átomo isolado, para obtermos uma melhor descrição da parte

radial é necessário adicionar uma segunda função por canal de momento angular, cha-

mada double-ζ(DZ) . Uma extensão da idéia de split valence utilizada em química

quântica é empregada pelo SIESTA para construção das MZ’s. A idéia básica é adi-

cionar um segundo orbital numérico φ2ζ
l (r) que reproduza a função de base original

φ1ζ
l (r) mas se altere para um comportamento polinomial para dentro de um raio rsl :

φ2ζ
l (r) =

 rl(al − blr2) se r < rsl

φ1ζ
l (r) se r ≥ rsl

onde al e bl são determinados impondo a continuidade da função e da derivada em

rsl . Finalmente, podemos gerar exatamente o mesmo espaço de Hilbert inicial (mas

agora com a flexibilidade de duas funções de base) tomando a diferença φ1ζ
l (r)−φ2ζ

l (r)

entre a função base original e esta nova função suave. A vantagem desta segunda

função é que ela está estritamente localizada em um raio rsl . Este esquema pode ser

utilizado para calcular multiple-ζ, bastando escolher outros valores para o raio rsl . A

flexibilidade angular é obtida adicionando camadas de momentos angulares mais altos

do que o estritamente necessário para descrever os elétrons dos átomos isolados. O

procedimento para gerar esses orbitais polarizados no SIESTA é o uso de polarização

perturbativa, ou seja, na presença de um campo elétrico uniforme. Dessa forma,

podemos resolver a equação de Schrödinger para o átomo na presença de um campo
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elétrico e isolar a componente do momento angular que interessa.

Alcance dos Orbitais

Uma das grandes vantagens dos orbitais atômicos estritamente localizados está no fato

de que certos elementos de matriz ficam identicamente nulos além de um determinado

raio de corte. Um determinado conjunto de funções base não poderá interagir com os

novos conjuntos de funções base a serem introduzidos na supercélula se estes estiverem

além dos seu raio de corte, o que reduz o custo computacional. No program SIESTA

como as bases são localizadas o "vácuo" utilizado para evitar a interação de, por

exemplo, uma molécula com sua imagem tem seu custo computacional reduzido uma

vez que ele não necessita de conjuntos de funções de base para sua descrição. Em

cálculos com ondas planas, o "vácuo" tem seu custo computacional associado à energia

de corte da expansão em termos das ondas planas.

Para as bases estritamente localizadas o problema é encontrar uma maneira

sistemática de definir todos os raios das funções de base. O SIESTA possui um esquema

no qual todos os raios são definidos a partir de um só parâmetro, é baseado na utilização

de um potencial externo que causa um confinamento exato das funções de base a

partir de um determinado raio de corte. Esse potencial é adicionado ao hamiltoniano

do átomo isolado em um cálculo utilizando-se pseudopotencial. Sua presença causa

um aumento no valor da energia do orbital (energy shift). O energy-shift é, então,

um parâmetro utilizados pelo código para definir o alcance das funções de base. Os

conjuntos de funções de base utilizados nesta Tese foram gerados por este método. Para

os cálculos de energia total o energy-shift utilizado foi de 0.03 eV e para os cálculos

de transporte o energy-shift foi de 0.05 eV. Este método, entretanto, em alguns casos

não fornece bons resultados, gerando base extremamente longas para alguns átomos.

Desta forma, testes são necessários para garantir a qualidade do conjunto de funções

base.
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A Forma dos Orbitais

Dentro da aproximação do pseudopotencial é importante manter a consistência entre

o pseudopotencial e a forma dos orbitais pseudoatômicos dentro do raio de corte.

O uso das pseudofunções é útil porque elas tem comportamento melhor que outros

conjuntos base como as gaussianas, e como os cálculos não serão analíticos (serão

numéricos) tem se um ganho. Isto é feito utilizando como funções base para os orbitais

as soluções do mesmo pseudopotencial no átomo livre. A forma dos orbitais para

grandes raios depende do raio de corte e de como a localização é imposta. O programa

SIESTA utiliza um potencial de confinamento, que é zero na região de caroço, começa

a aumentar em algum raio interno ri com todas as derivadas contínuas e que diverge

em rc assegurando a localização. Ele apresenta a seguinte forma

V (r) = V0
e
− rc−ri
r−ri

rc − r
. (A.1)

Na Figura A.1, retirada de [128], é apresentado diferentes esquemas de confinamento,

bem como a forma do orbital 3s do Mg, para exemplificar o alcance finito.

A.0.2 O Hamiltoniano Eletrônico

Dentro da aproximação não-local para o pseudopotencial, o Hamiltoniano Kohn-

Sham é escrito como

H = T +
∑
I

[
V local
I (~r) + V nl

I

]
+ V H(~r) + V xc(~r), (A.2)

onde I é um índice atômico, T representa o operador enegia cinética, V H(~r) e V xc(~r)

são os potenciais de Hartree e troca e correlação e, V local
I (~r) e V nl

I representam as

partes local e não-local do psudopotencial do átomo I.

V local
I é uma potencial de longo alcance e para contornar este problema, V local

I é

blindado com o potencial V atomo
I criado por uma densidade eletrônica atômica ρlocalI é
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Figura A.1: (a) Forma do orbital 3s do Mg in MgO para diferentes esquemas de confinamento; e
(b) o potencial de confinamento [128].

construída populando os orbitais com um número apropriado de elétrons de valência.

Vale salientar que como as funções base dos orbitais de valência vão a zero depois de

um dado raio de corte rc, o potencial blindado do átomo neutro V na
I ≡ V local

I +V atomo
I

támbem é zero álem do raio de corte. Supondo δρ(~r) a diferença entre a densidade

eletrônica auto-consistente ρ(~r) e a soma das densidades atômicas ρatom =
∑

I ρ
atom
I ,

e δV H(~r) o potencial de Hartree gerado por δρ(~r), o Hamiltoniano total pode ser

reescrito como

H = T +
∑
I

[V nl
l (~r) + V na

I ] + δV H(~r) + V xc(~r). (A.3)

Os elementos de matriz dos dois primeiros termos envolvem integrais de dois centros

que podem ser calculadas no espaço recíproco e são consideradas como funções da

distância interatômica.

Os termos restantes envolvem potenciais que são calculados utilizando uma ma-
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lha ("grid") no espaço real. A densidade da malha é controlada por um parâmetro

denominado "meshcutoff (Ecut)". O terceiro termo é uma soma de curto alcance do

pseudopotencial blindado que é tabulado como função da distância entre os átomos e

pode ser interpolado em qualquer ponto desejado da malha. Os dois últimos termos

requerem cálculos da densidade eletrônica na malha. Supondo que ψi represente os

autoestados do Hamiltoniano expandidos em um conjunto de funções de base atômicos

(LCAO)

ψi(~r) =
∑
µ

cµiφµ(~r) (A.4)

onde cµi = 〈φ̃µ | ψi〉, φ̃µ o dual | φµ〉 tal que 〈φ̃µ | φν〉 = δµν . A densidade eletrônica é

ρ(~r) =
∑
i

ni | ψi(~r) |2 (A.5)

onde ni é a ocupação do estado ψi. Substituindo A.4 em A.5 e definindo a matriz de

densidade

ρ(µν) =
∑
i

cµiniciν (A.6)

onde ciν ≡ c∗νi, a densidade eletrônica pode ser reescrita como

ρ(~r) =
∑
µν

ρ(µν)φµ(~r)φ∗ν(~r) (A.7)

Para calcular a densidade em um dado ponto, obtém-se primeiramente o valor das fun-

ções de base no ponto em questão e, então usa-se A.6 para calcular a matriz densidade.

Deve-se perceber que apenas um pequeno número de orbitais base são não-nulos em

um dado ponto da malha. Apenas elementos de matriz de ρ(µν) para os quais φµ e φν

se sobrepõe são necessários. Uma vez obtida a matriz densidade na malha, pode ser

adicionado, se necessário, a correção não-linear de caroço [129]. Para obter δV H~(r), pri-

meiro obtemos ρatomo(~r) nos pontos da malha como uma soma das densidades atômicas

esféricas e subtraída de ρ(~r) para obter δρ(~r). Depois resolve-se a equação de Poisson
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para obter δV H~(r) e obtemos o potencial total V (~r) = V na(~r) + δV H(~r) + V xc(~r). Fi-

nalmente, para cada ponto, é calculado V (~r)φ∗µ(~r)φν(~r)∆(~r)3 (onde ∆(~r)3 é o volume

por unidade da malha) para todos os pares onde φµ e φν são não nulos naquele ponto

e adicionado a Hµν .

A.0.3 Energia Total e Força

Obtido o Hamiltoniano Kohn-Sham a densidade eletrônica pode ser obtida de

A.6 e a energia total Kohn-Sham pode ser escrita como

Etotal =
∑
µν

ρµνHµν −
1

2

∫
V H(~r)ρ(~r)d3r

+

∫
(εxc(~r)− V xc(~r))ρ(~r)d3r +

1

2

∑
IJ

e2ZIZJ
| ~rI − ~rJ |

, (A.8)

onde ZI representa a carga pseudoatômica de valência e εxc(~r)ρ(~r) é a densidade de

energia de troca-correlação. Para evitar interações de longo alcance do último termo, é

conveniente definir uma densidade de carga do pseudopotencial local ρlocalI que produz

um potencial eletrostático igual ao V local
I :

ρlocalI (~r) = − 1

4πe
∇2V local

I (~r). (A.9)

A densidade de carga foi definida como sendo positiva e confinada dentro de um raio

rcoreI , e produz um potencial eZI/r fora. Portanto, podemos escrever o último termo

em A.8 como

1

2

∑
IJ

e2ZIZJ
| ~rI − ~rJ |

=
1

2

∑
IJ

∫
V local
I

~(r)ρlocalI
~(r)d3r −

∑
I

U local
I , (A.10)

onde

U local
I =

∫
V local
I

~(r)ρlocalI
~(r)4πr2dr. (A.11)

levando ainda em consideração que ρna = ρlocal + ρatomo a equação pode ser transfor-

mada em
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Etotal =
∑
µν

ρµν(Tµν + V nl
µν ) +

1

2

∑
IJ

∫
V local
I

~(r)ρlocalI
~(r)d3r −

∑
I

U local
I

+

∫
V na(~r)δρ(~r)d3r +

1

2

∫
δV H(~r)δρ(~r)d3r +

∫
εxc(~r)ρ(~r)d3r (A.12)

Os dois primeiros termos envolvem integrais de dois centros, o terceiro termo é obtido

de A.11 enquanto os ultimos três termos são calculados usando uma malha no espaço

real.

As forças atuantes sobre os átomos são calculadas diretamente derivando a equa-

ção A.12 com respeito as coordenadas nucleares e são obtidas simultaneamente com a

energia total.

A.1 O erro de superposição das funções de base (BSSE)

Como discutido anteriormente, o programa SIESTA [36] expande os orbitais de

Kohn-Sham numa combinação linear de orbitais atômicos (NAO’s) conforme o esquema

proposto por [127]. Estes orbitais são localizados e possuem um alcance finito. O uso

deste tipo de base, apesar de trazer vantagens do ponto de vista computacional, requer

cuidados. Como geralmente realizamos cálculos utilizando conjuntos de funções base

incompletos, para as diferentes partes do sistema quando calculadas separadamente,

isso leva a um erro denominado erro de superposição das funções de base (BSSE) que

será descrito, a seguir.

Supondo que a energia de ligação seja calculada como:

Elig ≡ ∆E(re) = EAB(re)− [EA + EB] (A.13)

onde EAB(re) é a energia total do sistema no ponto de equilíbrio e EA e EB são

as energias totais dos constituintes individuais do sistema. As energias totais são

calculadas de forma aproximada (base finita), logo, precisamos assegurar o mesmo nível
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de aproximação nos cálculos, caso contrário ∆E(re) irá támbem refletir a diferença no

nível de aproximação, em vez de apenas ser a energia de ligação.

Quando conjuntos saturados (completos) são utilizados para A, B e AB o melhor

resultado possível para energia de ligação deve ser o obitido pela relação

Elig,S ≡ ∆ES(re) = EAB,S(re)− [EA,S + EB,S] (A.14)

onde o subíndice S indica a saturação do conjunto de funções de base.

Entretanto, como na maioria dos cálculos os conjuntos de funções de base são

não-saturados (NS) a energia de ligação calculada é dada pela relação

Elig,NS ≡ ∆ENS(re) = EAB,NS(re)− [EA,NS + EB,NS] (A.15)

e o erro devido ao truncamento do conjunto de funções de base é dado por

e(Re) = ∆ES(Re)−∆ENS(Re) (A.16)

Quando escolhemos um dado conjunto de funções de base não saturado para

os cálculos, as energias apresentam diferenças, haja visto que um diferente grau de

saturação entre os conjuntos base para A, B, AB é díficil de evitar. Este diferente

grau de saturação nos conjuntos de funçẽs base dá origem ao erro de superposição

de funções de base (BSSE), ou seja o BSSE advém do truncamento das funções de

base. Este erro deve constituir a maior porção do erro de truncamento do conjunto de

funções base da equação A.16.

Um dos métodos utilizados para corrigir o BSSE é conhecido como método de

counterpoise e foi proposto por Boys e Bernardi [112]. De acordo com este método as

energias totais de A, B e AB devem ser calculadas com o mesmo conjunto de funções de

base. O procedimento para isto é tal que: 1) Realiza-se um cálculo de optimização de

geometria para AB, 2) Fixando a geometria optimizada, calcula-se as energias totais

para A e B usando o mesmo conjunto base de AB, da seguinte forma: As energias
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totais para A e B são calculadas como EA(B) e EB(A) ou seja, temos que a energia total

do sistema A(B) é calculada com o conjunto de funções de base de A(B) adicionado

das funções de base de B(A), mas sem os átomos do sistema B(A). 3) Por fim, a

energia de ligação do sistema físico de interesse é dada por

Elig ≡ ∆E(Re) = EAB(Re)− [EA(B) + EB(A)]. (A.17)

Quanto mais incompleto(completo) o conjunto de funções de base utilizados nos

cálculos maior(menor) será a correção. Para todas as energias de ligação e/ou adsorção

apresentadas nesta tese o BSSE foi corrigido.
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Apêndice B

Teste dos Pseudopotenciais

Neste apêndice serão apresentados os testes realizados com os pseudopotenciais.

Os pseudopotenciais de norma conservada utilizados neste trabalho foram gerados

seguindo o esquema proposto por Troullier e Martins [63]. As configurações eletrônicas

e os respectivos raios de corte utilizados para os átomos são apresentados na Tabela

B.1. O pseudopotenciais para os átomos de Co e Au foram gerados resolvendo a

equação de Schrödinger relativística e com a inclusão de uma correção não linear de

caroço [129]. De forma a verificarmos a transferibilidade do pseudopotencial, que

é a propriedade do pseudopotencial de descrever de forma eficiente as propriedades

dos átomos em diferentes ambientes, realizamos vários testes: analisamos a derivada

logarítmica, checamos os autovalores para um dado átomo em diferentes configurações

(neutro, ânion e cátion) e realizamos cálculos de energia total para: átomos, moléculas

e "bulks". A seção seguinte apresenta os cálculos realizados nos diferentes sistemas

para testar os pseudopotenciais.

Sistemas Estudados
Inicialmente uma serie de moléculas diatômicas (S2, SAu, Au2, Co2, N2 e H2)

foram calculadas. Na Tabela B.2 apresentamos os resultados calculados para as dis-

tâncias de ligação (re) e energias de ligação (Elig) destas moléculas, bem como uma

comparação com resultados experimentais [130]. Para a molécula S2 obtivemos para a
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Tabela B.1: Configuração eletrônica e raios de corte utlizados para construção do pseudopo-
tenciais.

átomos Config. Elet. Raios de Corte

s p d caroço

H 1s0.75 p0.25 0.70 0.70

C 2s2 2p2 1.20 1.20

N 2s2 2p3 1.50 1.50

S 3s2 3p3.5 3d0.5 1.43 1.64 1.70

Co 3d7 4s2 2.00 2.00 0.85

Fe 4s2 3d6 2.15 1.50 0.90

Ni 4s2 3d8 2.15 1.50 0.90

Au 5d9.5 6s16p0.5 2.35 2.30 2.25 0.90

distância de equilíbrio 1.96 Å e energia de ligação 4.96 eV. Este resultado para energia

de ligação do S2 está em bom acordo com o calculado (DFT-GGA) por Yourdsahyan

et al. [131], utilizando pseudopotenciais ultra-suaves, de 5.02 eV, bem como com o

resultado "all-electron" de 4.98 eV, que foi calculado por Lin [132]. As moléculas H2

e N2, apresentam um erro de 4.1% e 2.8% para as distâncias de ligação, bem como

3.9% e 4% para as energias de ligação

O dímero de Co (Co2) é uma molécula extremente díficil de ser mensurada. Hales

et al. em [133] estimaram que a energia de ligação desta molécula seja menor que 1.32

eV, enquanto Kant et al. estimam que ela seja de 1.69 eV. Diversos cálculos teóricos,

nas mais variadas metodologias, também têm sido realizados [134, 135]. Jamorki et

al. [136] calcularam para diferentes configurações de spin (S) a energia de ligação do

dímero, 2.26 eV, e a distância de equilíbrio 2.01 Å. O estado fundamental encontrado
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para o dímero de Co tem S = 2. Onde o spin S foi obtido via diferença entre o

número de elétrons "up"e "down". Um cálculo utilizando configuração de interação

(CI) [137] obtém para energia de ligação e distância de equilíbrio 0.81 eV e 2.56 Å,

respectivamente. Nossos resultados indicam que o estado fundamental do Co2 tem

uma distância de equilíbrio de 2.01 Å e uma energia de ligação de 2.11 eV, e S = 2, o

que concorda com os resultados obtidos por Jamorki et al. [136]

Tabela B.2: Comparação entre os resultados calculados e medidas experimentais [130] para
distâncias (Å) e energias de ligação (eV) das moléculas diatômicas.

Moléculas re (calc.) re (exp.) Elig (calc.) Elig (exp.)

S2 1.96 1.89 4.96 4.74

SAu 2.24 4.52 4.33

Au2 2.52 2.47 2.29

Co2 2.01 2.11 < 1.32 [133]

N2 1.12 1.09 10.18 9.79

H2 0.77 0.74 4.70 4.52

CH3S e CH3SH

Uma molécula interessante para testar a qualidade do pseudo é a molécula CH3S

(tiol), Figura B.1. Recentemente, tem se verificado na literatura diversos trabalhos a

respeito da adsorção desta molécula na superfície de Au [131,138–140]. Estes trabalhos

apresentam contradições em determinar qual é o sítio preferencial de adsorção do tiol

na superfície de Au, bem como qual é o ângulo de adsorção mais favorável. Um

trabalho bastante completo sobre este tema foi feito por Yourdshahyan et al. [131].

Neste trabalho eles calcularam, via DFT-GGA, as estruturas do CH3S e CH3SH.

A Tabela B.3 apresenta os parâmetros de equilíbrio calculados para o CH3S
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Figura B.1: Configuração de equilíbrio para a molécula CH3S.

Tabela B.3: Resultados calculados para geometria de equilíbrio do CH3S. As distâncias de ligação
calculadas estão em Å.

re (CS) re (CHa) re (CHb) re (CHc) θ (SCHa) θ (SCHb) θ (SCHc) φ (HaSCHb)

ESTE 1.793 1.115 1.115 1.115 110.7o 110.7o 110.8o 119.8o

(GGA-DFT) [131] 1.789 1.070 1.068 1.068 109.8o 110.7o 110.7o 116.3o

(GGA-DFT) [141] 1.799 1.095 1.091 1.091 107.0o 111.6o 111.6o 118.0o

comparados com outros cálculos. Os resultados que que obtivemos para a geometria

de equilíbrio desta molécula estão em excelente acordo com outros cálculos teóricos. A

distância da ligação C-S calculada apresenta uma diferença de 0.22% com a distância

calculdada por Yourdshahyan et al. [131] e 0.33% com o resultado calculado por Chiu

et al. [141]. Os ângulos de ligação SCHn onde n representa os índices a, b e c, também

estão em boa concordância com estes cálculos ab initio.

Em fase gasosa, o tiol (CH3S) deve exitir sob a forma CH3SH, Figura B.2. As

distâncias calculadas para as ligações re(C-S, C-H, S-H) e ângulo de ligação (C−S−Hd)

diferem do resultado experimental [130] por 0.4%, 0.4%, 4.5% e 3.5% respectivamente.

Estes resultados para a geometria molecular, também estão em boa concordância com

o resultado obtido por Yourdshahyan et al. [131], ver Tabela B.4, o que garante que

os pseudopotenciais para S, N, C e H conseguem reproduzir de forma satisfatória este
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Figura B.2: Configuração de equilíbrio para molécula CH3SH.

tipo de ambiente.

Tabela B.4: Comparação dos resultados calculados, para geometria do estado fundamental,
com outros cálculos teóricos bem como com uma medida experimental para CH3SH. As
distâncias de ligação estão em Å.

re (CS) re (CH) re(SH) θ(SCHd)

ESTE 1.824 1.100 1.38 96.9o

(GGA-DFT) [131] 1.827 1.080 1.36 97.2o

(GGA-DFT) [130] 1.819 1.090 1.34 96.5o

Au, Co, Fe, Ni e C "bulks"

O átomo de Au tem uma estrutura cristalina cúbica de face centrada (FCC). A

Tabela B.5 apresenta diversas propriedades calculadas para o "bulk" de Au compara-

dos com resultados experimentais [142]. O erro relativo a cada propriedade está dentro

do esperado para cálculos DFT-GGA. O parâmetro de rede, a, apresenta um erro de

aproximadamente 2.9% com a medida experimental. A energia de coesão, calculada

como a diferença de energia entre os átomos isolados e na rede cristalina apresenta um

erro de 4.38 %. Estes resultados, acrescidos dos testes para as moléculas diatômicas
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envolvendo átomo de Au, indicam que o pseudopotencial é transferível.

Tabela B.5: Parâmetro de rede, módulo de elasticidade volumétrico (B0), distância entre
primeiros vizinhos e energia de coesão, calculadas para o Au "bulk", e comparadas com
medidas experimentais .

Este Exp [142] erro(%)

Parâmetro de rede (Å) 4.20 4.08 2.90

B0 (GPa) 130.8 138.0 5.50

Dist. 1os vizinhos (Å) 2.97 2.88 3.40

Energia de Coesão (eV) 3.65 3.81 4.38

O Cobalto se cristraliza na estrutura hexagonal de empacotamento compacto

(HCP). Castro et al. [143] calcularam uma magnetização de 1.76 µB para o "bulk" de

Co na estutura HCP. Obtivemos para estutura HCP do Co uma magnetização de 1.66

µB. Estes resultados teóricos estão em acordo com o resultado experimental apresen-

tado em [142], que aponta uma magnetização do Co de 1.72 µB. Os parâmetros de rede

calculados foram 2.54 Å e 4.08 Å para os parâmetros de rede a e c, respectivamente.

Este resultado também está em acordo com o resultado experimental [142], de 2.51 Å

e 4.07 Å, para a e c respectivamente.

Para o Carbono na estrutura do diamante obtivemos 3.62 Å de parâmetro de rede

com 2.55 Å para a distância entre os primeiros vizinhos. Estes resultados apresentam

um erro de 1.4 %, em bom acordo com o resultado apresentado em [142]. A energia

de coesão calculada foi de 7.76 eV, que também está em acordo com o resultado de

medidas experimentais apresentado em [142] e com o cálculo teórico [144] de 7.62 eV.

Para o Ferro (Fe), estrutura BCC, e o Níquel, estrutura FCC, obtivemos 2.89 Å e

3.54 Å para os parâmetros de rede, respectivamente. As energias de coesão calculadas

foram de 5.21 e 5.86 eV, respectivamente. Estes resultados para os parâmetros de
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rede, bem como, para as energias de coesão, estão em bom acordo com os resultados

experimentais apresentados em [142].

De um modo geral, os resultados dos testes apresentam boa concordância com

as medidas experimentais e outros cálculos teóricos, inclusive cálculos que incluiam

todos os elétrons ("all-electron") , indicando que os pseudopotenciais gerados são de

boa qualidade, o que viabiliza sua utilização nos sistemas de interesse desta tese.
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Apêndice C

Adsorção do BDT em uma superfície
Au(111): Testes

Neste apêndice serão apresentados os testes realizados para escolha da metodo-

logia utilizada no estudo da adsorção do BDT em uma superfície de Au. Conforme

discutido no Capítulo 2, realizamos cálculos de energia total utilizando a teoria do

funcional da densidade (DFT) [34, 35] com pseudopotencias de norma conservada

Troullier-Martins [63] dentro da aproximação PBE-GGA [54]. Para modelar a su-

perfície de Au utilizamos um "slab" constituído de 4 camadas e pelo menos 10 Å de

vácuo na direção perpendicular aos planos da superfície. A célula unitária (3 x 3 x 4)

contém (nove) átomos por plano. Para esta célula utilizamos um sampling com 4 x 4

x 1 pontos-~k (sendo 4 pontos-k nas direções paralelas aos planos de Au e 1 ponto-~k

na direção perpendicular). Os átomos da molécula e do primeiro plano de Au (que

é o plano que interage diretamente com a molécula) foram completamente relaxados.

As estruturas foram consideradas relaxadas quando as forças entre os átomos foram ≤

0.03 eV/Å. Os átomos dos outros planos foram mantidos fixos nas posições do bulk.

Também realizamos cálculos com as superfícies (3 x 3 x 6), (4 x 4 x 4) e (2 x 2 x

4) com 4 x 4 x 1, 4 x 4 x 1 e 6 x 6 x 1 pontos-~k [95], respectivamente. Os cálculos com a
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superfície (3 x 3 x 6) tinham como objetivo a obtenção de resultados convergidos para

geometria de equilíbrio e energia de adsorção em relação a quantidade de camadas

de Au. Yourdshahyan et al. [131] mostraram que para obtenção de resultados com

boa convergência para adsorção de moléculas de tiol (CH3S) na superfície de Au,

seriam necessários pelo menos 6 (seis) camadas de Au. Para a superfície (3 x 3 x 4)

com nove átomos por plano de Au é suposto que o BDT esteja num regime de baixo

recobrimento [94]. De forma a verificar este comportamento realizamos cálculos com

uma superfície (4 x 4 x 4), onde as moléculas de BDT estariam mais distantes umas das

outras e comparamos a geometria de equilíbrio com a superfície (3 x 3 x 4). O estudo

com a superfície (2 x 2 x 4), ao contrário, visava um regime de alto recobrimento, ou

seja, uma quantidade maior de moléculas por unidade de área.

Inicialmente, todos os cálculos de energia total foram realizados utilizando um

conjunto de funções base DZP para a molécula e DZ para a superfície de Au. Reali-

zamos cálculos da adsorção do BDT em diferentes sítios (Figura 3.9 no Capítulo 3) e

configurações. Com esta metodologia obtivemos uma diferença de energia total entre

as estruturas deitada (Brigde-Fcc) e perpendicular (Fcc) do BDT de aproximadamente

1.2 eV. Em parênteses estão indicados os sítios de adsorção. Uma ilustração destas

duas estruturas está apresentada na Figura C.1. A configuração deitada foi obtida

como sendo a mais estável entre as estruturas estudadas. Outras estruturas foram

analisadas, entretanto, em um primeiro momento, vamos nos ater apenas a estas duas

configurações.

Como mencionado anteriormente, é em geral considerada somente a configuração

perpendicular entre a superfície de Au e o BDT nos cálculos das propriedades de

transporte. A diferença de 1.2 eV entre as estruturas indicariam que esta não seria

uma boa aproximação e que cálculos com a correta geometria de contato entre o BDT

e o Au levariam a mudança considerável nas propriedades de transporte. Entretanto

trabalhos recentes na literatura envolvendo a adsorção de benzeno-tiol (BT) [96, 97],
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Figura C.1: Ilustração das estruturas (a) perpendicular e (b) deitada do BDT adsorvido na superfície
de Au.

apontam uma diferença de 0.15 eV entre as estruturas deitada e perpendicular do BT.

O BT difere do BDT pela existência de um H, e não de um SH, na extremidade que não

interage diretamente com a superfície de Au. Estes cáculos foram realizados utilizando

ondas planas e pseudopotencias, portanto estão livres da correção de superposição de

bases (BSSE). Como estes cálculos estão livres de BSSE a diferença de energia total

entre as duas configurações reflete a diferença entre a energia de adsorção (Eads) das

configurações.

A energia de adsorção é definida como

Eads = ES+M
tot − [ES

tot + EM
tot] (C.1)

onde ES+M
tot é a energia total do sistema (molécula + superfície), ES

tot é a energia total

da superfície e EM
tot é a energia total da molécula.

De forma a checar nossa metodologia calculamos o BT nas duas configurações

e obtivemos uma diferença de energia total de aproximadamente 0.8 eV para o BT.

Calculando, por outro lado, as energias de adsorção das duas configurações obtivemos
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os valores de 0.63 e 0.82 eV para as configurações deitada e perpendicular do BT,

respectivamente. Estes resultados, embora apresentem uma diferença de energia de

adsorção (Eads) de 0.19 eV, comparável com o resultado obtido utilizando ondas planas,

ao contrário do verificado anteriormente indicam que a configuração perpendicular

seria energeticamente mais favorável.

Dentro da metodologia utilizada, a princípio, dois fatores poderiam estar com-

prometendo os resultados: 1) O alcance das funções base; e 2) O uso de funções DZ

para o Au poderiam ser insuficientes para uma descrição correta da interação entre a

superfície de Au e a molécula. Realizamos cálculos modificando ambos os parâmetros e

verificamos que a modificação essencial seria utilizar funções tipo DZP para o primeiro

plano de átomos de Au. Além disso, é fundamental corrigir o erro de superposição das

funções base. Para esta correção utilizamos o método de counterpoise proposto por

Boys e Bernardi [112]. Com esta modificação na metodologia (ou seja, DZP para a

molécula, DZP para o primeiro plano de Au e DZ para os outros planos de átomos de

Au) a diferença de energia total, para o BT, entre as configuração deitada e perpendi-

cular, decresceu para 0.5 eV. Entretanto, devido ao erro de superposição de base esse

número não pode ser diretamente utilizado como uma medida da diferença de energia

de adsorção entre as configurações. Calculando as energias de adsorção obtivemos:

1.28 eV para a configuração deitada e 1.14 eV para a configuração perpendicular, ou

seja, obtivemos um ∆Eads que é a diferença entre as energias de adsorção das duas

configurações de 0.14 eV, que é agora comparável com os outros cálculos teóricos e com

o comportamento correto, ou seja a configuração com BT deitado é a mais estável [96].

Esta modificação (DZP para a molécula e o primeiro plano de átomos de Au e

para o restante dos átomos DZ) foi aplicada, como teste, na interação entre o CH3S e

a superfície Au(111). Para este estudo utilizamos uma célula unitária (2 x 2) com 4

átomos por plano e 4 camadas de Au. Obtivemos para esta molécula uma Eads de 1.66

eV. A distância Au-S calculada foi de 2.53 Å, a distância perpendicular calculada entre
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o átomo de S e plano de Au foi de 2.07 e o ângulo de ligação Au-S-C foi de 42.60o.

O sítio de adsorção encontrado foi o Brigde como pode ser visualizado na Figura C.2.

Estes resultados concordam bem com outros cálculos teóricos [138, 145], realizados

Figura C.2: Estrutura energeticamente mais estável obtida para o CH3S na superfície (111) do Au.
Em (a) adsorção no sítio Brigde e (b) representação esquemática das distâncias de ligação e ângulo
de ligação.

utilizando tanto bases localizadas quanto base de ondas planas, que exploram de forma

sistemática a adsorção do CH3S na superfície (111) do Au.

Desta forma, tendo estabelecido um procedimento confiável de cálculo, voltamos

a analisar o BDT na superfície de Au. A diferença de energia total calculada entre

as duas estruturas, deitada e perpendicular, foi de 0.6 eV e as energias de adsorção

calculadas com correção para o BSSE foram de 1.33 eV e 1.04 eV, resultando em um

∆Eads de 0.29 eV para uma superfície 3 x 3 x 4. Quando realizamos estes cáculos

utilizando uma superfície 3 x 3 x 6 obtivemos para a Eads 1.29 e 1.05 eV. O que indica

que com a superfície 3 x 3 x 4 os resultados obtidos apresentam boa convergência

em relação a quantidade de camadas de Au. Em relação ao conjunto de função base,

realizamos cálculos utilizando funções DZP para todos os átomos e obtivemos para a
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energia de adsorção 1.28 eV e 1.03 eV, com correção para o BSSE, respectivamente.

Estes resultados atestam que a utilização de DZP no primeiro plano de Au e na

molécula é suficiente para uma boa descrição da Eads do BDT.
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Apêndice D

Evolução estrutural e Transporte do
BDT - Testes das aproximações

Este apêndice é destinado à descrição dos testes realizados para verificar a limita-

ção da aproximação utilizada para descrever um dos sistemas de interesse: BDT entre

eletrodos de Au. Inicialmente, apresentaremos os testes realizados para os cálculos de

energia total e em seguida os testes realizados para os cálculos de transporte.

D.1 Cálculos de Energia Total

Para modelar o BDT entre duas superfícies de Au utilizamos um "slab" cons-

tituído de 4 camadas com interação na direção ortogonal aos planos da superfície. A

célula unitiária (3 x 3) contém 9 (nove) átomos por plano. Para esta célula utilizamos

um sampling com 4 x 4 x 1 pontos-~k (sendo 4 pontos-~k nas direções paralelas aos pla-

nos de Au e 1 ponto-~k na direção perpendicular). Os átomos da molécula, do primeiro,

bem como, os do quarto plano de Au (que são os planos que interagem diretamente

com a molécula, sendo o quarto plano por condições períodicas de contorno) foram

completamente relaxados, conforme pode ser visualizado esquematicamente na Figura

D.1. As estruturas foram consideradas relaxadas quando as forças entre os átomos

eram ≤ 0.035 eV/Å. Os átomos dos outros planos (os dois mais internos) foram man-
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Figura D.1: Ilustração esquemática da célula unitária. Em detalhe os conjuntos de funções base e
os planos de átomos de Au que foram permitidos relaxarem.

tidos fixos nas posições do bulk. Inicialmente, todos os cálculos de energia total foram

realizados utilizando um conjunto de funções base DZP para a molécula, bem como,

para os átomos do primeiro e quarto planos de Au. Os átomos dos outros dois planos

de Au foram descritos utilizando um conjunto de funções base DZ.

Conforme discutido no Capítulo 3, independente da geometria inicial (perpendi-

cular, deitado ou inclinado), para os cálculos da evolução estrutural do BDT, quando

aumentamos a separação entre os eletrodos a ruptura ocorria numa ligação Au-S, dife-

rente do obseravado experimentalmente [69] onde supõe-se que a ruptura ocorre numa

ligação Au-Au. Esta diferença poderia estar associada ao modelo utilizado para simu-

lar o sistema. Para realização dos testes, a geometria onde o BDT fica inclinado entre

os eletrodos de Au foi tomada como referência.
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O primeiro teste realizado foi verificar o efeito da relaxação dos outros planos na

célula 3x3x4. A Figura D.2 apresenta a variação da energia total e da força em função

da separação entre os eletrodos. Verificamos que para esta última situação a força

de ruptura foi de aproximadamente 2 nN e a quebra ocorreu numa ligacao Au-S, tal

qual havíamos obtidos quando apenas dois planos de átomos de Au eram relaxados. O

efeito principal da relaxação dos outros planos de átomos de Au, como pode ser visto

na Figura D.3, foi aumentar de aproximadamente 0.6 Å a separação entre os eletrodos

para a qual houve a ruptura da ligação.

Também realizamos cálculos, para a célula 3x3x4, com dois planos de átomos de

Au relaxando (Figura D.1), utilizando ondas planas como conjunto de funções base.

Estes cálculos foram realizados utilizando o programa VASP e visavam comparar as

duas metodologias (ondas planas x bases localizadas). O conjunto de funções base

estritamente localizado utilizado nos cálculos com programa SIESTA poderia ter um

alcance muito pequeno, o que levaria ao rompimento da ligação Au-S e não Au-Au.

Estes cálculos, entretanto, mostraram que a ruptura continua a ocorrer na ligação

Au-S. A força calculada antes da ruptura foi de aproximadanete 2 nN como pode

ser visualizado na Figura D.4, que também apresenta a variação da energia total em

função da separação entre os eletrodos.

Outro teste que realizamos foi aumentar a quantidade de camadas de Au para

7 (sete), e com uma célula 3x3x7, realizamos cálculos de energia total em função da

separação entre os eletrodos relaxando dois e quatro planos de Au, seguindo o mesmo

procedimento já descrito. Para estes cálculos também utilizamos a geometria onde

o BDT fica inclinado entre os planos de Au. A Figura D.5 apresenta a variação da

energia e da força em função da sepraração entre os eletrodos para as situações onde

dois e quatro planos de Au são relaxados. Podemos verificar que, para qualquer um

dos casos, a força antes da ruptura foi de aproximandamente 2 nN, ou seja, o aumento

na quantidade de camadas da superfície de Au não alterou significativamente o valor
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Figura D.2: Energia Total (eV) e Força (nN) calculadas na situação onde as 4 camadas de Au foram
relaxadas na configuração onde o BDT se encontra inclinado entre os eletrodos de Au. As setas
indicam o eixo associado a cada curva.

Figura D.3: Variação da energia em função da quantidade de camadas de Au relaxadas.
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Figura D.4: Energia Total (eV) e Força (nN), calculadas com ondas planas, para a configuração
onde o BDT fica inclinado entre as superfícies de Au. As setas indicam o eixo associado a cada curva.

calculado da força. A ruptura ocorreu na ligação Au-S, entretanto, a separação na

qual a ruptura foi alcancada varia com o número de camadas de Au relaxadas. Para

dois planos relaxados completamente, a ruptura foi na separação de 16.4 Å, enquanto

para quatro planos foi de 17 Å.

Embora a ruptura dependa da quantidade de camadas de Au que relaxam, a

ruptura ocorre sempre na ligação Au-S e, com uma força de aproximadamente 2 nN.

O fato de utilizarmos uma superfície de Au ideal nos cálculos pode ser um dos fatores

que leva à quebra da ligação Au-S. Na superfície ideal, a molécula está conectada a

um átomo de Au que está ligado a um "bulk", e à medida que o sistema é puxado,

como não verificamos a extração completa de átomos de Au da superfície, a ruptura

ocorre na ligação Au-S. No Capítulo 4 estudamos o efeito de átomos adsorvidos na

superfície de Au na evolução estrutural e na transmitância do BDT.
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Figura D.5: Energia Total (em eV) e Força (em nN) quando duas e quatro camadas de Au foram
relaxadas. Para o zero de energia foi tomada a mais baixa energia da situação onde quatro camadas
de Au foram relaxadas.

D.2 Cálculos de Transporte

Uma vez obtidas as geometrias do BDT acoplado entre dois eletrodos de Au,

realizamos os cálculos das propriedades de transporte. Estes cálculos foram feitos uti-

lizando uma implementação no programa SIESTA [36], feita no grupo (TranSampa),

seguindo o formalismo proposto em [39] e discutido em [37, 38]. O formalismo con-

siste basicamente em cálculos de primeiros príncipios utilizando funções de Green fora

do equilíbrio e Teoria do funcional da densidade (NEGF-DFT) conforme descrito no

Capítulo 2 (seção 2.4). Dentro desta aproximação, como já apresentado, a região de

interesse é dividida em três partes: eletrodo esquerdo (L), região de contato (C) e

eletrodo direito (R). Os átomos em L e R são considerados como parte de um "bulk"

semi-infinito com os quais os átomos da região de contato interagem. Estes átomos
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foram mantidos nas posições de "bulk". A região de contato (C) neste caso corres-

Figura D.6: Representação esquemática da região de contato (C).

ponde a cinco planos de Au (3x3) em cada lado e o BDT. Os átomos dos três planos

mais externos (átomos mais claros na Figura D.6 ) que são os planos que acoplarão

com os eletrodos foram mantidos nas posições de "bulk". Os dois planos mais internos

(átomos mais escuros na Figura D.6) e o BDT foram otimizados para cada geome-

tria seguindo procedimento descrito na seção anterior. A estrutura apresentada na

Figura D.6 é repetida periodicamente ao longo das direções x e y e os eletrodos de Au

estendem-se para z = ±∞. Vale mencionar: as curvas de transmitiâncias apresenta-

das foram calculadas a tensão zero (zero bias, Vb = 0). Para os cáculos de transporte

foram utilizados um conjunto de funções base DZ para todos os átomos de Au e DZP

para o BDT, bem como utilizamos 1 ponto-~k paralelo à superfície e não foi permitida

a relaxação da estrutura após o acoplamento com o eletrodo. A Figura D.7 compara

os resultados obtidos, para o BDT perpendicular, com o TranSampa e com o pro-

grama TranSiesta. Verificamos que o comportamento das curvas são semelhantes, o

que evidencia a qualidade do programa desenvolvido e, justifica seu uso nos cálculos

de transporte quântico.

Em seguida, realizamos testes para verificar a influência dos conjuntos de fun-
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Figura D.7: Comparação das curvas de transmitância obtidas, com o TranSampa e com o TranSiesta,
para o BDT perpendicular.

ções base na transmitância calculada. Os testes foram feitos em três siuações distintas:

(1) Todos os átomos de Au foram descritos por um conjunto de funções base DZ e a

molécula foi descrita por um conjunto base DZP (BS1); (2) Os dois planos de átomos

de Au que interagem diretamente com a molécula foram descritos por um conjunto de

funções base DZP e a molécula descrita por um conjunto de funções base DZP (BS2);

(3) Todos os átomos de Au foram descritos por um conjunto de funções base SZP e

a molécula descrita por um conjunto base DZP (BS3). Conforme pode ser verificado

na Figura D.8, assintoticamente as curvas apresentam o mesmo comportamento, en-

tretanto, dependendo do conjunto de funções base utilizado, a transmitância no nível

de Fermi pode sofrer alterações de aproximadamente 20%. Obtivemos uma transmi-

tância de 0.51 G0 com BS1, 0.54 G0 com BS2 e 0.40 G0 utilizando BS3 para o BDT

perpendicular adsorvido no sítio Fcc. Os cálculos desta Tese formam feitos utilizando

o BS1. Com este conjunto de função base o erro é menor que 6 % com relação ao

melhor conjunto BS2.

Entretanto, a escolha do conjunto de funções base não altera qualitativamente o
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comportamento da transmitância.

Figura D.8: Curvas de transmitâncias para o sistema Au-BDT-Au (BDT perpendicular e, adsorvido
no sítio Fcc), calculadas com diferentes conjuntos de funções base (SZP, DZ, DZP) para os átomos de
Au. O BDT em todos os casos foi descrito utilizando um conjunto de funções base DZP. T(0) indica
a transmitância calculada no nível de Fermi para cada uma das situações.

A variação do comportamento da transmitância em função da quantidade de

camadas de Au também foi analisada. A Figura D.9 compara o variação da trans-

mitância, para o BDT perpendicular, em uma superfície 3x3x4 com dois planos de

átomos de Au relaxados e uma superfície 3x3x7 com quatro planos de átomos de Au

relaxados. Podemos verificar que embora tenhamos uma pequena variação quantita-

tiva, o comportamento da curva praticamente não se altera, sendo que a explicação

para o comportamento geral da curva é a mesma apresentada no Capítulo 3.

O mesmo tipo de análise foi feito para uma geometria onde o BDT fica late-

ramente inclinado. Na Figura D.10 comparamos as curvas de transmitâncias para as

separações entre os eletrodos de 16 Å e 16.4 Å. Verificamos que o comportamento geral

da curva não se altera em função do aumento das camadas de Au.
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Figura D.9:

Desta forma, com todos estes testes realizados, verificamos que as aproximações

utilizadas nos cálculos de energia total, bem como nos cálculos de transporte, para

modelar o sistema 1, fornece bons resultados, o que justifica seu uso na presente Tese.

1Como aproximação, para os cálculos de energia total e força, utilizamos uma superfície de Au
(3x3) com 4 planos, sendo 2 planos completamente relaxados. Para os cálculos de transporte, a
molécula estendida foi apresentada na Figura D.6 e o conjunto de funções base utilizado foi o BS1.
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Figura D.10: Comparação das transmitâncias do BDT, inclinado entre os eletrodos de Au, para
diferentes separações (16 Å(gráfico esquerdo) e 16.4 Å(gráfico direito)) e camadas de Au (3x3x4 e
3x3x7).
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Apêndice E

Estudo Sistemático da molécula
Co(tpy-SH)

Neste apendice vamos apresentar e discutir os resultados obtidos para a geome-

tria de equilíbrio e estrutura eletrônica das moléculas de interesse neste trabalho. A

idía inicial foi estudar um sistema simples e bastante conhecido; a molécula de benzeno

onde determinamos suas propriedades estruturais e eletrônicas. Em seguida estuda-

mos a piridina que apresenta a mesma estrutura do benzeno, mas com um átomo de

nitrogênio substituindo uma ligação C-H do benzeno. A piridina pode ser considerada

uma unidade fundamental (básica), pois a molécula que exercerá o papel do ligante, ou

seja, será a conecção do metal de transição, no caso Co, com a superficie de Au (111),

mercapto-terpiridinil (tpy-SH), é constituída basicamente por três anéis de piridina.

A etapa seguinte foi determinar, via construção de uma superfície de potencial, qual

a conformação mais estável para a molécula tpy-SH. Em seguida calculamos as pro-

priedades do acoplamento do átomo de cobalto com a molécula tpy-SH e finalmente

calculamos as propriedades estruturais e eletrônicas para a molécula [Co(tpy − SH)2]

neutra.

1) A molécula de benzeno
Friedrich Kekule, em 1865, foi quem prôpos, depois de um sonho, a estrutura
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planar e hexagonal para o benzeno, Figura E.1, 40 anos depois de seu descobrimento

por Michael Faraday. Ao longo dos anos diversos estudos experimentais e teóricos

foram realizados sobre a estrutura eletrônica do benzeno.

Figura E.1: Representação estrutural do benzeno (C6H6)

Tabela E.1: Parâmetros optimizados para a geometria de equilíbrio do benzeno. As distâncias
de ligação estão em Å

Este (DFT) EXP [130]

re(C-C) 1.420 1.390

re(C-H) 1.120 1.090

θ(H-C-C) 120.0o 120.0o

θ(C-C-C) 120.0o 120.0o

O resultado, para a geometria do benzeno estão em excelente acordo com o

resultado experimental [130] como pode ser verificado na Tabela E.1. A distância

entre os átomos de carbono calculada de 1.42 Åapresenta um erro de 2.2% com a

medida experimental. O ângulo calculado entre os átomos de carbono também e o

esperado de 120o. Na estrutura do benzeno cada átomo de carbono f orma 3 ligações

sigmas, duas com carbonos vizinhos no anel e uma terceira com o hidrogênio ligado a
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ele. O carbono no bezeno tem hibridização tipo sp2. Devido a superposição entre os

orbitais 2p tem se a formação de 3 ligações pi. As ligações pi não são localizadas num

único átomo de carbono fazendo com que as distâncias C − C sejam iguais no anel.

2) A molécula de piridina
A molécula de piridina apresenta a mesma estrutura do benzeno mas com um

átomo de nitrogênio substituindo uma ligação C − H. Na molécula de piridina o

nitrogênio tem uma hibridização sp2. O nitrogênio cede um elétron pi ao anel que fica

eletronicamente como o benzeno, com seis elétrons delocalizados.

Figura E.2: Representação esquemática da moécula de piridina (C5H5N)

As distâncias calculadas re(N-C, C-C e C-H) apresentam erros relativos de 0.3%,

0.9% e 2.9% respectivamente com relação ao cálculo MP2 que inclui correlação eletrô-

nica via teoria de perturbação de Møller-Plesset [146] e 0.9%, 1.1% e 3.1% com relação

a medidas experimentais [147]. Os ângulos de ligação θ(C-N-C, C-C-C e N-C-C) tam-

bém estão em bom acordo com as medidas experimentais apresentando erros relativos

de 0.4%, 0.25% e 0.2% respectivamente, como pode ser verificado na Tabela E.2

3) A molécula mercapto-terpyrydinyl (tpy-SH)
De forma a verificarmos qual a conformação mais estável para a molécula tpy-

SH isolada, construímos uma superfície de potencial em função dos ângulos diedrais
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Tabela E.2: Propriedades estruturais do estado fundamental da piridina, comparadas com
outro cálculo teórico e com medidas experimentais. As distâncias apresentadas estão em Å e
os ângulos θ em (graus).

Este(DFT) MP2/6-31+G* [146] Exp [147]

re(N-C) 1.35 1.347 1.338

re(C-C) 1.41 1.398 1.394

re(C-H) 1.12 1.088 1.086

θ(C-N-C) 117.4o 116.8o 116.9o

θ(C-C-C) 118.2o 118.6o 118.5o

θ(N-C-C) 124.0o 123.7o 123.8o

θ(H-C-C) 120.8o

θ(H-C-N) 116.3o

φ1(N-C-C-N) e φ2(N-C-C-N) entre os anéis de piridina. Estes ângulos foram medidos

de uma configuração de referência e estão ilustrados na Figura E.3.

Na construção da superfície de potencial, Figura E.4, φ1 varia de 0o a 180o de 30o

em 30o graus enquanto φ2, para cada novo φ1, varia de 0o a 360o também de 30o em

30o graus. Analisando a superfície de potencial bem como as curvas de nível, Figura

E.5, verificamos que a molécula tpy-SH tem sua configuração mais estável quando φ1

= φ2 = 180o. Esta geometria está representada na Figura E.6. Esta diferença de

energia calculada entre as duas conformações foi de 0.4 eV. Calculamos uma barreira

de transição de aproximadamente 0.2 eV entre a conformação com φ1 = φ2 = 0o para

a conformação com φ1 = φ2 = 180o.

Para a conformação, φ1 = φ2 = 180o, os parâmetros optimizados para a geometria

de equilíbrio estão apresentados na Tabela E.3. A molécula tpy-SH no seu estado
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Figura E.3: Conformação de referência para contrução da superfície de potencial da molécula tpy-SH.
Os ângulos diedrais, φ1 e φ2, utilizados para construção da superfície de potencial estão ilustrados.

Figura E.4: Superfície de potencial calculada para a molécula tpy-SH construída a partir da confi-
guração de referência apresentada na Figura E.3.

fundamental tem S = 0, onde S é o spin do sistema. Verificamos que a distância C-C

entre anéis de 1.510 Å é maior que a distância C-C, de 1.420 Å, em um mesmo anel.

A molécula tpy-SH tem uma estrutura planar, que pode ser verificada na Figura E.6.
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Figura E.5: Curvas de nível, obtidas a partir da superfície de potencial, para a molécula tpy-SH.

Figura E.6: Conformação mais estável obtida para molécula tpy-SH.

A obtenção desta geometria com φ1 = φ2 = 180o como a mais estável enrgeticamente

para a molécula tpy-SH levanta a questão sobre qual a conformação mais estável desta

molécula na presença do metal de transição.

4) A molécula Co(tpy-SH)
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Tabela E.3: Distâncias (Å) e ângulos de ligação optimizados para a molécula tpy-SH na
conformação mais estável.

Parâmetros Optimizados (tpy-SH)

Distâncias Ângulos

re(C-C) 1.510 entre anéis θ(H-S-C) 95.9

re(C-C) 1.420 θ(S-C-C) 120.9

re(C-H) 1.115 θ(C-C-C) 118.7

re(S-C) 1.781 θ(C-N-C) 117.6

re(S-H) 1.378 θ(C-C-N) 123.5

re(C-N) 1.356 θ(C-C-H) 120.5

φ(N-C-C-N) 179.9

Uma vez determinados os parâmetros de equilíbrio para a fase gasosa da molécula

tpy-SH isoldada, a etapa seguinte foi verificar como o átomo de Cobalto se liga a esta

molécula. A Figura E.7 representa as duas configurações estudadas φ1 = φ2 = 180o e φ1

= φ2 = 0o, respectivamente. Verificamos que ao contrário do obtido para a molécula

tpy-SH isolada, onde φ1 = φ2 = 180o se faz a configuração de mínima energia, a

molécula Co(tpy-SH) apresenta sua conformação mais estável quando φ1 = φ2 = 0o.

A diferença entre as duas configurações é de 0.77 eV. Para a conformação mais

estável, φ1 = φ2 = 0o, a Tabela E.4 apresenta os parâmetros optimizados para a

geometria de equilíbrio. Podemos verificar da Tabela E.4 que o átomo de Cobalto fica

numa posição quase simétrica em relação aos átomos de Nitrogênio N1 e N3 (N1-Co-N3

= 1.894 Å) sendo mais fortemente acoplado ao N2, com um comprimento de ligação

de 1.890 Å. A energia de ligação calculada como ETotal(Co(tpy-SH)) - [ETotal(Co)+
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Figura E.7: Representação das duas situações estudadas para o Co conectado à molécula tpy-SH.
Na imagem à esquerda, o Co está ligado à molécula tpy-SH na sua conformação mais estável, φ1 =
φ2 = 180o. A imagem à direita, que é a conformação mais estável para a molécula Co(tpy-SH), o Co
está conectado à molécula tpy-SH quando, φ1 = φ2 = 0o.

ETotal(tpy-SH)] foi de 4.40 eV, evidenciando o forte acoplamento entre o ligante tpy-

SH e o átomo de Co. Este forte acoplamento levanta a questão sobre como será o

acoplamento desta molécula com o outro ligante tpy-SH. Os resultados calculados

indicam que a molécula Co(tpy-SH) tem S = 1/2, obtido via diferença entre o número

de elétrons "up" e "down" e o átomo de cobalto nesta molécula, no estado de carga

neutro, apresenta S = 1.0, obtido via análise da população de Mulliken. Os outros

estados de carga (0, +, 2+ e 3+) também foram estudados, mas não serão discutidos

aqui, haja visto que as análises são semelhantes.
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Tabela E.4: Distâncias (Å) e ângulos de ligação optimizados para a molécula tpy-SH na
conformação mais estável.

Parâmetros Optimizados Co(tpy-SH)

Distâncias Ângulos

re(C-C) 1.480 entre anéis θ(H-S-C) 96.1

re(C-C) 1.410 θ(S-C-C) 119.8

re(C-H) 1.114 θ(C-N-C) 116.7

re(S-C) 1.790 θ(C-C-N) 121.9

re(S-H) 1.380 θ(C-C-H) 120.5

re(C-N) 1.370 θ(C-C-C) 119.0

re(Co-N1) 1.894 φ(N-C-C-N) 0.04

re(Co-N2) 1.880

re(Co-N3) 1.894
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[61] D. R. Hamann, M. Schlüter e C. Chiang, Phys. Rev. Lett 43, 1494 (1979).

[62] G. B. Bachelet, D. R. Hamann e M. Schlüter, Phys. Rev. B 26, 4199 (1982).
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