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Resumo

CHAVES, A. S. Estudo teórico das propriedades estruturais, eletrônicas e reatividade de
clusters de metais de transição. 2015. 207 p. Tese (Doutorado em Ciências) Instituto de
Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015.

Clusters sub-nanométricos de metais de transição (TM) têm atraído grande atenção devido
às suas propriedades físicas e químicas singulares, muito diferentes dos homólogos na fase
bulk. Estas propriedades incomuns podem variar de acordo com o tamanho, a composição
e o estado de carga para clusters em fase gasosa. Uma compreensão aprofundada da
evolução das propriedades em função de tais parâmetros é um pré-requisito necessário
para potencializar diversas aplicações, desde catálise até armazenamento magnético, bem
como para responder questões fundamentais relacionadas com a estabilidade intrínseca
desses sistemas. Porém, esse entendimento ainda não é satisfatório. Neste projeto, usando
cálculos de primeiros princípios baseados na teoria do funcional da densidade dentro
da aproximação de gradiente generalizado na formulação proposta por Perdew-Burke-
Ernzerhoff, investigamos as estruturas atômicas, as propriedades eletrônicas e a estabilidade
de todos os TM (30 elementos) clusters unários em função do tamanho (2 − 15 átomos).
Para estudar a influência da carga, consideramos clusters de Cu𝑛 e Pt𝑛 (𝑛 = 2 − 14) nos
estados catiônico, neutro e aniônico, enquanto os efeitos de composição foram considerados
para clusters bimetálicos de Pt𝑛Cu𝑚 com 𝑚 = 2,3, · · · ,14 e 𝑛 = 0,1, · · · ,𝑚. Nossos
resultados sugerem que: (𝑖) Os mecanismos de estabilização para os TM clusters unários
baseiam-se na natureza das ligações químicas, em que a ocupação dos orbitais 𝑑 ligantes
ou antiligantes e a hibridização 𝑠− 𝑑 afetam fortemente as propriedades. Por exemplo,
a maioria dos TM clusters mágicos são acompanhados por picos de hibridização 𝑠 − 𝑑

e momentos de dipolo elétrico nulos.(𝑖𝑖) Diferentes parâmetros afetam as estruturas de
TM clusters nesse regime de tamanho, tais como, propriedades do átomo livre, interações
magnéticas de troca e efeitos relativísticos. (𝑖𝑖𝑖) As propriedades são muito susceptíveis
ao estado de carga; em particular, as estruturas tendem a diminuir a coordenação atômica
quando um elétron é adicionado ao sistema, o que afeta fortemente a transição 2D-3D. (𝑖𝑣)

Energia de excesso negativa foi obtida para a maioria dos Pt–Cu clusters, o que fornece
uma forte evidência para a formação de clusters bimetálicos. Além disso, nossas análises
sugerem que a formação de estruturas tipo caroço(Cu)-casca(Pt) começa neste regime
de tamanho, afim de liberar energia de tensão. (𝑣) O centro de gravidade dos estados
𝑑 ocupados da liga Pt–Cu varia com a composição, e se aproxima do orbital mais alto
ocupado para composições em torno de 50%-50%. Em particular, nossos cálculos sugerem
um aumento na energia de adsorção de CO e NO sobre Pt7Cu6 em comparação com os
clusters unários de Pt13 e Cu13. Consequentemente, estes resultados constituem uma base
para compreender a formação de partículas maiores bem como para investigar sistemas



mais complexos e realistas, como reações químicas de sistemas moleculares adsorvidos
sobre TM clusters estabilizados por ligantes ou suportados.

Palavras-chave: Clusters de metais de transição. Química quântica. Teoria do funcional
da densidade.



Abstract

CHAVES, A. S. Theoretical study of the structural, electronic and reactivity properties of
transition-metal clusters. 2015. 207 p. Tese (Doutorado em Ciências) Instituto de Física
de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015.

Sub-nanometre sized transition metal (TM) clusters have attracted great attention due to
their unique physical and chemical properties, very different from the bulk counterparts.
These unusual properties can vary with size, composition and state of charge for gas-
phase clusters. An in-depth understanding of the properties evolution in function of such
parameters is a necessary prerequisite to leverage diverse applications, from catalysis to
magnetic storage, as well as to answer fundamental questions related with the intrinsic
stability of these systems. However, this understanding is not yet satisfactory. In this
project, using first-principles calculations based on density functional theory within
the generalized gradient approximation in the formulation proposed by Perdew-Burke-
Ernzerhoff, we investigate the atomic structures, electronic properties and stability of all
TM (30 elements) unary clusters in function of size (2− 15 atoms). To study the influence
of the charge we considered Cu𝑛 and Pt𝑛 (𝑛 = 2− 14) clusters in the cationic, neutral and
anionic states, while compositional effects were considered for bimetallic Pt𝑛Cu𝑚−𝑛 clusters
with 𝑚 = 2,3, · · · ,14 and 𝑛 = 0,1, · · · ,𝑚. Our results suggest that: (𝑖) The stabilization
mechanisms for unary clusters are based on the nature of chemical bondings, on which
the occupation of the bonding or antibonding 𝑑 orbitals and the 𝑠 − 𝑑 hybridization
strongly affect the properties. For example, most magic TM clusters are accompanied by
peaks in 𝑠− 𝑑 hybridization and null electric dipole moments.(𝑖𝑖) Different parameters
affect TM cluster structures in that size regime, such as, free-atom properties, magnetic
exchange interactions and relativistic effects. (𝑖𝑖𝑖) The properties are very susceptible to
the charge state; in particular, the structures tend to decrease the atomic coordination
when one electron is added to the system, which strongly affects the 2D-3D transition. (𝑖𝑣)

Negative excess energy was obtained for the most PtCu clusters, which provides a strong
evidence for the formation of these bimetallic clusters. Moreover, our analyzes suggest
that the formation of core(Cu)-shell(Pt) like structures starts at this size regime, in order
to release strain energy. (𝑣) The center of gravity of the occupied 𝑑 states of the Pt–Cu
alloy vary with composition and approaches to the highest occupied molecular orbital for
compositions around 50%-50%. In particular, our calculations suggest an increase in the
adsorption energy of CO and NO on Pt7Cu6 in comparison with Pt13 and Cu13 unary
clusters. Thus, these results form a basis to understand the formation of greater particles
as well as to investigate more complex and realistic systems, such as chemical reactions of
molecular systems adsorbed on ligand stabilized or supported TM clusters.

Keywords: Transition metal clusters. Quantum chemistry. Density functional theory.
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Capítulo 1

Introdução

Clusters são aglomerados de átomos ou moléculas com dimensões menores do que
aproximadamente 2 𝑛𝑚,(2, 3) constituindo um estágio embrionário da matéria, situado
entre a física atômica e a física da matéria condensada. Dada a forte relação entre os graus
de liberdade estruturais e eletrônicos, as propriedades físico-químicas não variam de forma
suave ou monotônica, porém, a inclusão ou remoção de um átomo ou um elétron pode
causar alterações abruptas.(4) Por conseguinte, as propriedades físico-químicas dos clusters
variam com o tamanho, estados de carga e composição (clusters bimetálicos),(5) fomentando
uma variedade de aplicações tecnológicas(2), e ao mesmo tempo, são significativamente
diferentes da fase bulk. Por exemplo, a formação de estruturas com simetrias quíntuplas
não-cristalinas, possíveis apenas em sistemas finitos devido à ausência de periodicidade
de translação;(6) alta atividade catalítica de clusters de Au,(6) enquanto Au bulk é
inerte e o magnetismo de clusters de Rh,(7) enquanto Rh bulk é paramagnético. No
entanto, a explicação para essas propriedades incomuns não é completamente compreendida,
principalmente para clusters de metais de transição (TM clusters), devido à falta de um
pleno conhecimento da evolução estrutural desses sistemas, com o número de átomos,
composição e estados de carga.

A síntese de partículas na escala nano e subnanométrica é desafiadora.(2) Basicamente
se divide em duas vias principais, que são os métodos químicos ou físicos. Os métodos
químicos se valem de técnicas baseadas em nucleação e crescimento em solução através
de agentes redutores,(8) em que as partículas resultantes são passivadas ou suportadas.
Partículas passivadas são estabilizadas por ligantes ou adsorbatos específicos, como grupos
tióis,(8) os quais asseguram a estabilidade contra coalescência, limitam e determinam
formato e tamanho. Partículas suportadas, geralmente sobre óxidos, podem ser usadas em
aplicações realísticas de catálise heterogênea,(8) onde o suporte também pode influenciar
no desempenho das partículas. Os métodos físicos concentram experimentos à vácuo
semelhantes àquele originariamente proposto por Smalley et al (9) para síntese de fulerenos
C60 através de uma fonte de vaporização à laser pulsado. Essencialmente, um espectrômetro
de massa é utilizado para discriminar o tamanho dos clusters em fase gasosa; em especial,
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o espectrômetro de massa por tempo de vôo é muito utilizado pois permite a investigação
simultânea de um largo espectro de tamanhos, reduzindo o tempo de coleta dos dados.(10)
Embora inúteis para aplicações químicas cotidianas, clusters na fase gasosa provêem um
modelo adequado para o estudo de sistemas mais complexos, como os clusters passivados
ou suportados.

Problemas de empacotamento, como a otimização da densidade de objetos que preen-
chem um determinado volume, constituem uma classe de problemas dentre os mais antigos
e persistentes em toda ciência e, particularmente, na matemática. Do mesmo modo, o
problema de empacotar um número finito de átomos interagentes formando um cluster tem
sido um desafio para a química. Atualmente, as técnicas experimentais disponíveis apenas
fornecem resultados indiretos da estrutura de clusters e uma resposta definitiva permanece
indisponível até o momento. De fato, a determinação estrutural é o primeiro passo para
manipular as propriedades de clusters para fins tecnológicos específicos, bem como para
compreender a estabilidade e questões fundamentais interligando propriedades atômicas e
macroscópicas. Dentre estas questões, a quantificação e a busca pela universalidade dos
efeitos de tamanho são objetivos centrais e desafiadores na área de clusters. Provavelmente,
o primeiro a questionar sobre os efeitos de tamanho nas propriedades das partículas foi
Lord Kelvin, questionando se a temperatura de fusão de uma pequena partícula dependeria
do seu tamanho.(11) Especificamente, a resposta para essa questão é que a temperatura
de fusão decai quando a partícula se torna menor. De fato, a questão colocada por
Kelvin é uma especificidade de um problema mais geral, ou seja, como as propriedades
físico-químicas das partículas variam com o tamanho, ou ainda, qual o tamanho crítico de
uma partícula para que possua as propriedades da matéria condensada. Para o regime
de tamanho de clusters em que as propriedades variam abruptamente com o número de
átomos, em particular, a determinação estrutural, imprescindível para a caracterização e
manipulação das propriedades, é um problema desafiador de longa data.(6)

Materiais baseados em metais de transição (TM) tem sido amplamente utilizados
como catalisadores. Por exemplo, ferro e rutênio para as reações de Haber-Bosh(12, 13);
e cobalto, ferro e rutênio para síntese de Fischer-Tropsch.(14) Em consequência, TM
clusters são bons candidatos para uso em catálise pois, adicionalmente, apresentam alta
razão superfície/volume. Para TM clusters, o orbital mais alto ocupado (HOMO) está
muito próximo ou entre vários orbitais tipo 𝑑 semipreenchidos, o que explica, em parte, a
pronunciada atividade química desses sistemas,(15) em que a posição do centro e a largura
da banda 𝑑, fortemente dependentes do tamanho dos clusters, ditam a interação com
adsorbatos. Além disso, TM clusters podem também encontrar aplicações como materiais
magnéticos, tanto para utilização em imagens médicas quanto para armazenamento de
dados (16). Por exemplo, o interesse quanto ao mínimo tamanho de bit necessário para o
armazenamento de informação clássica.(17) Consequentemente, a compreensão da evolução
das propriedades de TM clusters com o número de átomos é fundamental para a sintetização
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racional de novos materiais com diferentes propósitos tecnológicos.

Desde a antiguidade, uma das principais vias para o desenvolvimento de materiais
metálicos tem sido a sintetização de ligas, onde a combinação e sinergia das propriedades
individuais são usadas para obter sistemas com propriedades modificadas, ocasionalmente
podendo ser otimizadas. Recentemente, clusters bimetálicos (muitas vezes chamados de
nanoalloys ou binários) de metais de transição têm atraído grande interesse (2) devido à suas
extraordinárias propriedades eletrônicas, magnéticas, e catalíticas,(3, 18) as quais podem
ser manipuladas não apenas através da alteração do número de átomos como também da
composição (19–21) e, portanto, abre-se a possibilidade de uma vasta gama de aplicações
tecnológicas tais como armazenamento magnético,(22–25) catálise heterogênea,(18, 26–29)
e muitas outras. Consequentemente, um grande número de estudos experimentais e teóricos
têm sido realizados,(30–32) considerando diferentes sistemas, tais como, Pt–Pd,(33, 34)
Pd–Ir,(35) Pt–Ni,(36) Pt–Rh,(37) Fe–Rh,(25, 38) e PtCu,(39–43) com o objetivo de
compreender as mudanças nas propriedades físicas e químicas em função do número
de átomos e da composição. Além disso, no limite molecular, a remoção ou inclusão
de apenas um elétron pode causar alterações pertinentes nas propriedades dos clusters,
sendo que a questão da estabilidade de clusters unários ou binários carregados é um dos
principais assuntos de pesquisa na área de sistemas finitos. Em alguns casos, fissão é
causada pela repulsão de Coulomb (explosão Coulômbica) (44) em clusters fortemente
carregados e menores do que um determinado tamanho crítico. Experimentos para clusters
de Au usando espectroscopia vibracional (45) têm mostrado que com o aumento da carga
(clusters aniônicos) a tendência é diminuir a coordenação atômica, devido ao rearranjo
eletrônico. Porém, um entendimento claro dos efeitos da carga em TM clusters ainda não
é completamente entendido e não foi detalhadamente avaliado.

Em particular, estudos experimentais mostram que nanopartículas (NPs) unárias de
Pt têm aplicações como catalisadores para reações eletroquímicas de baixa temperatura
em células combustíveis, (46) principalmente devido à estabilidade destes sistemas sob
altos potenciais e condições ácidas. No entanto, existem dois grandes obstáculos para a
comercialização de células combustíveis que são: o elevado custo dos catalisadores de Pt e
a baixa cinética da reação de oxi-redução (ORR) que ocorre no cátodo.(33, 47–49) Para
superar esses obstáculos, muitos tipos de catalisadores foram testados. Em particular, NPs
bimetálicas baseadas na Pt (Pt-M) onde M = Fe, Co, Cu, Ni, etc, têm sido estudadas tanto
experimentalmente quanto teoricamente e, frequentemente, exibem atividades catalíticas
significativamente melhoradas para a ORR em reduzidas quantidades de Pt,(47, 48) ou
seja, partículas bimetálicas podem apresentar atividades catalíticas melhores com um
preço economicamente viável. Por exemplo, recentemente NPs bimetálicas de Pt–Cu com
estruturas tipo caroço-casca obtidas por lixiviação seletiva têm atraído grande atenção
como eletrocatalisadores apresentando maior atividade para ORR do que NPs de Pt
pura.(50, 51) Essa melhoria é creditada à efeitos ligantes (transferência de carga entre os
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átomos de Pt e Cu) ou geométricos, devido à tensão causada pelo descasamento estrutural
entre as regiões do caroço e casca, que alteram a distância de ligação Pt-Pt afetando
a distribuição da população dos estados 𝑑.(52) Isso permite a otimização da ligação do
oxigênio assim como mostrado por análises de espectroscopia in situ de absorção de raios-X
em NPs de PtCu sobre carbono.(53) Por sua vez, essas mudanças estruturais e eletrônicas
são fortemente relacionadas com a composição e tamanho dessas partículas, no entanto,
um entendimento definitivo permanece longe de ser satisfatório. Consequentemente, uma
compreensão em profundidade da estrutura e da composição, assim como o mecanismo de
crescimento de clusters de PtCu, é de extrema importância para melhor compreensão de
sua atividade catalítica.

Portanto, o conhecimento atomístico do mecanismo de formação estrutural dependente
do número de átomos, composição e estado de carga, é crucial para melhorar o entendimento
de TM clusters unários e binários a fim de manipular propriedades específicas. O primeiro
passo para a abordagem teórica do problema estrutural de clusters, por exemplo, através de
cálculos ab initio, é a consideração de clusters em fase gasosa. Relativamente mais simples
do que clusters passivados ou suportados, esse problema é ainda desafiador; principalmente
devido à isomeria estrutural intrínseca e a falta de qualquer tendência ou preposição
estrutural, visto que nesse regime de tamanho as propriedades podem ser drasticamente
diferentes do que na fase bulk. Um exemplo clássico é o C60 com simetria icosaédrica, que
possui ligação química completamente diferente do grafite (hexagonal 𝑠𝑝2) e do diamante
(tetraedral 𝑠𝑝3).(54) Consequentemente, o problema teórico de se determinar a estrutura
mais estável para um determinado conjunto de átomos é um problema complexo de
otimização global, onde há um aumento quase exponencial do número de mínimos locais
na superfície de energia potencial (SEP) com o aumento do tamanho do sistema.(55)
De fato, mesmo para supercomputadores executando na escala teraFLOP a exigência
computacional é alta e essa complicação aumenta ainda mais quando se trata de clusters
bimetálicos.(3) Em particular, a abordagem teórica de TM clusters por cálculos ab initio
é particularmente complicada devido à diversos fatores como: (𝑖) abundância de estados
eletrônicos próximos ao HOMO; (𝑖𝑖) complexa natureza dos elétrons de valência localizados
e deslocalizados; (𝑖𝑖𝑖) ligações metalo-covalentes relacionadas à hibridização 𝑠-𝑑, que é
particularmente importante para estabilização de TM clusters.(56, 57) Por exemplo, para
Au, fortes efeitos relativísticos levam à estabilização do orbital 6𝑠1 e à desestabilização do
orbital 5𝑑10, deixando-os mais próximos energeticamente, favorecendo a hibridização 𝑠-𝑑,
o que resulta estruturas mais abertas devido ao caráter direcional e anisotrópico do orbital
𝑑.(56); (𝑖𝑣) incorporação de efeitos complexos de troca e correlação (XC); (𝑣) possibilidade
de múltiplos isômeros, num intervalo pequeno de energia relativa, devido às interações
de curto alcance. Outrossim, para garantir a precisão necessária a fim de descrever
a complexa natureza das interações TM-TM e, conjuntamente, capturar os efeitos de
confinamento quântico inerentes em sistemas finitos, a SEP deve ser estudada por cálculos
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quânticos ab initio. No entanto, muitas vezes esse estudo é proibitivo do ponto de vista
de custo computacional, devido, principalmente, ao crescimento desfavorável da maioria
dos métodos com o número de átomos do sistema. Um método comumente utilizado
em química teórica que apresenta um bom compromisso entre o custo computacional e
a precisão dos cálculos é a teoria do funcional da densidade (DFT).(58, 59) o qual é o
método escolhido para este projeto de doutorado.

1.1 Revisão da literatura

A necessidade da determinação estrutural, ou seja, como os átomos se organizam
no espaço, corrobora o mantra em ciência dos materiais de que "estrutura determina a
função". A história da resolução de estruturas cristalinas, dotada de prêmios Nobel, revela
a não-trivialidade desse problema que hoje está bem fundamentado, principalmente depois
da percepção de que o controle da fase possuia importância primordial. Existem vários
problemas em se determinar experimentalmente a estrutura de partículas na escala nano
ou subnanométrica,(60) não apenas relacionado à dimensão mas também à perda de fase
e periodicidade; por exemplo, informações estruturais imprecisas são obtidas através de
poderosos métodos de imagem como microscopia de tunelamento e microscopia eletrônica
de transmissão (61) para clusters suportados, por outro lado, métodos cristalográficos
tradicionais (como difração de raios-X, por exemplo) falham para esses sistemas finitos
devido à perda de ordenamento em longo alcance, o que ocasiona um apreciável alargamento
nos picos de difração.(62) Mesmo métodos avançados baseados em difração de nêutrons
ou raios-X por luz síncrotron, determinando a função de distribuição de pares atômicos
(PDF),(62) não conseguem resolver isoladamente o problema estrutural em nanoescala
(embora possuam resolução sub-Ångstrom), pois os arranjos atômicos são bem ordenados
apenas localmente e os dados de PDF apresentam distância de ligação entre dois átomos
com alta precisão, porém sem qualquer orientação ou presença do terceiro átomo, tornando
a reconstrução da estrutura extremamente complicada computacionalmente.(63)

De fato, até o momento não existe um único método experimental que diretamente
determine a estrutura atômica e eletrônica de clusters e nanopartículas; é necessário o uso
de informações complementares de diferentes experimentos ou correlacionar experimentos e
simulações computacionais, através de cálculos ab initio. Por exemplo, (𝑖) experimentos de
mobilidade de íons(64) revelam o tamanho e a seção de choque transversal dos clusters em
fase gasosa mas não a estrutura interna. Correlações com resultados de cálculos de estrutura
eletrônica, como DFT, levaram à resolução parcial da estrutura de clusters de Cu, Ag e
Au.(64) (𝑖𝑖) Espectroscopia fotoeletrônica permite a determinação da estrutura eletrônica,
com solução indireta da estrutura atômica. A comparação entre a densidade de estados
experimental e teórica, resultou na solução parcial de estruturas de clusters de Au.(65)
(𝑖𝑖𝑖) Espectroscopia vibracional mapeia as forças interatômicas e possivelmente resolve a
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estrutura de clusters. A correlação entre espectros vibracionais obtidos por espectroscopia
no infravermelho distante (140-450 𝑐𝑚1),(66) e espectros obtidos via DFT, é uma área
ativa para determinação estrutural de clusters na fase gasosa, além de potencializar a
escolha de parâmetros para os cálculos, como por exemplo a escolha do funcional de troca
e correlação para DFT.(67) Cabe ressaltar que a maioria dos experimentos em fase gasosa
consideram clusters carregados pela facilidade experimental (manipulação e guiamento),
embora, recentemente, experimentos como espectroscopia no infravermelho distante(45)
tem sido propostos para investigação de clusters neutros.

Em particular, a análise da distribuição do tamanho dos clusters advindos dos espectros
de massa pode prover critérios fundamentais para as tendências estruturais e energéticas.
Em 1984, Knight et al (68) encontraram picos bem definidos no espectro de massa de
clusters de Na em fase gasosa, especificamente, para clusters com 2, 18, 20, 34, 40, 58,...
átomos.(68) Esses picos referem-se à maior abundância e estabilidade desses tamanhos em
relação aos demais, os quais foram chamados clusters mágicos ou clusters com números
mágicos de átomos. A ocorrência desses clusters mágicos foi atribuída à efeitos de
preenchimento de camadas eletrônicas, em que a combinação entre o espectro de estados
quantizados e o princípio de exclusão de Pauli resulta em efeitos de camada, comum em
sistemas finitos de férmions como elétrons em átomos ou prótons e neutrons em núcleos
atômicos.(69) Posteriormente, os efeitos eletrônicos foram confirmados através de curvas
do potencial de ionização.(70) Esses mecanismos apresentam analogia com o modelo de
camadas em física nuclear(69) (similaridade que beneficia o estudo de clusters metálicos) ∗

, principalmente clusters neutros em que forças eletrostáticas de longo alcance se anulam e
os elétrons de valência são ligados por interações de troca e correlação de curto alcance.

O modelo quântico de Jellium, (70) adaptado da física nuclear, foi usado com sucesso
para explicar a ocorrência desses clusters mágicos, onde se considera que os elétrons
deslocalizados ficam restritos a moverem dentro de uma esfera, cujo raio é dado pelo raio
do cluster, sob um potencial determinado por um fundo de carga positivo deformável
sem estrutura iônica definida. Os elétrons se associam formando novos níveis eletrônicos
(orbitais super-atômicos): 1S, 1P, 1D, 2S, 1F, 2P,..., os quais podem ser totalmente
preenchidos para um determinado número de elétrons de valência. Isso leva a uma estrutura
completamente fechada, o que aumenta a energia de ligação do cluster ocasionando a
ocorrência dos números mágicos, por exemplo, para clusters de metais alcalinos como o
sódio.(68, 71) Estudos posteriores indicaram que clusters que possuíam valências parecidas
com átomos, também apresentavam propriedades eletrônicas semelhantes. Por exemplo,
um cluster de Al−13 com 40 elétrons de valência distribuídos nas camadas do cluster em
1𝑆2 1𝑃 6 1𝐷10 1𝐹 14 2𝑆2 2𝑃 6, apresentou uma afinidade eletrônica próxima de um átomo
halogênio (Cl). (72) Essas similaridades levaram Khanna, Jena e Castleman (20, 73) à

∗ Outra similaridade está relacionada com as oscilações de dipolo coletivas, plasma de Mie para clusters
metálicos e ressonância gigante de dipolos em núcleos.(69)
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proposição de que estes clusters estáveis poderiam ser considerados como super-átomos
formando uma terceira dimensão para a tabela periódica. Recentemente, ampliou-se o
conceito de super-átomos para espécies magnéticas (74), em que elétrons 𝑑 localizados em
um sítio do metal fornecem o momento magnético, enquanto os outros elétrons de valência
𝑠 deslocalizados do átomo de metal de transição (ou de um metal alcalino, se presente)
ocupam estados super-atômicos difusos S e P.

Para clusters em que os elétrons de valência não suportam esse mecanismo de estabili-
zação, ou seja, em sistemas abertos ou semipreenchidos, uma maior densidade de estados é
encontrada próximo ao (HOMO), o que é energeticamente desfavorável. O preenchimento
dos orbitais super-atômicos, os quais se espalham sobre múltiplos átomos (como elétrons
itinerantes), é afetado por dois fatores concorrentes(75): A regra de Hund e o efeito de Jahn
Teller. A regra de Hund, comum em átomos, favorece estados com maximização de spín,
estabilizados por forte acoplamento de troca; enquanto que o mecanismo de deformação de
Jahn-Teller,(76) quebra espontâneamente a simetria por distorções estruturais, resultando
sistemas relativamente mais estáveis com menor degenerescência. Em casos em que o
ganho de energia por distorção de Jahn-Teller é maior, o preenchimento dos orbitais do
super-átomo não segue a regra de Hund de maximizar o spín, resultando em sistemas
não-magnéticos; da mesma forma, em casos em que o ganho por Jahn-Teller é muito
pequeno, a regra de Hund pode prevalecer.

A ocorrência de clusters mágicos também pode ser consequência do preenchimento
de camadas geométricas ou poliédricas. Nesse caso o preenchimento é realizado pelos
átomos e não é uma propriedade eletrônica. A estabilização está relacionada com o
aumento da coordenação e redução da energia superficial quando há o preenchimento de
camadas geométricas e a formação de um poliedro perfeito. Diferentes poliedros ou famílias
estruturais, como icosaedros (ICO), decaedros (DEC), cuboctaedros (CUB), etc., definem
o tipo de evolução de clusters com o número de átomos; uma assinatura também pode
ser obtida através dos picos no espectro de massa,(77) onde a sequência de crescimento
icosaédrico ocorre para 13, 55, 147,... átomos. É comum encontrar estruturas tipo
icosaédricas para clusters pequenos (n < 100 átomos), fato estritamente relacionado com o
aumento no número de ligações e a minimização da energia superficial devido à estruturas
quase esféricas envoltas por facetas [111]. No entanto, efeitos de tensão são induzidos
na parte central desses clusters, onde as distâncias de ligação são aproximadamente 5%
menores do que para os átomos na região superficial. Essa tensão é uma propriedade
volumétrica que aumenta diretamente com o número de átomos na região central do cluster
e se torna insustentável para partículas maiores (nanopartículas). Consequentemente, se
torna cada vez mais rara a obtenção de estruturas icosaédricas estáveis para partículas
maiores. Em particular, Baletto et al (78) investigou a mudança estrutural de ICO para
DEC para estruturas baseadas na estrutura de bulk, por exemplo, fragmentos com estrutura
cúbica de face centrada (FCC), em função do crescimento de TM clusters.
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Portanto, há uma competição intrincada entre os mecanismos eletrônicos e geométricos
de estabilização, fortemente dependente do tamanho do cluster e do elemento químico,
isto é, da interação entre os átomos constituintes. Por exemplo, aglomerados de gases
nobres ligados por fracas ligações de van der Waals se estabilizam principalmente através
da minimização da energia superficial. Por outro lado, efeitos eletrônicos são muito
importantes para clusters pequenos com poucos elétrons, por exemplo, o preenchimento de
camadas para clusters cuja ligação por elétrons livres tipo 𝑠 são proeminentes. No entanto,
esta é uma questão em aberto na área de clusters, ou seja, não há uma tendência clara que
correlaciona cada elemento químico com o mecanismo de estabilização ou a preferência
para a formação de estruturas mais compactas (e.g., ICO) ou estrutura mais abertas (e.g.,
planares).

Para clusters de metais de transição (TM clusters) a ocorrência de clusters mágicos
não pode ser inferida diretamente pelo modelo simples de Jellium devido aos elétrons 𝑠
deslocalizados desempenharem apenas um papel limitado.(79) De fato, para TM clusters
a estabilização por efeitos eletrônicos é mais complexa e não possui ainda uma tendência
evidente devido à hibridização 𝑠−𝑑 que forma ligações metalo-covalentes ou covalentes.
Algumas proposições foram feitas,(80) por exemplo, afirmando que clusters com maior
temperatura de fusão e maior densidade de estados próximo ao HOMO (e.g. TM clusters)
possuam clusters mágicos relacionados à fatores geométricos devido ao maior empacota-
mento. É consenso esperar que TM clusters geralmente prefiram geometrias compactas a
fim de maximizar a interação 𝑑−𝑑 entre esses orbitais relativamente mais localizados,(6)
porém, está ausente na literatura um estudo extensivo e sistemático sobre a preferência
estrutural de todos os TM clusters assim como a evolução de suas propriedades com o
número de átomos e a ocorrência de TM clusters mágicos.

Para compreender a formação de partículas bimetálicas de TM, em particular a
segregação, a mistura e a ordem química,(18, 81) diferentes fatores e mecanismos têm
sido sugeridos que podem competir para estabilização, por exemplo,(32, 81, 82) (𝑖) força
relativa das ligações químicas homo ou hetero-atômicas; quando a força da ligação hetero é
maior do que a ligação homo, os clusters tendem a formar uma estrutura com maior número
de ligações hetero, favorecendo misturas. (𝑖𝑖) Elementos com maior energia superficial
ou maior energia de coesão tendem a se localizar na região central das partículas. (𝑖𝑖𝑖)

Elementos com menor raio atômico (geralmente, dado em função do raio de Wigner-Seitz)
tendem a se aglomerar mais próximos do centro geométrico dos clusters bimetálicos para
aliviar tensões e dissipar a energia de deformação, muitas vezes levando a estruturas do
tipo caroço-casca,(81) em que estruturas icosaédricas são comumente encontradas. (𝑖𝑣)

Efeitos eletrônicos, tais como fechamento eletrônico de camadas podem contribuir para
aumentar a estabilidade de clusters com tamanhos e composições particulares em relação
aos seus respectivos vizinhos.(69) Porém, nem sempre os clusters possuem um número
preciso de elétrons de valência para satisfazer tal condição. De fato, a compreensão dos
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mecanismos mais importantes e primários para estabilização de clusters bimetálicos não
é satisfatória, assim como a investigação da estabilidade em função da composição, do
número de átomos e dos elementos constituintes não é bem compreendida, por exemplo,
entender se a formação da liga é favorável para determinados elementos, dados composição
e número de átomos.

O estudo do magnetismo em TM clusters interliga o comportamento de átomos livres
com a fase macroscópica. Estudos experimentais da evolução do magnetismo em clusters
são baseados em experimentos tipo Stern-Gerlach,(83) o que permite estudar clusters de
forma isolada, eliminando efeitos perturbativos de substratos ou ligantes. A combinação
desses resultados com resultados teóricos através de cálculos ab initio, tem enriquecido
o entendimento do nanomagnetismo. Para TM átomos, a regra de Hund estabelece
elevados momentos orbitais (𝑚𝐿) compatível com alta multiplicidade de spins (𝑚𝑆),
enquanto que para a fase bulk, 𝑚𝐿 e 𝑚𝑆 são atenuados devido à formação da banda e
deslocalização.∗ Consequentemente, o estudo de TM clusters possibilita o entendimento de
como estas mudanças ocorrem, ou seja, como a hibridização, a deslocalização, a formação
da banda evoluem, influenciando 𝑚𝐿 e 𝑚𝑆.(86) Por exemplo, já para pequenos clusters
(𝑛 ≤ 3) os valores de 𝑚𝐿 são reduzidos em relação aos átomos livres devido à perda de
simetria rotacional.† Experimentos e cálculos eletrônicos recentes envolvendo clusters
suportados mostram que 𝑚𝐿 é 2 − 5 vezes maior nesses sistemas do que em sólidos
correspondentes.(87) Enquanto que resultados experimentais para clusters de Fe, Co e
Ni com até 1000 átomos(83) mostram um aumento no momento magnético de spin em
relação aos correspondentes bulks. Somente quando a razão superfície/volume diminui, os
valores de 𝑚𝑇 convergem aos valores na fase bulk.

Portanto, o estudo do magnetismo em TM clusters é motivado pela importância
fundamental do magnetismo em baixa dimensionalidade, onde a miniaturização de materiais
magnéticos ou paramagnéticos pode levar a efeitos fascinantes e surpreendentes, e.g., o
surgimento de ordenamento magnético para clusters constituídos de metais de transição
paramagnéticos na fase bulk. Resultados experimentais para clusters de Rh e Mn indicam
um comportamento ferromagnético para ambos,(7, 88) embora Rh bulk seja paramagnético
e Mn bulk seja antiferromagnético. Em parte, a explicação para estes fenômenos está
relacionada com o confinamento quântico e diminuição da coordenação atômica, que reduz
a sobreposição de funções de onda aumentando a localização dos elétrons e o momento
magnético de spins. Além disso, a ausência de simetria translacional aumenta ainda mais
a localização eletrônica em clusters, o que justifica a tendência de tratar as interações de
troca do modo proposto por Heisenberg preferivelmente ao modo proposto por Stoner.

∗ Particularmente 𝑚𝐿 é quase totalmente anulado,(84) (parcialmente restaurado pela interação spín-órbita
em menos do que 5% do valor atômico)(85) principalmente devido aos efeitos do campo cristalino e à
perda de simetria esférica dos centros atômicos.

† Porém, esses valores são ainda maiores do que na fase bulk devido aos efeitos do campo cristalino serem
mais fracos por causa da menor coordenação.(87)
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Portanto, se os momentos orbitais são considerados desprezíveis, a obtenção de números
inteiros para os momentos magnéticos dos TM clusters é plausível.

Potenciais aplicações tecnológicas, como mídias para armazenamento magnético de
alta densidade,(16) tem atraído grande atenção. Em princípio, quanto maior 𝑚𝐿 maior
a energia de anisotropia magnética (MAE), que é uma consequência do acoplamento
spin-órbita,(87) responsável pela orientação do momento magnético ao longo de um eixo
cristalográfico, que é um pré-requisito necessário para armazenamento de informação.(86)
De fato a questão fundamental é a estabilidade da direção de magnetização,(86), em
que a MAE deve ser alta o suficiente para evitar orientação aleatória devido à efeitos
térmicos (limite superparamagnético) ou tunelamento quântico. Para dímeros de metais de
transição, a MAE é alta, da ordem de 1 − 10 meV(17) os quais apresentam potencial para
aplicações. No entanto, estudos sobre a evolução de 𝑚𝐿 são bastante escassos, sendo que
a maioria dos estudos teóricos se concentram nas contribuições de spin, o que pode levar à
divergências quando comparados com resultados experimentais. Portanto, é de grande
interesse o entendimento de como modificar as características magnéticas de clusters, em
particular, a magnetização de saturação e a MAE , como tem sido feito em sólidos.(25) Tal
fato permitiria projetar novas nanoestruturas a partir de um ponto de vista microscópico.
Por exemplo, em clusters com átomos 3𝑑, o fraco acoplamento spin-órbita faz com que a
MAE permaneça relativamente pequena (embora seja ordens de grandeza maior do que em
sólidos) mesmo que o tamanho do sistema seja variado. Esta é também uma das motivações
para o estudo de TM clusters bimetálicos constituídos por elementos 3𝑑 e 5𝑑, pois os
elementos mais pesados estão sujeitos a fortes interações spin-órbita, aumentando a MAE.
Consequentemente, devido a essas características contrastantes, espera-se que clusters
de liga 3𝑑-5𝑑 sejam interessantes tanto do ponto de vista estrutural quanto eletrônico e
magnético.

A definição do caráter metálico para bulks como sendo a ausência de gap no nível de
Fermi não se aplica diretamente para clusters. Consequentemente, o caráter metálico para
clusters é determinado por outros fatores como (𝑖) a eficiência de blindagem devido à campos
externos; relacionado com a deslocalização eletrônica onde os elétrons se rearranjam para
blindar perturbações externas; medidas de polarizabilidade têm mostrado que clusters de
metais alcalinos possuem boa eficiência de blindagem (69) e são considerados metálicos.(89)
Devido aos estados 𝑑 localizados esse parâmetro pode não ser útil para determinar o caráter
metálico de TM clusters, por exemplo, clusters de Nb apresentam altos momentos de dipolo
elétrico.(90) Esse fenômeno, no entanto, pode não ser análogo a sistemas moleculares,
em que a estabilização do octeto ocorre devido às correlações e localização eletrônica,
mas pode estar relacionado com efeitos mais complexos como a supercondutividade.(90)
(𝑖𝑖) O espaçamento entre os níveis (gap∗ de Kubo) é dado aproximadamente por 𝛿𝐸 =

∗ É comum atribuir a estabilidade química de clusters a altos valores do gap HOMO-LUMO. Esta relação
é medida pelo índice químico conhecido como dureza.
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(4×𝐸𝐹 )/(3×𝑁),(91) em que 𝑁 é o número de átomos e 𝐸𝐹 é a energia de Fermi do sólido.
O caráter metálico de clusters está, em parte, relacionado com o espaçamento dos níveis
suficientemente pequeno próximo ao HOMO, o que, em princípio, pode levar à criação de
pares elétrons-buracos e possível condução de corrente devido a pequenas perturbações
do potencial externo ou ativação térmica (clusters maiores). Portanto, há na literatura a
argumentação de que clusters com um gap HOMO-LUMO relativamente pequeno devem
ser mais polarizáveis, apresentando melhor condutividade elétrica. (92, 93) O fato é que,
quanto menor a partícula, maior será o espaçamento entre os níveis e portanto, maior a
temperatura requerida para possível condução(80) (ao passo que pequenas partículas se
fundem mais rapidamente do que partículas maiores). Consequentemente, se um cristal
metálico for gradualmente dividido em minúsculas partículas, é plausível que em algum
ponto haja uma transição metal-isolante, uma vez que de fato um átomo livre não pode ser
considerado um metal. Estendendo este conceito para metais de transição, devido à maior
densidade de estados próximo ao HOMO, é provável que TM clusters possuam caráter
metálico para partículas menores do que materiais descritos por elétrons de valência tipo
𝑠 (metais alcalinos, por exemplo).

A depêndencia do gap HOMO-LUMO com o tamanho de clusters abre possibilidades
para aplicações tecnológicas, ao mesmo tempo que permite investigar importantes ques-
tões fundamentais, por exemplo, transições metal-isolante (TMI).(89) De fato, TMI na
matéria condensada tem sido objeto de estudo de longa data. Em 1936, Mott e Jones(94)
propuseram uma relação entre o gap da banda e o parâmetro de rede de metais bivalentes
(como metais alcalino-terrosos e metais voláteis). Quando a constante de rede é grande
há um gap entre a banda ocupada 𝑠 e a banda vazia 𝑝, e as ligações são descritas por
interações de van der Waals devido exclusivamente aos elétrons de valência 𝑠2. Quando o
parâmetro de rede é diminuído, o gap da banda também diminui devido à hibridização 𝑠−𝑝,
caracterizando a transição para um caráter metálico. Similarmente, para clusters metálicos
bivalentes, o caráter metálico surge da hibridização 𝑠−𝑝 com o aumento do tamanho,
por exemplo, para clusters de Hg a banda 𝑠−𝑝 surge entre 80−100 átomos.(95) Essas
ideias estão relacionadas com o modelo de Bloch-Wilson considerando um gás de átomos
qualquer,(89) o que explica alguns fenômenos interessantes, como o caráter metálico de
alguns elementos semicondutores, como Ge e Si, quando fundidos(96) ou quando sob altas
pressões.(97) Esse modelo simples tem se mostrado útil na descrição de TMI de inúmeros
sistemas, incluindo TM clusters,(89) onde embora a densidade de átomos permaneça quase
constante, é a mudança no número de coordenação efetiva que causa hibridização e traz
um caráter metálico para o cluster em algum tamanho específico. Consequentemente,
efeitos emergentes podem ser obtidos, por exemplo, a possibilidade de se obter clusters
binários tipo caroço-casca com o caroço metálico e a casca isolante.(80) Em particular,
alguns problemas intrínsecos na determinação de TMI em clusters estão relacionados ao
tamanho finito desses sistemas, por exemplo, a condutividade de clusters suportados pode
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ser drasticamente afetada pelo substrato. Por outro lado, é quase impossível medir a
condutividade elétrica de clusters em fase gasosa.(80)

1.2 Objetivos

Os principais objetivos desta tese de doutorado compreendem a abordagem das questões
em aberto para TM clusters discutidas anteriormente, empregando uma investigação teórica
através de cálculos ab initio usando a teoria do funcional da densidade (DFT) dentro
da aproximação do gradiente generalizado para o funcional de troca e correlação. Os
principais objetivos estão resumidos como seguem:

1. Investigar a evolução das propriedades físico-químicas de clusters unários e neutros
de metais de transição do bloco 𝑑, assim como pós-metais de transição (totalizando
30 elementos) em função do número de átomos (2 − 15 átomos), para as estruturas
de mais baixa energia para cada tamanho e elemento e seus respectivos isômeros de
maior energia. Correlacionar as propriedades para todos elementos químicos. As
propriedades englobam a estrutura atômica e suas respectivas análises, a saber, o
número de coordenação efetiva e distância de ligação média; a ocorrência de TM
clusters mágicos; os momentos magnéticos de spin; a hibridização 𝑠-𝑑; os momentos
de dipolo elétrico; os gaps HOMO-LUMO e as respectivas energias de ligação.

2. Investigar os efeitos de carga (ou seja, adicionando ou removendo um elétron) sobre
a evolução das propriedades físico-químicas de TM clusters unários, usando como
modelos Cu𝑛 (3𝑑) e Pt𝑛 (5𝑑), (𝑛 = 2 − 14 átomos), considerando as estruturas de
mais baixa energia e os correspondentes isômeros de maior energia. As propriedades
compreendem a estrutura atômica e suas respectivas análises (número de coordenação
efetivo e distância de ligação média), momentos magnéticos de spin, gaps HOMO-
LUMO, hibridização 𝑠-𝑑, centro de gravidade e largura de banda dos estados 𝑑
ocupados, eletroafinidade, potencial de ionização, energias de ligação e a ocorrência
de clusters mágicos.

3. Estudar a evolução das propriedades de TM clusters bimetálicos neutros em função do
número de átomos e da composição, afim de compreender os mecanismos primários
de estabilização e formação estrutural, usando como modelo clusters Pt𝑛Cu𝑚−𝑛

(𝑚 = 2, 3, · · · , 14 e 𝑛 = 0, 1, · · · ,𝑚), onde 𝑚 é o número total de átomos. As
propriedades envolvidas são: estruturais (número de coordenação efetivo, distância
de ligação média, ordem química e distribuição radial em relação ao centro de
gravidade), eletrônicas (momentos magnéticos de spin, centro de gravidade e largura
de banda dos estados 𝑑 ocupados, gaps HOMO-LUMO, eletroafinidade e potencial
de ionização) e energéticas (energia de excesso).
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4. Avaliar as propriedades de reatividade (energia de adsorção) de TM clusters unários,
binários, neutros ou carregados, usando como modelo o processo de adsorção de
moléculas diatômicas (CO, NO e OH) sobre TM clusters com tamanhos fixos, a
saber, Cu13

(+,0,−), Pt13(+,0,−) e Pt7Cu6
(+,0,−), os quais são clusters importantes para

catálise heterogênea. Analisar o mecanismo de interação e as diferenças entre clusters
unários e binários assim como a influência da carga sobre o processo de adsorção.

A tese está organizada em sete capítulos. No capítulo 2 introduzimos brevemente a
metodologia empregada, ou seja, o problema de estrutura eletrônica (especialmente DFT),
a metodologia para a geração das estruturas e equações para algumas análises realizadas.
Os resultados dos items 1., 2., 3. e 4. estão organizados nos capítulos 3,∗ 4 (adaptado
da referência CHAVES et al (98)), 5 (adaptado da referência CHAVES et al (99)) e 6†,
respectivamente. Em cada capítulo de resultados há uma contextualização inicial que
apresenta brevemente a literatura e as motivações mais específicas; e uma discussão ao
final de cada capítulo, sumarizando os resultados. No capítulo 7 estão as conclusões gerais
apontando sucintamente os principais resultados e contribuições.

∗ Adaptado de CHAVES, A. S.; DA SILVA, J. L. F. Structural and electronic properties evolution of
subnanometer sized transition-metal clusters. Não submetido.

† Adaptado de CHAVES, A. S.; SOBRINHO, D. G.; DA SILVA, J. L. F. The alloying effect on the
molecular adsorption process on small transition-metal clusters. Não submetido.





Capítulo 2

Metodologia Computacional

2.1 Introdução

A química teórica se preocupa com o desenvolvimento de modelos capazes de racionalizar
e interpretar resultados experimentais e, possivelmente, prever novos fenômenos. O
primeiro passo nesta direção foi dado através do desenvolvimento da mecânica quântica, e
especificamente, a formulação da equação não-relativística de Schrödinger, que é a base da
teoria da estrutura eletrônica dos materiais. Outro passo importante foi a inclusão dos
efeitos relativísticos por Dirac, através da equação de Dirac e aproximações, incluindo
naturalmente efeitos outrora não suportados pela equação não-relativística de Schrödinger,
permitindo cálculos cada vez mais precisos e com melhor ajuste a dados espectroscópicos.
Combinados com o surgimento de supercomputadores, a química teórica está cada vez mais
relacionada com a ciência computacional dos materiais, em que o desafio é obter soluções
cada vez mais precisas para problemas cada vez mais complexos e realísticos. Porém, o
problema principal é que, em quase todos os casos, a equação de Schrödinger ou Dirac é
muito complexa para permitir tal solução.(100) Durante décadas a solução da equação de
Schrödinger tem sido aproximada através de métodos baseados na função de onda, como
os métodos de Hartree e Hartree-Fock,(101) os quais demonstraram capacidade de prever
as propriedades da matéria em escala microscópica. Porém, um fator limitante tem sido
o tempo (custo) computacional, principalmente, para sistemas maiores do que pequenas
moléculas.

De fato, encontrar a estrutura mais estável de um conjunto de átomos (e.g., TM
clusters), não é um problema trivial. O número de mínimos locais sobre a superfície de
energia potencial aumenta exponencialmente com o número de átomos e, presumivelmente,
determinar o mínimo global envolve considerar todos os mínimos locais e consequentemente
o custo computacional também aumenta exponencialmente com o número de átomos.
Portanto, é necessário amostrar os mínimos locais de forma eficiente, por exemplo, consi-
derando uma grande quantidade de configurações iniciais candidatas ao mínimo global da



42 Capítulo 2. Metodologia Computacional

superfície de energia potencial (SEP). É importante ressaltar também que a imposição de
restrições de simetria na relaxação de clusters metálicos leva a resultados incorretos,(102)
por exemplo, não permite distorções estruturais necessárias para a restauração da colineari-
dade de momentos magnéticos em clusters de Fe.(103) Outrossim, para garantir a precisão
necessária a fim de descrever a complexa interação TM-TM (principalmente baseada nas
interações dos orbitais semipreenchidos 𝑑-𝑑 e na hibridização de estados deslocalizados 𝑠 e
localizados 𝑑), além de capturar os efeitos de confinamento quântico inerentes aos sistemas
finitos, a SEP deve ser estudada por cálculos quânticos ab initio, o que muitas vezes é
proibitivo do ponto de vista de custo computacional, devido, principalmente ao crescimento
desfavorável da maioria dos métodos com o número de átomos no sistema, 𝑁 . Por exemplo,
a teoria da perturbação de Møller-Plesset de segunda ordem (MP2)(104) cresce com
𝑂(𝑁5), rapidamente tornando-o inviável. Embora o problema estrutural continue sendo
muito difícil, um progresso contínuo tem sido feito ao longo dos anos. Avanços na potência
computacional e nos métodos de cálculos de energia, e o progresso em metodologias de
amostragem levaram a um grande número de previsões bem sucedidas. Um método
alternativo que apresenta um bom compromisso entre o custo computacional (𝑂(𝑁3)) e a
precisão dos cálculos é a teoria do funcional da densidade (DFT),(58, 59) um método que
tem sido comumente utilizado em química teórica nos últimos anos. Baseado na densidade
eletrônica 𝜌(r), ou seja, 𝜌(r) é utilizada como variável chave para a determinação da
estrutura eletrônica, este método trata o problema de correlação eletrônica negligenciado
pelos métodos de Hartree e Hartree-Fock, sendo relativamente mais adequado para tratar
sistemas constituídos de metais de transição. DFT foi o método escolhido para este projeto
de doutorado e será brevemente descrito neste capítulo.

2.2 Problema de muitos corpos

Definida pela equação de Schrödinger, a função de onda Ψ de um conjunto de partículas
contém todas as informações físicas do sistema. O elemento chave para a equação de
Schrödinger é o Hamiltoniano �̂� que é o operador da energia total (𝐸) e define a dinâmica
das interações.∗ Desconsiderando-se a evolução temporal, campos magnéticos externos e
efeitos relativísticos, a equação de Schrödinger para um conjunto de 𝑛 elétrons nas posições
{r𝑖} = r1, r2, · · · , r𝑛;† na presença de 𝑁 núcleos de números atômicos 𝑍𝛼 e massas 𝑀𝛼

nas posições {R𝛼} = R1,R2, · · · ,R𝑁 ; é dada por:

�̂�Ψ({r𝑖}, {R𝛼}) = 𝐸Ψ({r𝑖},{R𝛼}) , (2.1)

∗ Este trabalho adota o sistema de Hartree para as unidades atômicas, onde espaço, tempo e massa são
redefinidos: ~ = 𝑒 = 𝑚𝑒 = 4𝜋𝜖0 = 1. Distância é expressa em bohrs (1 bohr = 0.529177249Å); energia
em hartree (1 hartree = 2 rydbergs = 627.51 kcal/mol = 2625.5 kJ/mol).

† Neste capítulo, usamos a notação em que variáveis em negrito correspondem à vetores.



2.2. Problema de muitos corpos 43

onde o Hamiltoniano �̂� é dado por:

�̂� = 𝑇𝑛𝑢𝑐𝑙 + 𝑇𝑒 + �̂�𝑛𝑢𝑐𝑙 + 𝑉𝑒𝑥𝑡 + �̂�𝑒𝑒 , (2.2)

𝑇𝑛𝑢𝑐𝑙 é o operador de energia cinética dos núcleos,

𝑇𝑛𝑢𝑐𝑙 =
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𝑇𝑒 é o operador de energia cinética dos elétrons,
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�̂�𝑛𝑢𝑐𝑙 é o operador de interação nuclear (repulsão Coulômbica),
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𝑉𝑒𝑥𝑡 é o potencial externo (neste caso, o potencial nuclear sobre os elétrons) que acopla os
movimentos eletrônico e nuclear,
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�̂�𝑒𝑒 denota repulsão entre os elétrons,
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O primeiro passo para se resolver a equação de Schrödinger é fazer a aproximação de
Born-Oppenheimer,(105) a fim de desacoplar os movimentos eletrônico e nuclear. Essa
aproximação é baseada nos seguintes argumentos: 𝑖) Os núcleos possuem massas 𝑀𝛼 muito
maiores do que a massa do elétron (𝑚0) (razão próton/elétron: 𝑀𝛼/𝑚0 = 1836,1). 𝑖𝑖)
Consequentemente, o tempo de resposta de movimento dos núcleos é esperado ser muito
maior do que àquele associado com o movimento eletrônico e a função de onda ajusta-se
adiabaticamente, onde o movimento dos elétrons e núcleos são desacoplados, ou seja, para
cada configuração nuclear os elétrons se rearranjam. Assim a função de onda pode ser
separada como segue:
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Ψ({r𝑖},{R𝛼}) = 𝜓({r𝑖}; {R𝛼})𝜒({R𝛼}) , (2.8)

de forma que as coordenadas nucleares aparecem nas funções de onda eletrônicas 𝜓 de
forma paramétrica. Consequentemente, para os elétrons a equação de Schrödinger fica:
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|r𝑖 − r𝑗|
−

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑁∑︁
𝛼=1

−𝑍𝛼

|r𝑖 −R𝛼|

)︃
𝜓({r𝑖}; {R𝛼}) = 𝐸𝑖(R𝛼)𝜓({r𝑖}; {R𝛼}) .

(2.9)

Para os núcleos, considera-se o movimento nuclear sujeito à um campo médio gerado
pelos elétrons, onde a energia eletrônica 𝐸𝑖(R𝛼) passa a atuar como uma energia potencial
para o problema nuclear:

(︃
−1

2

∑︁
𝛼

∇2
𝛼 +

1

2

∑︁
𝛼 ̸=𝛽

𝑍𝛼𝑍𝛽

|R𝛼 −R𝛽|
− 𝐸𝑖(R𝛼)

)︃
𝜒({R𝛼}) = 𝐸𝜒({R𝛼}) . (2.10)

Considerando a aproximação de Born-Oppenheimer, a energia cinética dos núcleos
pode ser considerada desprezível e os núcleos podem ser tratados como partículas clássicas
e pontuais fixas no espaço. Portanto, para uma dada configuração nuclear, somente os
elétrons são tratados quanticamente sendo que um valor constante da interação núcleo-
núcleo (𝑈𝑛𝑢𝑐𝑙) é adicionado à posteriore, resultando em um problema relativamente mais
simples do que anteriormente

(︃
−1

2

∑︁
𝑖

∇2
𝑖 +

1

2

∑︁
𝑖 ̸=𝑗

1

|r𝑖 − r𝑗|
−

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑁∑︁
𝛼=1

−𝑍𝛼

|r𝑖 −R𝛼|
+ 𝑈𝑛𝑢𝑐𝑙

)︃
Ψ({r𝑖}; {R𝛼}) = 𝐸Ψ({r𝑖}; {R𝛼}) .

(2.11)

Uma vez conhecida a função de onda Ψ, a correspondente energia do sistema pode ser
calculada através do valor esperado do hamiltoniano �̂�:

𝐸 =

∫︀ ∫︀
· · ·
∫︀

Ψ*({r𝑖}; {R𝛼})�̂�Ψ({r𝑖}; {R𝛼})𝑑{r𝑖}∫︀ ∫︀
· · ·
∫︀

Ψ*({r𝑖}; {R𝛼})Ψ({r𝑖}; {R𝛼})𝑑{r𝑖}
=

⟨
Ψ|�̂�|Ψ

⟩
⟨Ψ|Ψ⟩

, (2.12)

usando o princípio variacional(101):

𝐸 =

⟨
Ψ|�̂�|Ψ

⟩
⟨Ψ|Ψ⟩

≥ 𝐸0 =

⟨
Ψ0|�̂�|Ψ0

⟩
⟨Ψ0|Ψ0⟩

, (2.13)

onde a energia 𝐸 é igual à energia do estado fundamental, 𝐸0, somente se Ψ for equivalente
a função de onda do estado fundamental, Ψ0.
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Porém, a solução analítica da equação de Schrödinger dentro da aproximação de Born-
Oppenheimer (equação 2.11) ainda é impossível para sistemas de muitos elétrons. Para
amenizar esse problema, foi proposto ao longo dos anos uma série de métodos e aproxima-
ções baseadas em problemas de um único elétron (ou partícula independente),(101) tais
como o método de Hartree e Hartree-Fock (HF). Estes métodos, em princípio, mapeiam o
problema de muitos corpos para problemas de um único elétron se movendo em um poten-
cial efetivo 𝑉𝑒𝑓𝑓 (𝑟). Antes de uma abordagem mais profunda sobre DFT apresentaremos
brevemente o método de Hartree e HF.

2.3 Método de Hartree e Hartree-Fock

O método de Hartree foi uma das primeiras abordagens para o tratamento do pro-
blema eletrônico. Baseado no Princípio variacional, uma função de onda tentativa (Ψ𝐻)
extremamente simples seria o produto dos orbitais monoeletrônicos 𝜑𝑖

Ψ𝐻({r𝑖}) =
∏︁
𝑖

𝜑𝑖(r𝑖) . (2.14)

Tendo a função de onda, a energia total pode ser calculada através do valor esperado do
Hamiltoniano. Por sua vez, o Hamiltoniano é dado pela soma do termo cinético com um
potencial efetivo, o qual é constituído pela soma do potencial externo (potencial dos núcleos
sobre os elétrons,𝑉𝑒𝑥𝑡(r)) com um termo médio aproximado da interação elétron-elétron
(termo de Hartree, 𝑉𝐻(r)). Consequentemente, substituindo (2.14) em (2.9) temos que

𝐸𝐻 =
⟨

Ψ𝐻 |�̂�|Ψ𝐻

⟩
=
∑︁
𝑖

∫︁
𝜑*
𝑖 (r)

(︂
−∇2

2
+ 𝑉𝑒𝑥𝑡(r)

)︂
𝑑3r

+
∑︁
𝑖,𝑗

∫︁ ∫︁
𝑑3r′𝑑3r𝜑𝑖(r)𝜑

*
𝑖 (r)

1

|r− r′|
𝜑*
𝑗(r

′)𝜑𝑗(r
′) , (2.15)

onde o último termo advém do potencial de Hartree e é chamado de integral de Coulomb
(𝐽𝑖𝑗). Através do método variacional, a minimização do valor esperado do Hamiltoniano
para cada função de onda eletrônica é dado por equações de uma única partícula:[︂

−1

2
∇2

𝑖 + 𝑉𝑒𝑓𝑓 (r)

]︂
𝜑𝑖(r) = 𝜖𝑖𝜑𝑖(r) , (2.16)

onde 𝜖𝑖 são os multiplicadores de Lagrange para a condição de normalização dos orbitais
monoeletrônicos 𝜑𝑖(r), em que 𝑉𝑒𝑓𝑓 (r) é dado por:

𝑉𝑒𝑓𝑓 (r) = 𝑉𝑒𝑥𝑡(r) + 𝑉𝐻(r) = −
∑︁
𝛼

𝑍𝛼

|R𝛼 − r|
+
∑︁
𝑖

∫︁
|𝜑𝑖(r)|2

|r− r′|
(2.17)

em que 𝑉𝑒𝑓𝑓 (r) depende de todos os outros orbitais e a solução do problema é obtida de
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forma auto-consistente. A escolha de Hartree para a função de onda não é adequada para
férmions pois não é antissimétrica sob a troca das coordenadas eletrônicas.∗ Consequente-
mente, os efeitos eletrônicos de troca e correlação são ignorados, resultando superestimação
das interações entre os elétrons dado pelo potencial de Hartree.

Em 1927, independentemente, Fock e Slater propuseram uma solução parcial para o
método de Hartree,(101) propondo o uso de uma função de onda antissimetrizada de Ψ𝐻 .
A antissimetria da função de onda pode ser obtida através de um determinante de Slater
em função dos orbitais atômicos 𝜑𝑖,

Ψ𝐻𝐹 (r1, r2, · · · r𝑛) =
1√
𝑛!

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒
⃒

𝜑1(r1) 𝜑2(r1) · · · 𝜑𝑛(r1)

𝜑1(r2) 𝜑2(r2) · · · 𝜑𝑛(r2)

𝜑1(r3) 𝜑2(r3) · · · 𝜑𝑛(r3)

. . . .

. . . .

. . . .

𝜑1(r𝑛) 𝜑2(r𝑛) · · · 𝜑𝑛(r𝑛)

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒
⃒

(2.19)

O determinante de Slater satisfaz o princípio de exclusão de Pauli e inclui o termo de
troca eletrônico. Substituindo 2.19 na Equação 2.9, obtemos

⟨Ψ𝐻𝐹 |�̂�|Ψ𝐻𝐹 ⟩ =
∑︁
𝑖

𝐻𝑖 +
1

2

∑︁
𝑖𝑗

(𝐽𝑖𝑗 −𝐾𝑖𝑗) , (2.20)

onde 𝐻𝑖 é a contribuição 1-elétron,

𝐻𝑖 =

∫︁
𝑑3r𝜑*

𝑖 (r)
1

2
∇2

𝑟 +
∑︁
𝐼

𝑍𝐼

|r−R𝐼 |
𝜑𝑖(r) , (2.21)

𝐽𝑖𝑗 é a integral de Coulomb do método de Hartree,

𝐽𝑖𝑗 =

∫︁ ∫︁
𝑑3r′𝑑3r𝜑𝑖(r)𝜑

*
𝑖 (r)

1

|r− r′|
𝜑*
𝑗(r

′)𝜑𝑗(r
′) , (2.22)

e 𝐾𝑖𝑗 é o termo de troca exato,

𝐾𝑖𝑗 =

∫︁ ∫︁
𝑑3r′𝑑3r𝜑𝑖(r)𝜑

*
𝑗(r)

1

|r− r′|
𝜑*
𝑖 (r

′)𝜑𝑗(r
′)𝛿𝜎𝑖𝜎𝑗

. (2.23)

A partir da minimização do valor esperado do Hamiltoniano com relação aos orbitais,

∗ Para férmions:
Ψ(r1, r2, · · · r𝑖, r𝑖+1, · · · r𝑁 ) = −Ψ(r1, r2, · · · r𝑖+1, r𝑖, · · · r𝑁 ) (2.18)
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sob a condição de normalização, são obtidas as equações de HF de uma partícula:[︂
−1

2
∇2

𝑖 + 𝑉𝑒𝑓𝑓 (r)

]︂
𝜑𝑖(r) +

[︃
−
∑︁
𝑖

∫︁
𝜑*
𝑖 (r

′)𝜑𝑗(r
′)

|r− r′|
𝑑r′

]︃
= 𝜖𝑖𝜑𝑖(r) , (2.24)

onde 𝑉𝑒𝑓𝑓 (r) = 𝑉𝑒𝑥𝑡(r) + 𝑉𝐻(r). Comparando com as equações 2.16 do método de Hartree,
as equações para HF apresentam um termo adicional que é o termo de troca, porém, assim
como o método de Hartree, as equações HF devem ser resolvidas auto-consistentemente
devido ao potencial efetivo, 𝑉𝑒𝑓𝑓(r) depender de todos os outros orbitais. Em geral, os
orbitais de HF superestimam a repulsão eletrônica de elétrons com spins opostos o que
leva à uma energia maior quando comparado com a energia real de um sistema. Essa
diferença de energia é a energia de correlação eletrônica. Das equações acima, quando
𝑖 = 𝑗 o termo de Coulomb cancela o termo de troca exatamente, 𝐾𝑖𝑖 = 𝐽𝑖𝑖.

2.4 Teoria do Funcional da Densidade

A Teoria do funcional da densidade∗ (DFT)(58, 59, 100, 106, 107) é uma das mais bem
sucedidas ferramentas em química quântica, capaz de simular as propriedades eletrônicas
e estruturais dos materiais.(107) Comparado com a maioria dos métodos baseados na
função de onda, DFT possui relativo baixo custo computacional pois se baseia apenas
na densidade eletrônica do sistema, 𝜌(r), o que a torna uma ferramenta competitiva
para abordar grandes sistemas moleculares.(108) Além disso, DFT permite abordar o
problema da correlação eletrônica, inicialmente omitido pelo método de HF convencional.
A primeira tentativa de se usar a densidade eletrônica como variável chave em vez da
função de onda foi introduzida por Thomas e Fermi.(109, 110) Eles consideraram um
modelo estatístico quântico para um gás de elétrons uniforme não interagente. Como
as interações núcleo-elétron e elétron-elétron podem ser escritas diretamente em função
da densidade eletrônica, Thomas e Fermi derivaram uma relação para a energia cinética
em termos de 𝜌(r), o que levou ao modelo de Thomas-Fermi (TF). Mais tarde, Dirac†

adicionou a contribuição de troca(112)

𝐸𝑋 [𝜌(r)] = −3

4

(︂
3

𝜋

)︂1
3
∫︁

[𝜌(r)]
4
3 dr (2.25)

resultando no modelo de Thomas-Fermi-Dirac (TFD). Embora os modelos de TF e TFD
não descrevam com precisão sistemas atômicos ou moleculares (principalmente devido à
pobre descrição do funcional da energia cinética), eles são lembrados como a primeira
versão de DFT, onde a energia foi totalmente expressa em termos de 𝜌(r).

∗ Neste trabalho exporemos brevemente a teoria do funcional da densidade através de uma abordagem
não spin-polarizada. Extensões podem ser encontradas na literatura.(106)

† Embora Bloch tenha calculado a contribuição de troca pela primeira vez em 1929(111)
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Os teoremas de Hohenberg-Kohn (HK)(58) propostos em 1964 fundamentam a DFT.
Eles demonstraram que o potencial externo, 𝑉𝑒𝑥𝑡, para qualquer sistema de elétrons, é
determinado unicamente, exceto por uma constante, pela densidade do estado fundamental
𝜌0(r). Isso demonstra que qualquer observável de um sistema quântico estacionário
(incluindo a energia total), pode ser calculado, em princípio exatamente, a partir da
densidade eletrônica do estado fundamental, ou seja, todo observável pode ser escrito
como um funcional da densidade eletrônica do estado fundamental, tal como:

𝐸[𝜌] = 𝑇𝑒[𝜌] + 𝑉𝑒𝑥𝑡[𝜌] + 𝑈𝑒𝑒[𝜌] (2.26)

ou de outra forma:

𝐸[𝜌] = 𝑉𝑒𝑥𝑡[𝜌] + 𝐹𝐻𝐾 [𝜌] =

∫︁
𝜌(r)𝑉𝑒𝑥𝑡(r)𝑑r + 𝐹𝐻𝐾 [𝜌] (2.27)

onde o funcional 𝐹𝐻𝐾 pode ser considerado um funcional universal pois sua forma não
depende do sistema sob consideração. A prova desse teorema é baseada no reduction ad
absurdum,(58) como segue:

1. Inicialmente, assuma que a densidade do estado fundamental é dada por 𝜌(r);

2. Também, assuma que a densidade do estado fundamental é não-degenerada, ou seja,
existe apenas uma única função de onda Ψ para este estado,

3. Suponha que para a densidade 𝜌(r) haja dois possíveis potenciais externos: 𝑉𝑒𝑥𝑡 e 𝑉 ′
𝑒𝑥𝑡,

os quais produzem dois diferentes hamiltonianos: �̂�𝑒𝑙 e �̂� ′
𝑒𝑙, respectivamente. Por

sua vez, ambos hamiltonianos resultam duas diferentes funções de onda para o estado
fundamental: Ψ e Ψ′, respectivamente, correspondendo às energias: 𝐸0 = ⟨Ψ|𝐻|Ψ⟩
e 𝐸 ′

0 = ⟨Ψ′|𝐻 ′|Ψ′⟩, respectivamente.

4. A partir do valor esperado da energia para Ψ′ e para o hamiltoniano �̂� temos:

𝐸0 < ⟨Ψ′|𝐻|Ψ′⟩ =

𝐸′
0⏞  ⏟  

⟨Ψ′|𝐻 ′|Ψ′⟩+ ⟨Ψ′|𝐻 −𝐻 ′|Ψ′⟩ = 𝐸 ′
0+

∫︁
𝜌(r)[𝑉𝑒𝑥𝑡−𝑉 ′

𝑒𝑥𝑡]𝑑r (2.28)

5. E a partir do valor esperado da energia para Ψ e para o hamiltoniano �̂� ′, temos:

𝐸 ′
0 < ⟨Ψ|𝐻 ′|Ψ⟩ = ⟨Ψ|𝐻|Ψ⟩⏟  ⏞  

𝐸0

+ ⟨Ψ|𝐻 ′ −𝐻|Ψ⟩ = 𝐸0 −
∫︁
𝜌(r)[𝑉𝑒𝑥𝑡 − 𝑉 ′

𝑒𝑥𝑡]𝑑r (2.29)

6. Adicionando as equações (2.28) e (2.29) obtemos:

𝐸0 + 𝐸 ′
0 < 𝐸 ′

0 + 𝐸0 (2.30)
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que leva a uma contradição.

Portanto, verificou-se que a densidade do estado fundamental é, em princípio, suficiente
para obter todas as propriedades de interesse. Porém, como se pode ter certeza de
que uma certa densidade é realmente a densidade do estado fundamental? A indicação
formal de como este problema deve ser abordado é providenciada pelo segundo teorema
de HK,(58) o qual prova que a densidade eletrônica do estado fundamental pode ser
calculada, em princípio exatamente, usando o método variacional envolvendo somente a
densidade eletrônica. Isso demonstra que um funcional universal da energia, 𝐸[𝜌], pode
ser definido em termos da densidade, válido para qualquer potencial externo, 𝑉𝑒𝑥𝑡, onde o
estado fundamental do sistema é determinado pelo valor do mínimo global deste funcional.
Assim, em princípio, o funcional universal da energia pode ser usado univocamente para
determinar a densidade e a energia do estado fundamental, 𝐸0. Para uma densidade
tentativa 𝜌(r) 𝑣-representável(106) tal que 𝜌(r) ≥ 0 e para o qual

∫︀
𝜌(r)𝑑r = 𝑁 ,

𝐸0 ≤ 𝐸[𝜌] , (2.31)

onde 𝐸[𝜌] é o funcional de energia. Em outras palavras, se alguma densidade representa o
número correto de elétrons 𝑁 (𝑁 -representável) e seja também 𝑣-representável(106), ou
seja, possivelmente esteja associada com o estado fundamental não-degenerado de um dado
potencial local externo, a energia total calculada desta densidade tentativa não pode ser
menor do que a energia do estado fundamental. A prova é baseada no princípio variacional
da função de onda. Qualquer densidade tentativa define seu próprio Hamiltoniano e
também sua própria função de onda; tomando 𝜌(r) para um Hamiltoniano gerado a partir
de um potencial externo qualquer, temos:

𝜌→ ˆ̃𝐻𝑒𝑙 → Ψ̃; ⟨ Ψ̃|𝐻|Ψ̃ ⟩ = 𝐸[𝜌] ≥ 𝐸[𝜌0] ≡ 𝐸0 , (2.32)

onde 𝜌0(r) é a densidade do estado fundamental do sistema real.
Introduzindo os multiplicadores de Lagrange 𝜇 e impondo que 𝐸[𝜌] seja diferenciável

ao mesmo tempo que a integral da densidade eletrônica seja igual ao número total de
elétrons, o princípio variacional requer que a equação de Euler-Lagrange seja satisfeita:

𝜇 =
𝛿𝐸[𝜌(r)]

𝛿𝜌(r)
= 𝑉𝑒𝑥𝑡(r) +

𝛿𝐹𝐻𝐾(𝜌(r)

𝛿𝜌(r)
. (2.33)

Os teoremas de HK garantem um mapeamento biunívoco entre densidade do estado
fundamental, potencial externo e energia do estado fundamental; porém, esses teoremas
não fornecem qualquer orientação sobre como construir esses funcionais. O método de
Kohn-Sham (KS) proposto em 1965(59) resolve este problema tornando os teoremas de
HK práticos e úteis. Kohn e Sham sugeriram uma alternativa para abordar o funcional
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universal de HK, 𝐹𝐻𝐾 , percebendo que o principal problema era a determinação de um
funcional para energia cinética de um sistema interagente. Por outro lado, essa dificuldade
poderia ser superada calculando-se a energia cinética a partir da função de onda, se esta
fosse conhecida. Consequentemente, eles propuseram um método que combina a função
de onda e a teoria baseada na densidade eletrônica. Baseado no primeiro teorema de HK,
Kohn e Sham subdividiram o funcional de energia total (Eq. 2.27) da seguinte forma:

𝐸[𝜌(r)] = 𝑇0[𝜌(r)] +

∫︁ [︁
𝑉𝑒𝑥𝑡(r) + 𝑉𝐻(r)

]︁
𝜌(r)𝑑r + 𝐸𝑥𝑐[𝜌(r)] , (2.34)

em que 𝑉𝐻(r) é o termo de Hartree (Equação 2.17), ou seja, o potencial clássico de
Coulomb da interação elétron-elétron, reescrito aqui em função da densidade eletrônica:

𝑉𝐻(r) =

∫︁
𝜌(r′)

|r′ − r|
𝑑r′ , (2.35)

em que a energia deste potencial é o termo de Coulomb (Equação 2.22), reescrito em
função da densidade:

𝐸𝑐𝑙[𝜌] =

∫︁ ∫︁
𝜌(r′)𝜌(r)

|r′ − r|
𝑑r𝑑r′ , (2.36)

este termo inclui auto-interação explicitamente, ou seja, há interação do elétron com ele
mesmo, uma vez que, ao contrário do método HF, este termo não cancela exatamente com
o termo de troca exato. 𝑉𝑒𝑥𝑡(r) é o potencial externo, o potencial proveniente dos núcleos
sobre os elétrons:

𝑉𝑒𝑥𝑡 =
∑︁
𝛼

−𝑍𝛼

|R𝛼 − r|
. (2.37)

O último funcional da expressão 2.34, 𝐸𝑥𝑐[𝜌], é a energia de troca-correlação que será
discutido de forma mais detalhada na Seção 2.4.1. Considere, por hora, que 𝐸𝑥𝑐[𝜌(r)] seja
conhecido exatamente.

𝑇0[𝜌] é a energia cinética dos elétrons em um sistema não-interagente que possui a
mesma densidade 𝜌(r) que o sistema interagente. Um fato importante é que a energia
cinética não é propriamente um funcional da densidade eletrônica de forma direta. Porém,
𝑇0[𝜌(r)] é expresso em função dos chamados orbitais de Kohn-Sham (𝜑𝐾𝑆

𝑖 (r)), de um
sistema não-interagente com densidade 𝜌(r), satisfazendo a correspondente densidade
total:

𝜌(r) =
𝑛∑︁

𝑖=1

|𝜑𝐾𝑆
𝑖 (r)|2 . (2.38)

com 𝜌(r) ≥ 0 para qualquer r, portanto:

𝑇0[𝜌(r)] =
1

2

𝑁∑︁
𝑖=1

⟨︀
𝜑𝐾𝑆
𝑖 |∇2

𝑖 |𝜑𝐾𝑆
𝑖

⟩︀
. (2.39)
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Uma vez que os orbitais 𝜑𝐾𝑆
𝑖 (r) são funcionais de 𝜌(r), 𝑇0[𝜌(r)] é um funcional implícito

da densidade. Os orbitais de Kohn-Sham podem ser obtidos minimizando o funcional da
energia total do sistema, em relação à densidade eletrônica, sendo que os orbitais 𝜑𝐾𝑆

𝑖 (r)

devem obedecer ao vínculo de ortonormalidade, que é equivalente à conservação do número
de partículas. Portanto, pode-se aplicar o princípio variacional (segundo teorema de HK)
à equação 2.34 e obter:

𝜇 =
𝛿𝐸[𝜌(r)]

𝛿𝜌(r)
=
𝛿𝑇0[𝜌(r)]

𝛿𝜌(r)
+ 𝑉𝑒𝑥𝑡(r) + 𝑉𝐻(r) +

𝛿𝐸𝑥𝑐[𝜌(r)]

𝛿𝜌(r)
, (2.40)

que pode ser reescrita da seguinte forma:

𝜇 =
𝛿𝐸[𝜌(r)]

𝛿𝜌(r)
=
𝛿𝑇0[𝜌(r)]

𝛿𝜌(r)
+ 𝑉𝑒𝑓𝑓 (r) , (2.41)

sendo
𝑉𝑒𝑓𝑓 (r) = 𝑉𝑒𝑥𝑡(r) + 𝑉𝐻(r) + 𝑉𝑥𝑐(r) , (2.42)

em que o potencial de troca e correlação, 𝑉𝑥𝑐(r), é definido como a derivada funcional da
energia de troca e correlação:

𝑉𝑥𝑐(r) =
𝛿𝐸𝑥𝑐[𝜌(r)]

𝛿𝜌(r)
. (2.43)

De fato, a forma da Eq. (2.41) é similar àquela dada pela Eq. (2.33), sendo que a
solução são equações de Schrödinger para partículas não interagentes:[︂

−1

2
∇2

𝑖 + 𝑉𝑒𝑓𝑓 (r)

]︂
⏟  ⏞  

ℎ̂𝐾𝑆

𝜑𝐾𝑆
𝑖 (r) = 𝜖𝑖𝜑𝑖(r)

𝐾𝑆, (2.44)

onde o potencial efetivo, 𝑉𝑒𝑓𝑓 (r), é o mesmo para todos os elétrons e os orbitais ocupados
de Kohn-Sham, 𝜑𝐾𝑆

𝑖 (r), são usados para calcular a densidade eletrônica total 𝜌(r), que
por sua vez é usada para calcular um novo potencial efetivo e a energia total a partir da
Eq. (2.34), de forma que 𝑉𝑒𝑓𝑓 (r)

𝑉𝑒𝑓𝑓 [𝜌] =

∫︁
𝑉𝑒𝑓𝑓 (r)𝜌(r)𝑑r. (2.45)

levando a um ciclo auto-consistente.

Na prática, a energia total é calculada a partir das autoenergias 𝜖𝑖 de KS (Eq. (2.44)),
da seguinte forma(106):

𝐸[𝜌] =
𝑁∑︁
𝑖=1

𝜖𝑖 −
1

2

∫︁ ∫︁
𝜌(r)𝜌(r′)

|r− r′|
𝑑r𝑑r′ −

∫︁
𝑉𝑥𝑐(r)𝜌(r)𝑑r + 𝐸𝑥𝑐[𝜌] (2.46)
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2.4.1 Energia de troca e correlação

A utilidade da teoria exata de DFT está baseada na qualidade da aproximação dos
funcionais de troca e correlação, 𝐸𝑥𝑐[𝜌]. Este funcional inclui: (𝑖) as contribuições de troca
e correlação eletrônicas, (𝑖𝑖) a diferença entre a energia cinética do sistema não-interagente,
𝑇0[𝜌], e a energia cinética do sistema interagente, 𝑇𝑒[𝜌], ou seja, ∆𝑇 = 𝑇𝑒 − 𝑇0.∗ e (𝑖𝑖𝑖) a
correção para auto-interação introduzida pelo potencial de Coulomb clássico (potencial
de Hartree). De fato, há uma busca incessante para encontrar melhores aproximações
para 𝐸𝑥𝑐[𝜌]. Uma analogia comum em DFT é que as aproximações para os funcionais
escalariam a escada de Jacó até atingir o funcional exato ou divinal.(113) No entanto,
essa busca tem se tornado cada vez mais impraticável devido à falta de um procedimento
sistemático. Aproximações muito complexas para 𝐸𝑥𝑐[𝜌] podem levar a resultados melhores
ao passo que DFT pode perder a simplicidade intrínseca advinda da ideia original, uma
característica fundamental para o sucesso de DFT.

Uma grande quantidade de novos funcionais tem sido propostos, sejam os chamados
funcionais empíricos ou não-empíricos. Os funcionais empíricos são baseados na ideia
de parametrização a partir da interpolação de resultados experimentais (por exemplo,
calores de reações) e cálculos de primeiros princípios de elevada precisão. Por outro lado,
os funcionais não-empíricos são baseados em imposições de restrições físicas exatas do
problema de troca e correlação, por exemplo: (𝑖) a regra da soma para o buraco de troca
e correlação (XC) exatos, (𝑖𝑖) melhor descrição possível do buraco de XC exato, (𝑖𝑖𝑖)

propriedades assintóticas do potencial de XC, entre outras.(106, 114)

No primeiro degrau da escada de Jacó está o método HF convencional que não descreve
o efeito de correlação eletrônica dinâmica ou estática. Consequentemente, a energia de
correlação eletrônica em um dado conjunto de funções de base é a diferença entre a energia
exata do sistema e a energia calculada pela teoria de HF. A correlação dinâmica é uma
quantidade de curto alcance relacionada com o movimento intrínseco dos elétrons. Essa
quantidade não é incluída na teoria de HF porque o termo de Coulomb é incluído apenas
de forma média o que leva à superestimação da repulsão de Coulomb entre os orbitais HF
com spin anti-paralelos. A correlação estática surge do fato de se representar um sistema
molecular por um único determinante de Slater, o que pode não representar corretamente a
simetria do sistema, principalmente em sistemas que são degenerados ou quasi-degenerados.
A consideração de métodos massivos pós-HF, via configuração de interações,(101) levando
em conta um grande número de determinantes de Slater é simultaneamente muito preciso
e extremamente dispendioso computacionalmente, ou seja, cresce com 𝑂(𝑁 !), onde 𝑁 é
número de funções de base. No segundo degrau da escada de Jacó estão os funcionais da
primeira geração para cálculos DFT, que são mais adequados pois incorporam os efeitos

∗Δ𝑇 é positivo, ou seja, os elétron não-interagentes se movem mais lentamente do que elétrons reais
interagentes
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XC em sistemas de muitos elétrons através da aproximação da densidade local (LDA); e
mais precisamente, através da aproximação do gradiente generalizado (GGA), ao mesmo
tempo que crescem com 𝑂(𝑁3), ou seja, o custo computacional é apenas moderado.

Aproximação da densidade local (LDA) O primeiro funcional de troca e correlação,
introduzido por Kohn e Sham em 1965(59), é baseado na LDA para um sistema
hipotético de um gás de elétrons uniforme (UEG). A razão de se usar UEG é
bastante pertinente, pois é o único sistema em que a forma do funcional de troca
pode ser determinado analiticamente enquanto que a correlação pode ser determinada
através da interpolação de resultados de Monte Carlo quântico para baixas ou altas
densidades de UEG. Pode-se escrever 𝐸𝑥𝑐 de uma forma muito simples:

𝐸𝐿𝐷𝐴
𝑥𝑐 [𝜌(r)] =

∫︁
𝜌(r)𝜖𝑥𝑐[𝜌(r)]𝑑r , (2.47)

em que 𝜖𝑥𝑐 é a energia de troca e correlação por partícula de um UEG com densidade
𝜌(r), sendo que a multiplicação de 𝜖𝑥𝑐 por 𝜌(r) garante que existe um elétron naquela
posição do espaço. 𝐸𝑥𝑐 é dividido nas contribuições de troca e de correlação,

𝐸𝑥𝑐[𝜌] = 𝐸𝑥[𝜌] + 𝐸𝑐[𝜌] , (2.48)

sendo o funcional de troca o mesmo funcional de troca de Dirac para o modelo
de TFD (início da Seção (2.4)), porém, para a parte de correlação, não há tal
expressão explícita. Simulações numéricas de UEG através de cálculos de Monte-
Carlo quântico a partir do trabalho de Ceperley e Alder em 1980(115), deram
base para a determinação do termo de correlação através de sofisticados esquemas
de interpolação. Os trabalhos de Vosko, Wilk e Nusair em 1980(116) e também
os trabalhos de Perdew e Wang em 1992(117) são os mais conhecidos e usados
em DFT para o termo de correlação na aproximação LDA. Os funcionais LDA
funcionam razoavelmente bem, principalmente devido ao fato que eles subestimam
substancialmente a energia de troca e superestimam a energia de correlação em
valores absolutos, cancelando parcialmente os erros. Em geral LDA é conhecido por
superestimar a energia das ligações químicas.

Aproximação do gradiente generalizado (GGA) A aproximação LDA apresenta uma
precisão apenas moderada, o que muitas vezes é insuficiente para diversas aplicações
em química. A lógica para a melhoria desse funcional seria incluir mais parâme-
tros físicos no problema, como a aproximação por expansão de gradientes em que
informações sobre o gradiente da densidade eletrônica são usadas a fim de incluir a
não-homogeneidade da verdadeira densidade eletrônica. Em outras palavras, LDA
seria como o primeiro termo de uma expansão de Taylor da densidade uniforme,
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estendendo a série com termos menores em função do gradiente da densidade. Con-
sequentemente, o que se espera são melhores aproximações para o funcional de
XC em relação ao LDA, porém, isso não ocorreu para a grande maioria dos casos
principalmente devido à perda da regra da soma e uma péssima descrição do buraco
de troca e correlação.

Este problema foi resolvido impondo que esses funcionais pós-LDA obedecessem as
regras para um buraco de XC exato. Assim, as aproximações que incluem o gradiente
da densidade eletrônica bem como as regras da soma são chamados de aproximação
do gradiente generalizado (GGA)(118). A expressão geral para GGA é dada por:

𝐸𝐺𝐺𝐴
𝑥𝑐 [𝜌(r)] =

∫︁
𝑓(𝜌(r),∇𝜌(r)𝑑r =

∫︁
𝜌𝜖𝐺𝐺𝐴

𝑥𝑐 [𝜌(r),∇𝜌(r)]𝑑r . (2.49)

Na literatura há diversos tipos de funcionais GGA, os quais são construídos levando
em consideração os parâmetros para o potencial de XC. Um dos mais populares
funcionais GGA foi proposto por Perdew, Burke e Ernzerhof (PBE)(119) em 1996,
que é usado neste projeto de doutorado. Este funcional baseia-se no funcional PW91
de Perdew e Wang(120), porém a forma do funcional PBE é uma simplificação
negligenciando termos energeticamente irrelevantes. Voltando à equação 2.48, com a
energia de troca (𝐸x) e a energia de correlação (𝐸c), escritos da seguinte forma

𝐸x(𝜌) =

∫︁
𝜌(r) 𝜖LDA

x (𝜌(r))Fx(s𝜌(r))dr (2.50)

𝐸c(𝜌) =

∫︁
𝜌(r)

[︀
𝜖LDA
c (r𝜌(r)) + H(r𝜌(r),t𝜌(r))

]︀
dr , (2.51)

em que 𝜖x e 𝜖c são, respectivamente, as densidades da energia de troca e da energia
de correlação do UEG, 𝑟𝜌(r) =

(︀
4
3
𝜋𝜌(r)

)︀−1
3 é o raio de Wigner-Seitz, 𝑠𝜌(r) =

1

2(3𝜋2)
1
3

|∇𝜌(r)|
𝜌(r)

4
3

é o termo do gradiente de densidade reduzida (adimensional), 𝑡𝜌(r) =

1

4(3𝜋−1)
1
6

|∇𝜌(r)|
𝜌(r)

7
6

é o gradiente de correlação, 𝐹x é o chamado fator de intensificação, e
𝐻 é a contribuição gradiente para a energia de correlação. Enquanto 𝜖x possui uma
expressão analítica simples dado pela equação 2.25, 𝜖c deve ser aproximado. Para
LDA, o valor de 𝐹x é 1 e 𝐻 = 0. Para o funcional PBE temos:

𝐹x(𝑠) = 1 +
𝜇𝑠2

1 + 𝜇𝜈−1𝑠2

𝐻(𝑟,𝑡) = 𝜃 ln

(︂
1 +

𝜐

𝜃
𝑡2

1 + 𝐴(𝑟)𝑡2

1 + 𝐴(𝑟)𝑡2 + 𝐴(𝑟)2𝑡4

)︂
com

𝐴(𝑟) =
𝜐

𝜃

(︀
𝑒−𝜖c(𝑟)/𝜃 − 1

)︀−1
,



2.5. Implementação de DFT no código FHI-aims 55

sendo os valores dos parâmetros 𝜇 ≃ 0.21951, 𝜈 ≃ 0.804, 𝜃 = 𝜋−2(1 − ln 2) e
𝜐 = 3𝜋−2𝜇, derivados de argumentos teóricos.(119)

Tipicamente, GGA resulta em melhores energias de ligação comparados ao LDA.
Além disso, o uso de funcionais GGA são essenciais para a abordagem de sistemas
magnéticos ou sistemas compostos por metais de transição, por exemplo, cálculos
LDA resultam uma estrutura não-magnética hexagonal para o Fe bulk ao invés de
uma estrutura ferromagnética de corpo centrado, assim como obtido experimen-
talmente e através de cáculos GGA.(121) Outros exemplos da melhoria através do
funcional GGA sobre cálculos LDA estão relacionados com o Cr. Cálculos LDA
para o Cr bulk resultam em um sistema paramagnético ao invés de um sistema
antiferromagnético;(122) para o dímero Cr2, cálculos LDA resultam em uma distân-
cia de ligação muito curta (1,47 Å)(123) resultando maior hibridização e momento
magnético nulo; para cálculos GGA a distância de ligação é maior (1,59 Å)(123) e a
interação de troca de Coulomb domina, resultando em um sistema magnético. Essa
tendência para Cr2 se estende para outros clusters maiores como Cr4 e Cr6.(123)
Portanto, cálculos DFT-GGA possuem um custo computacional razoavelmente baixo
com precisão superior aos cálculos DFT-LDA.

2.5 Implementação de DFT no código FHI-aims

Diversas implementações DFT estão disponíveis em diferentes códigos, onde o objetivo
central é resolver a equação de KS (Eq. 2.44). A resolução é auto-consistente devido à
não-linearidade do problema e os orbitais de KS são usualmente expandidos em funções
de base(124)

𝜑𝐾𝑆
𝑖 (r) =

𝑛∑︁
𝑘=1

𝐶𝑘𝑖𝜒𝑘(r) , (2.52)

em que a energia total (Eq. 2.46) é minimizada variacionalmente através dos coeficientes
de expansão 𝐶𝑘𝑖,

𝛿𝐸[𝜌(r)]

𝛿𝐶𝑘𝑖

= 0 . (2.53)

Utiliza-se as equações de Roothan-Hall(125, 126), transformando equações integro-diferenciais
em equações matriciais mais simples de implementar. Essas equações podem ser obtidas
inserindo a Eq. 2.52 na Eq. 2.44 e multiplicando por 𝜒𝑖,∑︁

𝑖

ℎ𝑖𝑗𝑐𝑗𝑙 = 𝜖𝑙
∑︁
𝑖

𝑠𝑖𝑗𝑐𝑗𝑙 , (2.54)

sendo ℎ𝑖𝑗 a matriz hamiltoniana e 𝑠𝑖𝑗 a matriz de sobreposição,

ℎ𝑖𝑗 =

∫︁
𝑑r[𝜒𝑖(r)ℎ̂

𝐾𝑆𝜒𝑗(r)] , (2.55)



56 Capítulo 2. Metodologia Computacional

𝑠𝑖𝑗 =

∫︁
𝑑r[𝜒𝑖(r)𝜒𝑗(r)] , (2.56)

em que o hamiltoniano ℎ̂𝐾𝑆 é o operador de Kohn-Sham dado pela Eq. 2.44.

A escolha de um bom conjunto de funções de base é essencial para balancear a
precisão dos cálculos e o tempo computacional gasto. Sejam ondas planas(127) ou funções
localizadas (e.g., combinações lineares de funções gaussianas(128)), em geral, um maior
conjunto de funções de base leva à soluções melhores com um custo computacional mais
elevado devido ao aumento do tamanho das matrizes. Uma forma de amenizar este
problema é considerar a forma das funções de base, por exemplo, é sabido de longa data
que uma base mínima constituída de estados ligados do átomo livre é uma boa escolha
inicial para o cálculo variacional de funções de onda moleculares. De fato, um conjunto
menor de funções de base cuja forma é mais apropriada para o problema específico leva
à soluções precisas com um menor custo relativo. Alguns exemplos mais comuns são os
orbitais de Slater(129) e os orbitais numéricos centrados nos átomos (NAO).(130, 131)

Neste trabalho, foi utilizado o código Fritz-Haber Institute ab-initio molecular simula-
tions (FHI-aims),(132, 133) que utiliza como funções de base um conjunto de NAO, que
assumem o seguinte formato

𝜒𝑘(r) =
𝑢𝑘(𝑟)

𝑟
𝑌𝑙𝑚(𝜗,𝜑) (2.57)

sendo 𝑌𝑙𝑚(𝜗,𝜑) harmônicos esféricos e 𝑢𝑖(𝑟) uma função radial numericamente determinada
a partir da equação radial de Schrödinger, dada por[︂

−1

2

𝑑2

𝑑𝑟2
+
𝑙(𝑙 + 1)

𝑟2
+ 𝑣𝑘(𝑟) + 𝑣𝑐𝑢𝑡(𝑟)

]︂
𝑢𝑘(𝑟) = 𝜖𝑘𝑢𝑘(𝑟) , (2.58)

em que 𝑣𝑘(𝑟) é o potencial (atômico, iônico ou hidrogenóide) que modela a função radial
e 𝑣𝑐𝑢𝑡(𝑟) é o potencial de confinamento que garante um decaimento suave para zero das
funções de base e suas derivadas, dado por

𝑣𝑐𝑢𝑡(𝑟) =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
0 𝑟 ≤ 𝑟𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡,

𝑠× exp
(︁

𝑤
𝑟−𝑟𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡

)︁
× 1

(𝑟−𝑟𝑐𝑢𝑡)2
𝑟𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡 < 𝑟 < 𝑟𝑐𝑢𝑡,

∞ 𝑟 ≥ 𝑟𝑐𝑢𝑡,

(2.59)

sendo que 𝑣𝑐𝑢𝑡(𝑟) começa a crescer gradualmente depois de um determinado raio (𝑟𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡)
até um raio de corte (𝑟𝑐𝑢𝑡) a partir do qual se torna infinito; 𝑤 = (𝑟𝑐𝑢𝑡−𝑟𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡) é a extensão
de atuação do potencial de confinamento e 𝑠 é um parâmetro de crescimento global, onde
𝑠 = 200 Ha e 𝑤 = 2.0 Å são valores pré-definidos.(132) A estrita localização das funções
de base permite ao FHI-aims complexidade computacional próxima de 𝑂(𝑁).(133) Em
particular, o potencial 𝑣𝑘(𝑟) fornece flexibilidade e variedade de formas para as funções
de base, o que torna possível obter: (𝑖) funções de base dependentes do elemento químico.
Mesmo considerando todos elétrons explicitamente, como é feito no FHI-aims, incluindo a
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base mínima para cada átomo livre o formato dos orbitais nas proximidades de cada núcleo
do sistema continua sendo bem descrito. Além disso, a base mínima diminui drasticamente
o erro de superposição de funções de base.(132) (𝑖𝑖) Funções de base além de uma base
mínima. Isso permite descrever apropriadamente orbitais moleculares mais difusos ou
polarizados, particulamente estados de Rydberg. (𝑖𝑖𝑖) Controle da convergência e do nível
de precisão até meV. Isso é possível acrescentando hierarquicamente mais funções radiais;
a primeira melhoria é chamada Tier 1 dentro da terminologia do FHI-aims(132) e pode ser
utilizada para pré-relaxações rápidas ou pesquisas estruturais com custo computacional
apenas moderado. Adicionando funções radiais extras (Tier 2, Tier 3) obtemos uma
precisão significativamente melhor, porém com maior custo. Em geral, um número menor
do que 50 funções de base por átomo é suficiente para uma precisão de 𝑚𝑒𝑉 por átomo
(0.023 K𝑐𝑎𝑙 por átomo).(131, 132)

O uso de NAO requer um método numérico de integração ao contrário da integração
analítica como feito para funções de base gaussianas ou orbitais de Slater. A integração
numérica no FHI-aims, por exemplo, da matriz hamiltoniana ou da atualização da densidade
eletrônica, é baseada em métodos de discretização via funções de base,(131) onde a integral
é particionada sobre os átomos 𝛼 que compõem o sistema, semelhante ao esquema de
Hirshfeld,(134) usando uma quadratura sobre os pontos ri𝛼 de integração discretos,∫︁

𝑑𝑟𝑓(r) ≈
∑︁
𝛼

∑︁
𝑟𝑖𝛼

𝑤𝑟𝑖𝛼𝑓(𝑟𝑖𝛼) , (2.60)

sendo 𝑤𝑟𝑖𝛼 um peso baseado na densidade eletrônica do átomo livre assim como proposto
por Delley (131). Consequentemente, os integrandos são calculados sobre grades radiais 3D
sobrepostas. Cada grade radial centrada sobre cada átomo 𝛼 possui𝑁𝑟 círculos concêntricos,
sendo que em cada círculo contém 𝑁𝑎𝑛𝑔 pontos de integração angular segundo a grade de
Lebedev.(135) A grade radial escolhida, ou seja, as posições dos círculos concêntricos, foi
proposta por Baker (136),

𝑟(𝑠) = 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟
𝑙𝑜𝑔(1 − [ 𝑠

𝑁𝑟+1
]2)

𝑙𝑜𝑔(1 − [ 𝑁𝑟

𝑁𝑟+1
]2)

(2.61)

sendo 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟 = 0.7 Å. A densidade dos círculos concêntricos é maior na região central
do que na região intersticial afim de capturar mais precisamente as fortes oscilações
confinadas na proximidade dos núcleos. Além disso, 𝑁𝑟 cresce com a carga nuclear
Z.(136) Consequentemente, a extensão radial de cada função de base (Eq.(2.57)) pode
ser variada usando um raio de corte de 5 Å ou 6 Å para as configurações light ou tight,
respectivamente, definindo o número de pontos para a integração numérica.(132) Todos os
cálculos de energia total relatados neste trabalho foram feitos através de uma primeira
aproximação usando funções de base light Tier 1. Algumas estruturas mais estáveis foram
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recalculadas utilizando funções de base Tight Tier 2. Testes de convergência (apêndice A)
mostram que a utilização de funções de base Tight Tier 2 garante uma convergência com
nível de precisão da ordem de 𝑚𝑒𝑉 e um razoável tratamento spin-polarizado. Ou seja,
critérios de convergência mais rigorosos não mudam a ordem energética dos isômeros mais
estáveis mas, como esperado, garantem valores inteiros para a multiplicidade de spins para
pequenos TM clusters.

2.6 Características da superfície de energia potencial

A determinação de estruturas mais estáveis de clusters e NPs metálicas é um problema
desafiador de longa data.(6) Essa tarefa consiste em encontrar o mínimo global (MG) da
superfície de energia potencial (SEP) definida dentro da aproximação de Born-Oppenheimer.
Pontos estacionários que compreendem o MG, os mínimos locais, os máximos e os pontos
de cela definem a topologia da SEP, correlacionando propriedades estruturais, dinâmicas e
termodinâmicas.(137) Por exemplo, mínimos locais definem estruturas estáveis;(137) os
caminhos entre os mínimos, ou seja, a conectividade da SEP incluindo as barreiras de
energia, relacionam a dinâmica das transições ou reações químicas através da teoria do
estado de transição;(138) e as propriedades termodinâmicas podem ser conectadas, por
exemplo no ensemble canônico através da energia livre de Helmholtz, a qual é determinada
pela função de partição dependente explicitamente das posições, mais precisamente a
integral configuracional, que é uma função da SEP.(139) Particularmente, a exploração
efetiva da SEP para análise das propriedades estruturais é feita em termos da determinação
dos mínimos locais. Devido à alta dimensionalidade da SEP, uma eficiente amostragem
configuracional é necessária, o que envolve o problema de otimização global e a otimização
local da geometria,(137) ou seja, o mínimo local mais próximo de uma dada configuração
inicial.

A primeira e a segunda derivadas da energia com relação aos parâmetros geométricos
podem ser usadas para construir uma aproximação quadrática local para a SEP:(140)

𝐸(x) = 𝐸(x0) + g𝑇
0 ∆x +

1

2
∆x𝑇H0∆x , (2.62)

em que g0 é o vetor gradiente (𝑑𝐸/𝑑x) em x0, H0 é a matriz de Hessian (𝑑2𝐸/𝑑x2) em
x0, e ∆x = x− x0. Em particular, o gradiente da energia (negativo do vetor das forças
sobre os átomos no cluster) e a matriz de Hessian podem ser usados para caracterizar os
mínimos e os estados de transição. Por exemplo, para uma configuração ser caracterizada
como mínimo, o gradiente deve ser zero e todos os autovalores da matriz de Hessian devem
ser positivos, resultando que as frequências vibracionais do cluster, proporcionais à raiz
quadrada dos autovalores de Hessian, sejam números reais.
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2.6.1 Problema de otimização local

Alguns esquemas de otimização local, por exemplo, o método simplex(141), não
necessitam do cálculo das derivadas da energia, porém são métodos menos eficientes,
principalmente quando o número de graus de liberdade aumenta.(141) Outros esquemas
mais eficientes se baseiam no gradiente da energia, por exemplo, o método de descida
mais íngreme (steepest descent - SD)(142) ou métodos do gradiente conjugado (conjugate
gradient - CG).(143, 144) O método SD repetidamente avança na direção oposta à direção
dada pelo gradiente local da SEP

x𝑛+1 = x𝑛 − 𝑘𝑛∇𝑓(x𝑛) . (2.63)

O tamanho do passo avançado é ajustado em cada iteração usando um procedimento de
minimização de energia na direção do passo

𝑘𝑛 = arg min
𝑘

(𝑓(x𝑛 − 𝑘∇𝑓(x𝑛))) , (2.64)

o que garante a convergência para o mínimo local mais próximo. Um problema intrínseco
do método SD é o caminho tipo zig-zag resultante sobre a SEP, o que causa demora para
convergência quando a configuração está muito próxima do mínimo. Este problema não
ocorre para o método CG que possui uma performance melhor. Este esquema se utiliza
da história do gradiente para decidir a melhor direção do próximo passo:

x𝑛+1 = x𝑛 − 𝑘𝑛h𝑛 , (2.65)

sendo
h𝑛 = ∇𝑓(x𝑛) + 𝛾𝑛h𝑛−1 , (2.66)

em que 𝛾𝑛 pode ser dado por diferentes métodos, tais como Fletcher-Reeves(143)

𝛾𝑛 =
|∇𝑓(x𝑛)|2

|∇𝑓(x𝑛−1)|2
, (2.67)

ou Polak-Ribiere(144):

𝛾𝑛 =
(∇𝑓(x𝑛) −∇𝑓(x𝑛−1))

𝑇 ∇𝑓(x𝑛)

|∇𝑓(x𝑛−1)|2
. (2.68)

Outros esquemas de otimização local requerem a segunda derivada da energia, a matriz
de Hessian, o que melhora ainda mais a eficiência da convergência ao passo que aumenta o
custo e a memória computacionais. Alguns expoentes desses esquemas são os métodos de
Newton-Raphson ou métodos quasi-Newton.(137) Baseado na aproximação quadrática
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local, Equação 2.62, a diferenciação com respeito às coordenadas é nula quando se atinge
um ponto estacionário. Portanto, o deslocamento para o mínimo da função quadrática é
dado por

∆x = −H−1
0 g0 , (2.69)

que é conhecido como passo de Newton-Raphson.(137) Para os métodos de Newton-
Raphson a matriz de Hessian é calculada analiticamente em cada ponto. Por outro lado, a
matriz de Hessian é aproximada nos métodos quasi-Newton e atualizada a cada passo da
otimização, diminuindo o custo computacional. Existem diferentes maneiras de se atuali-
zar a matriz de Hessian, por exemplo, atualizações propostas por Murtagh-Sargent,(145)
Davidon-Fletcher-Powell(146) e Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS).(147) Particu-
larmente, a proposta de BFGS é largamente utilizada em cálculos de estrutura eletrônica
principalmente porque garante que a matriz de Hessian seja positiva definida. A atualização
BFGS é dada por:

∆H𝐵𝐹𝐺𝑆 =
∆g∆g𝑇

∆g𝑇∆x
− H𝑜𝑙𝑑∆x∆x𝑇H𝑜𝑙𝑑

∆x𝑇H𝑜𝑙𝑑Δx
, (2.70)

sendo ∆g = g(x𝑛𝑒𝑤) − g(x𝑜𝑙𝑑) e ∆x = (x𝑛𝑒𝑤 − x𝑜𝑙𝑑). Métodos quasi-Newton requerem
uma estimativa inicial para a matriz de Hessian; a matriz identidade pode ser suficiente em
alguns casos, mas uma melhor estimativa pode ser dada por cálculos semi-empíricos.(148)
É importante salientar que a aproximação quadrática para a SEP é satisfatória somente
para uma pequena região local, usualmente definida por um raio de confiança, 𝜏 . Conse-
quentemente, o controle do tamanho do passo de Newton-Raphson deve ser considerado, o
que pode ser feito através do método do raio confiável (trust radius method - TRM).(140)

2.6.2 Problema de otimização global

Como discutido e derivado por Stillinger,(149) o número de mínimos locais na SEP
aumenta exponencialmente com o número de átomos no cluster, ao passo que a amostragem
de todos os mínimos se torna impraticável e a complexidade do problema aumenta drasti-
camente para clusters maiores, fato que foi evidenciado através do estudo computacional
de clusters de Lennard-Jones.(150) Suponha que um sistema com 𝑁 átomos seja dividido
em 𝑀 subsistemas equivalentes, cada qual com 𝑁/𝑀 átomos. O número de configurações
localmente estáveis, 𝑛𝑠, pode ser dado por(149)

𝑛𝑠(𝑁) = 𝑛𝑀
𝑠 (𝑁/𝑀) , (2.71)

considerando que os subsistemas sejam suficientemente grandes e possuam configurações
estáveis independentes. A solução para a equação 2.71 é

𝑛𝑠(𝑁) = 𝑒𝛼𝑁 , (2.72)
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sendo 𝛼 uma constante. De fato, a determinação do MG da SEP é considerado um problema
NP-difícil (151) na terminologia de complexidade computacional; é suposto que não haja
um algoritmo capaz de achar o MG num tempo hábil que varie polinomialmente com o
número de átomos. Além disso, tentativas de reduzir a força do crescimento exponencial
diminuindo 𝛼 se mostraram incapazes devido ao no free lunch theorem provado por
Wolpert and Macready. Esse teorema força a uniformidade de performance entre todos
os algoritmos independentemente da SEP, justificando a impossibilidade de se achar um
algoritmo extremamente eficiente para todas as situações ou sistemas.(152)

Para clusters bimetálicos, o problema de identificar o MG putativo é ainda mais
complicado, pois, além da isomeria estrutural intrínseca para cada tamanho, deve ser
considerado a isomeria composicional e permutacional. Isto é, para uma mesma estrutura,
a isomeria composicional se refere às diferentes possibilidades estequiométricas, enquanto
que, para uma mesma estrutura e mesma composição, a isomeria permutacional se refere às
diferentes possibilidades de átomos dissimilares se arranjarem no cluster. Essas diferentes
possibilidades permutacionais são chamadas homotops.(3) Em geral, o número total de
homotops 𝑁(𝑛,𝑚) associados à uma dada geometria de um cluster bimetálico que contém
𝑛 átomos de um tipo e 𝑚 átomos de outro é dado por(3):

𝑁(𝑛,𝑚) =
(𝑛+𝑚)!

𝑛!𝑚!
. (2.73)

Por exemplo, para 𝑛 = 7 e 𝑚 = 6, 𝑁(𝑛,𝑚) = 1716. Assim como enfatizado por
Jellinek,(3) o número de homotops inequivalentes pode ser drasticamente reduzido conside-
rando a simetria do problema, por exemplo, um cluster com 13 átomos que possui simetria
icosaédrica, para 𝑛 = 7 e 𝑚 = 6, 𝑁(𝑛,𝑚) = 30. Porém, a priori, o grupo de simetria de
um determinado cluster bimetálico é desconhecido e esta redução na complexidade do
problema não é perceptível.

O conceito de caminho de descida mais íngrime (steepest descent path − SDP) direcio-
nado pelo gradiente da energia, leva ao mínimo local quando o gradiente se anula, assim
como descrito na Subseção 2.6.1 para o método de otimização local SD. Um conjunto de
pontos na SEP definido como basin de atração possui o mesmo SDP e, portanto, qualquer
otimização leva para o mesmo mínimo local. Sequências monotônicas de basins de atração
decrescentes em energia (funil) levam à um mínimo relativamente mais estável,(153, 154)
ocasionalmente definindo o MG. A determinação do MG não é favorável quando a topologia
da PES possui regiões de múltiplos "funis" separados por grandes barreiras de energia.
Neste cenário, possíveis configurações mais estáveis competem entre si e a otimização
global se torna mais difícil. A ideia de funil ou múltiplos funis determinando a topologia
global da SEP denota uma tendência energética em direção ao mínimo global e é válida
para diversos sistemas onde o crescimento exponencial dos mínimos locais cresce com os
graus de liberdade. Isso sugere que a relaxação para o mínimo global não é aleatória,
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ou seja, conformações metaestáveis não estão dispostas de maneira aleatória no espaço
configuracional,(153, 154) antes possuem diferentes pesos estatísticos no ensemble termodi-
nâmico. Em geral, isso explica porque clusters atingem o mínimo global dentro do tempo
do experimento, assim como uma proteína se enovela ao estado nativo em microsegundos,
resolvendo o paradoxo de Levinthal.(155)

Diversos algoritmos de otimização global têm sido implementados com o intuito de
determinar o mínimo global de clusters e nanopartículas (NPs). Diferentemente de
métodos de otimização locais, os operadores que manipulam as posições atômicas devem
ser mais robustos a fim de alterar significativamente a configuração, por exemplo, um
operador que disponha aleatoriamente as posições atômicas. Em alguns desses métodos,
como o método estocástico de Basin-Hopping Monte Carlo (BHMB) (55) ou BHMC
revisado (RBHMC),(156) o algoritmo de Metrópolis (157) é usado como método de
aceitação/rejeição partindo de uma única configuração. Porém, em métodos baseados no
Algorítmo genético (54), parte-se de uma população de clusters gerados aleatoriamente,
em que o princípio Darwinista (ou melhor, Lamarckista) é usado para procurar os mínimos
locais e o MG. Uma discussão mais detalhada sobre diferentes implementações para
algoritmos de otimização global pode ser encontrada em excelentes revisões.(4, 54, 55, 139,
155, 158–162)

2.7 Amostragem randômica do espaço configuracional:

Geração das estruturas

No presente projeto de doutorado, o método de amostragem para o problema con-
figuracional foi baseado em métodos simples de busca estrutural randômica, estratégia
baseada em desenhos estruturais guiados por critérios físicos e químicos do problema, a
fim de se obter um conjunto confiável de configurações atômicas iniciais. Os passos da
abordagem para a exploração global utilizada neste trabalho serão detalhados abaixo e
podem ser justificados pelos seguintes argumentos(163): (𝑖) Cada sistema possui carac-
terísticas particulares, ou seja, os critérios químicos sobre os sistemas em estudo são de
grande importância, por exemplo, a distância e a coordenação aproximada das ligações
químicas. Além disso, configurações impróprias são desprezadas, e.g., regiões da SEP em
que os átomos estão em situações fisicamente impossíveis não possuem mínimos locais,
por exemplo, átomos extremamente próximos aumentam a repulsão de curto alcance. (𝑖𝑖)

As basins de atração estão normalmente dispostas de tal modo que, movendo-se de uma
basin para outra há uma maior probabilidade de que a nova basin possua energia menor
caso a barreira entre elas seja pequena. Essa suposição está relacionada com o princípio
de Bell-Evans-Polanyi, que estabelece que reações altamente exotérmicas possuem baixas
energias de ativação.(164) (𝑖𝑖𝑖) Outra implicação do princípio de Bell-Evans-Polanyi é que
basins de atração de baixa energia estão próximas à outras basins de atração de baixa
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energia(164) (𝑖𝑣) Estudos têm mostrado que basins de atração de baixa energia tendem a
possuir maiores hiper-áreas do que basins de atração com energias mais altas.(161) (𝑣)

Configurações de mínimos locais de energia muito alta e isômeros de mais baixa energia
apresentam estruturas altamente simétricas. Essa característica tem sido suportada por
cálculos(165, 166) e correlaciona com o princípio da parcimônia de Linus Pauling,(167)
que estabelece que o número de constituintes essencialmente diferentes em um cristal tende
a ser pequeno.

Uma vantagem importante da presente abordagem é que um conjunto hierárquico
de estruturas (mínimos locais) é obtido, de onde é possível obter a estrutura de mais
baixa energia, enquanto algoritmos de otimização global mais rebuscados(4, 54, 158, 159)
foram concebidos para obter somente o mínimo global putativo e não os demais isômeros
de mais alta energia. Na área de clusters, efeitos entrópicos e dinâmicos precisam ser
considerados e portanto, não apenas a estrutura de mais baixa energia possui relevância
prática mas também isômeros de mais alta energia.(4) Devido às pequenas diferenças
energéticas entre esses isômeros, a determinação teórica da possível estrutura mais estável
se torna difícil, por exemplo, atuais funcionais para a troca e correlação em DFT podem
não ser suficientemente precisos para decidir qual isômero é o mais estável.(168) Portanto,
a comparação dos resultados teóricos com experimentais é imprescindível, quando possível.
Por outro lado, a síntese dos clusters pode produzir múltiplos isômeros devido à falta
de controle total de todos os parâmetros experimentais envolvidos.(168) Por exemplo,
por causa de efeitos cinéticos o experimento pode favorecer estruturas metaestáveis.(168)
Com isso, a determinação dos isômeros de mais alta energia são imprescindíveis para a
comparação com resultados experimentais,(4) o que demonstra uma vantagem do método
escolhido sobre outros algoritmos de otimização global disponíveis.

2.7.1 Geração das estruturas para clusters unários

A estratégia para a geração das estruturas para os clusters unários baseia-se nos
seguintes passos:

1. Um conjunto inicial de diferentes configurações fisicamente possíveis foi gerado para
clusters unários de Pt𝑛 e Cu𝑛 (𝑛 = 2 − 15 átomos) no estado neutro utilizando os
resultados da literatura,(21, 169) resultando um diversificado conjunto de estruturas,
isto é, bidimensionais (2D) e tridimensionais (3D); estruturas altamente simétricas
ou amorfas. Esse passo engloba os argumentos (𝑖) e (𝑣) da Seção 2.7.

2. Este conjunto de estruturas foi incrementado com configurações obtidas a partir do
algoritmo RBHMC(156) usando potenciais empíricos tipo Sutton-Chen,(170) além
de novas estruturas projetadas utilizando o software Avogadro.(171)

3. Todas as configurações foram otimizadas usando a teoria do funcional da densi-
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dade (DFT) spin-polarizada dentro da aproximação do gradiente generalizado(120)
proposto por Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE).(119) Para resolver as equações de
Kohn-Sham (KS), utilizamos o código FHI-aims(132, 133) em que todos os elétrons
são descritos escalar relativisticamente dentro da aproximação de ordem zero, atomic
ZORA.(172) Além disso, testes foram realizados utilizando a abordagem scalar
ZORA, no entanto, os resultados diferem apenas ligeiramente. Os orbitais de KS
são expandidos em orbitais numéricos centrados nos átomos,(130, 173) que foram
hierarquicamente construídos a partir da base mínima até o nível de m𝑒𝑉 para a
convergência da energia total.(132)

Buscando minimizar o custo computacional, os cálculos foram realizados em duas
etapas: (𝑖) Relaxação das configurações atômicas usando um menor conjunto de
funções de base, ou seja, light-Tier1 (de acordo com a terminologia do código FHI-
aims) que é a primeira melhoria a partir da base mínima, adicionando mais funções
radiais com um raio de corte de 5,0 Å. O parâmetro de suavização de 0,10 Å foi usado,
enquanto a convergência da energia total foi de 10−4 𝑒𝑉 ; e a configuração de equilíbrio
foi encontrada quando as forças atômicas são menores do que 0,10 𝑒𝑉 /Å. (𝑖𝑖) As
otimizações finais foram realizadas utilizando uma base maior, ou seja, tight-Tier2,
agora usando um raio de corte de 6,0 Å, um parâmetro de suavização de 0,001 𝑒𝑉 ,
uma convergência para energia total de 10−5 𝑒𝑉 ; e a configuração de equilíbrio é
alcançada uma vez que as forças atômicas são menores do que 0,010 𝑒𝑉 /Å em todos
os átomos. Para otimização local das estruturas foi usado o algoritmo de otimização
local BFGS conjuntamente com o método TRM(132) como implementado no código
FHI-aims.

4. Uma permutação entre as estruturas DFT-PBE de mais baixa energia obtidas para
um determinado elemento (conjunto supracitado) foi realizado. Por exemplo, a
configuração de menor energia identificada para um cluster Pt010 foi usada como
estrutura inicial para Cu0

10, e vice-versa. Este procedimento está relacionado com os
argumentos (𝑖𝑖), (𝑖𝑖𝑖) e (𝑖𝑣) da Seção 2.7.

5. A fim de obter um conjunto menor e representativo de estruturas, uma análise
de similaridade foi realizada para eliminar estruturas equivalentes. Neste projeto,
usamos uma abordagem baseada na métrica Euclidiana modificada para identificar
similaridade estrutural entre duas configurações 𝐴 e 𝐵, que é dada por:

∆𝑆𝐴,𝐵 =

∑︀𝑁
𝑖=1

(︀
d𝐴
𝑖 − d𝐵

𝑖

)︀
·
(︀
d𝐴
𝑖 − d𝐵

𝑖

)︀∑︀𝑁
𝑖=1 (d𝐴

𝑖 · d𝐴
𝑖 + d𝐵

𝑖 · d𝐵
𝑖 )

, (2.74)

em que 𝑁 indica o número de átomos, d𝐴
𝑖 é um vetor 𝑁 -dimensional que contém

as distâncias de todos os átomos até o centro de gravidade do cluster 𝐴. Em geral,
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consideramos as configurações 𝐴 e 𝐵 similares quando ∆𝑆𝐴,𝐵 < 400 · 10−6, o que foi
confirmado simultaneamente visualizando as estruturas no programa de visualização
VESTA. É importante salientar que é possível obter estruturas diferentes porém
degeneradas em energia (isto é, diferença de energia menor do que 1 𝑚𝑒𝑉 ).

6. Um conjunto de configurações de mínimos locais no estado neutro foi obtido (por
exemplo, 4𝑛, sendo 𝑛 = número de átomos no cluster; cerca de 56 configurações para
𝑚 = 14) para os clusters de Pt e Cu. A partir da energia relativa (ver um exemplo
para clusters de 13 átomos na figura 2.1 e para todos os tamanhos na figura C.1) é
possível obter a estrutura de mais baixa energia para cada tamanho.

7. Esse conjunto apreciável de estruturas obtido para Pt e Cu foi usado como confi-
gurações iniciais para os demais elementos de TM e pós-TM, totalizando mais do
que 10.000 cálculos DFT-PBE. Portanto, um conjunto hierárquico de estruturas
foi obtido para cada tamanho (𝑛 = 2 − 15 átomos) e elemento TM (30 elementos),
sendo possível determinar o mínimo global putativo para cada sistema.

8. Somente para Pt e Cu clusters, a totalidade do conjunto de configurações foi
reotimizada para os estados catiônicos e aniônicos e, portanto, sendo possível obter
a estrutura de mais baixa energia para cada tamanho (𝑛 = 2 − 14 átomos) e estado
de carga.

Figura 2.1 – Energia relativa à configuração de menor energia (0.00 𝑒𝑉 ) em função do número de
diferentes configurações para TM13 (TM = Pt, Cu, Pt–Cu) clusters neutros.
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2.7.2 Geração das estruturas para clusters bimetálicos

Para os clusters bimetálicos, a estratégia é similar àquela para clusters unários e baseia-
se na observação de que a estrutura atômica de um sistema binário é, na maioria dos
casos, derivada a partir dos correspondentes clusters unários. Isto é proveniente de ideias
anteriores válidas para clusters bimetálicos constituídos de Ni (grupo da Pt) e Ag (grupo
do Cu), em que o espectro de absorção UV-visível desses pequenos clusters bimetálicos são
semelhantes aos respectivos clusters unários de Ag ou Ni.(174, 175) Portanto, as estruturas
desses clusters binários são semelhantes aos homólogos unários. Para os clusters PtCu
bimetálicos considerados neste trabalho, essa aproximação foi parcialmente utilizada, onde
as seguintes etapas foram realizadas:

1. Partiu-se do conjunto de estruturas obtido para os clusters unários de Pt𝑛 e Cu𝑛

(𝑛 = 2 − 14 átomos), descrito na Seção 2.7.1.

2. As configurações que compreendem os isômeros de mais baixa energia e seus res-
pectivos primeiros isômeros de mais alta energia obtidos para Pt𝑚 e Cu𝑚 clusters
(figura D.1 no apêndice D) foram utilizadas como sementes para gerar um conjunto
de cerca de 7𝑚 configurações binárias para cada composição (por exemplo, 70 confi-
gurações para Pt6Cu4), substituindo átomos da estrutura unária correspondente por
átomos de Cu ou de Pt. Assim, relaxações a partir de diferentes estruturas permitem
mapear uma porção maior do espaço de configurações, o que não seria possível se
tivéssemos considerado apenas geometrias de cluster unários de mais baixa energia.

3. Configurações iniciais com grande semelhança estrutural, definidas a partir da análise
de similaridade (como descrito acima na Seção 2.7.1), foram removidas do conjunto
e substituídas por novas configurações geradas usando nossa implementação de
RBHMC com potencial empírico Sutton-Chen.(156)

4. Um conjunto inicial de modelos atômicos foi obtido para a Pt𝑛Cu𝑚−𝑛 clusters,
𝑚 = 2, 3, · · · , 14 e 𝑛 = 0, 1, · · · ,𝑚, em que 𝑚 indica o número total de átomos no
cluster bimetálico, ou seja, diferentes composições foram estudadas para o mesmo
número de átomos, tais como Pt4Cu9 e Pt8Cu5, resolvendo a isomeria composicional.
Além disso, consideramos a isomeria permutacional, levando em conta todos os
homotops possíveis para uma dada geometria e composição. Em torno de 7.000
estruturas foram consideradas como configurações iniciais para a amostragem desses
clusters bimetálicos.

5. Todas essas configurações iniciais foram otimizadas através de cálculos DFT-GGA-
PBE usando os mesmos critérios dos cálculos para os clusters unários descritos na
Seção 2.7.1 e o algoritmo modificado BFGS-TRM para otimização local da geometria,
assim como implementado no código FHI-aims.(147)



2.8. Análises 67

6. Um conjunto hierárquico de configurações de mínimos locais no estado neutro foi
obtido para os clusters bimetálicos de Pt𝑛Cu𝑚−𝑛, 𝑚 = 2, 3, · · · , 14 e 𝑛 = 0, 1, · · · ,𝑚,
onde 𝑚 indica o número total de átomos no cluster bimetálico. Através da energia
total relativa (ver, por exemplo, a figura 2.1) é possível obter a estrutura de mais
baixa energia para cada tamanho e composição.

2.7.3 Geração das configurações para adsorção molecular sobre

clusters

Em contraste com superfícies de metais de transição com baixo índice de Miller, onde
o número de sítios de adsorção de alta simetria é muito pequeno e claramente definidos, a
saber, sítios com coordenação unitária (1-fold), dupla (2-fold), tripla (3-fold) e quádrupla
(4-fold),(176, 177) o número de sítios de adsorção sobre clusters é muito maior, devido,
principalmente, à maioria dos átomos expostos na região de vácuo serem não-equivalentes
por causa da baixa simetria. Consequentemente, é um desafio a realização de um estudo
sistemático da adsorção molecular sobre clusters, pois é necessário a consideração de
todos os sítios de adsorção possíveis, ou seja, todos os sítios 1-fold, 2-fold, 3-fold e 4-fold
disponíveis para adsorção. Neste projeto consideramos o estudo da adsorção molecular
de CO, NO e OH sobre clusters Cu13, Pt13 e Pt7Cu6 (capítulo 6). Em particular, esses
TM clusters são as estruturas de menor energia determinadas anteriormente (Seção 2.7.1
e Seção 2.7.2). Sobre cada TM cluster, aproximadamente 20 sítios de adsorção não-
equivalentes foram considerados. A partir da otimização geométrica realizada para cada
configuração através de cálculos DFT-PBE e otimização local BFGS-TRM (usando os
mesmos critérios dos cálculos para os clusters unários descritos na Seção 2.7.1, com exceção
de que um conjunto de funções de base tight-tier3 foi utilizado para os átomos de C, O, N,
e H.) obteve-se um conjunto hierárquico de estruturas (configurações de mínimos locais) e
um modelo representativo de menor energia para cada sistema.

2.8 Análises

Uma vez determinadas as estruturas para cada sistema, é preciso analisar as proprieda-
des. Nesta seção, exporemos sucintamente a descrição de algumas das principais análises
realizadas para entender os resultados, ou seja, análise das propriedades estruturais, ele-
trônicas, energéticas e de reatividade de clusters de metais de transição. Essas análises
suportam as conclusões e discussões dos resultados.

2.8.1 Análise das propriedades estruturais

A análise das propriedades estruturais de clusters unários ou bimetálicos, neutros ou
carregados, foi realizada através da análise do número de coordenação efetiva (ECN) e
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comprimento de ligação médio (𝑑𝑎𝑣) a partir do conceito de coordenação efetiva.(178) A
presente abordagem baseia-se em diferentes pesos para diferentes comprimentos de ligação
entre um átomo i e um átomos j circundantes, 𝑑𝑖𝑗 , ou seja, considera-se que grandes (curtos)
comprimentos de ligações contribuem para pesos menores (maiores) para a coordenação.
O comprimentos de ligação ponderados, 𝑑𝑎𝑣, devem ser calculados para cada átomo i

𝑑𝑖𝑎𝑣 =

∑︀
𝑗 𝑑𝑖𝑗𝑒𝑥𝑝

[︂
1 −

(︀ 𝑑𝑖𝑗
𝑑𝑖𝑎𝑣

)︀6]︂
∑︀

𝑗 𝑒𝑥𝑝

[︂
1 −

(︀ 𝑑𝑖𝑗
𝑑𝑖𝑎𝑣

)︀6]︂ . (2.75)

O valor de 𝑑𝑖av deve ser obtido auto-consistentemente, sendo que a menor distância de
ligação entre o átomo i e o átomo circundante j é usada como valor inicial para 𝑑𝑖𝑎𝑣. Após
algumas iterações, o valor final de 𝑑𝑖𝑎𝑣 é usado para calcular o número de coordenação
efetivo (ECN) para cada átomo i

ECN𝑖 =
∑︁
𝑗

𝑒𝑥𝑝

[︂
1 −

(︀ 𝑑𝑖𝑗
𝑑𝑖𝑎𝑣

)︀6]︂
. (2.76)

Os valores médios para o ECN e 𝑑𝑎𝑣 são dados somando-se todos os valores de ECNi e 𝑑𝑖av
como segue:

ECN =
1

𝑁

∑︁
𝑖

ECN𝑖 , (2.77)

e
𝑑𝑎𝑣 =

1

𝑁

∑︁
𝑖

𝑑𝑖𝑎𝑣 , (2.78)

em que 𝑁 é o número de átomos no cluster.

Para clusters bimetálicos, embora ECN e 𝑑𝑎𝑣 possam ser muito úteis, eles não podem
fornecer informações sobre o número de ligações homo- e hetero-atômicas. Para obter essa
informação, foi calculado o parâmetro de ordem química, 𝜎,(179) que é definido como:

𝜎 =
𝑁A–A +𝑁B–B −𝑁A–B

𝑁A–A +𝑁B–B +𝑁A–B
, (2.79)

sendo que 𝑁A - A, 𝑁B - B e 𝑁A - B são os números de ligação A–A, B–B e A–B, respecti-
vamente. A partir de uma simples análise, pode ser visto que 𝜎 é positivo para sistemas
segregados; o limite 𝜎 = 1, indica a formação de ligações homo-atômicas A–A e B–B, e
por conseguinte, não há formação de binários. 𝜎 é negativo para a mistura das espécies,
enquanto que um valor mínimo de 𝜎 = −1 é obtido para configurações sem ligações A–A
e B–B. Assim, 𝜎 = −1 depende fortemente da composição de A e B.
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2.8.2 Análise das propriedades eletrônicas

Para as propriedades eletrônicas, foram calculadas a eletroafinidade, DE, (DE =

𝐸
TM0

𝑛
𝑡𝑜𝑡 −𝐸

TM−
𝑛

𝑡𝑜𝑡 ) e o potencial de ionização, IP, (IP = 𝐸
TM+

𝑛
𝑡𝑜𝑡 −𝐸

TM0
𝑛

𝑡𝑜𝑡 ). Para os cálculos sem
relaxação dos clusters TM+

𝑛 e 𝑇𝑀−
𝑛 , ou seja, usando a mesma configuração de mais baixa

energia, TM0
𝑛, para todos os estados de carga, DE e IP são chamados de DE vertical (vDE)

e IP vertical (vIP). Para o caso em que os efeitos de relaxação são levados em conta, as
quantidades são chamadas DE adiabático (aDE) e IP adiabático (aIP). A mesma análise
pode ser extendida para o caso de clusters bimetálicos. Essas quantidades são calculadas
utilizando as seguintes equações,

DE = 𝐸tot(A𝑛B𝑚−𝑛)0 − 𝐸tot(A𝑛B𝑚−𝑛)− , (2.80)

IP = 𝐸tot(A𝑛B𝑚−𝑛)+ − 𝐸tot(A𝑛B𝑚−𝑛)0 , (2.81)

onde 𝐸tot(A𝑛B𝑚−𝑛)0, 𝐸tot(A𝑛B𝑚−𝑛)+ e 𝐸tot(A𝑛B𝑚−𝑛)− são as energias totais dos clusters
neutro, catiônico, e aniônico, respectivamente.

A hibridização ou mistura entre os estados deslocalizados 𝑠 e os estados localizados
𝑑 leva à ligação metalo-covalente, que afeta a energia de ligação, em particular, para
sistemas pesados.(56) A hibridização 𝑠−𝑑 pode ser acessada pelo índice de hibridização,
tal como definido por Häkkinen,(56) em que a hibridização 𝑠−𝑑 para um dado cluster com
𝑁 átomos é dada por:

𝐻𝑠−𝑑 =
𝑁∑︁
𝐼=1

𝑜𝑐𝑐∑︁
𝑖=1

𝑤
(𝐼)
𝑖,𝑠 𝑤

(𝐼)
𝑖,𝑑 , (2.82)

sendo 𝑤(𝐼)
𝑖,𝑠 (𝑤(𝐼)

𝑖,𝑑 ) a projeção de 𝑖-ésimo orbital de KS sobre os harmônicos esféricos 𝑠(𝑑)

centrados no átomo 𝐼, integrado sobre uma esfera de raio específico. Esta análise fornece
apenas uma caracterização qualitativa das contribuições desses orbitais à ligação química.

2.8.3 Análise das propriedades energéticas

Para análise das propriedades energéticas dos clusters unários, calculamos a energia de
ligação por átomo (𝐸𝑏) que correlaciona a energia total com a energia dos átomos livres
através das seguintes equações para os estados catiônico, neutro e aniônico:

𝐸
TM+

𝑛
𝑏 = (𝐸

TM+
𝑛

𝑡𝑜𝑡 − (𝑛− 1)𝐸
TM0

1
𝑡𝑜𝑡 − 𝐸

TM+
1

𝑡𝑜𝑡 )/𝑛 , (2.83)

𝐸
TM0

𝑛
𝑏 = (𝐸

TM0
𝑛

𝑡𝑜𝑡 − 𝑛𝐸
TM0

1
𝑡𝑜𝑡 )/𝑛 , (2.84)

𝐸
TM−

𝑛
𝑏 = (𝐸

TM−
𝑛

𝑡𝑜𝑡 − (𝑛− 1)𝐸
TM0

1
𝑡𝑜𝑡 − 𝐸

TM−
1

𝑡𝑜𝑡 )/𝑛 , (2.85)
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em que 𝐸TM+/0/−
𝑛

𝑡𝑜𝑡 e 𝐸TM+/0/−
1

𝑡𝑜𝑡 são as energias totais dos clusters TM𝑛 e dos átomos livres,
respectivamente, nos estados catiônico, neutros e aniônico. A função de estabilidade (∆𝐸2)
que relaciona a energia total de um determinado cluster (TM𝑛) com seus respectivos
vizinhos (TM𝑛−1 e TM𝑛+1), medindo a estabilidade relativa e possíveis clusters mágicos
de alta estabilidade, é calculada da seguinte forma:

∆𝐸2
𝑛 = 𝐸

TM𝑛−1

𝑡𝑜𝑡 + 𝐸
TM𝑛+1

𝑡𝑜𝑡 − 2𝐸TM𝑛
𝑡𝑜𝑡 , (2.86)

sendo 𝐸TM𝑥
𝑡𝑜𝑡 as energias totais dos respectivos TM clusters com 𝑥 átomos. A equação para

∆𝐸2 pode ser aplicada para os três estados de carga.
A medida da estabilidade relativa dos sistemas binários com respeito aos compostos

precursores unários é um dos principais parâmetros energéticos, e pode ser avaliada
utilizando a energia de excesso, 𝐸exc,(19, 82)

𝐸exc =
1

𝑚

(︀
𝐸

A𝑛B𝑚−𝑛

tot − 𝑛

𝑚
𝐸A𝑚

tot − 𝑚− 𝑛

𝑚
𝐸B𝑚

tot

)︀
, (2.87)

sendo 𝑚 o número total de átomos nos clusters binários e unários; 𝑛 e 𝑚− 𝑛 os números
totais de átomos A e B no cluster binário, respectivamente. 𝐸tot é a energia total do
respectivo sistema. Para 𝑛 = 0 e 𝑛 = 𝑚, 𝐸exc = 0.0 eV, por definição. Enquanto um valor
negativo indica uma mistura energeticamente favorável de A e B, um valor positivo indica
o oposto, isto é, é improvável a formação de um cluster binário em comparação com a
energia dos correspondentes clusters unários.

2.8.4 Análise das propriedades de reatividade

Para melhor compreensão das interações molécula-cluster (MO-TM𝑛), calculamos a
energia de adsorção, 𝐸ad, que mede a magnitude da energia de ligação da espécie molecular
com o cluster. 𝐸ad é dada por

𝐸ad = 𝐸
(MO/TM𝑛)+/0/−

tot − 𝐸
(TM𝑛)+/0/−

tot − 𝐸MO
tot , (2.88)

em que 𝐸(MO/TM𝑛)+/0/−

tot e 𝐸(TM𝑛)+/0/−

tot são as energias totais dos sistemas MO/TM𝑛 e TM𝑛

nos estados de carga catiônico, neutro e aniônico, respectivamente, enquanto 𝐸MO
tot é a

energia total da espécie molecular no estado de carga neutro.



Capítulo 3

Clusters de Metais de Transição

3.1 Introdução

Modelos estruturais obtidos a partir de abordagens teóricas confiáveis podem ser
utilizados para orientar a interpretação dos resultados experimentais. No entanto, para
TM clusters esta é uma tarefa extremamente exigente. De fato, a consideração de
TM clusters maiores por cálculos ab initio geralmente é realizada considerando apenas
configurações de alta simetria (e.g., ICO) ou usando potenciais empíricos, com descrição
apenas simplificada das interações interatômicas. Consequentemente, uma adequada
exploração da natureza complexa da superfície de energia potencial destes sistemas não é
realizada. Assim, a exploração global de TM clusters sem restrições de simetria (ao invés
de assumir estruturas pré-definidas), é de extrema importância para estes sistemas; clusters
não apresentam simetria translacional e podem sofrer relaxações estruturais em fase gasosa,
ao passo que as restrições simétricas não podem incluir distorções de Jahn-Teller. Para
TM clusters, o comportamento localizado dos orbitais 𝑑 semipreenchidos domina e está
refletido em suas propriedades, por exemplo, TM clusters não possuem efeitos de camadas
descritos pelo modelo de Jellium, (6) e é aceito que TM clusters apresentam estruturas
compactas a fim de incorporar interações 𝑑− 𝑑.(6) Por exemplo, a estrutura icosaédrica∗

é comumente encontrada para TM clusters, principalmente devido à maximização no
número de ligações. No entanto, a riqueza nas propriedades estruturais dos TM clusters
leva a dúvidas na aceitação desta declaração. Exemplos contrários à esta compactação
inerente para TM clusters foram observados anteriormente para clusters 4𝑑 com 13 de
átomos;(169, 180) obtenção de uma estrutura biplanar estabilizada por alta hibridização
𝑠− 𝑑; ou ainda clusters de Au apresentam estruturas planares para clusters pequenos (n
< 13), relacionados com efeitos relativísticos diretos. De fato, as distâncias interatômicas
típicas em TM clusters são contraídas em comparação com os valores macroscópicos, e, por
conseguinte, espera-se que os efeitos de hibridização sejam mais relevantes neste regime de
∗ Estrutura com quíntuplos eixos de simetria, que é possível apenas em sistemas finitos devido à ausência
de periodicidade de translação
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tamanho podendo contribuir para a estabilização de estruturas tensionadas, tais como
ICO ou poliédros de Kasper.(181)

A abordagem teórica e experimental de TM clusters tem sido realizada na literatura
para todos os elementos TM e pós-TM, ou seja, Sc,(182) Ti,(183, 184) V,(185–188)
Cr,(123, 189) Mn,(102, 190–192) Fe,(103, 193, 194) Co,(195–198) Ni,(199–202) Cu,(203–
206) Zn,(207–209) Y,(210) Zr,(211–213) Nb,(185, 214–217) Mo,(218) Tc,(169) Ru,(169,
219, 220) Rh,(169, 180, 221–225) Pd,(226–229) Ag,(230, 231) Cd,(232) Lu,(233, 234)
Hf,(235, 236) Ta,(237–239) W,(240–242) Re,(169) Os,(243) Ir,(244, 245) Pt,(246–251)
Au,(56, 65, 252, 253) e Hg.(254, 255) No entanto, um estudo detalhado e comparativo
sobre a compreensão da ligação química, da estabilidade e das tendências estruturais por
trás da evolução do número de átomos e da ocupação dos estados 𝑑 para uma análise de
todos os clusters 3𝑑, 4𝑑 e 5𝑑, ainda não foi realizada. Neste capítulo, está disponibilizado
nossos resultados para as propriedades da estrutura atômica, propriedades eletrônicas e
energéticas de todos os TM clusters TM𝑛 (𝑛 = 2 − 15) onde TM é dado pelos elementos
3𝑑, 4𝑑, e 5𝑑 (30 sistemas). Através do emprego de cálculos de primeiros princípios (DFT-
PBE) um conjunto de configurações atômicas para cada tamanho e elemento foi obtido, o
qual foi classificado pela energia total para identificar a estrutura de mais baixa energia.
Consequentemente, este trabalho oferece um dos mais completos conjuntos de configurações
de menor energia para clusters 3𝑑, 4𝑑 e 5𝑑 de 2 à 15 átomos.

3.2 Resultados

3.2.1 Propriedades estruturais e estabilidade

Usando a metodologia para geração das estruturas descrita na seção 2.7.1, obtivemos
as estruturas de mais baixa energia putativas para TM clusters 3𝑑, 4𝑑 e 5𝑑 e pós-TM (Zn,
Cd e Hg) clusters, as quais são mostradas nas figuras 3.1, 3.2 e 3.3. Uma sequência de
clusters com números mágicos de átomos, apresentando alta estabilidade em comparação
com seus respectivos vizinhos, foram obtidos para cada elemento. A curva para a função de
estabilidade (ou comumente chamada de segunda diferença de energia), assim como descrita
na seção 2.8.3, em função do número de átomos é mostrada na figura 3.4. A seguir, é feita
uma comparação cuidadosa entre as estruturas e os clusters mágicos obtidos e a literatura
disponível, destacando as diferenças e semelhanças a fim de obter modelos estruturais
confiáveis para fundamentar uma base de entendimento das principais tendências das
propriedades de TM clusters.

Estruturas de mais baixa energia e clusters mágicos

Grupo 3B: Sc, Y e Lu Clusters de Sc preferem estruturas mais compactas, assemelhando-
se aos mínimos globais do potencial de Lennard-Jones, isto é, estruturas baseadas em
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Figura 3.1 – Configurações DFT-PBE de mínimos globais putativos para todos os metais de transição 3𝑑,
TM𝑛 (𝑛 = 2− 15 átomos).

Fonte: Elaborado pelo autor

ligações tetraédricas, favorecendo bipirâmides pentagonais e poliicosaédros. Por exemplo,
obtivemos um icosaédro de Mackay para Sc13 como estrutura de mais baixa energia.
Encontramos novas estruturas supostamente de mais baixa energia para Sc11, Sc12 e
Sc15, que são, respectivamente, cerca de 23, 4 e 15 m𝑒𝑉 /átomo mais estáveis do que as
configurações previamente relatadas a partir de cálculos DFT-GGA-BPW.(182) Análises
anteriores da segunda diferença de energia (função de estabilidade) têm mostrado que
nuclearidades compostas por 4, 5, 7, 10 e 13 átomos são mais estáveis do que os seus
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respectivos vizinhos.(182) No entanto, obtivemos picos na função de estabilidade apenas
para Sc4, Sc7 e Sc13.

O padrão para o crescimento de clusters de Y também é baseado em estruturas
tipo bipirâmide pentagonal com capeamento tetraédrico, isto é, clusters de Y preferem
crescimento tetraédrico muito compacto para clusters menores, tais como, Y4 e Y5. Para
Y6 a estrutura favorecida é tipo octaédrica, enquanto que para Y7 até Y15 as estruturas
são baseados em estruturas tipo bipirâmide pentagonal incluindo átomos adicionais em
sítios tetraédricos. Para Y13 o ICO é preferido, que também se baseia em composições de
estruturas tipo bipirâmide pentagonal. Nossas estruturas estão de acordo com cálculos
DFT-GGA anteriores,(210) porém obtivemos um antiprisma distorcido com dois átomos
em sítios tetragonais para Y10 em vez de um antiprisma perfeito.(210) Nossa estrutura
para Y12 é obtida colocando um átomo no sítio tetraedral de Y11, a qual é derivada a
partir de Y10; esta estrutura é degenerada em relação a um antiprisma pentagonal.(210)
Nossa análise mostra que a função de estabilidade é maior para Y7 e Y13, característica do
padrão de crescimento pentagonal, porém uma estabilidade incomum também foi obtida
para Y11, um antiprisma tetragonal, em concordância razoável com trabalho anterior.(210)

Nossos clusters de Lu também são estruturas compactas, formados pela combinação de
padrões de crescimento tetraédrico e octaédrico. Na comparação com clusters compactos de
Sc e Y, observa-se que os clusters de Lu não apresentam o mesmo crescimento poliicosaédrico
perfeito, como sugerido anteriormente.(233) No entanto, estruturas politetraedrais e
polioctaedrais distorcidas são formadas, por exemplo, permitindo a formação de uma
estrutura icosaédrica distorcida para Lu13. Nossos resultados concordam com o trabalho
de Zhao et al (234), com exceções para Lu12 e 𝐿𝑢14, para o qual obtivemos estruturas,
respectivamente, 12 e 10 m𝑒𝑉 /átomo mais estáveis do que um antiprisma pentagonal e
um icosaedro tampado distorcido. A análise da segunda diferença de energia mostrou
maior estabilidade para clusters de 4, 6, 8, 11 e 13 átomos, de acordo com trabalhos
anteriores.(234)

Grupo 4B: Ti, Zr e Hf As estruturas putativas de mais baixa energia encontradas
para clusters de Ti são compactas com padrões de crescimento pentagonal ou icosaédrico,
baseados principalmente em ligações tetraédricas, de acordo com trabalhos anteriores.(183,
184) Em particular, foi encontrada uma estrutura degenerada para Ti15 em comparação
com os resultados de Kumar et al (183) A característica compacta de clusters Ti tem sido
atribuída à natureza deslocalizada das ligações dos orbitais 𝑑.(184) A análise da segunda
diferença de energia a partir de cálculos e experimentos de dissociação induzida por colisão
mostraram maior estabilidade para Ti7 e Ti13,(79, 183) que concorda exatamente com os
nossos resultados.

O padrão para o crescimento de clusters de Zr também se baseia no crescimento
icosaédrico, isto é, estruturas muito compactas. Essa compactação também foi atribuída
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à deslocalização dos elétrons 4𝑑 e orbitais antiligantes vazios.(212) De fato, a partir de
Zr7 (uma bipirâmide pentagonal), as estruturas tendem formar compactos fragmentos
da estrutura ICO de Mackay, até chegar à essa estrutura para Zr13. Zr14 e Zr15 também
formam estruturas compactas icositetraedrais incluindo átomos no cluster ICO de Zr13.
Estes resultados estão de acordo com resultados anteriores.(211–213) Da mesma forma que
clusters de Ti, Sc e Y, encontramos clusters mágicos baseados no crescimento icosaédrico
para Zr7 e Zr13, de acordo com espectroscopia de massa por tempo de vôo.(79)

Para clusters de Hf há raros trabalhos experimentais relacionados, destacam-se a
medição de freqüências vibracionais para Hf2 e Hf3,(256, 257) ou o resfriamento radiativo
de grandes clusters de Hf.(258) Além disso, poucos trabalhos teóricos foram feitos para
esses sistemas,(235, 236) no entanto, nossas estruturas compactas de Hf, também com
base em ligações tetraédricas e padrões icosaédricos, estão de acordo com um estudo
realizado por Zhao et al, (236) com apenas duas exceções para Hf8 e Hf9, onde obtivemos
um octaédro com dois átomos ligados em vez de uma bipirâmide pentagonal com um
átomo ligado para Hf8 (diferença de energia dentro de 81 m𝑒𝑉 /átomo) e um prisma com
três átomos ligados, em vez de duas bipirâmides pentagonais fundidas para Hf9 (diferença
de energia dentro de 4 m𝑒𝑉 /átomo). Essas diferenças podem ser atribuídas à escolha
para os funcionais de troca-correlação, enquanto utilizamos a aproximação GGA, Zhao et
al (236) usou um funcional híbrido B3LYP, em princípio, permitindo uma melhoria na
descrição dos sistemas de Hf, como a obtenção de clusters mágicos para Hf4 e Hf9 que foi
negligenciado pelos nossos cálculos. No entanto, os nossos clusters mágicos putativos para
7, 10 e 12 átomos também foram relatados por estes cálculos B3LYP.

Grupo 5B: V, Nb e Ta As estruturas para clusters de V crescem com um padrão
icosaédrico distorcido para 7 − 14 átomos, em um bom acordo com resultados Tight
binding.(187) Entretanto, para V15 encontramos uma estrutura tipo bcc-bulk assemelhando
à fase macroscópica do V, indicando uma possível transição estrutural. Encontramos novas
estruturas de mais baixa energia para V9 e V15, que são, respectivamente, em torno de 8
e 40 m𝑒𝑉 /átomo mais estáveis do que as configurações estabelecidas por cálculos Tight
binding.(187) O dímero V2 apresenta a maior energia de ligação dos nossos sistemas TM,
o que afeta diretamente o arranjo estrutural de pequenos clusters (até 6 átomos). Esses
clusters apresentam efeitos de dimerização, ou seja, as estruturas de menor energia seguem
um padrão de crescimento baseado em dímeros com comprimento de ligação muito curto.

Nossos resultados para clusters de Nb apresentam razoável concordância com resultados
experimentais obtidos por espectroscopia de dissociação por múltiplos fótons para clusters
de 5 a 9 átomos,(217) bem como em comparação com outros estudos teóricos.(185, 214–
216) O padrão de crescimento para clusters de Nb apresenta semelhanças em relação ao
V, por exemplo, o crescimento baseado em ligações tetraédricas, com clusters maiores
apresentando padrão de crescimento icosaédrico distorcido. Uma característica interessante
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é uma estrutura ICO sem um átomo central para Nb12, o que destaca que icosaédros
perfeitos não são estabilizados para Nb devido aos efeitos de tensão. Além disso, o cluster
mágico Nb10 possui a mesma estrutura que o cluster mágico V10 ao passo que Nb15

apresenta a mesma estrutura tipo bcc-bulk obtida para V15. No entanto, não encontramos
efeitos de dimerização para clusters de Nb. Nossos clusters mágicos: Nb4, Nb8 e Nb10

também foram identificados por outros cálculos DFT-GGA(216), além de experimentos que
mostraram baixa reatividade desses clusters com hidrogênio, nitrogênio(259) e monóxido
de carbono(260) além de experimentos que mediram potenciais de ionização.(261)

Como V e Nb, a maioria das estruturas de clusters de Ta apresentam uma sequência de
crescimento politetraedral até 14 átomos, com Ta15 possuindo uma estrutura tipo bcc-bulk;
o mesmo que foi obtido para Nb15 e V15. Além disso, também obtivemos os mesmos picos
para a função de estabilidade para os três homólogos (figura 3.4). Estes resultados estão
de acordo com a suposição anterior, com base em espectros vibracionais,(239) de que
existe um mecanismo comum de crescimento para clusters de V, Nb e Ta. Em particular,
a tendência estrutural e as geometrias dos clusters de V, estão de acordo ao que foi obtido
anteriormente,(237, 238) incluindo a estrutura ICO sem um átomo central para Ta12 (o
mesmo que Nb) e uma estrutura ICO distorcida para Ta13, mostrando que as estruturas
não preferem ICO perfeitos.

Grupo 6B: Cr, Mo e W O padrão de crescimento de clusters de Cr baseia-se, principal-
mente, em ligações tipo tetraédricas, sendo que clusters maiores (com mais de 12 átomos)
possuem um padrão icosaédrico distorcido, enquanto Cr15 prefere uma estrutura maior do
tipo bcc. O dímero de Cr, que tem sido estudado intensivamente,(262, 263) apresenta um
comprimento de ligação muito curto porque as interações 𝑑− 𝑑 são dominantes.(263) No
entanto, a sua energia de ligação não é tão alta quando comparada com os demais sistemas
TM (ver figura B.1 no apêndice B), mesmo que possua ligação sêxtupla. Encontramos
um comprimento de ligação de 1,59 Å para Cr2, de acordo com outros resultados DFT-
GGA(123), no entanto, menor do que o resultado experimental de 1,67 Å (263) Assim
como para pequenos clusters de V, encontramos efeitos de dimerização para Cr3, Cr6, Cr7,
Cr8, Cr9, Cr10 e Cr11 clusters. Para os demais clusters, nossas estruturas de mais baixa
energia não são baseadas nos efeitos de dimerização como esperado, por exemplo, para Cr4
encontramos um quadrado distorcido com 2,35 Å de lado, esta estrutura é 43m𝑒𝑉 /átomo
menor em energia do que configurações baseadas no crescimento por dímeros. Os efeitos
de dimerização para clusters de Cr foi observado por Cheng et al (189) baseado em
cálculos LDA dentro da formulação de Vosko-Wilk e Nusair. Além disso, Ruiz-Díaz et
al (123) realizaram cálculos sem restrições de spin permitindo arranjos não-colineares de
spin usando funcionais LDA e GGA; eles encontraram efeitos de dimerização até Cr6.
Nossas estruturas são distorcidas em relação àquelas obtidas por Ruiz-Díaz. É importante
mencionar que nossos cálculos são baseados no magnetismo colinear, o que não deve ser
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preciso o suficiente para incorporar complexos efeitos de spin para alguns sistemas de Cr.
Existem apenas estudos limitados sobre clusters de Mo, porém nossos resultados

estão de acordo com os resultados de Zhang et al (218), principalmente para clusters
menores (até 9 átomos). Nossos clusters de Mo são baseados no crescimento tetraédrico e
octaédrico distorcidos. Para Mo5 obtivemos uma bipirâmide triangular distorcida e para
Mo6 obtivemos uma estrutura octaédrica distorcida, que constitui a base para aglomerados
maiores, até 10 átomos. Por exemplo, Mo7 é um octaédro distorcido com um átomo ligado,
Mo8 é um octaédro distorcido com dois átomos ligados, Mo9 é baseado em dois octaédros
fundidos compartilhando 3 átomos, enquanto Mo10 baseia-se em dois octaédros fundidos
compartilhando apenas 2 átomos − esta estrutura é cerca de 10 m𝑒𝑉 /átomo menor em
energia do que a estrutura proposta por Zhang et al. (218) Clusters maiores do que 10
átomos apresentam um padrão desordenado, baseados em ligações tetraédricas distorcidas,
enquanto que a estrutura para Mo13 é degenerada com relação à estrutura ICO distorcida
proposta por Zhang et al (218), semelhante à estrutura obtida para Nb13.

Nossos resultados para clusters de W concordam parcialmente com trabalhos teóricos
anteriores, com divergências encontradas principalmente para clusters maiores.(240–242)
Da mesma forma que os clusters de Mo, as estruturas para W são baseados principalmente
em ligações octaédricas e tetraédricas distorcidas. W6 é um fragmento estrutural proe-
minente que baseia alguns clusters maiores, principalmente clusters com número ímpar
de átomos. Por exemplo, octaédro com um átomo ligado para W7 e dois, três e quatro
octaédros fundidos e ligeiramente distorcidos para W9, W11 e W13, respectivamente. Para
W8 e W10 obtivemos, respectivamente, uma bipirâmide pentagonal distorcida com um
átomo ligado e um prisma com quatro átomos ligados, enquanto que para W12 encontramos
uma estrutura semelhante a W9 com três átomos ligados à sítios triangulares formando
ligações tetraédricas. Além disso, para W14 e W15 obtivemos uma mistura entre ligações
octaédricas e tetraédricas resultando um padrão desordenado. Em geral, não encontramos
efeitos de dimerização para Mo e W clusters assim como encontrado para clusters de Cr.

Grupo 7B: Mn, Tc e Re O dímero de Mn se liga muito fracamente devido à confi-
guração 3d54𝑠2 do átomo Mn, resultando um grande comprimento de ligação, sendo que
obtivemos 2,71 Å. As estruturas de clusters de Mn são compactas, com base na estrutura
bipirâmide pentagonal ou crescimento icosaédrico para sistemas maiores, com uma estru-
tura ICO para Mn13. Com poucas exceções, nossas estruturas estão em boa concordância
com trabalhos anteriores.(102, 190–192) Por exemplo, obteve-se uma estrutura ICO com
dois átomos ligados para Mn15, que é cerca de 40 m𝑒𝑉 /átomo menor em energia do
que uma estrutura tipo bcc encontrada anteriormente.(192) Nossa análise da função de
estabilidade têm mostrado um padrão zig-zag, com maior estabilidade para clusters com
número par de átomos, por exemplo, Mn14 possui o maior valor da função de estabilidade.

Contrário às tendências estruturais obtidas para clusters de Mo, com base no cresci-
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Figura 3.2 – Configurações DFT-PBE de mínimos globais putativos para todos os metais de transição 4𝑑,
TM𝑛 (𝑛 = 2− 15 átomos).

Fonte: Elaborado pelo autor

mento tetraédrico e octaédrico distorcidos, para Tc (vizinho do Mo), os padrões tetraédricos
e octaédricos são mais estabilizados e apresentam menos distorções. Para clusters de Tc
menores, o padrão de crescimento preferido é baseado em pirâmides quadradas até 10
átomos, sem grandes distorções. De Tc11 à Tc12, a formação de estruturas mais abertas
baseadas em bicamadas desordenadas é mais favorável. Para Tc13 e Tc14, uma estrutura
bicamada hexagonal e uma estrutura bicamada hexagonal com um átomo ligado são favo-
recidas, respectivamente. Estas estruturas também são baseadas em ligações tetraédricas
assim como o padrão estrutural observado para clusters de Co. Para 15 átomos de Tc, a
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estrutura formada está relacionada com uma estrutura tipo bcc-bulk distorcida, ainda que
Tc prefira hcp na fase bulk.

Para clusters de Re, a formação de estruturas hexagonais de duas camadas (baseadas
em ligações tetraédricas) começa a ser favorecida para 9 átomos (anterior ao Tc) se
estendendo até 15 átomos. Para clusters de Re menores também obtivemos estruturas com
base na pirâmide quadrada assim como para clusters de Tc. Comparando os clusters de
Mn com Tc e Re, observamos diferentes tendências estruturais, em que clusters de Mn são
mais compactos. Em geral, foi encontrada alta similaridade entre clusters de Tc e Re, como
pode ser visto a partir da análise da função de estabilidade, em que são obtidos os mesmos
números mágicos para TM4, TM6, TM10 e TM13. A comparação destes resultados com a
literatura é muito complicada, principalmente porque há raras reportações relacionadas
com clusters de Tc e Re.

Grupo 8B: Fe, Ru e Os Nossas estruturas para clusters de Fe são compactas, com
base na ligação tetraédrica para clusters menores e um padrão icosaédrico para clusters
maiores. Este resultado está de acordo com trabalhos anteriores (103, 193, 194), com
poucas diferenças para Fe9 e Fe10, onde nossas estruturas são 5 e 2 m𝑒𝑉 /átomo mais
baixas em energia.(103) Além disso, nossa estrutura para Fe15 é degenerada com relação à
estrutura relatada por Rollmann et al (103) A análise da função de estabilidade mostra
que o cluster de Fe13 é particularmente mais estável do que os seus vizinhos, fato que está
relacionado com efeitos geométricos devido ao fechamento da estrutura ICO. Este resultado
está de acordo com espectroscopia de massa por tempo de vôo (79) e experimentos de
dissociação induzida por colisões.(264)

Nossos clusters de Ru mostram uma preferência para o padrão de crescimento cúbico
simples, ao invés de um padrão octaédrico como apresentado por seu vizinho Tc. De
fato, quando a geometria cúbica simples é formada, alta estabilidade é adquirida, por
exemplo, um cubo para Ru8 e um cubóide formado a partir de dois cubos empilhados para
Ru12; estes são claramente clusters mágicos com alta estabilidade. Assim, os clusters de
Ru apresentam uma tendência inversa em relação aos clusters formados por elementos
TM do lado esquerdo da tabela periódica, ou seja, há uma tendência para minimizar a
coordenação atômica em vez de maximizá-la. Nossos resultados para a tendência estrutural
de clusters de Ru estão de acordo com estudos anteriores.(169, 219, 220)

Da mesma forma que Ru, clusters de ósmio tendem a formar estruturas mais abertas
com base em cubos e prismas, atingindo alta estabilidade para estruturas simétricas ou
quase simétricas, como Os8 e Os12, onde um cubo e um cubóide ligeiramente distorcido
são formados. Também pudemos observar que outros clusters com número par de átomos
apresentam maior estabilidade do que os seus vizinhos, por examplo, um quadrado para
Os4, um prisma para Os6, a conjunção de um prisma e um quadrado para Os10. Esta
tendência estrutural para formar estruturas cúbicas mais abertas também foi encontrada
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por Takahashi et al (243) Portanto, enquanto clusters de Fe tendem a formar estruturas
compactas, Ru e Os favorecem estruturas mais abertas.

Grupo 9B: Co, Rh e Ir Encontramos que clusters de Co preferem estruturas em
camadas com empilhamento hexagonal, em vez de estruturas icosaédricas compactas,
assim como proposto anteriormente.(265) Esta tendência, baseada em ligações tetraédricas,
está em consonância com trabalhos anteriores,(195–197) por exemplo, resultados para
Co19, em que os autores argumentam que esta preferência incomum pode ser estendida
entre 15 a 20 átomos de Co e é impulsionada por ganho na energia magnética e efeitos
de hibridização 𝑠− 𝑑. Pequenas diferenças em comparação com a literatura ocorre para
Co10, Co11 e Co14, em que as nossas estruturas são 50, 16, 24 m𝑒𝑉 /átomo mais estáveis do
que uma bipirâmide pentagonal com três átomos ligados para Co10,(198) uma estrutura
hexagonal 4,7 distorcida para Co11,(198) e uma estrutura em camadas perfeitamente
hexagonal para Co14,(196) respectivamente.

Para clusters de Rh, obteve-se uma competição entre os padrões de crescimento cúbico
simples e octaédrico/tetraédrico. Por exemplo, até 6 átomos, o padrão de crescimento
octaédrico/tetraédrico é preferido, enquanto o fechamento geométrico da estrutura cúbica
simples leva a alta estabilização de clusters de Rh semelhantemente ao Ru. Exemplos claros
ocorrem para os clusters mágicos Rh8, Rh10 e Rh12. Para os casos em que o fechamento
geométrico de camadas das estruturas cúbicas simples não é preenchido pelo número de
átomos, o padrão de crescimento octaédrico/tetraédrico é mais favorável, por exemplo,
para Rh9, Rh11, Rh14 e Rh15, que apresentam a mesma tendência do que os clusters de
Co com empilhamento hexagonal. De fato, estas estruturas possuem quase a mesma
coordenação atômica que os clusters de Co com número par de átomos. Consequentemente,
do mesmo modo que clusters de Ru, a tendência para minimizar a coordenação atômica
é observada para clusters de Rh. Nossos resultados não concordam plenamente com
reportações anteriores,(221–224) em que nossos resultados sempre apresentam estruturas
mais estáveis, enquanto que resultados experimentais são freqüentemente encontrados
apenas para clusters carregados.(225) No entanto, a tendência para formar clusters de Rh
com geometrias mais abertas não usuais foi sugerido anteriormente para clusters com 13
átomos.(169, 180) Do nosso conhecimento, novas estruturas de mais baixa energia foram
obtidas para Rh9, Rh10, Rh11, Rh12, Rh14 e Rh15.

Assim como para Rh, Ru e Os, clusters de Ir também tendem a formar estruturas mais
abertas com padrão de crescimento cúbico simples, tendendo a minimizar a coordenação
atômica para obter alta estabilidade, por exemplo, todos esses sistemas possuem números
mágicos para clusters com mesmo número de átomos, ou seja, clusters com 4, 6, 8, 10 e
12 átomos, que são estruturas mais abertas. Os resultados para as estruturas de Ir estão
em boa concordância com trabalhos anteriores, que também relataram um padrão de
crescimento cúbico.(244, 245)
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Figura 3.3 – Configurações DFT-PBE de mínimos globais putativos para todos os metais de transição 5𝑑,
TM𝑛 (𝑛 = 2− 15 átomos).

Fonte: Elaborado pelo autor

Grupo 10B: Ni, Pd e Pt O padrão de crescimento para clusters de Ni é mais complexo,
baseado em tetraédros e octaédros, formando bipirâmides triangulares ou quadradas. Por
exemplo, Ni4 é um tetraédro, Ni5 é uma pirâmide quadrada, Ni6 é um octaédro ou uma
bipirâmide quadrada, Ni7 é uma bipirâmide quadrada com um átomo ligado, Ni8 é uma
bipirâmide quadrada com dois átomos ligados, Ni9 é formada a partir da conjunção de três
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pirâmides quadradas, Ni10 é uma pirâmide triangular perfeita. Do Ni10 até Ni15 obtivemos
estruturas baseadas em politetraédros. Nossas estruturas concordam parcialmente com o
trabalho de Song,(201) com divergências principais ocorrendo de 12 a 15 átomos, em que
há muitos trabalhos que relatam o crescimento de clusters de Ni baseado em estruturas
ICO.(201, 202) Por exemplo, nossa estrutura para Ni13 é cerca de 23 m𝑒𝑉 /átomo menor em
energia do que a estrutura ICO de Mackay. Nossa análise da função de estabilidade mostra
que Ni6 e Ni10 são particularmente mais estáveis do que os seus respectivos vizinhos, o que
está de acordo com outros trabalhos,(199, 201) contudo, nossos resultados não indicam
que Ni13 é um cluster mágico conforme relatado anteriormente.(199, 200)

Clusters de Pd apresentam estruturas mais compactas do que o seu vizinho Rh,
favorecendo estruturas tipo tetraédricas. Pd7 é uma bipirâmide pentagonal, em que se
baseiam clusters maiores, tendência similar àquela encontrada para clusters de Cu, como
veremos, que pode estar relacionado com os estados 𝑑10 preenchidos. No entanto, a
bipirâmide quadrada para Pd6 é usada para formar um antiprisma trigonal duplo para
Pd9, que é cerca de 17 m𝑒𝑉 /átomo mais estável do que duas bipirâmides pentagonais
fundidas.(227) Nossos resultados estão de acordo com os resultados obtidos por Aguilera-
Granja et al (228) até 8 átomos. Para clusters maiores, alguns autores (226–229) também
encontraram o padrão de crescimento com base na bipirâmide pentagonal, porém, diferente
do padrão reportado no presente trabalho, por exemplo, eles obtiveram a estrutura ICO
para Pd13, que é cerca de 19 m𝑒𝑉 /átomo maior em energia do que a estrutura reportada
aqui.

Clusters de Pt preferem estruturas planares até 9 átomos, característica que pode
estar relacionada com efeitos relativísticos diretos, com uma transição estrutural clara
entre 9 e 10 átomos. De 10 a 15 átomos, os clusters de Pt baseiam-se, principalmente, no
crescimento tetraédrico e octaédrico (assim como clusters de Ni), com algumas estruturas,
Pt12 e Pt13, apresentando estruturas mais abertas baseadas em prismas. Clusters mágicos,
Pt6 e Pt10, possuem mesmas nuclearidades que os clusters mágicos de Ni, no entanto,
os clusters de Pd possuem diferentes números mágicos, isto é, para 4, 6, 9 e 12 átomos.
Esta diferença pode estar relacionada com as diferenças dos estados de valência, ou seja,
enquanto Pd é 𝑑10, Ni e Pt possuem estados 𝑑 vazios. Uma discussão mais detalhada sobre
as estruturas de clusters de Pt pode ser encontrada na seção 4.

Grupo 11B: Cu, Ag e Au Os elementos do Grupo 11B também são conhecidos como
metais nobres ou metais de cunhagem. Eles possuem os orbitais 𝑑 preenchidos e um elétron
no orbital 𝑠, que fortemente interfere nas propriedades dos clusters, como será discutido
posteriormente. Nossos clusters de Cu preferem estruturas planares até 6 átomos, com uma
transição 2D-3D ocorrendo entre 6 a 7 átomos, isto é, Cu6 é um triângulo planar enquanto
Cu7 é um uma bipirâmide pentagonal. Clusters maiores de Cu são baseados na estrutura de
Cu7, formando estruturas politetraédricas, no entanto, o padrão de crescimento icosaédrico
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não é favorável para clusters de Cu, por exemplo, a estrutura ICO de Mackay para o
cluster com 13 átomos é de 78 m𝑒𝑉 /átomo maior em energia do que a nossa estrutura.
Mais informações e comparação com a literatura podem ser encontradas na seção 4.

Em geral, as estruturas obtidas para Ag são idênticas àquelas reportadas para clusters
de Cu (em concordância com outros trabalhos (230, 231)), com pequenas diferenças para
TM8 e TM15. Para Cu8 obtivemos um octaédro com dois átomos ligados enquanto que
para Ag8 uma bipirâmide triangular com três átomos ligados é a estrutura preferida.
Para Cu15 obteve-se uma estrutura composta por duas bipirâmides pentagonais, enquanto
que para Ag15 a estrutura favorecida é mais aberta, com base em prismas e estruturas
octaédricas. Além disso, a estrutura ICO de Mackay para clusters de 13 átomos é cerca de
100 m𝑒𝑉 /átomo mais elevado em energia do que nossa estrutura para Ag13.

Notavelmente, para clusters de Au nossos resultados mostram que as estruturas
planares são favorecidas até 13 átomos, um resultado notável e bem conhecido,(56, 65, 252)
relacionado com efeitos relativísticos diretos, ou seja, a contração do orbital 6𝑠 e a
desestabilização indireta do orbital 5𝑑. A discussão sobre o número exato de átomos,
onde ocorre a transição 2D-3D é, hoje em dia, ainda um tema de debate. Por exemplo,
encontramos uma estrutura 3D degenerada (diferença dentro de 1 m𝑒𝑉 /átomo) para o
cluster Au13. Cálculos recentes além-DFT, através da aproximação de fase randômica,
demonstraram que esta transição ocorre entre 11 e 12 átomos.(253) Além disso, a mesma
assinatura dos números mágicos foi obtida por Cu, Ag e Au, ou seja, clusters com número
par de átomos são particularmente mais estáveis do que os seus vizinhos, o que pode ser
diretamente relacionado com o efeito de emparelhamento dos elétrons 𝑠, que influencia
fortemente todas as propriedades dos clusters deste grupo.

Grupo 12B: Zn, Cd e Hg As estruturas para clusters de Zn são baseadas no cres-
cimento tetraédrico até Zn8. Para clusters maiores encontramos um grande número de
estruturas baseadas em pirâmides quadradas em torno de um prisma regular. Nossas
estruturas para Zn estão de acordo com os cálculos MP2/LANL2DZ para clusters com 2 a
12 átomos,(209) com exceção do Zn8, o qual obtivemos uma estrutura de 32 m𝑒𝑉 /átomo
menor em energia. Nossas estruturas para Zn12 e Zn13 são idênticas àquelas apresentadas
por Gutsev et al (266) Os picos na função de estabilidade para Zn4, Zn7 e Zn10 são muito
bem correlacionados com trabalhos anteriores.(207, 208) Em particular, o aumento da
energia de ligação de Zn3 para Zn4, como mostrado na figura 3.4, também foi obser-
vado anteriormente,(207–209) e é atribuído à contribuição do orbital 4𝑝 para a força de
ligação.(209)

As estruturas encontradas para clusters de Cd são muito semelhantes àquelas reportadas
para clusters de Zn, com pequenas diferenças para Cd8 e Cd10, ou seja, a preferência para
a ligação tetraédrica para os clusters de Cd é ainda mais evidente. Por exemplo, Cd8

é formado pela fusão de quatro tetraédros enquanto Cd10 é uma bipirâmide triangular
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Figura 3.4 – Função de estabilidade relativa para cada elemento TM, separado por grupo, em função do
número de átomos no cluster. Os picos representam os clusters mágicos de maior
estabilidade.

-0.8

0.0

0.8

1.6 Sc
Y
Lu

-0.7

0.0

0.7

1.4
Ti
Zr
Hf

-1.0

0.0

1.0

2.0 V
Nb
Ta

-1.4

-0.7

0.0

0.7

Cr
Mo
W

-1.3

0.0

1.3

2.6
Mn
Tc
Re

2 4 6 8 10 12 14
Número de átomos

-2.0

0.0

2.0

4.0

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 F

u
n
çã

o
 d

e 
es

ta
b
il

id
ad

e 
(e

V
)

Fe
Ru
Os

2 4 6 8 10 12 14
Número de átomos

-5.2

-2.6

0.0

2.6

Co
Rh
Ir

2 4 6 8 10 12 14
Número de átomos

-0.7

0.0

0.7

1.4 Ni
Pd
Pt

2 4 6 8 10 12 14
Número de átomos

-0.8

0.0

0.8

1.6 Cu
Ag

Au

2 4 6 8 10 12 14
Número de átomos

-0.3

0.0

0.3

0.6
Zn
Cd
Hg

Fonte: Elaborado pelo autor

perfeita formada por ligações tetraédricas. Em geral o nosso trabalho não está de acordo
com estudos anteriores que relatam estruturas compactas para clusters de Cd.(232) Esta
ideia seria plausível tendo em vista que clusters conectados por ligações de van der
Waals preferem estruturas mais compactas, no entanto, nossos cálculos mostram que a
estrutura ICO de Mackay é, definitivamente, desfavorável para clusters de Cd e Zn com 13
átomos; as estruturas ICO são 144 e 49 m𝑒𝑉 /átomo maior em energia do que as nossas
estruturas para Zn13 e Cd13, respectivamente. Além disso, Cd4, Cd7 e Cd10 apresentam
maior estabilidade do que os seus vizinhos, e este resultado está em consonância com o
trabalho de Zhao (232), que obteve estruturas compactas, em particular, indicando que
esta estabilidade é, principalmente, devido a efeitos eletrônicos.

Clusters de Hg preferem estruturas muito compactas baseadas, principalmente, no
crescimento tetraédrico, formando estruturas maiores com base na bipirâmide pentagonal
de Hg7. Em particular, a estrutura ICO de Mackay é a preferida para Hg13. Nossos
resultados estão de acordo com trabalhos teóricos e experimentais anteriores.(254, 255)
Portanto, a comparação entre os elementos pós-TM mostra que clusters de Hg são mais
compactas do que Zn e Cd; este resultado está diretamente relacionado com fortes efeitos
relativísticos que afetam os clusters de Hg.

Número de coordenação efetiva e distância de ligação média

As análises para as propriedades estruturais foram feitas a partir do cálculo do Número
de coordenação média (ECN) e da distância de ligação média (𝑑𝑎𝑣), assim como descritos
na seção 2.8.1. Os resultados para 𝑑𝑎𝑣 e ECN para as estruturas de mais baixa energia



3.2. Resultados 85

Figura 3.5 – Distância de ligação média, 𝑑𝑎𝑣, para cada TM cluster de menor energia, discriminado por
cada TM grupo, em função do número de átomos.
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são mostrados nas figuras 3.5 e 3.6, respectivamente, enquanto as análises levando em
conta todos os isômeros de maior energia são mostradas no apêndice B. Devido à enorme
quantidade de dados, também analisamos as propriedades estruturais, ECN e 𝑑𝑎𝑣, calcu-
lando a média dos valores de todas as estruturas de mais baixa energia de cada tamanho e
cada elemento TM. As curvas para o ECN médio, 𝑑𝑎𝑣 médio e energia de ligação média
são mostradas na figura B.2. As curvas para 𝑑𝑎𝑣 assim como a análise da média de 𝑑𝑎𝑣
apresentam uma clara tendência para TM clusters 4𝑑 e 5𝑑 da seguinte forma: Valores
maiores para 𝑑𝑎𝑣 são obtidos para elementos da extrema esquerda (início) e extrema direita
(final) da tabela periódica dos metais de transição (TPTM) e para pós-TM (grupo 12B)
clusters, enquanto que pequenos valores para 𝑑𝑎𝑣 são encontrados para elementos no meio
da TPTM (por exemplo, grupo 8B). Para TM clusters 3𝑑, há desvios do formato parabólico
no meio da TPTM, ou seja, Mn possui maior valor médio para 𝑑𝑎𝑣 do que o previsto a
partir do comportamento parabólico. Consequentemente, em geral, essa tendência quase
parabólica apresenta um comportamento semelhante àquele encontrado para sistemas TM
bulk e é explicado pelo preenchimento dos estados 𝑑,(267) isto é, do início para o final da
TPTM aumenta o número de elétrons 𝑑 disponíveis para a ligação. Para elementos no
início da TPTM, o número de elétrons 𝑑 disponíveis para a ligação é pequeno, resultando
energias de ligação menores e conseqüentemente maiores valores para 𝑑𝑎𝑣. Indo para a
direita da TPTM, os orbitais ligantes são preenchidos resultando maior energia de ligação
(figura B.1) e menor 𝑑𝑎𝑣 até a metade da TPTM. Após a metade, elétrons 𝑑 antiligantes
começam a participar das ligações resultando energias de ligação mais baixas (figura B.1)
e maiores valores para 𝑑𝑎𝑣.

A análise do ECN é mais complicada. Por exemplo, para clusters 4𝑑 notamos uma ten-
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dência clara para as curvas de ECN e ECN médio (figura B.2), que segue aproximadamente
o mesmo comportamento quase parabólico da média de 𝑑𝑎𝑣, ou seja, maior ECN para os
elementos no início e no final da TPTM e pós-TM, enquanto que no meio da TPTM, o ECN
diminui, por exemplo, para clusters de Ru. Esta conexão entre as curvas de ECN e 𝑑𝑎𝑣 pode
ser parcialmente interpretada olhando para a correlação bond-order-length-strength (BOLS)
proposta por Pauling-Goldshmidt-Feibelman (268–270), o qual estabelece que um átomo
menos coordenado possui suas ligações contraídas espontaneamente, reforçando a energia
de ligação. Por exemplo, elementos diretamente relacionados com a correlação BOLS, que
incluem elementos TM, possuem dímeros cujos comprimentos de ligação são menores do
que os parâmetros da estrutura na fase bulk. Exceções, apresentando relação inversa com a
correlação BOLS, ocorrem para o grupo 2A ou grupo 12A (Zn, Cd e Hg),(271) no entanto,
este comportamento não afeta a interpretação dos nossos resultados.

Para clusters 3𝑑 e 5𝑑, o comportamento de ECN também não é direto e não segue o
comportamento quase parabólico: (𝑖) Para clusters 3𝑑, os valores de ECN são maiores
para elementos TM no início da TPTM (por exemplo, Sc e Ti) diminuindo drasticamente
até V e aumentando novamente até atingir valores máximos para clusters de Fe. De Fe à
Zn, os valores para ECN, em geral, diminuem. Podemos observar algumas divergências
em relação à correlação BOLS, principalmente para clusters de V, Fe e Co, isto é, V
apresenta valores muito reduzidos para ECN enquanto os elementos bulk ferromagnéticos
3𝑑, principalmente Fe e Co, possuem maiores valores de ECN do que o esperado. (𝑖𝑖) Para
clusters 5𝑑 observamos correlação BOLS direta do Lu ao Ir, no entanto, para Pt e Au, os
valores de ECN são menores do que o esperado. Estas divergências são acompanhadas por
efeitos eletrônicos, que serão explicados na seção 3.2.3.

Figura 3.6 – Número de coordenação efetiva, ECN, para cada TM cluster de menor energia, discriminado
por cada TM grupo, em função do número de átomos.
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3.2.2 Propriedades eletrônicas

A fim de validar os nossos resultados e discussões, comparamos nossos dados com os
resultados disponíveis para as propriedades eletrônicas de cada TM cluster, ou seja, as
propriedades magnéticas, a hibridização 𝑠−𝑑 e o momento de dipolo elétrico. A correlação
entre essas propriedades e as tendências estruturais e estabilidade será considerada em
nossas discussões (seção 3.2.3), afim de entender os mecanismos de estabilização assim
como as propriedades das ligações químicas.

Momentos magnéticos

Os resultados para os momentos magnéticos totais de spin (𝑚𝑇 ) em função do número
de átomos para as estruturas de mais baixa energia de cada elemento são mostrados
na figura B.4, enquanto que os resultados para todos os isômeros de maior energia são
mostrados nas figuras B.14 e B.15 no apêndice B. Para o grupo 3B, altos valores de 𝑚𝑇

foram obtidos para Sc13 e Y13 de acordo com experimentos Stern-Gerlach de deflexão do
feixe molecular.(272) Este resultado pode ser correlacionado com a estrutura icosaédrica
altamente simétrica. Até mesmo os altos momentos magnéticos relativos de Y6 e Y8

concordam com trabalhos experimentais.(272) Para clusters de Lu, a curva para os valores
de 𝑚𝑇 aumenta até Lu8. Para sistemas maiores, torna-se menor com uma alternância
par-ímpar, o que pode estar relacionado com a alternância par-ímpar no número de elétrons
de valência. Para o grupo 4B, clusters de Ti são magnéticos como previsto a partir de
estudos DFT anteriores,(273) no entanto, devido à forte hibridização 𝑠− 𝑑, relacionado
com a deslocalização relativa dos orbitais 3𝑑, o momento magnético cai rapidamente com
o número de átomos.(274) Obtivemos um comportamento descontínuo para os valores de
𝑚𝑇 para clusters de Zr, o que está em desacordo com os resultados de Wang et al (211),
que obtiveram uma oscilação par-ímpar. Assim como Y e Sc, encontramos valores mais
elevados de 𝑚𝑇 para Ti13 e Zr13, o que também pode correlacionar com a estrutura ICO.
Em geral, os valores de 𝑚𝑇 para clusters de Hf são mais baixos do que para Ti e Zr, porém,
apresentam um comportamento sem um padrão evidente.(236)

Nossos resultados para o grupo 5B mostram que V, Nb e Ta possuem os mesmos
valores de 𝑚𝑇 para clusters de 5 a 13 átomos, com alternância par-ímpar entre 7 e 13
átomos, ou seja, 0𝜇𝐵 (1𝜇𝐵) para clusters com nuclearidades par (ímpar). Em particular,
este comportamento é consistente com outros trabalhos teóricos baseados em DFT para
clusters de Ta,(238) que atribuiu essa alternância par-ímpar à alternância par-ímpar do
número de elétrons de valência. Com base no critério de Stoner, podemos explicar o
comportamento de 𝑚𝑇 para clusters de V, isto é, quando 𝑑𝑎𝑣 aumenta (figura 3.5) 𝑚𝑇

diminui (figura B.4). Este resultado está de acordo com resultados prévios.(275) Para
Cr e W (grupo 6B) também encontramos uma tendência de oscilação par-ímpar para
clusters menores (𝑛 ≥ 7), com valores maiores de 𝑚𝑇 para clusters com nucleação ímpar
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(6𝜇𝐵 para o Cr). Em parte, 𝑚𝑇 = 0 para clusters com número par de átomos de Cr
está relacionado com os efeitos de dimerização.(189) Para clusters maiores obtivemos
momentos mais altos para Cr12 e Cr15, enquanto que 𝑚𝑇 é constante de W10 a W15, com
exceção de W14 (𝑚𝑇 = 0). Clusters de Mo possuem 𝑚𝑇 = 0 para a maioria dos casos, com
exceções para clusters com 3 e 12 átomos. Os resultados para clusters de Mo estão em
boa concordância com a literatura.(218)

Os resultados de 𝑚𝑇 para clusters de Mn apresentam valores maiores entre 10 e 13
átomos, indicando um comportamento diferente do ordenamento antiferromagnético na
fase bulk. Clusters de Tc apresentam valores mais elevados para sistemas menores, por
exemplo, para Tc3 e Tc5 ambos com 5 𝜇𝐵. Os resultados para os clusters de Re também
mostram que estes sistemas possuem valores finitos para 𝑚𝑇 , exceto para o cluster mágico
Re4 com 𝑚𝑇 = 0. Assim como na fase bulk verificou-se que clusters de Fe, Co e Ni também
apresentam ordenamento ferromagnético, com Co na posição intermediária entre Fe e
Ni, os quais apresentam valores mais altos e mais baixos, respectivamente. Observamos,
também, que os vizinhos dos mesmos grupos de Fe, Co e Ni, a saber, Ru, Os, Rh, Ir, Pd
e Pt possuem, em geral, valores finitos para 𝑚𝑇 ; uma exceção importante são clusters
de Pd de 2 a 9 átomos, com 𝑚𝑇 = 0. É importante mencionar algumas características
desses sistemas, por exemplo, (𝑖) relativamente altos valores de 𝑚𝑇 para clusters de Rh e
Ir, embora sejam paramagnéticos na fase bulk; (𝑖𝑖) O cluster mágico de Pt10, que possui a
mesma estrutura que Ni10, apresenta alto valor para o momento magnético (𝑚𝑇 = 10𝜇𝐵),
o mesmo que Ni10. Além disso, Cu, Ag e Au apresentam alternância par-ímpar para 𝑚𝑇 ,
ou seja, 1 𝑚𝑢𝐵 para clusters com número ímpar de átomos e 0 𝜇𝐵 para clusters com
número par de átomos, o que está diretamente relacionado com os estados de valência, o
orbital 𝑠 aberto e o orbital 𝑑10 preenchido. Para clusters pós-TM obtivemos 𝑚𝑇 = 0, o
que está relacionado com os orbitais de valência 𝑠 e 𝑑 totalmente preenchidos.

Índice de hibridização 𝑠− 𝑑 e momento de dipolo elétrico

Os resultados para o índice de hibridização 𝑠−𝑑 (descrito na seção 2.8.2) e os momentos
de dipolo elétrico em função do número de átomos para as estruturas de mais baixa energia
de cada elemento são mostrados nas figuras 3.7 e 3.8, respectivamente, ambas discriminando
cada grupo da TPTM. Em geral, observa-se que o índice de hibridização 𝑠 − 𝑑 cresce
com o número de átomos e a comparação entre todos os elementos TM mostra que a
magnitude do índice de hibridização 𝑠− 𝑑 não varia abruptamente, no entanto, pode-se
notar que pós-TM clusters apresentam valores mais baixos, o que está relacionado com os
orbitais 𝑠 e 𝑑 preenchidos; e clusters de Au e Pt possuem índices de hibridização 𝑠−𝑑 mais
elevados do que seus respecivos vizinhos de grupo, o que está relacionado com os efeitos
relativísticos diretos, contração do orbital 6𝑠, e indiretos, desestabilização do orbital 5𝑑,
resultando menor gap de energia entre estes orbitais permitindo maior hibridização assim
como sugerido anteriormente.(56) Além disso, observa-se que existem alguns picos para
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Figura 3.7 – Índice de hibridização 𝑠− 𝑑 para cada elemento TM, separado por grupo, em função do
número de átomos no cluster.
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tamanhos específicos de cada elemento. Notavelmente, descobrimos uma clara correlação
entre estes picos coincidindo com picos na função de estabilidade (que indica os clusters
mágicos com maior estabilidade), por exemplo, para os clusters Sc13, Y7, Y11, Lu11, Ti13,
Zr7, Zr13, V10, Nb4, Nb10, Ta4, Ta10, Ta12, Mn13, Tc10, Re4, Re6, Re10, Fe13, Ru12, Os4, Os8,
Co6, Co13, Rh8, Rh12, Ir4, Ir8, Ir12, Ni10, Pd12, Pt6, Pt10, Pt14, Cu6, Cu10, Ag6, Ag8, Au6 e
Au8. No entanto, é importante salientar que nem todos os picos na função de estabilidade
correspondem à picos particulares nas curvas de índice de hibridização 𝑠− 𝑑, enquanto
o inverso também nem sempre é verdade. Entretanto, observa-se que essa correlação é
válida para a grande maioria dos casos.

Embora nossos clusters sejam constituídos por átomos metálicos (ou seja, estes átomos
formam sistemas metálicos na fase bulk), observamos altos momentos de dipolo elétrico
para grande parte dos clusters neste regime de tamanho, o que evidencia um caráter
não-metálico. Geralmente, os momentos de dipolo elétrico apresentam grande variação
com o número de átomos para cada sistema, levando à dificuldades de abordar correlações
e tendências com outras propriedades. Observa-se momentos de dipolo nulos para todos
os dímeros; momentos de dipolo nulos ou quase nulos para todos os clusters de Hg; e
momentos de dipolo elevados para alguns TM clusters maiores, por exemplo, clusters de Lu,
Os, V, Nb, Ta, Re e Tc. Em particular, nossos resultados estão de acordo com resultados
teóricos anteriores para clusters de Ta(238) e Nb(276). A partir de experiências com feixes
moleculares(90) sabe-se que o grupo 5B (V, Nb e Ta), de fato, possuem altos momentos
de dipolo elétrico permanente, cuja origem não é ainda totalmente compreendida, por
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Figura 3.8 – Momento de dipolo elétrico para cada elemento TM, separado por grupo, em função do
número de átomos no cluster.
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exemplo, alguns trabalhos relacionaram esta característica a clusters com geometrias
não-simétricas,(276) enquanto outros trabalhos mostram que este comportamento pode ter
uma origem mais complexa e ter correlação com a supercondutividade.(90, 277) Portanto,
nossos resultados indicam novos candidatos para uma investigação experimental mais
detalhada dos momentos de dipolo elétrico permanente, com forte indicação para clusters
de Re, que possuem os maiores valores,∗ podendo apontar novas direções e descobertas
para a compreensão desse comportamento único.

Apesar do comportamento complexo e aparentemente díspare dos momentos elétricos
dipolares em função do número de átomos, encontramos uma tendência geral para os
nossos clusters com correlação com a hibridização 𝑠− 𝑑 e clusters mágicos. Observamos
que a maioria dos clusters mágicos com altos índices de hibridização 𝑠 − 𝑑 apresentam
momentos de dipolo elétrico nulos, a saber, Sc13, Y7, Zr7, Zr13, Nb4, Nb10, Ta4, Ta10, Ta12,
Re4, Re6, Fe13, Ru12, Os4, Os8, Co6, Rh8, Rh12, Ir4, Ir8, Ir12, Ni10, Pd12, Pt6, Pt10, Cu6,
Cu10, Ag6, Ag8, Au6 e Au8 clusters. Adicionalmente, existem alguns clusters mágicos que
não possuem picos de hibridização 𝑠− 𝑑 mas que também possuem momentos de dipolo
elétrico nulos, por exemplo, Sc7, Hf5, Hf7, V10, Nb12, Cr4, Cr6, Mo4, W6, W9, Tc4, Tc6, Ru4,
Ru8, Os10, Ni6, Cu4, Cu10, Ag4, Ag10, Au4 e Au10 clusters. Consequentemente, podemos
concluir uma importante tendência para TM clusters, ou seja, reduzir os momentos de
dipolo elétrico para obter maior estabilidade.

∗ Em particular clusters de Re podem formar novos tipos de materiais multiferróicos devido à coexistência
de ferroeletricidade e ferromagnetismo
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3.2.3 Discussão

O estudo de TM clusters permite a investigação de arranjos de átomos TM sem restrições
de simetria translacional, e, portanto, relaxações em fase gasosa são possíveis. Nossos
resultados sugerem um padrão para as propriedades estruturais. Em geral, elementos TM
iniciais e finais da TPTM, além de pós-TM clusters, apresentam estruturas mais compactas
e valores mais elevados para 𝑑𝑎𝑣 do que elementos que estão no meio da TPTM, com algumas
exceções que serão explicadas. Este comportamento quase parabólico também é seguido
pela energia de ligação, que assemelha-se às propriedades de bulk dos elementos TM,(268)
por exemplo, a energia de coesão de bulks, 𝐸𝑐𝑜ℎ, aumenta de Y (4,36 𝑒𝑉 /átomo) para
Ru (6,66 𝑒𝑉 /átomo), diminuindo de Ru para Pd (3,92 𝑒𝑉 /átomo).(278) Se insignificante
hibridização 𝑠− 𝑑 é considerada, essa variação pode ser explicada pelo modelo de Tight-
binding usando o modelo da banda 𝑑 retangular de Friedel,(279) com 𝐸𝑐𝑜ℎ ≈ (𝑊/20)𝑁𝑑(𝑁𝑑−
10), onde 𝑊 é a largura da banda 𝑑 e 𝑁𝑑 é o número de elétrons 𝑑. Este comportamento
quase parabólico está relacionado com o preenchimento gradual dos estados 𝑑 ligantes,
não-ligantes e antiligantes da esquerda para a direita em toda a série de metais de transição.

Para elementos TM iniciais, o número de elétrons 𝑑 disponíveis para a ligação é muito
pequeno, o que resulta em energias de ligação menores e valores para 𝑑𝑎𝑣 maiores. Por
outro lado, em adequação com a correlação BOLS, a coordenação atômica é aumentada,
permitindo estruturas compactas como as mais estáveis, por exemplo, estruturas com base
no crescimento tetraédrico com a formação de clusters icosaédricos ou poliicosaédricos
para Sc, Y, Ti, Zr e Hf. Além disso, é sabido que os orbitais 3𝑑 destes elementos são
relativamente mais deslocalizados,(280) e conjuntamente com a existência de poucos
elétrons 𝑑 (estados 𝑑 antiligantes vazios), facilita a formação de estruturas compactas.(184)
De fato, os valores para ECN são maximizados para estes clusters, como pode ser visto a
partir da figura 3.6.

Preenchendo os estados 𝑑, indo do lado esquerdo para o lado direito da TPTM, o número
de elétrons 𝑑 disponíveis para a ligação aumenta, o que também se reflete na maior energia
de ligação (com menores valores para 𝑑𝑎𝑣) até à metade da TPTM. A coordenação atômica
também diminui seguindo a correlação BOLS (com exceções importantes principalmente
para elementos 3𝑑 que serão explicadas), por exemplo, o padrão icosaédrico não é tão
estabilizado, preferindo um crescimento icosaédrico distorcido para clusters de Lu, V,
Nb, Ta e Cr. Em particular, a diminuição abrupta do ECN para clusters de V (mais
do que o esperado) está relacionada com os efeitos de dimerização: com o dímero V2

apresentando a maior energia de ligação de todos os sistemas TM, o arranjo estrutural de
clusters de V menores (até 6 átomos) é diretamente afetado, em que as estruturas de mais
baixa energia seguem um padrão de crescimento baseado em dímeros com comprimentos
de ligação muito curtos devido à fortes interações 𝑑 − 𝑑. Este efeito é particularmente
importante para eliminar frustração magnética em vez de não-colinearidade de spíns. Em
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consequência, este efeito conduz à uma forte diminuição na curva de ECN, principalmente
para V4 e V6, porque a análise de ECN (seção 2.8.1) é baseada em um fator exponencial
para o peso dos comprimentos de ligação. Além disso, crescimentos politetraédrico (não
icosaédrico) e octaédrico distorcidos são preferidos para clusters de Mo e W, enquanto que
o crescimento politetraédrico e octaédrico não distorcidos são favorecidos para clusters
de Tc e Re. Consequentemente, neste ponto, isto é, no meio da TPTM, as estruturas
dos clusters são mais abertas, principalmente para 4𝑑 e 5𝑑, o que pode ser atribuído às
ligações covalentes localizadas formadas a partir da sobreposição de orbitais 𝑑 e orbitais
híbridos 𝑠− 𝑑 mais disponíveis. Exemplos mais claros podem ser dados pelas estruturas
de clusters de Ru, Os, Rh e Ir que possuem estruturas muito abertas com base em padrão
de crescimento cúbico simples, de fato, esses clusters tendem maximizar a estabilidade
com a minimização da coordenação atômica (figura 3.6).

Exceções importantes para alguns elementos 3𝑑, divergentes dos elementos 4𝑑 e 5𝑑,
ocorrem, principalmente no meio da TPTM, para Mn, Fe e Co. Em particular, Mn
apresenta mais baixa energia de ligação do que o esperado e mais elevados valores de 𝑑𝑎𝑣
e ECN, com padrão de crescimento icosaédrico. Comparando Mn com os seus vizinhos
de grupo, Tc e Re, observamos que Tc segue a variação quase parabólica para a energia
de ligação média (figura B.2), enquanto o Re também apresenta um ligeiro desvio. A
explicação para esses comportamentos está relacionada com a alta energia de promoção
entre os orbitais de valência 𝑑 e 𝑠 do átomo de Mn (2,14 𝑒𝑉 (281)), o que impede a
formação de ligação covalente, permitindo apenas interações mais fracas (como interações
de van der Waals para 𝑀𝑛2) favorecendo estruturas mais compactas. No entanto, para
Tc a energia de promoção é inferior (0,41 𝑒𝑉 ) (281) favorecendo ligações mais fortes,
ao mesmo tempo que a energia de promoção é intermediária para Re (1,76 𝑒𝑉 ),(281)
apresentando clusters mágicos somente quando existem picos de hibridização 𝑠− 𝑑.

Para Fe e Co, apesar de possuírem relativamente baixos valores para 𝑑𝑎𝑣, a coordenação
atômica é maior do que o esperado. Para o Fe, o crescimento icosaédrico é favorecido
enquanto que para clusters de Co, um crescimento politetraédrico, com empacotamento
hexagonal, é o preferido. A partir dos resultados para momentos magnéticos observamos um
ordenamento ferromagnético para ambos os elementos, e portanto, minimizando a energia
potencial eletrostática, isto é, a polarização de spins resulta menor repulsão de Coulomb
com o custo de aumentar a energia cinética. Uma forma de estabilizar estes sistemas é
compactar as estruturas de modo a minimizar a elevada energia cinética. Por exemplo, a
formação da estrutura ICO, que é envolta por superfícies fechadas (111), para clusters
de Fe com 13 átomos. Este mecanismo de estabilização é semelhante à suavização da
corrugação de carga em superfícies metálicas,(269) como proposto por Smoluchowski(282)
aproximadamente 70 anos atrás e bem aceito para superfícies TM.(269)

A partir do meio da série de transição, se inicia o preenchimento dos estados 𝑑
antiligantes, o que leva à diminuição na energia de ligação e um aumento nos valores de 𝑑𝑎𝑣
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e ECN novamente, até ao fim da série de transição. O aumento acentuado da coordenação
atômica segue a correlação BOLS. Clusters de Ni possuem estruturas com base em padrões
politetraédricos e octaédricos, enquanto que clusters maiores de Pd, Pt, Cu e Ag são
baseados no padrão de crescimento politetraédrico, mas não icosaédrico como para os
elementos TM iniciais. Outra característica importante é a transição 2D-3D ocorrendo
mais tardiamente para estes sistemas, quando comparando com clusters constituídos de
elementos TM iniciais. É importante ressaltar que, para esses elementos TM finais, os
estados 𝑑 são mais localizados do que para elementos TM iniciais,(280) característica que
pode favorecer estruturas relativamente mais abertas.

Cálculos Dirac-Fock e Hartree-Fock de Desclaux (283) demonstraram que a contração
relativística dos orbitais 6𝑠 ao longo da linha 5𝑑 aumenta de forma quase monotônica
de Lu a Ir, com um aumento abrupto para Pt atingindo um máximo para Au. Efeitos
relativísticos secundários estão relacionados com a desestabilização dos orbitais 𝑑 e 𝑓
devido à contração de 𝑠 e consequente blindagem nuclear eficaz. Assim, efeitos relativísticos
diretos e indiretos aumentam ainda mais a hibridização 𝑠− 𝑑 para o Au (compare, por
exemplo, com a hibridização 𝑠− 𝑑 dos vizinhos de grupo, Ag e Cu) e Pt. Em particular,
esses efeitos aumentam o caráter anisotrópico e direcional das ligações devido aos orbitais
𝑑, ocasionando a formação de estruturas mais abertas, por exemplo, a transição 2D para
3D ocorre entre 13 e 14 átomos para Au e entre 9 e 10 átomos para Pt.

Para pós-TM clusters, encontramos alta similaridade entre clusters de Zn e Cd. Em
comparação com clusters de Hg, a coordenação atômica de Zn e Cd é menor, o que pode
estar relacionado com a forte contração relativística dos orbitais 6𝑠 preenchidos para Hg,
tornando-os muito inertes.(284) De fato, esses efeitos relativísticos resultam em forças
da interação Hg-Hg no intervalo de magnitude das interações para os gases nobres.(285)
Consequentemente, o comportamento estrutural de clusters de Hg é bem correlacionado
com as estruturas icosaédricas formadas por clusters de gases nobres, ou seja, esses sistemas
preferem um maior empacotamento estrutural para minimizar a energia total, assim como
observado para clusters de Mn.

A partir da análise da função de estabilidade, encontramos clusters mais estáveis
para cada elemento TM. A partir da figura 3.4 encontramos semelhanças para essas
propriedades para cada grupo, ou seja, com poucas exceções, o mesmo número mágico
ocorre para todos os elementos do mesmo grupo. Esta característica destaca a importância
das propriedades do átomo livre neste regime de tamanho, por exemplo, a ocupação
eletrônica dos átomos livres e a energia de promoção entre os orbitais de valência 𝑑 e 𝑠.
No entanto, não encontramos quaisquer tendência universal ou regras de contagem de
elétrons correlacionando a ocorrência de clusters mágicos com o número de elétrons de
valência, assim como feito para clusters formados, principalmente, por elementos do grupo
principal (tais como boranos e carbonils). Especificamente, as regras de Wade-Mingos, (286)
suportadas por resultados da teoria do orbital molecular, têm sido utilizadas afim de prever
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qualitativamente a estrutura, a estabilidade e a ligação química desses clusters. Porém,
em geral, as estruturas de TM clusters em fase gasosa exibem um grau mais elevado de
complexidade e a formação estrutural, à priori, não pode ser completamente racionalizada
por estas regras simples de contagem de elétrons. Observamos que os TM clusters mágicos
ocorrem para o fechamento de algumas estruturas simétricas relacionadas com padrões de
crescimento específicos, por exemplo, a formação da estrutura ICO para clusters com 13
átomos apresentando padrão de crescimento icosaédrico ou a estrutura cubo para clusters
de 8 átomos com base em um padrão de crescimento cúbico simples. Este resultado está
de acordo com os cálculos de Wales et al (165, 166) mostrando que, em geral, estruturas
de clusters mais estáveis preferem estruturas com alta simetria, o que está em consonância
com o princípio de parcimônia de Pauling.(167)

Notavelmente, descobrimos que TM clusters mágicos, que apresentam picos na ener-
gia de ligação, possuem altos índices de hibridização 𝑠 − 𝑑 para a maioria dos ca-
sos.Em geral, para TM clusters obtivemos valores finitos para o gap HOMO-LUMO
(figuras B.3, B.11, B.12 e B.13 no apêndice B), característica que mostra que, nesse regime,
TM clusters não apresentam caráter metálico. Esse resultado destaca as diferentes ligações
químicas formadas por átomos metálicos em comparação com os sistemas genuinamente
metálicos formados na fase bulk. Outro mecanismo para estabilização refere-se à minimiza-
ção dos momentos de dipolo elétrico para estes sistemas devido ao rearranjo das cargas,
correlacionando clusters mágicos apresentando momentos de dipolo elétrico nulos para a
maioria dos casos.



Capítulo 4

Efeitos de carga em clusters de metais
de transição

4.1 Introdução

É conhecido que as propriedades químicas e físicas de clusters sub-nanométricos podem
apresentar uma forte dependência com o número de átomos.(4, 20) Como vimos no capítulo
anterior, para investigar essa questão, várias abordagens teóricas têm sido empregadas para
analisar a evolução do tamanho de tais clusters, em particular, no estado neutro.(21, 287)
No entanto, embora a maioria dos estudos teóricos tendem a se concentrar em clusters
neutros, (21, 169, 288) a maioria da pesquisa experimental nesta área é concentrada em
sistemas catiônicos e aniônicos (45, 64, 66, 289) devido às dificuldades experimentais
para se manipular ou guiar clusters neutros em laboratório (embora seja relativamente
mais simples produzí-los). Por exemplo, a espectrometria de mobilidade de íons revela
que a adição (subtração) de um elétron em (de) um cluster pode produzir mudanças
acentuadas em sua geometria, e, consequentemente, afetar as suas propriedades químicas
e físicas, tal como pode ser ilustrado pelo caso de Au7 cluster.(45) Consequentemente, a
necessidade de preencher a lacuna entre teoria e experimentos fomenta um grande interesse
em compreender o papel dos estados de carga sobre as propriedades de clusters carregados
do ponto de vista teórico, em particular, pequenos e médios clusters de metais de transição
(TM) carregados, dada a ampla gama de aplicações desses sistemas.(67, 290–293)

Para uma melhor compreensão do papel dos estados de carga, a determinação da
estrutura atômica dos clusters catiônicos, neutros, e aniônicos é uma tarefa necessária,
o que pode ser realizada por meio de algorítmos de otimização global ou local. No
entanto, a investigação do provável mínimo global para diferentes estados de carga é
computacionalmente caro devido ao número de estados de carga para cada sistema (por
exemplo, catiônico, neutro e aniônico), e, portanto, do nosso conhecimento, a maior parte
dos estudos de clusters catiônicos e aniônicos são baseados na otimização local a partir de
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Figura 4.1 – Configurações DFT-PBE dos mínimos globais putativos para clusters de Cu𝑛 e Pt𝑛
(𝑛 = 2− 14) nos estados catiônico, neutro, e aniônico.
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uma única configuração atômica, isto é, a configuração de mais baixa energia no estado
neutro.(266, 294) De fato, essa abordagem é uma boa aproximação unicamente para os
casos em que a adição ou a liberação de um elétron não induz uma grande distorção
estrutural, no entanto, evidências experimentais indicam que isto não é verdade para esses
sistemas.(45, 64, 67, 252, 295)

Neste trabalho, abordamos os efeitos de carga em TM clusters através da determinação
da estrutura de clusters carregados via otimizações estruturais sem restrições de simetria
por cálculos DFT, realizando uma extensa procura levando em consideração um grande
conjunto de diferentes geometrias iniciais para os diferentes estados de carga. Embora este
procedimento seja muito mais caro computacionalmente do que simplesmente relaxar as
geometrias neutras após a adição ou remoção de um elétron, ele fornece uma exploração
mais completa da PES, aumentando as chances de encontrar isômeros de mais baixa
energia em função da carga. Nesta investigação foram selecionados dois sistemas modelos
de grande importância na área de TM clusters:(64, 296–301) Cu𝑛 (3𝑑−states) e Pt𝑛
(5𝑑−states) com tamanhos variando de 𝑛 = 2 a 14 átomos. Estes dois sistemas possuem
diferentes propriedades químicas e físicas, devido à ocupação dos estados 𝑑, diferenças na
localização dos estados 3𝑑 e 5𝑑, e o número total de elétrons e, portanto, eles fornecem um
cenário propício para estudar os efeitos do estado de carga em TM clusters, por exemplo,
analisar o comportamento das propriedades estruturais, eletrônicas e energéticas em função
do tamanho e estado de carga. Além disso, foram considerados isômeros de mais alta
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energia que potencialmente permitem a comparação com resultados experimentais.

Para um determinado número de átomos, notamos que diferentes estados de carga
levam a diferentes geometrias estruturais, revelando uma clara tendência de diminuir a
coordenação média quando a densidade de elétrons é aumentada. Este comportamento
leva a mudanças significativas em todas as propriedades consideradas: diferença de energia
entre os estados ocupados e desocupados, momento magnético, eletroafinidade, potencial
de ionização, o centro de gravidade e largura da banda dos estados 𝑑 ocupados, função
de estabilidade, energia de ligação, momento de dipolo elétrico e hibridização 𝑠-𝑑. Além
disso, para todos os estados de carga, foi identificada uma forte correlação entre os clusters
mágicos de Pt e os picos na curva do índice de hibridização 𝑠-𝑑, o que nos permite
concluir que a hibridização 𝑠-𝑑 é um dos mecanismos de estabilização para os clusters
de Pt𝑛. Os nossos resultados formam uma base sobre a qual pode ser estabelecida uma
compreensão mais profunda sobre estabilidade e reatividade de clusters metálicos, assim
como a possibilidade de otimizar e explorar as propriedades desses clusters em função do
tamanho e carga.

4.2 Resultados

Utilizando a estratégia baseada em uma busca randômica de estruturas através de
desenhos estruturais descrita na seção 2.7, obteve-se a provável configuração de mínimo
global e um grande número de isômeros de mais alta energia para os clusters Cu𝑛 e
Pt𝑛 (𝑛 = 2 − 14) nos estados catiônico, neutro e aniônico. As configurações de mínimo
global (putativas) são mostrados na figura 4.1. Para melhorar a compreensão atomística
das propriedades físicas e químicas e destacar o papel desempenhado pelos estados de
carga, foram calculados várias propriedades estruturais, energéticas e eletrônicas para os
clusters de mínimos globais putativos (abaixo) e para os isômeros de mais alta energia
(Apêndice C). Consequentemente, para obter uma profunda compreensão do papel da
carga nas propriedades físicas e químicas dos clusters Cu𝑛 e Pt𝑛 em função de tamanho,
foram realizadas várias análises, as quais estão descritas na seção 2.8. Calculou-se o
número de coordenação médio efetivo, ECN, os comprimentos de ligação médios, 𝑑𝑎𝑣,
utilizando o conceito de coordenação efetiva, e o raio dos clusters através da medição
da distância entre o átomo mais distante e o seu centro geométrico. Para entender a
estabilidade energética, foram calculadas a energia de ligação por átomo, 𝐸𝑏,(204) a função
de estabilidade, ∆𝐸2, que produz a estabilidade relativa de um dado cluster, TM𝑛, com
respeito aos seus vizinhos, TM𝑛−1 e 𝑇𝑀𝑛+1.(82, 204) Para as propriedades eletrônicas,
foram calculadas a hibridização 𝑠−𝑑, a eletroafinidade, DE, e o potencial de ionização, IP,
considerando os casos vertical e adiabático (seção 2.8). Os efeitos das relaxações podem
ser levados em conta usando técnicas de otimização local, que relaxa a estrutura para
um mínimo local mais próximo, no entanto, um aumento ou diminuição do número de
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elétrons pode levar a configuração para uma estrutura completamente diferente; para tais
casos, a realização de uma otimização global(156) é mais adequada, no entanto, também é
possível considerar um grande número de estruturas, a fim de identificar a configuração de
menor energia de um cluster para um estado particular. Como discutido acima, a segunda
abordagem é empregada neste trabalho.

4.2.1 Propriedades estruturais

Estruturas dos mínimos globais putativos: Descobrimos que o estado de carga
desempenha um papel crucial nas configurações mais estáveis, o que é refletido pelo
pequeno número de clusters com a mesma geometria (apenas pequenas distorções) para
os estados catiônico, neutro e aniônico. Encontramos a mesma geometria apenas para
𝑛 = 2, 4, 14 para Cu𝑛 e 𝑛 = 2, 6, 10, 12, 13, 14 para Pt𝑛; e geometrias diferentes para os
clusters restantes. Por exemplo, uma configuração de losango foi encontrada para o Cu+

4 ,
Cu0

4, e Cu−
4 ; uma estrutura 2D, constituída por triângulos interligados foi obtida para

Pt+6 , Pt06 e Pt−6 ; e uma estrutura piramidal composta por estruturas tipo Pt6 interligadas
foi obtida para Pt+10, Pt010 e Pt−10. Ambos Cu+

3 e Cu0
3 possuem uma estrutura triangular,

enquanto Cu−
3 tem uma estrutura linear; a mesma tendência ocorre também para Pt3. Pt4

mostra um comportamento interessante, ou seja, uma evolução de 2D para 3D quando
o número total de elétrons é diminuído no cluster, ou seja, a partir do estado aniônico
(quadrado), neutro (losango quase planar), para o estado catiônico (pirâmide triangular).
Transição estrutural semelhante, ou seja, aniônica (2D) para catiônica (3D), pode ser vista
também para Cu5, Pt5, Pt7, Pt8 e Pt9, o que indica claramente que uma mudança no
número de elétrons do cluster pode modificar sua geometria completamente.

Verificamos que a transição de configurações 2D para 3D é dependente do estado de
carga dos clusters. Para Cu𝑛 clusters, ocorre a transição 2D-3D para 𝑛 = 4 − 5 para Cu+

𝑛 ,
𝑛 = 6 − 7 para Cu0

𝑛 e 𝑛 = 5 − 6 para Cu−
𝑛 , enquanto essa transição ocorre em 𝑛 = 3 − 4

para Pt+𝑛 , 𝑛 = 6 − 7 para Pt0𝑛 e 𝑛 = 9 − 10 para Pt−𝑛 . Consequentemente, obtivemos
maior número de estruturas 2D para Pt𝑛 do que para Cu𝑛, ou seja, cluster de Pt𝑛 possuem
uma maior tendência para configurações 2D, assim como discutido no capítulo 3. No
entanto, é importante mencionar que a diferença de energia entre a estrutura mais estável
de Pt e o primeiro isômero de maior energia é da ordem de 25 𝑚𝑒𝑉 /átomo (em torno da
energia de 𝐾𝐵T à temperatura ambiente), fato que revela a possibilidade de uma tendência
oposta (isto é, estruturas 3D ao invés de 2D e vice-versa). Esses resultados evidenciam
as dificuldades práticas para a determinação dos tamanhos de clusters em que ocorrem
transições estruturais 2D-3D.

Nossas estruturas 3D para Cu𝑛 (𝑛 > 7) clusters são baseadas na estrutura de Cu7

neutro, que possui uma geometria bipirâmide pentagonal. Nossos resultados para Cu𝑛

estão em bom acordo com resultados Tight-binding (205) e outros cálculos DFT-GGA.(206)
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Na faixa de tamanho 𝑛 = 10 − 14 átomos, Pt𝑛 clusters demonstram uma preferência por
estruturas em camadas ou piramidal, Para o estado catiônico o crescimento é ligeiramente
mais complicado, apresentando estruturas tipo tetraédricas para Pt+4 e Pt+5 , planar para
Pt+6 e quasi-planar para Pt+7 . Para Pt𝑛, obtivemos novas configurações de mais baixa
energia do que estudos anteriores para alguns sistemas: Pt07, Pt08 e Pt012.(246–251) Por
exemplo, nossas configurações são mais estáveis cerca de 18, 19 e 5 𝑚𝑒𝑉 /átomo do que as
configurações relatadas por Kumar et al (251) Além disso, encontramos uma estrutura
quadrada para Pt−4 em vez da geometria romboédrica reportada por Fortunelli.(302)

Número de coordenação efetiva, comprimento de ligação médio, e raio do
cluster: Foi encontrada uma forte dependência do parâmetro 𝑑Pt

𝑎𝑣 em função da carga,
em especial para os clusters Pt𝑛 menores, figura 4.2, que pode estar diretamente relacionado
com as mudanças na coordenação dos clusters induzida pela adição ou a liberação de um
elétron. Para ambos os sistemas, foi obtido que 𝑑𝑎𝑣 aumenta com o número de átomos
nos clusters (exceto pequenas oscilações para Pt𝑛), o que é esperado uma vez que os
comprimentos de ligação aumentam com a coordenação. Além disso, 𝑑Pt

𝑎𝑣 > 𝑑Cu
𝑎𝑣 para 𝑛 > 3,

o que é esperado devido à constante de rede do bulk de Pt ser maior em comparação com
o bulk de Cu.(303)

Para 𝑛 ≥ 6 átomos, os clusters de Pt são menos compactos do que os clusters de
Cu; uma tendência geral encontrada para clusters maiores. No caso de clusters menores
(𝑛 < 6), ECNCu é aproximadamente o mesmo que ECNPt para todos os estados de carga.
Particularmente, dobramentos podem ser observados na curva de ECN, que são resultados
das transições 2D-3D (por exemplo, 𝑛 = 4− 5, 𝑛 = 6− 7 e 𝑛 = 5− 6 para Cu𝑛). Para Pt𝑛
clusters, existem estruturas planares mesmo para 𝑛 = 9 para estados neutros e aniônicos,
com a transição 2D-3D ocorrendo entre 9 e 10 átomos de platina. Para Pt+𝑛 esta transição
ocorre muito mais cedo entre 𝑛 = 3 − 4 átomos. Em geral, maiores clusters de Pt𝑛 são
menos compactos que os clusters de Cu (para 𝑛 > 6). A dependência de 𝑑𝑎𝑣 e ECN
em função do número de átomos determina diretamente a variação do raio atômico dos
clusters, que mostra tendências semelhantes a 𝑑𝑎𝑣 e ECN (figura 4.2).

As diferenças entre os clusters Cu𝑛 e Pt𝑛 podem ser explicadas pela maior hibridização
𝑠-𝑑 nos clusters Pt𝑛, o que afeta o mecanismo de ligação, isto é, aumenta o caráter
direcional das ligações Pt-Pt e, portanto, favorecem estruturas mais abertas. Além disso,
para ambos clusters, Cu𝑛 e Pt𝑛, observou-se que quando a densidade de elétrons aumenta
o ECN dos clusters diminui, o que está em acordo com os resultados experimentais obtidos
para Au7 clusters em fase gasosa usando espectroscopia vibracional, onde a adição de
um elétron favorece estruturas mais abertas.(45) Por outro lado, clusters catiônicos (com
menos um elétron) tendem a apresentar estruturas mais compactas, ou seja, apresentam
maior número de átomos vizinhos, maiores valores para ECN.

As propriedades energéticas, a estabilidade relativa e a energia de ligação, estão
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mostradas na figura 4.3. Tal como esperado para os dois sistemas, verificou-se que a
energia de ligação aumenta em valor absoluto quase uniformemente com o tamanho,
para todos os estados de carga, o que é esperado uma vez que, no limite para grandes
partículas, a energia de ligação deve atingir o valor da fase bulk (isto é, os efeitos de
superfície devem ser insignificantes). Em acordo com resultados anteriores disponíveis
para Cu𝑛 clusters,(203–206) os clusters catiônicos apresentam valores absolutos maiores
para a energia de ligação do que clusters neutros, enquanto os clusters aniônicos se situam
entre eles. O mesmo comportamento para a energia de ligação em função dos estados de
carga é obtido para Pt𝑛 clusters.

Para Cu𝑛 clusters, observou-se um efeito de alternância na estabilidade relativa em
função do tamanho dos clusters para todos os estados de carga, isto é, clusters carregados
são mais estáveis quando 𝑛 é ímpar e clusters neutros são mais estáveis quando 𝑛 é par, por
exemplo, Cu8 (Cu+

9 ) apresenta maior valor para ∆𝐸2 do que Cu9 (Cu+
10). Nossos resultados

de estabilidade estão em concordância com a literatura(204) e podem ser explicados pela
presença ou ausência de elétrons desemparelhados (efeito de emparelhamento de elétrons).
Este efeito pode ser correlacionado com a reatividade dos clusters por exemplo, em um
estudo recente sobre Cu−

𝑛 (𝑛 = 7 − 11) clusters, foi observado que aglomerados com um
número par de átomos são mais reativos com O2 do que clusters com um número ímpar
de átomos.(304)

Em relação às curvas de 𝐸𝑏 para Pt𝑛 clusters, algumas discrepâncias à observação
feita acima ocorre quando a curva parece dobrar-se, tal como, para Pt+4 , Pt+6 , Pt+10, Pt−3 ,
Pt−6 , Pt−9 , Pt−10, Pt06 e Pt010. Estes dobramentos correspondem à maior estabilidade destes
clusters, em acordo com os resultados obtidos para a estabilidade relativa, em que existem
picos na curva de ∆𝐸2 para os mesmos tamanhos. Aqui, nota-se que, independentemente
dos estados de carga, tanto Pt6 quanto Pt10 apresentam maior estabilidade. Conforme já
salientado, esses clusters também apresentam as mesmas estruturas geométricas para todos
os estados de carga. Além disso, nossos resultados concordam com Adlhart et al (293) o
qual sugere que Pt+4 , Pt+10, Pt−6 , Pt−9 e Pt−10 são clusters mágicos porque apresentam baixa
reatividade com CH4.

4.2.2 Propriedades eletrônicas

Para obter uma compreensão profunda das propriedades eletrônicas, foram calculadas
as seguintes propriedades: momento magnético total, 𝑚T, momento de dipolo elétrico,
diferença de energia entre o mais alto orbital molecular ocupado (HOMO) e o mais baixo
orbital molecular desocupado (LUMO), 𝐸𝑔, centro de gravidade dos estados 𝑑 ocupados,
𝐶𝑔, largura da banda, índice de hibridização 𝑠-𝑑, eletroafinidade (DE), e o potencial de
ionização (IP). Os resultados são mostrados na figuras 4.4, 4.5 e 4.6.
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Momento magnético total: Para Cu0
𝑛 clusters, 𝑚T tem um comportamento tipo

zig-zag bem estabelecido, alternando entre 0 𝜇B para número par de átomos e 1 𝜇B

para número ímpar de átomos, enquanto que para Cu−
𝑛 e Cu+

𝑛 , obteve-se uma tendência
oposta, ou seja, 0 𝜇B e 1 𝜇B para o número de átomos ímpar ou par, respectivamente.
Este comportamento pode ser explicado pela estrutura eletrônica do átomo neutro de
Cu, 3d104𝑠1, que apresenta um elétron não pareado para um número ímpar de átomos
de Cu, o que dá origem ao momento magnético. Assim, a polarização do spín ocorre
nos orbitais tipo 𝑠 deslocalizados.(305) Em contraste com os clusters Cu𝑛, o momento
magnético total, 𝑚T, nos clusters Pt𝑛 é resultante da ocupação parcial dos estados 5𝑑,(305)
não apresentando um comportamento oscilatório, e, portanto, não é possível qualquer
correlação com o número par ou ímpar de elétrons de valência. No entanto, apresentam
uma característica interessante: 𝑚T possui um valor máximo para Pt10 nos estados
catiônico, neutro e aniônico, o que pode ser favorecido pela estrutura piramidal altamente
simétrica (não distorcida por efeito de Jahn-Teller) possibilitando alto acoplamento de
troca, semelhantemente à regra de Hund para átomos regulares. Nossos resultados para
𝑚T estão em boa concordância com resultados anteriores para Pt𝑛 clusters.(251)

Momento de dipolo elétrico: Metade dos clusters Cu𝑛 possuem um momento de
dipolo igual a zero, enquanto os restantes apresentam um valor diferente de zero, por
exemplo, Cu0

3 tem o maior valor (0,69 Debye). Para Pt𝑛, a tendência também não é clara,
no entanto, duas características surgem. Pt7 tem o maior momento de dipolo , ou seja,
0,93 Debye. Em contraste, Pt6 e Pt10 possuem momento de dipolo igual a zero; estes são
clusters que possuem alta estabilidade, ou seja altos valores para a função de estabilidade,
∆𝐸2, e, adicionalmente, alta hibridização 𝑠-𝑑. Além disso, também pode ser notado que
Pt7 tem um dos mais baixos valores de ∆𝐸2, o que pode indicar uma correlação entre o
momento de dipolo e a estabilidade, assim como também foi observado para todos os TM
clusters no capítulo 3, ou seja, TM clusters tendem reduzir o momento de dipolo elétrico
para aumentar a estabilidade.

Energia do gap HOMO-LUMO: Para Pt+𝑛 , Pt0𝑛 e Pt−𝑛 , os gaps HOMO-LUMO estão
entre 0 a 0,4 e, portanto, pequenos clusters Pt𝑛 já tendem a mostrar um comportamento
metálico. ∗ Em contraste, Cu𝑛 clusters apresentam uma dependência oscilatória depen-
dendo se o número de elétrons de valência é par ou ímpar; enfatizando a possibilidade
de variar o tamanho dos gaps de energia em função do tamanho do cluster e do estado
de carga. Por exemplo, para Cu𝑛 com um mesmo número de electrons, encontramos
𝐸𝑔 = 0,7 − 2,0 , o qual é reduzido para um número ímpar de elétrons, devido ao elétron
𝑠 não emparelhado, enquanto o comportamento oposto é observado para Cu+

𝑛 e Cu−
𝑛 .

Consequentemente, estes resultados indicam que os pequenos clusters de Cu estão ainda

∗ Porém, não podem ser considerados metálicos devido aos valores finitos do gap HOMO-LUMO.
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mais longe de serem sistemas metálicos devido ao grande tamanho dos gaps de energia
HOMO-LUMO. Essas tendências obtidas para Pt𝑛 e Cu𝑛 podem ser explicadas, em parte,
pela posição do nível de Fermi nos bulks de Pt e Cu. Para bulk de Pt, o nível de Fermi
corta a banda 𝑑 com uma alta densidade de estados enquanto para o bulk de Cu, o nível
de Fermi corta a banda 𝑠𝑝 com uma baixa densidade de estados. Além disso, não foi
encontrada uma relação entre os gaps de energia e a estabilidade relativa dos isómeros,
exceto para alguns casos, tais como os clusters mágicos catiônicos de Pt com 𝑛 = 4 e 6

átomos, em que o HOMO fica numa região de baixa densidade dos estados.

Centro de gravidade dos estados 𝑑 ocupados: O centro de gravidade dos estados 𝑑
ocupados, 𝐶𝑔, apresenta grandes oscilações, em particular, para os clusters Cu𝑛. Embora
as oscilações estejam presentes, os valores de 𝐶𝑔 aumentam em valor absoluto, indicando
que o centro de gravidade dos estados 𝑑 ocupados se afasta do HOMO. Assim, levando em
consideração que o modelo da banda 𝑑 (306, 307) possa ser válido para clusters, hipótese
considerada por alguns estudos anteriores(308), podemos concluir que a reatividade depende
do tamanho do cluster, fato que é suportado por resultados experimentais.(10, 293, 304)

Largura de banda dos estados 𝑑 ocupados: O regime de tamanho dos clusters
estudados nesse trabalho compreende o limite molecular, em que a densidade de estados é
discretizada. Neste sentido, o termo largura de banda usado no presente texto refere-se à
janela de energia em que os estados 𝑑 ocupados se situam. Para ambos Cu𝑛 e Pt𝑛 clusters,
em todos os estados de carga, a largura de banda dos estados 𝑑 ocupados aumenta com o
número de átomos dos clusters, o que é esperado devido ao alargamento dos estados 𝑑 com
o aumento da coordenação. Pequenas oscilações podem ser notadas na largura de banda,
que podem ser atribuídas à estrutura atômica dos clusters, por exemplo, configurações
de mais baixa energia 2D e 3D. Além disso, os clusters aniônicos tendem a apresentar
menores valores para ECN e, consequentemente, a largura de banda desses clusters tende
a ser ligeiramente estreitada em comparação com clusters neutros e catiônicos.

Índice de hibridização 𝑠-𝑑: Para os custers Pt𝑛 de menor energia, picos na curva do
índice de hibridização 𝑠-𝑑 estão localizados em Pt+6 , Pt+10, Pt−6 , Pt−9 , Pt−10, Pt−14, Pt6, Pt10 e
Pt14. Portanto, podemos observar uma forte correlação entre a hibridização 𝑠-𝑑 e a função
de estabilidade, assim como observado para todos os TM clusters neutros discutido no
capítulo 3. Cálculos MP2 mostraram que de fato ocorre hibridização entre os estados 6𝑠 e
5𝑑 na formação da ligação Pt-Pt.(309) Além disso, como apontado anteriormente,(310)
a ligação Pt-Pt é afetada pelas interações deslocalizadas 𝑠−𝑠, que é maximizada pela
hibridização 𝑠-𝑑 e concomitante desprezível hibridização 𝑠-𝑝. Em particular, o alto índice
de hibridização 𝑠-𝑑 para Pt10, Pt−10 e Pt+10 não leva à diminuição do momento magnético
total, pelo contrário, estes aglomerados apresentam os maiores momentos magnéticos.
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Esse resultado é contrário àqueles obtido para clusters de Ni, onde o início de significativa
hibridização 𝑠-𝑑, em torno de 10 átomos de Ni, é responsável pela redução dos momentos
magnéticos.(57) Em geral, a hibridização 𝑠-𝑑 para Pt𝑛 é maior do que para Cu𝑛 clusters,
principalmente porque os elétrons 𝑑 do Cu são mais localizados caracterizando níveis 𝑠 e 𝑑
bem separados.(57)

Eletroafinidade e potencial de ionização: Obtivemos um comportamento oscilatório
par-ímpar para os resultados de DE e IP para os clusters de Cu𝑛, o que é atribuído aos
efeitos de emparelhamento de elétrons. É mais difícil ionizar clusters com número par de
átomos do que com um número ímpar, porque clusters com número par de átomos possuem
camada eletrônica fechada. No entanto, é muito mais fácil anexar um elétron em clusters
com número ímpar de átomos. Embora oscilações estejam presentes, existe um evidente
aumento de DE e uma diminuição de IP. Não há um comportamento oscilatório semelhante
para clusters de Pt𝑛 devido à estrutura eletrônica, no entanto, como observado para Cu𝑛,
DE aumenta e IP diminui, com exceção de poucos casos. Por exemplo, Pt9 e Pt10 possuem
grandes diferenças em DE e IP, o que está relacionado com a alta estabilidade do cluster
Pt10.

Quando apenas otimização local foi utilizada para relaxar as estruturas, encontramos
que vDE (vIP) e aDE (aIP) são muito semelhantes para ambos os sistemas, com diferenças
de energia menores do que 0,17 𝑒𝑉 . No entanto, quando as estruturas foram relaxadas
usando um método de otimização global (seção 2.7.1), grandes diferenças entre vDE (vIP)
e aDE (aIP) foram identificadas, em particular, para os seguintes sistemas: Cu3, Cu6

(DE), Cu6, Cu9 (IP), Pt3 (DE), Pt4, Pt9 (IP). Estas diferenças estão relacionadas com as
grandes alterações estruturais devido ao aumento ou diminuição no número de elétrons,
como pode ser visto na figura 4.1. Além disso, observamos que DEPt𝑛 > DECu𝑛 , e,
portanto, é mais fácil para anexar um elétron em Pt𝑛 clusters do que em Cu𝑛 clusters.
Uma tendência semelhante é obtida para IP, IPPt𝑛 > IPCu𝑛 , e, portanto, é mais fácil
para remover um elétron de Cu𝑛 clusters, com exceção de Cu4 (figura 4.6). Em geral,
nossos resultados de DE e IP com otimização global melhoram enormemente o acordo com
resultados anteriores (203, 205, 311–314) em comparação com os nossos resultados de DE
e IP obtidos com otimização local.

4.3 Discussão

De acordo com nossos resultados, as propriedades são, em geral, muito suscetíveis ao
estado de carga. Por exemplo, um único elétron pode alterar drasticamente a geometria de
um cluster; um efeito que deve ser levado em conta em um estudo teórico, caso contrário,
a comparação entre simulações e experimentos torna-se discrepante. Em particular,
verificou-se uma clara tendência de que um aumento na densidade eletrônica provoca
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alterações geométricas associadas com a diminuição do ECN, tanto para Cu𝑛 quanto
para Pt𝑛 clusters, em acordo com resultados experimentais obtidos para clusters de Au7

na fase gasosa através da espectroscopia vibracional, que mostram que a adição de um
elétron favorece estruturas mais abertas.(45) Por outro lado, clusters catiônicos tendem a
apresentar estruturas mais compactas com aumento nos valores do ECN, o que induz a
transição 2D-3D para estes sistemas ocorrer mais rapidamente, ou seja, para um número
menor de átomos. Estes efeitos de carga causam uma diminuição ubíqua na largura de
banda dos estados 𝑑 ocupados dos clusters aniônicos em comparação com clusters neutros
ou catiônicos. Além disso, clusters de Pt tendem ser menos compactos do que os clusters
de Cu, devido à natureza menos localizada dos estados 𝑑 e maior hibridização 𝑠−𝑑 em
clusters de Pt, o que afeta o mecanismo de ligação, ou seja, aumenta o caráter direcional
da ligação Pt-Pt, favorecendo estruturas mais abertas.

A análise das propriedades energéticas mostra que a curva de 𝐸𝑏 para os ânions se situa
entre os neutros e os cátions, indicando que os últimos apresentam energias de ligação
superiores. Em geral, estas curvas aumentam quase monotonicamente com o tamanho para
todos os estados de carga, sendo interrompidas em determinados tamanhos de números
mágicos. Para Cu𝑛 clusters observamos a característica oscilação ímpar-par devido ao efeito
de emparelhamento de elétrons, ao passo que para Pt𝑛 clusters, desvios abruptos nas curvas
de 𝐸𝑏 ocorrem para certos tamanhos, indicando uma maior estabilidade relativa desses
clusters, o que é consistente com os resultados da função de estabilidade. Notavelmente,
Pt6 e Pt10 apresentam alta estabilidade para todos os estados de carga, assim como as
mesmas estruturas são observadas para todos os estados de carga, ou seja, uma estrutura
composta por triângulos 2D interligados para Pt6 e uma estrutura piramidal composta por
estruturas tipo Pt6 para Pt10. Nossos resultados indicam que a hibridização 𝑠-𝑑 é um dos
principais mecanismos de estabilização para os clusters Pt𝑛, para todos estados de carga.
Os altos índices de hibridização 𝑠-𝑑 para Pt10, Pt−10 e Pt+10 não levam a uma diminuição no
momento magnético total, em vez disso, esses clusters apresentam os maiores momentos
magnéticos, um resultado contrário àquele obtido para clusters de Ni, para os quais o
surgimento de significante hibridização 𝑠-𝑑, em torno de 10 átomos de Ni, é responsável
pela redução dos momentos magnéticos.(57) Dada a estrutura de alta simetria para Pt10,
o aumento no momento magnético de spín é atribuído ao favorecimento do acoplamento
de troca ao invés de uma possível distorção de Jahn-Teller.

O emparelhamento de elétrons é um efeito bem conhecido para clusters de Cu,(204) o
qual está presente em nossos resultados, onde a oscilação par-ímpar é ubíqua, influenciando
o gap HOMO-LUMO, o momento magnético, a eletroafinidade, o potencial de ionização, o
centro de gravidade dos estados 𝑑 ocupados, e a função de estabilidade. No entanto, o
comportamento do momento de dipolo elétrico e o índice de hibridização 𝑠-𝑑 não apresentam
a mesma tendência de alternância e possuem um comportamento mais complexo sem
uma correlação direta com as outras propriedades. Por outro lado, para Pt clusters uma
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tentativa de correlacionar o momento de dipolo com a estabilidade é sugerida. Altos
índices de hibridização 𝑠𝑑, estritamente relacionados com a estabilidade de Pt clusters,
particularmente aumentam a deslocalização eletrônica e o caráter metálico diminuindo
o momento de dipolo elétrico destes sistemas. Por exemplo, verificamos que os clusters
mágicos Pt6 e Pt10 possuem momento de dipolo elétrico nulo para todos os estados de
carga. Adicionalmente, o centro de gravidade dos estados 𝑑 ocupados apresentam grandes
oscilações e, em geral, se afastam do HOMO. Isso evidencia a dependência da reatividade
com o número de átomos e com o estado de carga. Em geral, Pt clusters apresentam menor
HOMO-LUMO gap do que clusters de Cu principalmente devido à maior densidade de
estados próximo ao HOMO para clusters de Pt. Nossos resultados não sugerem qualquer
correlação entre altos momentos magnéticos e altos valores do HOMO-LUMO gap, assim
como proposto por Xiao et al. (247)
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Figura 4.2 – Distância de ligação média (𝑑𝑎𝑣), número de coordenação efetivo (ECN), e raio do cluster
(Raio) para as configurações dos mínimos globais putativos dos clusters de Cu𝑛 e Pt𝑛
(𝑛 = 2− 14) nos estados catiônico, neutro, e aniônico, em função do número de átomos.
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Figura 4.3 – Energia de ligação e função de estabilidade relativa para as configurações dos mínimos
globais putativos dos clusters de Cu𝑛 e Pt𝑛 (𝑛 = 2− 14) nos estados catiônico, neutro, e
aniônico, em função do número de átomos.
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Figura 4.4 – Momento magnético total (𝑚T), momento de dipolo elétrico, e gap HOMO-LUMO para as
configurações dos mínimos globais putativos dos clusters de Cu𝑛 e Pt𝑛 (𝑛 = 2− 14) nos
estados catiônico, neutro, e aniônico, em função do número de átomos.

0.00

2.50

5.00

7.50

m
T
 (

µ
B
)

Cu
n

+

Cu
n

Cu
n

-

0.00

0.35

0.70

1.05

µ
 (

D
)

0.00

0.60

1.20

1.80

H
O

M
O

-L
U

M
O

 (
e
V

)

0.00

2.50

5.00

7.50

m
T
 (

µ
B
)

Pt
n

+

Pt
n

Pt
n

-

0.00

0.35

0.70

1.05

µ
 (

D
)

2 4 6 8 10 12 14
Número de átomos

0.00

0.60

1.20

1.80

H
O

M
O

-L
U

M
O

 (
e
V

)

Fonte: CHAVES et al (98)



4.3. Discussão 109

Figura 4.5 – Centro de gravidade dos estados 𝑑 ocupados (𝐶𝑔), largura de banda dos estados 𝑑 ocupados,
e índice de hibridização 𝑠− 𝑑 para as configurações dos mínimos globais putativos dos
clusters de Cu𝑛 e Pt𝑛 (𝑛 = 2− 14) nos estados catiônico, neutro, e aniônico, em função do
número de átomos.
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Figura 4.6 – Eletroafinidade (DE) e potencial de ionização (IP) para as configurações dos mínimos globais
putativos dos clusters de Cu𝑛 e Pt𝑛 (𝑛 = 2− 14) nos estados catiônico, neutro, e aniônico,
em função do número de átomos. vDE, vIP, aDE, e aIP são definidos na seção 2.8.2
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Capítulo 5

Efeitos da composição sobre as
propriedades de (PtCu)𝑛 clusters

5.1 Introdução

Clusters e nanopartículas (NPs) bimetálicas baseadas na platina têm atraído grande
interesse, em particular devido às expectativas de que a mistura de átomos de Pt com
diferentes átomos TM pode melhorar a reatividade para reações específicas, utilizando
menores quantidades de Pt para diminuir o custo.(315–317) Por exemplo, NPs com
estrutura tipo caroço-casca de Pt–Ru apresentam alta atividade para a oxidação preferencial
de monóxido de carbono em hidrogênio,(318, 319) enquanto clusters de Pt depositados em
NPs tipo caroço-casca de Au–Pd mostram atividade catalítica elevada para eletrooxidação
de ácido fórmico.(320) Estudos recentes para eletrocatalisadores baseados em NPs com
estrutura tipo caroço-casca de Pt–Cu obtiveram uma melhor atividade para a reação de
redução de oxigênio em comparação com NPs puras de Pt.(50–52, 321–323) Nesse caso, foi
sugerido que o aumento na reatividade é devido à transferência de carga entre átomos de Pt
e Cu (relacionado à diferença na eletronegatividade de Pauling, ou seja, 2,28 para Pt e 1,90
para Cu),(271, 324) e ao encurtamento no comprimento das ligações Pt–Pt.(52) Ambos
efeitos contribuem para mudar a distribuição dos estados 𝑑 ocupados, e portanto, afeta a
energia de adsorção do oxigênio, tal como sugerido através de experimentos por absorção
de raios-X em NPs de Pt–Cu suportadas em carbono com grande área superficial.(53)

Portanto, o conhecimento atomístico do mecanismo de formação estrutural é crucial
para melhorar o entendimento de TM clusters binários com propriedades específicas.
Consequentemente, vários mecanismos têm sido sugeridos para compreender a formação de
partículas binárias de TM, em particular, a segregação, a mistura e o ordenamento atômico
nessas ligas.(18, 81) Apesar da sugestão de vários mecanismos (ver capítulo 1), a nossa
compreensão atomística dos mecanismos para a formação de pequenos clusters binários
baseados na Pt ainda está longe de ser completa, em particular devido às dificuldades
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para identificar os efeitos dominantes ou primários para estabilização. Em particular, há
poucos estudos sobre clusters de Pt–Cu em fase gasosa.(39–43) Além disso, várias questões
relevantes permanecem sem solução. (𝑖) Quais são os mecanismos estruturais que levam à
formação das configurações com energia mais baixa? (𝑖𝑖) Quais são os principais fatores
que levam à estabilização de clusters de Pt–Cu? (𝑖𝑖𝑖) Qual é a função da diferença de
raio atômico (𝑅Cu = 1.28 Å e 𝑅Pt = 1.39 Å)(303) na formação das estruturas atómicas?
(𝑖𝑣) A formação de clusters binários de Pt–Cu é favorecida para todas as composições,
ou apenas para composições particulares? (𝑣) Qual é a relação entre as propriedades dos
clusters binários de Pt–Cu e seus respectivos clusters unários?

Afim de contribuir para a solução dessas questões, construímos um conjunto hierárquico
de configurações binárias (mínimos locais) com base em um conjunto de estruturas unárias
iniciais construídas a partir de uma vasta gama de geometrias. A partir dessas configurações,
foi realizada uma investigação sistemática, baseada na DFT, das propriedades estruturais,
energéticas, eletrônicas e magnéticas para Pt𝑛Cu𝑚−𝑛 clusters, onde 𝑚 indica o número total
de átomos no cluster binário, 𝑚 = 2, 3, · · · , 14, e 𝑛 = 0, 1, · · · ,𝑚. Nossos cálculos mostram
que a formação dos cluster de Pt–Cu é favorável para a maioria dos casos e há indícios
claros para a formação inicial de configurações tipo caroço-casca neste regime de tamanho.
Por exemplo, os átomos de Cu tendem a se situarem mais próximo do centro de gravidade
dos sistemas. Além disso, as propriedades para os clusters binários apresentam um
comportamento quase linear entre as propriedades de compostos unários correspondentes,
e por conseguinte, ainda que as partículas possuam tamanho subnanométrico, os compostos
unários desempenham um papel crucial nas propriedades físicas e químicas destes sistemas.

5.2 Resultados

Uma compreensão básica dos mecanismos atomísticos que levam à formação de clusters
binários de Pt–Cu necessita de um conjunto confiável de configurações atômicas, que inclui,
para um determinado tamanho e composição, o mínimo global putativo e isômeros de
mais alta energia, que são importantes para comparação com resultados experimentais.(4)
Seguindo a metodologia descrita na seção 2.7.2 obtivemos um conjunto hierárquico repre-
sentativo de modelos estruturais para clusters Pt𝑛Cu𝑚−𝑛.Análise vibracional, com base
em abordagens de diferenças finitas, foi realizado para assegurar que as nossas estruturas
otimizadas são verdadeiros mínimos locais sobre a superfície de energia potencial. As
configurações putativas de menor energia são mostradas na figura 5.1, enquanto que as
configurações atômicas de mais alta energia não são mostradas, mas foram levadas em
consideração em nossas análises (Apêndice D). Para se obter uma compreensão atomística
dos mecanismos da formação estrutural, calculou-se um grande número de propriedades,
tais como: energética (energia de excesso), estruturais (número de coordenação efetiva,
comprimentos de ligação médios, ordem química e funções de distribuição radial), ele-
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Figura 5.1 – Configurações DFT-PBE dos mínimos globais putativos para os clusters bimetálicos
Pt𝑛Cu𝑚−𝑛, onde 𝑚 = 2− 14 e 𝑛 = 1, · · · ,𝑚
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trônicas (gap HOMO-LUMO, eletroafinidade, DE, potencial de ionização, IP, centro de
gravidade e largura de banda dos estados 𝑑 ocupados) e magnéticas (momento magnético).
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Figura 5.2 – Energia de excesso por átomo, 𝐸exc, para todos os clusters bimetálicos Pt𝑛Cu𝑚−𝑛

(𝑚 = 2− 14, com 𝑛 = 0, · · · ,𝑚)

0 1 2
n

-0.3

-0.1

0.0

0.1

0.3

E
ex

c (
eV

)

0 1 2 3
n

Isômeros de maior energia

Estruturas de menor energia

0 2 4
n

-0.3

-0.1

0.0

0.1

E
ex

c (
eV

)

0 2 4
n

-0.3

-0.1

0.0

0.1

0.3

E
ex

c (
eV

)

0 2 4 6
n

0 2 4 6
n

-0.3

-0.1

0.0

0.1

0.3

E
ex

c (
eV

)

0 2 4 6 8
n

0 3 6 9
n

-0.2

0.0

0.2

0.4

E
ex

c (
eV

)

0 3 6 9
n

0 4 8 12
n

-0.2

0.0

0.2

0.4

E
ex

c (
eV

)

0 4 8 12
n

0 4 8 12
n

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

E
ex

c (
eV

)

0 5 10 15
n

Pt
n
Cu

2-n
Pt

n
Cu

3-n

Pt
n
Cu

4-n

Pt
n
Cu

5-n
Pt

n
Cu

6-n

Pt
n
Cu

7-n
Pt

n
Cu

8-n

Pt
n
Cu

9-n
Pt

n
Cu

10-n

Pt
n
Cu

11-n
Pt

n
Cu

12-n

Pt
n
Cu

13-n
Pt

n
Cu

14-n

Fonte: CHAVES et al (99)

Todos os resultados serão discutidos a seguir enquanto que a descrição de algumas dessas
análises está na seção 2.8.
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5.2.1 Energia de excesso

Nossos resultados para a energia de excesso (ver definição na seção 2.8) através de
cálculos DFT-PBE são mostrados na figura 5.2 para todos os sistemas e configurações,
enquanto os testes para clusters de 13 átomos utilizando DFT-HSE06 (funcional híbrido) são
mostrados no Apêndice D. Obtivemos que a energia de excesso tem um valor negativo para
todas as composições de Pt–Cu, exceto a molécula diatómica Pt–Cu e o cluster Pt13Cu1,
ambos têm energia de excesso positiva de 0,095 e 0,011 𝑒𝑉 /átomo, respectivamente.
Essa análise fornece uma forte evidência de que a formação de clusters binários Pt–Cu é
energeticamente favorável para a maioria dos casos em comparação com os clusters unários
correspondentes. O resultado para a molécula diatómica de Pt–Cu está de acordo com
nossos cálculos para a energia de ligação, isto é, obtivemos uma energia de ligação de
−2,19 𝑒𝑉 /átomo para Pt2, −1,55 𝑒𝑉 /átomo para Pt1Cu1 e −1,14 𝑒𝑉 /átomo para Cu2.
Assim, os dímeros de Pt–Cu podem ser obtidos experimentalmente apenas para os casos
em que as colisões entre esses dímeros e os átomos de Pt são diminuídas drasticamente,
o que é evidenciado por experimentos de ablação a laser relatados por Fabbi et al, (40)
usando uma razão molar 2:1 (Pt:Cu). De fato, um grande número colisões entre PtCu e Pt
iria contribuir para formar dímeros Pt2 devido à alta estabilidade de Pt2 (maior energia
de ligação).

Na figura 5.2 é mostrado que a energia em excesso diminui com o aumento do número de
átomos de Pt, e um mínimo na curva de energia em excesso (máxima estabilidade relativa)
é atingido para uma particular composição de Pt. Em geral, essa composição é dependente
do tamanho do cluster devido a efeitos de confinamento quântico. Além disso, para casos
particulares, 𝑚 = 13, dois mínimos podem ser visualizados para diferentes composições de
Pt (𝑛 = 3, 7), os quais são provenientes de efeitos eletrônicos, como explicado abaixo. No
entanto, para a maioria dos casos, apenas um mínimo na curva de energia em excesso é
encontrado em torno da composição 50%−50%, o que também é uma característica da
liga Pt–Cu na fase bulk,(325) onde a estabilidade máxima é conseguida para a composição
50%−50% (estrutura romboédrica).

Para sistemas em que a ligação química é predominantemente promovida por 𝑠−elétrons,
que é o caso dos clusters de Cu, as características gerais da estrutura eletrônica pode ser bem
descrita pelo modelo de Jellium,(69) que prevê alta estabilidade para clusters com tamanhos
em que há o fechamento das camadas eletrônicas, ou seja, 2, 8, 18, 20, 34, 40, 58, · · · elétrons
de valência.(68) Em contraste, para clusters de Pt, o cenário é mais complexo porque
𝑠−elétrons desempenham um papel apenas limitado, e, por conseguinte, o modelo de
Jellium não é capaz de predizer a estabilidade. Portanto, a questão que se coloca é a seguinte.
Podemos obter clusters ricos em Cu que tenham a camada eletrônica preenchida assim
como descritos pelo modelo de Jellium? A resposta não é simples, devido, principalmente,
à dificuldade para satisfazer todos os requisitos, por exemplo, o número de elétrons de
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Figura 5.3 – Número de coordenação efetiva, ECN, distância de ligação média, 𝑑𝑎𝑣, e parâmetro de
ordem química, 𝜎, para Pt𝑛Cu𝑚−𝑛, 𝑚 = 7, 14. As linhas vermelhas conectam os resultados
para as configurações de mais baixa energia usando funções de base tight Tier2, enquanto os
quadrados pretos vazios indicam as configurações de mais alta energia. As linhas azuis ligam
os resultados para as as configurações de mais baixa energia usando funções de base light
Tier1
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valência dependem da composição de um dado cluster. Em particular, para Pt3Cu10

o número de elétrons de valência é 40, considerando apenas um 𝑠-elétron de valência
por átomo de Cu e 10 elétrons de valência por átomo de Pt. Notavelmente, este cluster
apresenta maior energia em excesso do que os seus vizinhos Pt2Cu11 e Pt4Cu9. Isso
contribui para a formação de dois mínimos na curva de energia em excesso para 13 átomos.

5.2.2 Propriedades estruturais

Devido à grande quantidade de dados, a partir de agora, nossas análises e discussão
vão se basear principalmente nos resultados obtidos para 𝑚 = 7 e 14, enquanto que
os resultados para todas as composições encontram-se resumidos no Apêndice D. Para
se obter os comprimentos de ligação médios e os números de coordenação efetiva, foi
empregado o conceito de coordenação efetiva, que resulta no número de coordenação
efetivo, ECN𝑖, e os comprimentos de ligação ponderados, 𝑑𝑖𝑎𝑣, para todos os átomos do
cluster. Os resultados médios são indicados por ECN e 𝑑𝑎𝑣, respectivamente (ver definição
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Figura 5.4 – Distribuição atômica radial dos clusters bimetálicos Pt𝑛Cu𝑚−𝑛 para 𝑚 = 7, 14. A distância
dos átomos são dadas com respeito ao centro de gravidade de cada cluster.

25

50
Cu07 Cu14

25

50
Pt01Cu06

Cu
Pt

Pt02Cu12

25

50
Pt02Cu05 Pt04Cu10

25

50

Po
rc

en
ta

ge
m

 d
e 

át
om

os
 (

%
)

Pt03Cu04 Pt06Cu08

25

50
Pt04Cu03

Pt08Cu06

25

50

Pt05Cu02
Pt10Cu04

25

50
Pt06Cu01 Pt12Cu02

0 1 2 3
Distância (Å)

25

50
Pt07

0 1 2 3 4
Distância (Å)

Pt14

Fonte: CHAVES et al (99)



118 Capítulo 5. Efeitos da composição sobre as propriedades de (PtCu)𝑛 clusters

na seção 2.8.1). Embora ECN e 𝑑𝑎𝑣 sejam muito úteis, eles não podem fornecer informações
sobre o número de ligações homo− e hetero−atômicas dos clusters binários. Para obter essa
informação, foi calculado o parâmetro de ordem química, 𝜎,(179) definido na seção 2.8.1.
Além disso, para obter critérios sobre a localização das espécies químicas no cluster, foi
calculado a distribuição radial (DR) em relação ao centro de gravidade do cluster. Os
resultados estruturais estão mostrados nas figuras 5.3 e 5.4.

Apesar de que Cu e Pt na fase bulk possuírem as mesmas estruturas cristalinas (ou seja,
cúbica de face centrada), os clusters de Pt apresentam menor ECN do que os clusters de
Cu, e portanto, esperamos que clusters binários de Pt–Cu possuam valores para ECN entre
os resultados para os clusters unários, o que é de fato encontrado pelos nossos cálculos.
Para clusters binários de 7 e 14 átomos, os valores para o ECN diminui aumentando a
concentração de Pt, no entanto, existe uma forte dependência com o número de átomos
no cluster. Além disso, não existe uma correlação entre ECN e as energias totais relativas.
Isto é, valores de ECN mais altos ou mais baixos não se correlacionam com as configurações
de mais baixa energia. De fato, para a maior parte das composições, as configurações de
mais baixa energia têm os valores de ECN intermediários entre os valores de ECN máximos
e mínimos. No entanto, em geral, clusters de mais baixa energia ricos em Cu tendem a
maximizar os valores de ECN enquanto clusters de menor energia ricos em Pt tendem a
minimizá-lo em relação aos isômeros de mais alta energia, ver apêndice D. Esta tendência
pode ser atribuída à forte localização dos estados 𝑑 do Cu, o que aumenta a separação
energética entre os estados 𝑑 e 𝑠,(57) enquanto clusters de Pt possuem maior hibridização
𝑠− 𝑑 e, portanto, favorecem a formação de estruturas mais abertas (semelhante ao caso
de clusters de Au).(56)

Em geral, os comprimentos de ligação médios aumentam com a concentração de Pt, o
que é esperado devido ao menor comprimento de ligação de Cu2 (2,21 Å) em comparação
com Pt2 (2,32 Å). Em princípio, para ligas na fase bulk, espera-se uma dependência linear
com a concentração de Pt com base na lei de Vegard∗,(326) no entanto, para clusters de
Pt–Cu menores do que 15 átomos, há pequenos desvios em relação ao comportamento
linear esperado. Esses desvios podem ser explicados com base nas diferenças das estruturas
atômica dos clusters unários correspondentes, Pt𝑚 e Cu𝑚, e devido à liberação da energia
de deformação dos clusters em fase gasosa.

Para pequenos clusters, como os estudadas neste trabalho, é difícil definir as regiões de
caroço e de superfície, assim como usualmente se faz para partículas maiores.(327, 328)
Neste sentido, a função de DR é muito útil para identificar as tendências de localização
dos átomos de Pt e Cu. Os resultados da função DR são mostrados na figura 5.4 e indicam
claramente uma forte preferência dos átomos de Cu se localizarem mais próximos do

∗ Em particular, a lei empírica de Vegard(326) sustenta uma relação linear entre o parâmetro estrutural
de uma liga cristalina e as concentrações dos elementos constituintes, isto é, a constante de rede em ligas
bulk resulta da interpolação linear entre as constantes de rede dos elementos puros que constituem esse
material, onde o fator de interpolação é dado pela proporção da concentração dos constituintes.
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centro de gravidade do cluster, enquanto os átomos de Pt estão localizados mais distantes
do centro de gravidade. Consequentemente, mesmo para pequenos clusters existe uma
tendência para a localização dos átomos de Pt e Cu, e, por conseguinte, a formação de NPs
tipo caroço-casca (com átomos de Cu no caroço e os átomos de Pt na casca ou superfície),
começa neste regime de tamanho. A localização dos átomos Pt e Cu são impulsionadas
pelo tamanho atómico e liberação de tensão, os quais foram sugeridos e confirmados por
vários estudos,(18, 81, 328) ou seja, átomos menores estão localizados na região do núcleo
das partículas, enquanto que os átomos maiores estão localizados mais longe do centro
de gravidade. Isso ocorre principalmente para as composições intermediárias, isto é, em
torno de 50%−50%, em que a energia em excesso é mais elevada. Para composições muito
perto dos clusters unários o comportamento é ligeiramente diferente e é dirigido pela força
das ligações hetero− e homo-atômicas, como se segue: Para Pt1Cu𝑚, o átomo de Pt tende
a se localizar em locais mais coordenados, a fim de aumentar o número ligações Pt–Cu,
uma vez que a energia de ligação de Pt–Cu é maior do que Cu–Cu. Um exemplo claro é o
cluster Pt1Cu6, que é um hexágono com um átomo central de Pt.

Nossos resultados para 𝑚 = 7 e 14 indicam claramente a existência de ligações Pt–Pt e
Cu–Cu nas configurações de mais baixa energia, o que também é válido para composições
intermediárias, onde os maiores valores (em magnitude) de 𝜎 estão em torno de −0,29 e
−0,23 para clusters com 7 e 14 átomos, e, portanto, longe da distribuição homogênea ideal
(𝜎 = −1). Em composições intermédias, o valor de 𝜎 é mais negativo e, em geral, diminui
(em magnitude) com o tamanho do cluster, veja o Apêndice D. Isso significa que o valor
mais profundo na curva de 𝜎 pode chegar a um valor positivo para partículas maiores e
composições particulares (tais como 55 átomos), caracterizando a formação da estrutura
tipo caroço-casca.

Embora a análise da ordem química fornece informações sobre a existência de ligações
homo-atômicas para configurações de mais baixa energia em composições intermediárias, é
impossível distinguir qual ligação homo-atômica (Pt–Pt ou Cu–Cu) realmente desempenha
o papel mais importante. Através da nossa análise do número de ligações Cu–Cu, Pt–Cu
e Pt–Pt (ver Apêndice D), encontramos que, para as composições em torno de 50%−50%,
o número de ligações Cu–Cu é maior do que Pt–Pt. Em geral, esta é uma tendência
para estabilização dos nossos clusters binários. As estruturas adotadas pela maioria das
configurações de mais baixa energia tendem a minimizar o número de ligações Pt–Pt
em relação aos isômeros de mais alta energia, enquanto o número de ligações Cu–Cu e
Pt–Cu tende a ser maximizado, ainda que os átomos de Pt possuam uma maior energia
de ligação. No entanto, a tendência para a maximização no número de ligações Pt–Cu
diminui à medida que o tamanho do cluster aumenta (ver Apêndice D). Esta afirmação
corrobora com a suposição de que o início da formação de estruturas tipo caroço-casca
para composições intermediárias ocorre neste regime de tamanho, uma vez que os átomos
de Cu tendem a se agregarem mais do que os átomos de Pt, que preferem ficar mais
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Figura 5.5 – Momento magnético total, 𝑚T, em função do número de átomos de Pt nos clusters
bimetálicos Pt𝑛Cu7−𝑛 e Pt𝑛Cu14−𝑛. Quadrados vazios (pretos) indicam 𝑚T para isômeros
de mais alta energia, enquanto as linhas contínuas indicam os resultados para as
configurações de mais baixa energia (mínimos globais putativos). A linhas vermelhas são
para os resultados usando funções de base Tight Tier2, enquanto a linha azul indica os
resultados para a base light Tier1
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afastados do centro de gravidade, ao mesmo tempo que separados uns dos outros.

5.2.3 Propriedades magnéticas

O momento magnético total, 𝑚T, para todas as configurações de Pt𝑛Cu7−𝑛 e Pt𝑛Cu14−𝑛

são mostrados na figura 5.5, enquanto os resultados restantes estão mostrados no material
suplementar. É importante salientar que todas as configurações otimizadas foram inicia-
lizadas com um elevado momento magnético total com base nas regras de Hund para a
construção da densidade eletrônica e, ao longo da otimização, os momentos magnéticos
foram permitidos variar. Em relação aos cálculos usando as funções base light-Tier1 com
um parâmetro gaussiano de suavização de 0,10 𝑒𝑉 , apenas alguns dos resultados para
𝑚T são números inteiros, o que pode ser visto na figura 5.5. Tais momentos magnéticos
fracionários podem ser explicados pelo parâmetro de suavização de 0,10 𝑒𝑉 , que afeta
ligeiramente os resultados para clusters com grande concentração de átomos de Pt, devido
à pequena separação energética entre LUMO e HOMO, no entanto, uma diminuição
no parâmetro gaussiano de suavização para 0,010 𝑒𝑉 produz números inteiros para os
momentos magnéticos totais, o que é esperado para clusters pequenos, uma vez que neste
regime de tamanho o magnetismo é mais relacionado ao modelo de Heisenberg do que o
modelo de Stoner devido à baixa coordenação.

Para clusters com pequenas concentrações de Pt, observou-se que a maior parte das
configurações possuem 𝑚T entre 0 e 1,0 𝜇B, o que é esperado com base nos resultados
de clusters Cu𝑛. Por exemplo, o momento magnético total de clusters Cu𝑛 oscila entre
0 𝜇B (número par de elétrons nos clusters Cu𝑚) e 1,0 𝜇B (número ímpar de elétrons nos
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Figura 5.6 – Diferença de energia (gap) entre os estados LUMO e HOMO, HOMO-LUMO,
eletroafinidade, DE, e potencial de ionização, IP, em função do número de átomos de Pt nos
clusters bimetálicos Pt𝑛Cu7−𝑛 e Pt𝑛Cu14−𝑛.
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clusters Cu𝑚). Um aumento na concentração de Pt contribui para aumentar os momentos
magnéticos totais para as configurações de mais baixa energia, assim como os momentos
magnéticos calculados para os isômeros de maior energia, onde um valor máximo para 𝑚T

é obtido para Pt13Cu1; no entanto, devemos lembrar que ambos os sistemas Cu e Pt na
fase bulk são não-magnéticos, o que está em concordância com a critério de Stoner.(329)
Assim, espera-se que para partículas maiores de PtCu (nanoligas), o momento magnético
total deve tender a 0 𝜇B. Curiosamente, contudo, existem muitas configurações de PtCu de
mais alta energia com pequena concentração de Cu que apresentam momentos magnéticos
nulos, o que é favorecido pela estrutura atômica. Esta é uma consequência direta desse
regime de tamanho devido à forte interação entre os graus de liberdade estruturais e
eletrônicos, ou seja, uma determinada estrutura atômica (que pode não ter relação com a
estrutura na fase bulk) determina o seu momento magnético.
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5.2.4 Propriedades eletrônicas

Para obter uma melhor compreensão das propriedades eletrônicas dos clusters Pt𝑛Cu𝑚−𝑛,
calculou-se a diferença de energia entre o LUMO e o HOMO em função do número de
átomos de Cu e Pt para todas as configurações, figura 5.6. Para clusters de PtCu com alta
concentração de Cu, a tendência segue um comportamento oscilatório tipo zig-zag com
valores altos para um número par de átomos de Cu, a mesma tendência observada para
clusters de Cu unários. De um modo geral, a magnitude do gap HOMO-LUMO diminui
com o aumento da concentração de Pt, o que é esperado porque clusters de Pt possuem
gaps HOMO-LUMO que estão mais próximos de zero. Por exemplo, a configuração de
menor energia para Pt14 possui um gap de energia de 0.044 eV. Este comportamento é
também uma conseqüência (em parte) da alta densidade de estados (DOS) próxima à
energia de Fermi da Pt em fase bulk, enquanto que Cu bulk tem baixa DOS próxima à
energia de Fermi. As exceções na figura 5.6 são Pt1Cu6 e Pt5Cu9, para os quais obtemos
gaps de energia de 1,620 eV e 0,839 eV, respectivamente, e para esses dois casos, as
configurações de menor energia possuem os maiores gaps entre todos os sistemas com a
mesma composição. Além disso, o suposto cluster mágico Pt3Cu10 possui o maior gap
HOMO-LUMO em comparação com todos os demais clusters de 13 átomos, ver Apên-
diceD. No entanto, além dessas exceções, nossos resultados não sugerem correlação entre a
magnitude do gap HOMO-LUMO e as configurações de mais baixa energia identificadas
para cada composição.

Os valores para o gap HOMO-LUMO obtidos a partir do funcional PBE são sempre
subestimados em relação aos resultados obtidos usando o funcional híbrido HSE06, en-
quanto o mesmo comportamento deve ser encontrado para potenciais de ionização (IP) e
eletroafinidade (DE) se essas energias forem calculadas a partir dos níveis de energia (e
não da energia total). Este fato pode estar associado com problemas já conhecidos relacio-
nados com os cálculos DFT-GGA, por exemplo, erros de deslocalização eletrônica.(330)
No entanto, a análise das curvas do gap HOMO-LUMO obtidas a partir das duas abor-
dagens mostra que eles seguem basicamente a mesma tendência e comportamento (ver
Apêndice D).

Para melhorar a análise eletrônica dos clusters Pt𝑛Cu𝑚−𝑛, foi calculado DE e IP tanto
vertical quanto adiabático (definidos na seção 2.8.2), que são quantidades importantes
empregadas para caracterizar a reatividade de clusters.(10, 331) Os resultados para os
clusters Pt𝑛Cu7−𝑛 e Pt𝑛Cu14−𝑛 são também mostrados na figura 5.6. Nossos resultados
mostram que a relaxação da estrutura atômica por causa da adição ou extração de um
elétron não afeta os resultados de DE e IP, e consequentemente, DE e IP adiabático e
vertical são praticamente as mesmas (diferenças menores do que 60 𝑚𝑒𝑉 ). Os resultados
para clusters unários Cu7 e Cu14 apresentam menor DE e IP do que Pt7 e Pt14 clusters;
ADE = 1,885 𝑒𝑉 (Cu7), 1,954 𝑒𝑉 (Cu14), 2,849 𝑒𝑉 (Pt7), e 3,050 𝑒𝑉 (Pt14), portanto,
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espera-se que os resultados de DE e IP possam oscilar, no entanto, devem alcançar os
valores de DE e IP de Pt7 e Pt14, o que de fato pode ser observado pelos nossos resultados,
figura 5.6. A magnitude de DE aumenta ligeiramente com o número de átomos, enquanto
que o oposto pode ser observado para IP, ou seja, Pt𝑛Cu14−𝑛 tem valores de IP menores
do que Pt𝑛Cu7−𝑛, indicando que é mais fácil de remover um elétron para clusters maiores.
Para Pt𝑛Cu14−𝑛, os resultados de DE e IP são quase os mesmos para 𝑛 > 5, o que indica que
a concentração de Pt domina os resultados, enquanto que para pequenas concentrações de
Pt, os átomos de Cu impulsionam as oscilações, devido à natureza dos estados eletrônicos
que estão envolvidos nas interações.

Para a análise da densidade de estados, foi empregado o modelo da banda 𝑑 proposto
por Hammer e Nørskov,(306) onde eles sugeriram que a distância do centro de gravidade
dos estados de valência 𝑑 com respeito ao nível de Fermi pode ser correlacionada com a
energia de adsorção de um adsorbato sobre superfícies de metais de transição. Esse modelo
tem sido utilizado em vários estudos.(332, 333) Consequentemente, esta análise pode ser
útil para a obtenção de uma melhor compreensão da estrutura eletrônica e, possivelmente,
achar composições mais favoráveis para adsorção molecular. A determinação do centro de
gravidade dos estados ocupados 𝑑 bem como a largura de banda dos estados de valência 𝑑
foram obtidos através de uma integração simples de Simpson sobre a densidade de estados
projetada para cada número quântico de momento angular (𝑠, 𝑝, 𝑑, 𝑓 , ...) para cada
espécie química, ou seja, Pt e Cu.

O centro de gravidade dos estados 𝑑 ocupados e de valência foi calculado como uma
função do número de átomos de Pt, mostrado na figura 5.7 para todas as configurações. Para
clusters muito pequenos (2 a 4 átomos), é difícil achar um comportamento característico,
porém, há uma tendência mais bem estabelecida para sistemas maiores do que 4 átomos.
A grosso modo, as curvas para esses sistemas apresentam uma forma de parábola invertida
para todos os sistemas, ou seja, para clusters ricos em Cu, o centro de gravidade dos
estados de valência 𝑑 se encontram mais longe do nível de Fermi. A medida que mais
átomos de Pt são incluídos, para a maioria dos sistemas, o centro de gravidade se desloca
para mais próximo do nível de Fermi, atingindo um máximo em torno da composição
de 50% de átomos de Pt. Além desta composição, ou seja, para clusters ricos em Pt,
há uma diminuição quase linear dessas curvas. Em suma, esses resultados mostram que,
possivelmente, clusters de PtCu com composições em torno de 50% de átomos de Pt,
podem ser mais favoráveis para adsorção molecular. Esse resultado é importante, uma vez
que os mesmos clusters são mais favoráveis para a formação da liga (resultados de energia
em excesso). Por outro lado, a densidade de estados também foi analisada medindo a
largura de banda dos estados ocupados de valência 𝑑. Em geral, como mostra a figura D.11
no apêndice D, os clusters ricos em Cu apresentam largura de banda mais estreita do que
Pt, ou seja, os estados 3𝑑 do Cu são mais localizados do que os estados 5𝑑 da Pt. Isso
pode ser explicado pela maior hibridização 𝑠 − 𝑑 dos clusters de Pt, em que o orbital
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Figura 5.7 – Centro de gravidade dos estados 𝑑 ocupados (valência) em função do número de átomos de
Pt para clusters bimetálicos Pt𝑛Cu𝑛−𝑚 (onde 𝑚 = 2,3, · · · ,14 e 𝑛 = 0,1, · · · ,𝑚) de menor
energia.

0 1 2
Pt

n
Cu

2-n

-2.4

-1.8

-1.2

-0.6

0 1 2 3
Pt

n
Cu

3-n

0 1 2 3 4
Pt

n
Cu

4-n

0 2 4
Pt

n
Cu

5-n

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

C
en

tr
o
 d

e 
g
ra

v
id

ad
e 

d
o
s 

es
ta

d
o
s 

d
 (

eV
)

0 2 4 6
Pt

n
Cu

6-n

0 2 4 6
Pt

n
Cu

7-n

0 2 4 6 8
Pt

n
Cu

8-n

0 3 6 9
Pt

n
Cu

9-n

0 3 6 9
Pt

n
Cu

10-n

-2.5

-2.0

-1.5

0 4 8 12
Pt

n
Cu

11-n

0 4 8 12
Pt

n
Cu

12-n

0 4 8 12
Pt

n
Cu

13-n

0 4 8 12
Pt

n
Cu

14-n

Fonte: Elaborada pelo autor

deslocalizado 6𝑠 tem influência sobre os orbitais 5𝑑. As curvas para a largura de banda, em
função do tamanho, que conectam os limites entre os clusters unários de Cu e Pt, seguem
um crescimento quase linear.

5.2.5 Discussão

Neste trabalho, foi feito um estudo sistemático de clusters Pt𝑛Cu𝑚−𝑛 com 𝑚 =

2,3, · · · ,14 e 𝑛 = 0,1, · · · ,𝑚, empregando cálculos DFT-PBE. Usando o método de
amostragem estrutural apresentado na seção 2.7.2, obteve-se um conjunto representativo e
hierárquico de estruturas atômicas com base em suas energias totais relativas, que inclui
o mínimo global putativo, figura 5.1, e configurações de mais alta energia para todas as
composições de Pt𝑛Cu𝑚−𝑛. Assim, com base nos modelos estruturais selecionados, foi
analisado a estabilidade e as propriedades estruturais, eletrônicas e magnéticas em função
da concentração de Pt para todos os tamanhos.

Encontramos, exceto para o dímero Pt–Cu e para o cluster Pt13Cu1, energia de excesso
negativa para todos os clusters, e portanto, há uma forte evidência para a formação
de clusters Pt–Cu binários. Além disso, nossos resultados sugerem que a formação de
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estruturas tipo caroço-casca se inicia já neste regime de tamanho, como um mecanismo de
estabilidade. Esta suposição é baseada em três observações principais, a saber: (𝑖) devido
ao menor raio atômico dos átomos de Cu (por exemplo, RCu = 1.28 Å e 𝑅Pt = 1.39 Å),(303)
encontramos através da distribuição radial, que para as configurações de mais baixa energia,
os átomos de Cu tendem a se localizar mais próximos do centro de gravidade dos clusters
enquanto os átomos de Pt tendem a ficar mais afastados, o que ajuda a liberar a energia
de deformação. (𝑖𝑖) A análise da ordem química indica claramente a existência de ligações
Pt–Pt e Cu–Cu nas configurações de mais baixa energia, o que também é válido para
as composições intermédias. O valor mais negativo de 𝜎 varia de −0,33 (5 átomos) para
−0,11 (13 átomos), longe da distribuição homogênea ideal (𝜎 = −1), indicando também
que, em geral, estes valores diminuem (em magnitude) com o tamanho do cluster. (𝑖𝑖𝑖) A
análise do número de ligações Cu–Cu, Pt–Cu e Pt–Pt mostra que para as composições em
torno de 50%−50%, o número de ligações Cu–Cu é maior do que Pt–Pt, ou seja, átomos de
Cu tendem a se agregar mais do que os átomos de Pt, que preferem se localizar separados
uns dos outros mais afastados do centro de gravidade, proporcionando liberação de tensão
através das relaxações na fase gasosa. De fato, a tendência para diminuir o número de
ligações Pt–Pt, aumentando o número de ligações Cu–Cu e Pt–Cu é um mecanismo ubíquo
para estabilizar os clusters binários de PtCu, embora a ligação Pt–Pt seja mais forte.

Apesar de pequenos desvios, a figura 5.3 mostra que os comprimentos de ligação
médios, d𝑎𝑣, de todos os clusters Pt–Cu aumentam quase linearmente em função do
número de átomos de Pt, o que é esperado devido ao grande raio atômico dos átomos de Pt.
Consequentemente, em primeira aproximação, o mesmo comportamento observado para as
ligas na fase bulk (Lei de Vegard(326)) pode ser observado para esses pequenos clusters,
no entanto, como mencionado, os desvios do comportamento linear ocorrem devido aos
efeitos de confinamento quântico neste regime de tamanho.

Além disso, a formação da liga Pt–Cu não contribui para alterar as propriedades
magnéticas dos clusters em comparação com os correspondentes unários. Por exemplo,
os altos momentos magnéticos observados para os clusters binários são dominados pela
contribuição dos átomos de Pt, enquanto que o momento magnético total dos clusters de
Cu oscilam entre 0 e 1 𝜇𝐵. Tendência semelhante pode ser observada para o gap de energia
HOMO-LUMO, o qual é dominada pela contribuição dos átomos de Cu, ou seja, grandes
gaps de energia podem ser observados para baixas concentrações de Pt. Notavelmente,
os resultados para a análise da densidade de estados mostram que o centro de gravidade
dos estados ocupados 𝑑 de valência se aproxima linearmente do HOMO quando átomos
de Pt são incluídos em um cluster unário de Cu, formando um cluster bimetálico Pt–Cu.
Em particular, a composição em torno de 50% apresenta a maior aproximação possível ao
HOMO, o que sugere que esses clusters possuam potencial para aplicações de reatividade
(fato que foi abordado no capítulo 6). Em suma, nossos cálculos proporcionam uma melhor
compreensão da estabilidade, das propriedades estruturais, eletrônicas e magnéticas dos
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clusters de Pt–Cu em função da concentração de Pt, assim como um melhor entendimento
dos mecanismos de formação estrutural desses clusters binários.



Capítulo 6

Adsorção de moléculas diatômicas
sobre TM clusters unários e binários

6.1 Introdução

Embora vários estudos tenham sido conduzidos em relação a clusters bimetálicos
Pt–TM,(29, 47, 48, 315–317) o atual entendimento sobre o papel da liga e dos efeitos
de tamanho sobre as propriedades de reatividade desses sistemas está ainda longe de
ser satisfatório em comparação com o nosso conhecimento relacionado às superfícies
bimetálicas.(29) Em grande parte, isso se deve à possibilidade de combinar os efeitos que
emergem a partir da combinação de duas ou mais espécies TM com efeitos de tamanho
que emergem de partículas finitas.(334) Como já discutido nos Capítulos 1 e 5, nanoligas
de Pt–Cu têm atraído grande interesse nos últimos anos,(52) principalmente, devido à
maior atividade catalítica desses sistemas para reações de oxi-redução em comparação com
nanopartículas unárias de Pt,(52) mostrando que a formação de ligações hetero-atômicas
pode desempenhar um papel crítico na melhoria da seletividade, atividade e estabilidade
em comparação com os correspondentes metais unários.(50, 51) Por exemplo, CO obtido
da reforma de hidrocarbonetos pode envenenar dispositivos de célula à combustível à
base de hidrogênio.(318) Consequentemente, dependendo da composição ou estrutura da
superfície, a liga pode evitar o envenenamento através de oxidação seletiva.

Com base no menor raio atômico do átomo de Cu (1,28 Å),(303) em comparação
com o átomo de Pt (1,39 Å)(303) e energias de segregação para Cu e Pt em superfícies,
espera-se que os átomos de Cu se localizem em camadas sub-superficiais em superfícies de
Pt, no entanto, estudos experimentais recentes têm mostrado que átomos de Cu próximos
à superfície podem avançar para a camada superficial devido à quimiossorção de CO.(335)
Esse comportamento não é intuitivo, uma vez que átomos de Cu são menos reativos
do que os átomos de Pt na interação com CO, e de fato, CO se liga mais fortemente
com superfícies de Pt. No entanto, em sistemas bimetálicos a presença de átomos de
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Figura 6.1 – Configurações DFT-PBE mínimas globais putativas para Pt13, Pt7Cu6, e Cu13 clusters no
estado neutro.

Cu
13

Pt
07

Cu
06
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13

Fonte: Elaborado pelo autor

Cu localizados próximos aos sítios de Pt contribuem para fortalecer a adsorção de CO
sobre átomos de Pt. Mesmo hoje em dia, esta é uma questão em debate, embora, haja
algumas proposições para explicar esse fenômeno, por exemplo, o aumento da localização
da densidade de carga do Cu, que contribui para aumentar a retrodoação para as moléculas
de CO.(335) De fato, um aumento não esperado na força de adsorção também ocorre para
outras superfícies bimetálicas, por exemplo, através da inclusão de Ag (menos reativo)
sobre a superfície de Rh.(336) Para clusters bimetálicos, obteve-se um comportamento
similar à superfície para Ag–Rh,(337) no entanto, para Pt–Cu clusters esse estudo ainda
não foi realizado e um entendimento definitivo do processo de adsorção molecular sobre
esses sistemas permanece longe de ser satisfatório.

Neste trabalho, foram realizados cálculos usando DFT-GGA afim de analisar o processo
de adsorção de CO, NO e OH sobre clusters neutros e carregados de Pt13, Cu13 e Pt7Cu6.
Em particular, este estudo permite investigar efeitos de carga e da composição sobre
o processo de adsorção, que constitui um importante passo para o entendimento do
complexo ciclo catalítico desses sistemas. Em particular, a adsorção de CO, NO e OH
está relacionada à importantes aplicações tecnológicas. Por exemplo, a redução de CO e
NO sobre superfícies metálicas são reações importantes para o controle da poluição,(338)
assim como para células à combustível,(315, 339) enquanto a interação de hidroxilas com
superfícies metálicas possuem diversas aplicações tecnológicas, por exemplo, corrosão,
eletrólise e tecnologia de células à combustível.(340)

6.2 Resultados

6.2.1 Sistemas na fase gasosa

Neste projeto, utilizou-se como modelo as estruturas mais estáveis para os clusters
de Cu13, Pt7Cu6 e Pt13, indicados na figura 6.1, obtidas dos estudos reportados nos
Capítulos 4 e 5; o último para o cluster bimetálico. Em particular, a escolha do cluster
bimetálico com tal composição está relacionada com o fato de que, como reportado no
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Tabela 6.1 – Propriedades das moléculas diatômicas e TM clusters de 13 átomos. Comprimento de
ligação de equilíbrio, 𝑑0 (em Å), comprimentos de ligação médios, 𝑑𝑎𝑣 (em Å), frequências
vibracionais, 𝜈 (em cm−1), número de coordenação efetiva, ECN (em número de vizinhos
mais próximos), energia de ligação, 𝐸𝑏 (em 𝑒𝑉 /átomo), e a multiplicidade de spíns, 𝑀 . Os
resultados experimentais(1) são indicados por ⋆.

𝑑0 𝜈 𝐸𝑏 𝑀
CO 1.14 2127 −5.84 1

1.13⋆ 2170⋆ −5.62⋆

NO 1.16 1887 −3.73 2
1.14⋆ 1904⋆ −3.32⋆

OH 0.98 3598 −2.39 1
0.97⋆ 3738⋆ −2.32⋆

𝑑𝑎𝑣 ECN 𝐸𝑏 𝑀
Cu+

13 2.459 5.691 −2.54 1.00
Cu0

13 2.456 5.697 −2.34 2.00
Cu−

13 2.459 5.670 −2.43 1.00
Pt7Cu+

6 2.535 5.348 −3.48 4.00
Pt7Cu0

6 2.535 5.351 −3.30 3.00
Pt7Cu−

6 2.539 5.370 −3.40 2.00
Pt+13 2.583 4.303 −4.11 4.00
Pt013 2.584 4.286 −3.89 3.00
Pt−13 2.583 4.219 −3.97 2.00

Fonte: Elaborado pelo autor

Capítulo 5, para composições Pt:Cu em torno de 1:1, o centro de gravidade dos estados 𝑑
ocupados se aproxima do HOMO, o que pode ser importante para o processo de adsorção
molecular, fato que será abordado neste capítulo. As propriedades mais importantes
de CO, NO, OH, e dos clusters de Cu13, Pt7Cu6, e Pt13 em fase gasosa encontram-se
resumidas na tabela 6.1, conjuntamente com as respectivas comparações com os resultados
experimentais.(1) Para CO, NO, e OH, os comprimentos de ligação de equilíbrio, 𝑑0, são
maiores do que os resultados experimentais por cerca de 1,0%, o que implica frequências
vibracionais menores do que os resultados experimentais (1,98% para CO, 0,89% para o
NO, 3,75% para OH). Como esperado a partir de resultados anteriores,(119) encontramos
grandes desvios para a energia de ligação, em particular, 3,91% para CO, 12,35% para NO,
3,02% para OH. Para os clusters com 13 átomos, verificou-se que os parâmetros estruturais
calculados, ou seja, a distância de ligação média, 𝑑𝑎𝑣, e o número de coordenação efetivo
(ECN) são aproximadamente os mesmos para os clusters nos estados de carga catiônico,
neutro, e aniônico, uma vez que consideramos apenas a otimização local para os efeitos
da carga, ou seja, são praticamente as mesmas estruturas com diferenças menores do que
2,0%.
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6.2.2 Moléculas diatômicas adsorvidas sobre TM13 clusters

Seguindo o procedimento descrito na Seção 2.7.3, obtivemos as configurações de menor
energia para CO, NO e OH adsorvidos em clusters de 13 átomos nos estados de carga
catiônico (+), neutro (0), e aniônico (−), veja figura 6.2. Em particular, a consideração de
um grande número de configurações de maior energia (apêndice E) pode ajudar a entender
a comparação com resultados experimentais. Para obter uma profunda compreensão
da interação entre adsorbatos e clusters, calculamos várias propriedades energéticas,
estruturais, eletrônicas e vibracionais, tabela 6.2, que serão discutidas abaixo.

Energia de adsorção: Para uma melhor compreensão das interações molécula-cluster
(MO/TM13), calculamos a energia de adsorção, 𝐸ad, assim como definida na Seção 2.8.4.
Os resultados para 𝐸ad são mostrados na tabela 6.2, figura 6.3, e apêndice E. Como
esperado, a partir de estudos anteriores para CO/TM,(28, 304, 341) CO liga-se aos átomos
do cluster via C, maximizando a sobreposição do orbital molecular 𝜎 mais alto ocupado,
localizado no átomo de C, com estados TM vazios, de acordo com a simetria correta dos
orbitais (regras de Woodward-Hoffmann). Pode ser visto na figura 6.3 que a magnitude
da energia de adsorção aumenta com a diminuição da coordenação dos sítios de adsorção
para todos os estados de carga. As configurações de mais baixa energia possuem ângulo
O-C-TM em torno de 180∘, o que contribui para maximizar a sobreposição entre os orbitais
𝜎 e os orbitais 𝑑. De acordo com estudos anteriores, a energia de adsorção é maior para
CO/Pt do que CO/Cu, que pode ser explicado pela ocupação total dos estados 𝑑 do
Cu. Por exemplo, 𝐸ad = −2,46 𝑒𝑉 para CO/Pt130, enquanto esse valor é muito menor
(−1,23 𝑒𝑉 ) para CO/Cu13

0 e, diferença semelhante pode ser encontrada em sítios com
coordenação dupla (2-fold) ou tripla (3-fold). Consequentemente, esperamos que CO se
ligue nos átomos de Pt para Pt7Cu6 para diferentes estados de carga, o que foi, de fato,
obtido por nossos resultados, figura 6.2

Obtivemos um aumento na energia de adsorção de −2,46 𝑒𝑉 (CO/Pt130) para −2,65 𝑒𝑉

(CO/Pt7Cu6
0) (ou seja, um aumento de 7,7%), o que pode ser atribuído à liga PtCu e

depende do sítio de coordenação e das espécies químicas dos átomos que são vizinhos mais
próximos (NN) do sítio de adsorção, consulte a tabela E.1 no apêndice E. Por exemplo,
o aumento é maior para os sítios com coordenação tripla, característica que pode ser
observada para todos os estados de carga. Além disso, nossa análise indica que NN = 5
com 3 átomos de Cu e 2 átomos de Pt maximizam o aumento da energia de adsorção e,
portanto, indica um papel importante da distribuição dos átomos de Cu e Pt no sistema
binário (veja figura E.3 no apêndice E).

Em contraste com CO, NO prefere se ligar em sítios 2-fold em Cu+
13, Cu−

13, Pt+13, Pt013,
Pt−13, em sítio 3-fold em Cu0

13, e sobre um único átomo (1-fold) em Pt7Cu6 para todos
estados de carga, com o átomo N se ligando aos átomos TM. Assim, NO possui preferência
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Tabela 6.2 – Propriedades de adsorção de moléculas (MO = CO, NO, e OH) sobre o TM13 clusters (Cu13,
Pt7Cu6 e Pt13) nos estados de carga catiônico, (+), neutro (0), e aniônico (−), para as
configurações de menor energia. Energia de adsorção (𝐸ad, em 𝑒𝑉 ), distância MO-TM13 de
equilíbrio, distância (𝑑MO-TM, em Å), mudanças relativas nos comprimentos de ligação
médio de TM13 clusters (Δ𝑑𝑎𝑣, em %), alterações relativas no número de coordenação
efetiva (ECN) para TM13 clusters (ΔECN, em %), distância de ligação de equilíbrio para
CO, NO, OH (𝑑0, em Å), e frequência de vibração molecular de CO, NO e OH (𝜈, em cm−1)

.
Cu13 Pt7Cu6 Pt13

+ 0 − + 0 − + 0 −
𝐸ad CO −1.37 −1.23 −1.33 −2.65 −2.65 −2.72 −2.48 −2.46 −2.41

NO −1.28 −1.44 −1.56 −2.92 −2.87 −2.90 −2.49 −2.68 −2.69
OH −3.42 −3.70 −3.55 −3.67 −3.69 −3.70 −3.73 −3.60 −3.49

𝑑MO-TM CO 1.83 1.82 1.80 1.84 1.82 1.82 1.84 1.83 1.83
NO 1.94 1.99 1.92 1.80 1.79 1.80 2.01 1.99 1.99
OH 1.92 1.95 1.99 2.05 2.03 1.95 2.11 2.13 2.16

∆𝑑𝑎𝑣 CO 0.19 0.24 0.22 0.11 0.13 0.18 0.38 0.34 0.27
NO 0.33 0.47 0.21 0.06 -0.05 -0.05 -0.27 -0.14 -0.13
OH 0.34 0.17 0.21 0.39 -0.09 -0.25 -0.74 -0.65 -0.54

∆ECN CO 0.58 0.49 0.48 -0.32 0.03 0.03 2.10 1.22 0.44
NO 0.30 -1.05 -0.38 -2.25 -2.91 -2.70 -6.61 -5.79 -6.33
OH 0.33 -0.55 0.37 0.55 -3.81 -2.16 -7.17 -7.27 -7.25

𝑑0 CO 1.14 1.15 1.16 1.15 1.16 1.17 1.15 1.16 1.17
NO 1.20 1.22 1.22 1.16 1.17 1.19 1.19 1.21 1.22
OH 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.98 0.97 0.97

𝜈 CO 2084 2031 1970 2042 1994 1941 2050 2008 1957
NO 1573 1453 1519 1830 1767 1690 1583 1525 1469
OH 3691 3708 3690 3670 3659 3664 3646 3654 3656

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 6.2 – Configurações DFT-PBE mínimas globais putativas para a adsorção de CO, NO e OH sobre
Pt13, Pt7Cu6, e Cu13 clusters nos estados catiônico, neutro e aniônico.
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Figura 6.3 – Energia de adsorção, para a adsorção de CO, NO e OH sobre Pt13, Pt7Cu6, e Cu13 clusters
nos estados catiônico, neutro e aniônico, em função dos sítios de coordenação. Os
correspondentes símbolos sem linha representam as configurações de mais alta energia para
cada sistema.
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Fonte: Elaborado pelo autor

para se ligar em sítios de maior coordenação do que CO, o que está relacionado com
a natureza e localização do elétron desemparelhado no HOMO de NO. Além disso, os
ângulos O-N-TM se desviam de 180∘ para NO/Pt7Cu6, que também está relacionado com
a localização do HOMO de NO e sua interação com TM13 clusters. Devido à grande
magnitude da energia de ligação entre NO-Pt, NO se liga aos átomos de Pt no cluster
bimetálico PtCu. Para NO/Pt7Cu6, obtivemos grandes aumentos para a energia de
adsorção devido à formação da liga, sendo que a tendência segue o mesmo padrão que CO
(inclusive a composição ótima dos átomos em torno do sítio de adsorção, consulte figura E.3
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no apêndice E). As energias de adsorção são quase as mesmas (diferenças menores do
que 0,10 𝑒𝑉 ) para NO e CO sobre Cu13 e Pt13, no entanto, descobrimos que a energia de
adsorção de NO/Pt7Cu6 é em torno de 0,20 − 0,30 𝑒𝑉 maior do que para CO/Pt7Cu6.
Consequentemente, podemos concluir que os efeitos de aumento na energia de adsorção
dependem também da espécie química envolvida, o que pode afetar a transferência de
carga em clusters bimetálicos.

Nossos resultados mostram claramente que tanto CO quanto NO se ligam mais forte-
mente sobre Pt13 do que sobre Cu13, com diferenças em torno de 50-120%, o que favorece
a adsorção de CO e NO em sítios de Pt sobre o cluster binário PtCu, no entanto, o mesmo
comportamento não vale para OH. A energia de adsorção possui valores ligeiramente supe-
riores para OH/Cu13 em relação a OH/Pt13, e, portanto, afeta a localização (preferência do
sítio) de OH sobre o cluster binário Pt–Cu. Por exemplo, para Pt7Cu6

+, OH se liga sobre
o sítio 3-fold com 2 átomos de Cu e um átomo de Pt, enquanto ele se liga sobre um único
átomo de Pt para o estado aniônico e sobre um sítio 2-fold (1Pt-1Cu) no estado neutro.
Para OH/Pt7Cu−

6 , a energia de adsorção é apenas um pouco menor do que a adsorção
sobre os sitios 2-fold; resultados anteriores encontraram uma preferência energética por
sítios de adsorção 1-fold em pequenos clusters de Pt(342) ou em superfície Pt(111).(343)

Parâmetros geométricos: Nesta seção, vamos analisar o comportamento dos principais
parâmetros geométricos do processo de adsorção molecular, ou seja, os comprimentos
de ligação de equilíbrio das moléculas adsorvidas (𝑑𝑀𝑂

0 ), as distâncias molécula-cluster
(𝑑𝑀𝑂−𝑇𝑀 ), as alterações relativas (ou seja, antes e depois do processo de adsorção molecular)
no número de coordenação efetiva (ECN) para TM13 clusters (∆ECN), e as alterações
relativas no comprimento de ligação média (𝑑𝑎𝑣) para TM13 clusters (∆𝑑𝑎𝑣), em função
da coordenação local de adsorção e estados de carga do cluster. Esses resultados estão
mostrados nas figuras 6.4 e 6.5 e no apêndice E. Nossos resultados mostram que 𝑑𝑁𝑂

0 >𝑑𝐶𝑂
0 ,

para todos os casos. Por exemplo, para CO/Cu13
+ e CO/Pt13, 𝑑𝐶𝑂

0 = 1,14 Å e 𝑑𝐶𝑂
0 =

1,22 Å , respectivamente; enquanto que para NO/Pt13+ e NO/Cu13
−, 𝑑𝑁𝑂

0 = 1,15 Å e
𝑑𝑁𝑂
0 = 1,25 Å, respectivamente. Por sua vez, 𝑑𝑂𝐻

0 varia de 0,97 Å para OH/Cu13 até
0,98 Å para OH/Pt7Cu6

+, portanto, valores muito menores do que 𝑑𝐶𝑂
0 e 𝑑𝑁𝑂

0 . Em geral,
𝑑𝑁𝑂
0 e 𝑑𝐶𝑂

0 aumentam quase linearmente com a coordenação dos sítios de adsorção, como
mostrado na figura E.2 no apêndice E, por exemplo, quando CO é adsorvido sobre um único
átomo, 𝑑0 = 1,15 Å, e quando CO é adsorvido sobre um sítio de coordenação quatro ou
4-fold, 𝑑0 = 1,20 Å. Este comportamento está de acordo com a tendência para a adsorção
de CO sobre superfícies metálicas,(344) como enfatizado por resultados experimentais.(345)
Tal crescimento linear não é observado para 𝑑𝑂𝐻

0 , preferivelmente este parâmetro tende a
se manter constante em função da coordenação dos sítios de adsorção. Observamos que
𝑑𝐶𝑂
0 é ligeiramente menor para CO/Cu13 do que para CO/Pt13 ou CO/Pt7Cu6, ao passo

que 𝑑𝑁𝑂
0 e 𝑑𝑂𝐻

0 tendem a se manter constante. Surpreendentemente, nossos resultados
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mostram que há uma tendência para 𝑑𝐶𝑂
0 e 𝑑𝑁𝑂

0 aumentarem com o estado de carga, por
outro lado, 𝑑𝑂𝐻

0 tende a se manter constante.

Obtivemos que 𝑑𝑀𝑂−𝑇𝑀 tende a aumentar quase linearmente com a coordenação dos
sítios de adsorção para todos os sistemas. As distâncias OH-TM (𝑑𝑂𝐻−𝑇𝑀) dependem
fortemente de cada cluster, por exemplo, essas distâncias variam de 1,89 Å para 1-fold
Pt13+ a 2,16 Å para 2-fold Pt13−, esses valores são comparáveis com 𝑑𝑂𝐻−𝑃𝑡7𝐶𝑢6 e maiores
do que 𝑑𝑂𝐻−𝐶𝑢13 , que variam de 1,77Å para 1-fold (Cu13)+ a 1,99Å para 2-fold (Cu13)−.
Em geral, 𝑑𝐶𝑂−𝑇𝑀 são maiores do que 𝑑𝑁𝑂−𝑇𝑀 para a maioria dos casos (ver apêndice E),
o que é uma consequência da energia de adsorção ligeiramente maior para a adsorção
de NO. Nossos resultados mostram que, para a maioria dos casos, 𝑑𝐶𝑂−𝑇𝑀 e 𝑑𝑁𝑂−𝑇𝑀

tendem a diminuir quando o estado de carga é aumentado, no entanto, esta tendência
não é clara para os clusters binários. As variações deste parâmetro geométrico podem ser
correlacionadas com as energias de adsorção, por exemplo, para NO sobre Pt13 (neutro ou
carregado), as configurações de mais baixa energia (interações 2-fold) apresentam uma
relação linear entre 𝑑𝑁𝑂−𝑃𝑡13 e as energias de adsorção, isto é, distâncias menores para
maiores energias de adsorção.

Os valores negativos de ∆ECN e ∆𝑑𝑎𝑣 indicam que a adsorção molecular resulta em
uma estrutura mais aberta com comprimentos de ligação contraídos para os TM clusters,
enquanto que valores positivos indicam que TM clusters tornam-se mais compactos com
comprimentos de ligação expandidos. Por exemplo, para a interação 1-fold CO/Pt13, o
cluster torna-se mais compacto (aumenta o valor de ECN), enquanto que 𝑑𝑎𝑣 é expandido
e, portanto, espera-se que a ligação TM-TM se torne mais fraca do que antes da adsorção
de CO. O mecanismo de enfraquecimento das ligações TM-TM acontece para todas as
configurações CO/TM de mais baixa energia e configurações NO e OH/Cu13 de mais
baixa energia. Por sua vez, as energias de adsorção de NO e OH com clusters de Pt são
maximizadas com o fortalecimento das ligações TM-TM. Os resultados são mostrados nas
figuras 6.4 e 6.5 e indicam que ∆ECN e ∆𝑑𝑎𝑣 estão dentro de 7,5% e 1%, respectivamente.
Em geral, estas alterações estruturais, favorecidas por relaxações em fase gasosa e pelo
grande número de átomos na superfície, levam uma otimização no rearranjo das cargas a
fim de maximizar a interação.

6.2.3 Mecanismo de interação

Um modelo bastante geral e simples que captura a física da adsorção de CO sobre
superfícies TM é baseado no modelo de Blyholder,(346, 347) o qual afirma que há uma
doação de elétrons a partir do estado HOMO do CO (5𝜎) para os estados 𝑑 do metal, e
a retrodoação de elétrons (back-donation) dos orbitais 𝑑 do metal para o estado LUMO
antiligante do CO (2𝜋*). Isso faz com que ocorra um aumento na força da interação
CO-metal e um enfraquecimento na ligação C-O. Da mesma forma que a adsorção de
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Figura 6.4 – Diferença entre o número de coordenação efetivo (ECN) entre TM clusters antes e depois do
processo de adsorção.
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CO, a interação de NO ocorre via modelo de Blyholder, no entanto, a presença de
um elétron adicional no orbital 2𝜋* de NO aumenta a sua complexidade, por exemplo,
levando à interação de NO possuir liberdade de se ligar em ângulo. De fato, existem
algumas evidências de que o comportamento da reatividade de TM clusters se assemelha
às superfícies macroscópicas.(10) Consequentemente, é razoável afirmar que o mecanismo
de interação do cluster com CO e NO possuem algumas semelhanças com o modelo de
Blyholder. Esse fato é fundamentado por características dos nossos resultados, tais como:
(𝑖) Nossa análise de Mulliken,(164, 348) (tabela E.2 no apêndice E) qual é usada para
investigar a carga de um determinado átomo em um complexo através da partição da
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função de onda em termos das funções de base, indica que CO e NO interagem com TM
clusters através da doação de carga a partir dos orbitais 𝑠 dos átomos de C e N, enquanto
seus respectivos orbitais 𝑝 antiligantes recebem carga. Em geral, o átomo O é o principal
receptor de carga (principalmente nos orbitais 𝑝 antiligantes), também devido à sua alta
eletronegatividade. (𝑖𝑖) No entanto, ao contrário do modelo de Blyholder para superfícies,
em geral, os orbitais 𝑝 dos TM clusters acomodam as cargas provenientes das moléculas,
enquanto que os orbitais 𝑠 e 𝑑 doam carga às moléculas. (𝑖𝑖𝑖) O preenchimento dos orbitais
𝑝 antiligantes de C, N e O resulta em um enfraquecimento na ligação das moléculas de CO
e NO, levando a um aumento nos comprimentos de ligação das moléculas quando estas
estão absorvidas. (𝑖𝑣) Para todos os casos, os comprimentos de ligação de NO adsorvido
são maiores do que CO adsorvido, o que está relacionado com o elétron adicional no
orbital antiligante de NO, consequentemente, a população antiligante de NO é aumentada
deixando a ligação molecular mais fraca e, consequentemente, maior. (𝑣) Os comprimentos
de ligação de CO e NO adsorvidos aumentam com o estado de carga, o que está relacionado
com a forte retrodoação de elétrons (back-donation) aumentando a população antiligante
(orbitais 𝑝) de CO e NO. Por sua vez, OH-TM forma uma ligação mais forte. Esta força de
ligação pode ser atribuída à transferência de carga do metal para o adsorbato. A análise
de Mulliken mostra que esta carga dos TM clusters vai, principalmente, para os orbitais 𝑝
do oxigênio.

O aumento na força da ligação em clusters binários em comparação com os clusters
unários pode ser atribuído à redução na sobreposição dos orbitais entre os átomos de
Pt, devido à presença de Cu. A distribuição dos estados 𝑑 é estreitada resultando um
aumento na densidade de estados próximo ao nível HOMO, por exemplo, para clusters
neutros, o centro de gravidade dos estados 𝑑 ocupados (Capítulo 5) é −2,47 𝑒𝑉 para Pt13
e −1,85 𝑒𝑉 para Pt7Cu6, ou seja, 25% mais próximo do nível HOMO. Em particular,
isso provoca um aumento na retrodoação de elétrons (back-donation) do metal para os
orbitais 𝑝 antiligantes de CO ou NO (ver tabela E.2 no apêndice E), fortalecendo a ligação
metal-CO(NO) e enfraquecendo a ligação intramolecular (N)C-O. Como a banda 𝑑 do
Cu bulk está localizada alguns 𝑒𝑉 abaixo da banda 𝑑 da Pt bulk, é razoável afirmar que
a ligação Pt-Cu apresenta menor sobreposição dos orbitais do que a ligação Pt-Pt. Este
mecanismo de interação é semelhante à adsorção de NO sobre superfícies bimetálicas
formadas por metais nobres e metais do grupo da Pt.(336, 337)

6.3 Discussão

Para todos os casos considerados, observou-se que a adsorção de CO ocorre sobre um
único átomo numa posição vertical, enquanto que as energias de adsorção diminuem quase
linearmente com a coordenação dos sítios de adsorção, características que se assemelham
com a adsorção sobre superfícies correspondentes. Em particular, o átomo de Pt é o



6.3. Discussão 137

Figura 6.5 – Diferença entre o a distância de ligação média (𝑑𝑎𝑣) entre TM clusters antes e depois do
processo de adsorção.
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local preferido para a adsorção de CO sobre clusters bimetálicos e, adicionalmente, nossos
resultados indicam que as energias de adsorção de CO sobre esses clusters aumentam
em comparação com os clusters unários de Cu e Pt. Este resultado apresenta a mesma
tendência para a adsorção de NO. De fato, há muitas semelhanças entre a adsorção de
CO e NO, com base no modelo de Blyholder, as diferenças principais estão relacionadas
com o elétron adicional no orbital antiligante de NO. Por exemplo, para todos os casos,
os comprimentos de ligação de NO adsorvido são maiores do que para CO adsorvido,
devido à maior população antiligante de NO, resultando uma ligação molecular mais fraca
e, consequentemente, maior. À partir da análise de Mulliken, observamos que CO e NO
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interagem com TM clusters através da doação de carga a partir dos orbitais 𝑠 dos átomos
de C e N, enquanto que os orbitais 𝑝 antiligantes do oxigênio são os principais receptores
de carga, levando a um enfraquecimento da ligação molecular de CO e NO, resultando um
aumento de seus comprimentos de ligação quando são absorvidos.

O fortalecimento da ligação entre clusters binários e CO ou NO depende fortemente da
concentração em torno do sítio de adsorção, a saber, o átomo de Pt. Para nossos clusters,
a concentração ideal que maximiza a energia de adsorção de CO e NO é de 3 átomos de
Cu e 2 átomos de Pt. Isso provoca uma redução na sobreposição entre os átomos de Pt,
devido à presença de Cu, levando a uma maior densidade de estados próximo ao HOMO,
causando um aumento na retrodoação de elétrons do cluster para os orbitais antiligantes
de CO e NO.

Este efeito age como se a coordenação efetiva dos átomos de Pt fosse reduzida quando
comparada com clusters unários de Pt. Ao contrário da interação de CO ou NO, as energias
de adsorção de OH sobre clusters unários de Pt e Cu são muito semelhantes tendendo
se manter constante para clusters binários. Isso ocorre principalmente devido ao caráter
das ligações OH-TM, ou seja, a transferência de carga a partir do metal para o orbital 𝑝
do átomo de oxigênio. Em particular, diminuindo o estado de carga diminui a força de
adsorção de CO e NO, uma vez que a retrodoação de elétrons (back-donation) é reduzida.
A força de adsorção de NO aumenta com o estado de carga para clusters unários de Pt13
e Cu13, enquanto que os comprimentos de ligação de equilíbrio de CO e NO adsorvidos
aumentam com o estado de carga devido ao aumento da população antiligante.
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Conclusões

É conhecido que as propriedades físico-químicas de TM clusters variam com a estrutura,
tamanho, estado de carga e composição, porém, o nosso entendimento ainda não é
satisfatório. Para responder várias perguntas existentes, neste projeto de doutorado,
através de cálculos DFT-PBE, avaliamos os efeitos de tamanho em TM clusters neutros
considerando a evolução das propriedades estruturais, energéticas e eletrônicas com o
número de átomos (2 a 15 átomos), para todos os metais de transição do bloco 𝑑 (30
elementos). Afim de abordarmos os efeitos de carga, ou seja, como apenas um elétron pode
interferir nas propriedades de TM clusters, consideramos um estudo modelo para apenas
dois elementos metálicos de transição, a saber, clusters de Cu𝑛 e Pt𝑛 (𝑛 = 2−14) nos estados
de carga catiônico, neutro e aniônico. Os efeitos da composição nas propriedades dos TM
clusters bimetálicos, foi abordado considerando clusters de Pt𝑛Cu𝑚−𝑛 com 𝑚 = 2,3, · · · ,14

e 𝑛 = 0,1, · · · ,𝑚, em que 𝑚 é o número total de átomos. Adicionalmente, afim de
entendermos os mecanismos da reatividade de clusters em função da carga e composição,
consideramos a adsorção de algumas espécies moleculares, CO, NO e OH, (que são
tecnologicamente relevantes) sobre TM clusters modelos de mesmo tamanho e somente
uma composição, ou seja, clusters de mais baixa energia obtidos para Cu13, Pt13 e Pt7Cu6.

Os resultados destes projetos estão detalhados nos capítulos 3, 4, 5 e 6, em que as
principais conclusões são baseadas nas estruturas de mais baixa energia, no entanto,
também foi considerado isômeros de maior energia (apêndices B, C, D e E) o que permite
uma comparação bem estabelecida com resultados experimentais. As principais conclusões
estão listadas abaixo:

𝑖. Os mecanismos de estabilização são baseados na natureza das ligações químicas,
onde a disponibilidade de elétrons 𝑑, bem como a hibridização 𝑠 − 𝑑 influenciam
fortemente as propriedades estruturais e energéticas e, portanto, as demais proprieda-
des eletrônicas. Encontramos uma tendência para a distância de ligação média (𝑑𝑎𝑣)
seguindo uma forma aproximadamente parabólica para TM clusters, que é baseada
no conceito de ocupação dos orbitais ligantes e antiligantes. Em geral, clusters
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formados por TM da parte extrema esquerda e extrema direita da tabela periódica,
além de pós-TM clusters, apresentam maiores valores de 𝑑𝑎𝑣 e ECN com energias de
ligação mais baixas, semelhantes às tendências para bulks de metais de transição.
Consequentemente, na metade da série TM, estruturas mais abertas são preferidas,
em que maior estabilidade é obtida quando há minimização da coordenação atômica.
Isso pode ser atribuído ao caráter direcional das ligações dos orbitais 𝑑 e 𝑠− 𝑑, que
estão mais disponíveis.

𝑖𝑖. Neste regime de tamanho, as propriedades eletrônicas são muito diferentes do que
na fase bulk, por exemplo, com exceção de clusters formados por elementos pós-TM,
todos os demais elementos possuem multiplicidade de spins finita para algum cluster
com determinado tamanho, ou seja, mesmo elementos que são paramagnéticos na
fase bulk possuem clusters magnéticos. Assim como esperado, um ordenamento
ferromagnético é obtido, principalmente, para Fe, Co e Ni. Adicionalmente, para
todos elementos TM, obtivemos valores finitos do momento de dipolo elétrico pelo
menos para algum cluster e nossos resultados indicam novos candidatos para uma
investigação experimental sobre momentos de dipolo elétrico permanentes, por
exemplo, uma forte indicação para clusters de Re, os quais podem constituir novos
tipos de materiais multiferróicos.

𝑖𝑖𝑖. Clusters de Mn, Fe e Co possuem maior coordenação atômica do que o esperado,
enquanto que clusters de V apresentam menor coordenação do que o esperado
de acordo com nossa análise de ECN. Para Mn, isso é atribuído à alta energia
atômica de promoção entre os orbitais de valência 𝑠 e 𝑑, evitando a formação de
ligação covalente, e, portanto, resultando fracas interações Mn-Mn favorecendo a
compactação geométrica como fator primário para minimização da energia total.
Para Fe e Co, estruturas compactas são formadas para minimizar a energia cinética
uma vez que o ordenamento ferromagnético minimiza a energia potencial eletrostática
devido à interação de troca com o custo de aumentar a energia cinética. Clusters de
V apresentam efeitos de dimerização (assim como o Cr) devido às fortes interações
𝑑− 𝑑; este efeito é particularmente importante para eliminar frustração magnética,
porém, leva à uma abrupta diminuição da coordenação atômica, uma vez que nossa
análise para o ECN é baseada num fator exponencial do peso da ligação.

𝑖𝑣. Alguns elementos 5𝑑, a saber, clusters de Pt e Au apresentam menor coordenação
atômica do que o esperado, por exemplo, a transição 2D-3D ocorre para um maior
número de átomos comparado com seus respectivos vizinhos de grupo. Por outro lado,
clusters de Hg preferem estruturas muito compactas diferindo dos seus homólogos
Zn e Cd. Essas características estruturais são consequência de efeitos relativísticos
diretos e indiretos.
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𝑣. Encontramos semelhanças para as assinaturas dos clusters mágicos em cada grupo,
isto é, com poucas exceções, o mesmo número mágico ocorre para todos os elementos
do mesmo grupo. Esta característica destaca a importância das propriedades do
átomo livre neste regime tamanho, como a ocupação eletrônica dos átomos e a energia
de promoção entre os orbitais de valência 𝑠 e 𝑑, que interferem diretamente nas
ligações químicas. Em geral, a ocorrência dos TM clusters mágicos também é uma
consequência do fechamento de camadas geométricas de uma dada estrutura simétrica
relacionada com uma sequência particular de crescimento (o que é, obviamente,
consequência direta das ligações químicas). Nossos resultados estão de acordo com a
literatura e com experimentos de espectroscopia de massa por tempo de vôo.

𝑣𝑖. As propriedades são, em geral, muito suscetíveis ao estado de carga; em particular, as
estruturas tendem a diminuir a coordenação atômica quando um elétron é adicionado
ao sistema, o que afeta fortemente a transição de configurações 2D para 3D. Em
particular, a maioria dos nossos clusters mágicos neutros, catiônicos e aniônicos são
acompanhados por picos de hibridização 𝑠− 𝑑 e momentos de dipolo elétrico nulos
(clusters neutros).De fato, a minimização do momento de dipolo elétrico se apresenta
como um importante mecanismo de estabilidade para TM clusters.

𝑣𝑖𝑖. Exceto para o dímero PtCu e para o cluster Pt13Cu1, obtivemos energia de excesso
negativa para todos os casos, e portanto, há uma forte evidência para a formação de
clusters Pt–Cu bimetálicos. Nossos resultados sugerem que a formação de estruturas
tipo caroço(Cu)-casca(Pt) se inicia já neste regime de tamanho; baseado na função
de distribuição radial, os átomos menores de Cu tendem a se localizarem mais
próximos do centro de gravidade dos clusters enquanto os átomos de Pt tendem a
permanecerem mais afastados. Este é um mecanismo de estabilidade para clusters
bimetálicos através da liberação da energia de tensão. Outras análises corroboram
com esta observação: a análise da ordem química indica claramente a existência de
ligações Pt–Pt e Cu–Cu nas configurações de mais baixa energia, o que também é
válido para as composições intermédias. O valor mais negativo da ordem química (𝜎)
varia de −0,33 (5 átomos) para −0,11 (13 átomos), longe da distribuição homogênea
ideal (𝜎 = −1), indicando também que, em geral, estes valores diminuem (em
magnitude) com o tamanho do cluster. A análise do número de ligações Cu–Cu,
Pt–Cu e Pt–Pt mostra que para as composições em torno de 50%−50%, o número
de ligações Cu–Cu é maior do que Pt–Pt, ou seja, átomos de Cu tendem a se agregar
mais do que os átomos de Pt, que preferem se localizar separados uns dos outros e
mais afastados do centro de gravidade, proporcionando liberação de tensão através
das relaxações na fase gasosa. De fato, a tendência para diminuir o número de
ligações Pt–Pt, aumentando o número de ligações Cu–Cu e Pt–Cu é um mecanismo
para estabilizar os clusters binários de PtCu, embora a ligação Pt–Pt seja mais forte.
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𝑣𝑖𝑖𝑖. Apesar de pequenos desvios devido aos efeitos de confinamento quântico, os com-
primentos de ligação médios, d𝑎𝑣, de todos os clusters de PtCu aumentam quase
linearmente em função do número de átomos de Pt, o que é esperado devido ao
grande raio atômico dos átomos de Pt. Um comportamento semelhante à lei de
Vegard(326) para ligas na fase bulk.

𝑖𝑥. Em geral, a formação de clusters bimetálicos não altera significantemente as proprie-
dades eletrônicas dos clusters unários, como o momento magnético e HOMO-LUMO
gap. Enquanto que maiores valores para HOMO-LUMO gap são obtidos para clusters
com poucos átomos de Pt, maiores valores para o momento magnético de spín são
obtidos para clusters com maior concentração de átomos de Pt enquanto que o
momento magnético total dos clusters ricos em Cu oscilam entre 0 e 1 𝜇𝐵.

𝑥. O centro de gravidade dos estados 𝑑 ocupados, 𝐶𝑑
𝑔 , se aproxima quase linearmente

do estado HOMO na medida em que átomos de Pt são trocados por átomos de Cu,
partindo de um cluster unário de Pt. Esse resultado, baseado no modelo da banda 𝑑
de Hammer e Nørskov,(306) pode ser útil para a descrição da força de adsorção de
adsorbatos sobre TM clusters. Por este modelo, à medida que 𝐶𝑑

𝑔 se aproxima da
energia de Fermi, os adsorbatos se ligam mais fortemente à uma superfície TM.

𝑥𝑖. De fato, o átomo de Pt é o sítio preferido para a adsorção de CO e NO sobre clusters
bimetálicos e, adicionalmente, nossos resultados indicam que as energias de adsorção
de CO e NO sobre esses clusters aumentam em comparação com os clusters unários
de Cu e Pt. A concentração ideal que maximiza o fortalecimento da adsorção de
CO e NO é de 3 átomos de Cu e 2 átomos de Pt. Isso provoca uma redução na
sobreposição entre os átomos de Pt, devido à presença de Cu, levando a uma maior
densidade de estados próximo ao HOMO, causando um aumento na retrodoação de
elétrons (back-donation) do cluster para os orbitais antiligantes de CO e NO.

𝑥𝑖𝑖. À partir da análise de Mulliken, observamos que CO e NO interagem com TM
clusters através da doação de carga a partir dos orbitais 𝑠 dos átomos de C e N,
enquanto que os orbitais 𝑝 antiligantes do oxigênio são os principais receptores da
carga de volta, levando a um enfraquecimento da ligação molecular de CO e NO, o
que resulta um aumento de seus comprimentos de ligação de equilíbrio quando estão
absorvidos. Diferentemente do modelo de Blyholder para superfícies, observamos
que os TM clusters receptam carga nos orbitais 𝑝.

𝑥𝑖𝑖𝑖. Diminuindo o estado de carga diminui a força de adsorção de CO e NO, uma vez
que a retrodoação de elétrons (back-donation) é reduzida. Com o aumento do estado
de carga, aumenta os comprimentos de ligação de equilíbrio de CO e NO adsorvidos
devido ao aumento da população antiligante.
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𝑥𝑖𝑣. Ao contrário da interação de CO ou NO, as energias de adsorção de OH sobre
clusters unários de Pt e Cu são muito semelhantes, tendendo se manter constante
para clusters bimetálicos. A forte ligação OH-TM ocorre via transferência de carga
a partir do metal para o orbital 𝑝 do átomo de oxigênio.

Em suma, estudamos algumas propriedades de clusters em fase gasosa à temperatura
zero usando cálculos da teoria do funcional da densidade. Em geral, dada a extensa
comparação com a literatura e dados experimentais, podemos afirmar que esses resultados
apresentam boa concordância, principalmente para as tendências estruturais e estabilidade.
Posteriormente, o entendimento dessas propriedades pode ser estendido para dar suporte
à investigação de sistemas mais complexos e realistas, como reações químicas de algumas
moléculas sobre clusters suportados e a consideração dos efeitos entrópicos inerentes; assim
como a consideração de cálculos além-DFT, onde o conjunto de estruturas gerado neste
trabalho tem importância vital.
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Apêndice A

Testes de convergência para os cálculos
DFT-PBE

Em sistemas bulk metálicos as bandas interceptam a energia de Fermi levando a
descontinuidades na ocupação eletrônica. Consequentemente, em cálculos periódicos
usando o método de pontos 𝑘 especiais, é necessário um maior número de pontos 𝑘 na
zona de Brillouin irredutível para integração, o que leva a uma convergência mais lenta
para a densidade eletrônica e energia total. Esta dificuldade pode ser removida usando
uma suavização artificial para a superfície de Fermi, substituindo a função degrau da
ocupação por uma função de distribuição similar à de Fermi-Dirac em uma temperatura
finita,(349) por exemplo, função de distribuição de Methfelsson-Paxton(350) ou função
gaussiana proposta por Ho et al.(351) No caso de cálculos não-periódicos para TM clusters
com densidade de estados discretizada, dificuldades similares para a convergência são
encontradas devido ao grande número de estados próximos ao HOMO, ou seja, a ocupação
de autoestados degenerados ou quase degenerados próximos ao HOMO pode oscilar durante
o ciclo auto consistente. Consequentemente, nossos cálculos foram feitos usando uma
função de distribuição gaussiana para suavização dos orbitais de fronteira através da
inclusão de uma temperatura eletrônica fictícia, similar à dependência da distribuição de
Fermi com a temperatura

𝑓𝑖𝜎 =
1

2

(︂
1 − 𝑒𝑟𝑓

[︂
𝜖𝑖𝜎 − 𝜇

𝑤

]︂)︂
, (A.1)

onde 𝜇 é a energia de Fermi, 𝜖𝑖𝜎 é a energia de cada orbital 𝑖𝜎 e 𝑤 controla a largura da
função gaussiana. Há um compromisso para a escolha dos valores de 𝑤, balanceado entre
a convergência efetiva dos cálculos (𝑤 grande) e a menor distorção possível da SEP (𝑤
pequeno) para não mudar as sutis propriedades físicas dos TM clusters. Como mostrado
na Fig. A.1, um valor ótimo para nossos cálculos é 𝑤 = 0.001, o que garante melhor
convergência para os cálculos uma vez que a ocupação não varia de forma abrupta, e
devido às pequenas separações energéticas entre os níveis próximos ao HOMO, o uso de
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baixos valores de 𝑤 se faz indispensável para a descrição dos momentos magnéticos de
spin.

Figura A.1 – Energia total e momento magnético total de spín para cinco diferentes configurações (A, B,
C, D, e E) de Pt13 em função do parâmetro de suavização gaussiano dos orbitais de
fronteira, usados em cálculos DFT-PBE com o código FHI-aims.
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Fonte: Elaborado pelo autor

A utilização de funções de base Tight Tier 2 (de acordo com a terminologia do código
FHI-aims) garante convergência com um nível de precisão da ordem de 𝑚𝑒𝑉 e um razoável
tratamento spin-polarizado em comparação com os resultados usando funções de base
Light Tier 1, ou seja, critérios de convergência mais rigorosos não mudam a ordem
energética dos isômeros mais estáveis (figura A.2), porém, garantem valores inteiros para
a multiplicidade de spins para clusters com 13 átomos assim como mostrado na figura A.3.
As análises para outros tamanhos e elementos (não mostradas) mostram que esta é uma
característica geral para os cálculos DFT-PBE com o FHI-aims, de TM clusters no regime
de tamanho abordado nesta tese.
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Figura A.2 – Energia total relativa, a partir de cálculos DFT-PBE com o código FHI-aims, para
diferentes configurações de Pt13 usando funções de base Light Tier 1 (indicados por bolas
pretas) e Tight Tier 2 (indicados por quadrados vermelhos), usando a terminologia do
código FHI-aims.
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Fonte: Elaborado pelo autor

Figura A.3 – Momento magnético total de spin, a partir de cálculos DFT-PBE com o código FHI-aims,
para diferentes configurações de Pt13 usando funções de base Light Tier 1 (indicados por
bolas pretas) e Tight Tier 2 (indicados por quadrados vermelhos), usando a terminologia do
código FHI-aims.
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Apêndice B

Clusters de metais de transição

Neste apêndice estão incluídos os gráficos referentes ao Capítulo 3, que complementam
e suplementam os dados apresentados. No Capítulo 3 são apresentados somente alguns
gráficos relacionados aos clusters de menor energia, porém, não inclui análises para isômeros
de maior energia. Este tipo de análise é importante na área de clusters porque efeitos
entrópicos e dinâmicos podem alterar o ordenamento energético (hierarquia) das estruturas,
e consequentemente, esta análise permite melhor correlação com resultados experimentais.

Figura B.1 – Energia de ligação para cada TM cluster de menor energia, discriminado por cada TM
grupo, em função do número de átomos.
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Figura B.2 – Média amostrada sobre todas as estruturas (2 a 15 átomos) de mais baixa energia de cada
elemento, para o número de coordenação efetiva (ECN), distância média de ligação (𝑑𝑎𝑣), e
energia de ligação por átomo.
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Fonte: Elaborado pelo autor

Figura B.3 – HOMO-LUMO gap, HOMO-LUMO, para cada TM cluster de menor energia, discriminado
por cada TM grupo, em função do número de átomos.
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Figura B.4 – Momento magnético total de spín, para cada TM cluster de menor energia, discriminado
por cada TM grupo, em função do número de átomos.
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Figura B.5 – Energia de ligação, do Sc (3𝑑) ao Re (5𝑑), para cada TM cluster de menor energia,
indicados pela linha vermelha, em função do número de átomos. Os quadrados pretos vazios
indicam os isômeros de mais alta energia para cada elemento e cada tamanho.
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Figura B.6 – Energia de ligação, do Fe (3𝑑) ao Hg (5𝑑), para cada TM cluster de menor energia,
indicados pela linha vermelha, em função do número de átomos. Os quadrados pretos vazios
indicam os isômeros de mais alta energia para cada elemento e cada tamanho.
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Fonte: Elaborado pelo autor

Figura B.7 – Distância de ligação média, 𝑑𝑎𝑣, do Sc (3𝑑) ao Re (5𝑑), para cada TM cluster de menor
energia, indicados pela linha vermelha, em função do número de átomos. Os quadrados
pretos vazios indicam os isômeros de mais alta energia para cada elemento e cada tamanho.
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Figura B.8 – Distância de ligação média, 𝑑𝑎𝑣, do Fe (3𝑑) ao Hg (5𝑑), para cada TM cluster de menor
energia, indicados pela linha vermelha, em função do número de átomos. Os quadrados
pretos vazios indicam os isômeros de mais alta energia para cada elemento e cada tamanho.

2.4

3.2

4.0

4.8

d av
 (

Å
)

Ru

Fe

Os Ir Pt Au Hg

Cd

ZnCu

Ag

Ni

Pd

Co

Rh

Isômeros de maior energia

Estruturas de menor energia

2.4

3.2

4.0

4.8

d av
 (

Å
)

2 4 6 8 10 12 14
Número de átomos

2.4

3.2

4.0

4.8

d av
 (

Å
)

2 4 6 8 10 12 14
Número de átomos

2 4 6 8 10 12 14
Número de átomos

2 4 6 8 10 12 14
Número de átomos

2 4 6 8 10 12 14
Número de átomos

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura B.9 – Número de coordenação efetiva, ECN, do Sc (3𝑑) ao Re (5𝑑), para cada TM cluster de
menor energia, indicados pela linha vermelha, em função do número de átomos. Os
quadrados pretos vazios indicam os isômeros de mais alta energia para cada elemento e cada
tamanho.
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Figura B.10 – Número de coordenação efetiva, ECN, do Fe (3𝑑) ao Hg (5𝑑), para cada TM cluster de
menor energia, indicados pela linha vermelha, em função do número de átomos. Os
quadrados pretos vazios indicam os isômeros de mais alta energia para cada elemento e
cada tamanho.
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Figura B.11 – HOMO-LUMO gap, do Sc (3𝑑) ao Re (5𝑑), para cada TM cluster de menor energia,
indicados pela linha vermelha, em função do número de átomos. Os quadrados pretos
vazios indicam os isômeros de mais alta energia para cada elemento e cada tamanho.
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Figura B.12 – HOMO-LUMO gap, do Fe (3𝑑) à Pt (5𝑑), para cada TM cluster de menor energia,
indicados pela linha vermelha, em função do número de átomos. Os quadrados pretos
vazios indicam os isômeros de mais alta energia para cada elemento e cada tamanho.
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Figura B.13 – HOMO-LUMO gap, do Cu (3𝑑) ao Hg (5𝑑), para cada TM cluster de menor energia,
indicados pela linha vermelha, em função do número de átomos. Os quadrados pretos
vazios indicam os isômeros de mais alta energia para cada elemento e cada tamanho.
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Figura B.14 – Momento magnético total de spín, 𝑚𝑇 , do Sc (3𝑑) ao Re (5𝑑), para cada TM cluster de
menor energia, indicados pela linha vermelha, em função do número de átomos. Os
quadrados pretos vazios indicam os isômeros de mais alta energia para cada elemento e
cada tamanho.
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Fonte: Elaborado pelo autor

Figura B.15 – Momento magnético total de spín, 𝑚𝑇 , do Fe (3𝑑) ao Hg (5𝑑), para cada TM cluster de
menor energia, indicados pela linha vermelha, em função do número de átomos. Os
quadrados pretos vazios indicam os isômeros de mais alta energia para cada elemento e
cada tamanho.
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Apêndice C

Efeitos de carga em clusters de metais
de transição

Neste apêndice estão incluídos gráficos suplementares referentes ao Capítulo 4, por
exemplo, algumas análises para isômeros de maior energia para cada estado de carga
(catiônico, neutro, e aniônico).

Figura C.1 – Energia relativa à configuração de menor energia (0.0 𝑒𝑉 ) em função do número de
diferentes configurações para os clusters neutros Cu𝑛 e Pt𝑛, 𝑛 = 3− 14 átomos.
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Figura C.2 – Momento de dipolo, índice hibridização 𝑠− 𝑑, e "largura de banda"dos estados 𝑑 ocupados
para todas as configurações de clusters de Cu𝑛 e Pt𝑛 (estruturas de mínimos globais
putativos e isômeros de maior energia) nos estados de carga catiônico, neutro, e aniônico,
em funço do número de átomos nos clusters, 𝑛. A linha vermelha indica os resultados para
as estruturas de mais baixa energia, enquanto os símbolos vazios indicam os resultados para
os isômeros de maior energia.
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Figura C.3 – Momento magnético total de spín, HOMO-LUMO gap, e centro de gravidade dos estados 𝑑
ocupados para todas as configurações de clusters de Cu𝑛 e Pt𝑛 (estruturas de mínimos
globais putativos e isômeros de maior energia) nos estados de carga catiônico, neutro, e
aniônico, em funço do número de átomos nos clusters, 𝑛. A linha vermelha indica os
resultados para as estruturas de mais baixa energia, enquanto os símbolos vazios indicam os
resultados para os isômeros de maior energia.
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Figura C.4 – Distância de ligação média, 𝑑𝑎𝑣, Número de coordenação efetivo, ECN, e raio do cluster,
Raio, para todas as configurações de clusters de Cu𝑛 e Pt𝑛 (estruturas de mínimos globais
putativos e isômeros de maior energia) nos estados de carga catiônico, neutro, e aniônico,
em funço do número de átomos nos clusters, 𝑛. A linha vermelha indica os resultados para
as estruturas de mais baixa energia, enquanto os símbolos vazios indicam os resultados para
os isômeros de maior energia.
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Apêndice D

Efeitos da composição sobre as
propriedades de (PtCu)𝑛 clusters

Neste apêndice estão incluídos os gráficos que suplementam os dados apresentados
no Capítulo 5, por exemplo, algumas análises para isômeros de maior energia para cada
tamanho e composição dos clusters Pt𝑛Cu𝑚−𝑛 (𝑚 = 2, 3, · · · , 14 e 𝑛 = 0, 1, · · · ,𝑚), onde
𝑚 é o número total de átomos no cluster bimetálico.
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Figura D.1 – Configurações DFT-PBE dos mínimos globais putativos e dos primeiros isômeros de mais
alta energia não-degenerados dos clusters de Cu𝑛 e Pt𝑛 (𝑛 = 2− 14) no estado neutro. O
número abaixo de cada estrutura, em meV/atom, indica a energia total relativa com
respeito à configuração de mais baixa energia (LOW) (Δ𝐸tot = 𝐸𝑖

tot − 𝐸𝐿𝑂𝑊
tot )
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Figura D.2 – Distância de ligação média, 𝑑𝑎𝑣, para todas as configurações dos clusters bimetálicos
Pt𝑛Cu𝑚−𝑛 (𝑚 = 2− 14, com 𝑛 = 0, . . . ,𝑚). A linha vermelha indica os resultados para as
configurações de mais baixa energia (LOW) usando funções de base Tight Tier2, a linha
azul indica os resultados para as configurações de mais baixa energia usando funções de
base Light Tier1 e os símbolos pretos vazios indicam os resultados para os isômeros de
maior energia para cada tamanho e composição.

0 1 2
PtnCu2-n

2.25

2.40

2.55

2.70

d av
 (

Å
)

Isômeros de maior energia

Config. LOW (Light tier1)

Config. LOW (Tight tier 2)

0 1 2 3
PtnCu3-n

0 2 4
PtnCu4-n

0 2 4
PtnCu5-n

2.25

2.40

2.55

2.70

d av
 (

Å
)

0 2 4 6
PtnCu6-n

0 2 4 6
PtnCu7-n

0 2 4 6 8
PtnCu8-n

0 3 6 9
PtnCu9-n

0 3 6 9
PtnCu10-n

2.25

2.40

2.55

2.70

d av
 (

Å
)

0 4 8 12
PtnCu11-n

0 4 8 12
PtnCu12-n

0 4 8 12
PtnCu13-n

0 4 8 12
PtnCu14-n

Fonte: CHAVES et al.(99)



192 Apêndice D. Efeitos da composição sobre as propriedades de (PtCu)𝑛 clusters

Figura D.3 – Número de coordenação médio, ECN, para todas as configurações dos clusters bimetálicos
Pt𝑛Cu𝑚−𝑛 (𝑚 = 2− 14, com 𝑛 = 0, . . . ,𝑚). A linha vermelha indica os resultados para as
configurações de mais baixa energia (LOW) usando funções de base Tight Tier2, a linha
azul indica os resultados para as configurações de mais baixa energia usando funções de
base Light Tier1 e os símbolos pretos vazios indicam os resultados para os isômeros de
maior energia para cada tamanho e composição.
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Figura D.4 – HOMO-LUMO gap para todas as configurações dos clusters bimetálicos Pt𝑛Cu𝑚−𝑛

(𝑚 = 2− 14, com 𝑛 = 0, . . . ,𝑚). A linha vermelha indica os resultados para as
configurações de mais baixa energia (LOW) usando funções de base Tight Tier2, a linha
azul indica os resultados para as configurações de mais baixa energia usando funções de
base Light Tier1 e os símbolos pretos vazios indicam os resultados para os isômeros de
maior energia para cada tamanho e composição.
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Figura D.5 – Momento magnético total de spín para todas as configurações dos clusters bimetálicos
Pt𝑛Cu𝑚−𝑛 (𝑚 = 2− 14, com 𝑛 = 0, . . . ,𝑚). A linha vermelha indica os resultados para as
configurações de mais baixa energia (LOW) usando funções de base Tight Tier2, a linha
azul indica os resultados para as configurações de mais baixa energia usando funções de
base Light Tier1 e os símbolos pretos vazios indicam os resultados para os isômeros de
maior energia para cada tamanho e composição.
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Figura D.6 – Parâmetro de ordem química, 𝜎, para todas as configurações dos clusters bimetálicos
Pt𝑛Cu𝑚−𝑛 (𝑚 = 2− 14, com 𝑛 = 0, . . . ,𝑚). A linha vermelha indica os resultados para as
configurações de mais baixa energia (LOW) usando funções de base Tight Tier2, a linha
azul indica os resultados para as configurações de mais baixa energia usando funções de
base Light Tier1 e os símbolos pretos vazios indicam os resultados para os isômeros de
maior energia para cada tamanho e composição.
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Figura D.7 – Número de ligações químicas homo- e hetero-atômicas para todas as configurações de mais
baixa energia dos clusters bimetálicos Pt𝑛Cu𝑚−𝑛 (𝑚 = 2− 14, com 𝑛 = 0, . . . ,𝑚).
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Figura D.8 – Número de ligações Cu-Cu para todas as configurações de mais baixa energia dos clusters
bimetálicos Pt𝑛Cu𝑚−𝑛 (𝑚 = 2− 14, com 𝑛 = 0, . . . ,𝑚). A linha azul indica os resultados
para as configurações de mais baixa energia usando funções de base Tight Tier2, enquanto
os quadrados pretos indicam os isômeros de maior energia para cada tamanho e composição.
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Figura D.9 – Número de ligações Pt-Pt para todas as configurações de mais baixa energia dos clusters
bimetálicos Pt𝑛Cu𝑚−𝑛 (𝑚 = 2− 14, com 𝑛 = 0, . . . ,𝑚). A linha azul indica os resultados
para as configurações de mais baixa energia usando funções de base Tight Tier2, enquanto
os quadrados pretos indicam os isômeros de maior energia para cada tamanho e composição.
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Figura D.10 – Número de ligações Pt-Cu para todas as configurações de mais baixa energia dos clusters
bimetálicos Pt𝑛Cu𝑚−𝑛 (𝑚 = 2− 14, com 𝑛 = 0, . . . ,𝑚). A linha azul indica os resultados
para as configurações de mais baixa energia usando funções de base Tight Tier2, enquanto
os quadrados pretos indicam os isômeros de maior energia para cada tamanho e
composição.
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Figura D.11 – Largura da banda 𝑑 em função do número de átomos de Pt para clusters de bimetálicos
Pt𝑛Cu𝑛−𝑚 (onde 𝑚 = 2,3, · · · ,14 e 𝑛 = 0,1, · · · ,𝑚) de menor energia.
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Fonte: Elaborado pelo autor

Figura D.12 – Comparação entre curvas de energia de excesso obtidas de cálculos DFT-PBE e
DFT-HSE06 (funcional híbrido) para as estruturas de mais baixa energia dos clusters
bimetálicos Pt𝑛Cu𝑚−𝑛 (𝑚 = 2− 14, com 𝑛 = 0, . . . ,𝑚).
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Figura D.13 – Comparação entre curvas de HOMO-LUMO gap obtidas de cálculos DFT-PBE e
DFT-HSE06 (funcional híbrido) para as estruturas de mais baixa energia dos clusters
bimetálicos Pt𝑛Cu𝑚−𝑛 (𝑚 = 2− 14, com 𝑛 = 0, . . . ,𝑚).
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Apêndice E

Adsorção de moléculas diatômicas
sobre TM clusters unários e binários

Neste apêndice estão incluídos os gráficos e tabelas que suplementam os dados apre-
sentados no Capítulo 6. Os gráficos estão relacionados com a análise dos parâmetros
geométricos do processo de adsorção, enquanto que as tabelas mostram os resultados sobre
a energia de adsorção e a análise de Mulliken.

Tabela E.1 – Energia de adsorção de CO, NO, e OH sobre Cu13, Pt7Cu6, e Pt13 clusters nos estados de
carga catiônico (+), neutro (0), e aniônico (−). Para cada sistema, um grande número de
configurações foram calculadas para os sítios de adsorção com coordenação 1-fold, 2-fold,
3-fold, e 4-fold. Nesta tabela, é reportado somente a energia de adsorção (em 𝑒𝑉 ) para as
configurações de mais baixa energia para cada sítio de adsorção. Os símbolos (∇) indicam
todas as configurações instáveis, ou seja, moléculas adsorvidas inicialmente sobre sítios de
adsorção particulares que migraram para outros sítios ao longo da otimização da geometria.

Sítio de Cu13 Pt7Cu6 Pt13
adsorção + 0 − + 0 − + 0 −

CO 1-fold −1.37 −1.23 −1.33 −2.65 −2.65 −2.72 −2.48 −2.46 −2.41
2-fold −1.00 −1.04 −1.17 −2.17 −2.10 −2.22 −1.96 −2.02 −2.17
3-fold −0.96 −0.55 −1.20 −1.81 −1.81 −1.91 −1.44 −1.24 −1.70
4-fold −0.74 −0.74 −0.69 ∇ −1.30 ∇ ∇ ∇ ∇

NO 1-fold −1.26 −1.25 −1.42 −2.92 −2.87 −2.90 −2.44 −2.42 −2.47
2-fold −1.28 −1.38 −1.56 −2.29 −2.24 −2.34 −2.49 −2.68 −2.69
3-fold −1.14 −1.44 −1.43 −2.21 −2.22 −2.23 −1.66 −1.71 −0.95
4-fold −0.89 −1.06 −1.00 ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇

OH 1-fold −2.72 −3.34 −3.41 −3.50 −3.59 −3.70 −3.16 −3.23 −3.37
2-fold −3.42 −3.70 −3.55 −3.66 −3.69 −3.69 −3.73 −3.60 −3.49
3-fold ∇ ∇ ∇ −3.67 −3.39 ∇ ∇ ∇ ∇
4-fold ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura E.1 – Distâncias molécula-cluster (𝑑𝑀𝑂−𝑇𝑀 ) em função da coordenação dos sítios de adsorção
para o processo de adsorção entre as moléculas diatômicas (CO, NO e OH) e os clusters
Cu13, Pt13 e Pt7Cu6, nos estados de carga catiônico, neutro e aniônico. Os respectivos
símbolos interligados indicam as estruturas de mais baixa energia, enquanto que os símbolos
sem interligação indicam as configurações de maior energia.
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Figura E.2 – Comprimentos de ligação de equilíbrio das moléculas adsorvidas (𝑑𝑀𝑂
0 ) em função da

coordenação dos sítios de adsorção para o processo de adsorção entre as moléculas
diatômicas (CO, NO e OH) e os clusters Cu13, Pt13 e Pt7Cu6, nos estados de carga
catiônico, neutro e aniônico. Os respectivos símbolos interligados indicam as estruturas de
mais baixa energia, enquanto que os símbolos sem interligação indicam as configurações de
maior energia.
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Figura E.3 – Figura indicando as configurações mais estáveis (A1) e (A2) para os processos de adsorção
de moléculas diatômicas de CO e NO, respectivamente, sobre o cluster bimetálico Pt7Cu6

0,
e as respectivas configurações menos estáveis, onde o número embaixo de cada configuração
indica a energia de adsorção em 𝑒𝑉 .
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Tabela E.2 – Análise de Mulliken do processo de adsorção de CO, NO, e OH sobre Cu13, Pt7Cu6, e Pt13
clusters nos estados de carga catiônico (+), neutro (0), e aniônico (−). Δq é a variação de
carga sobre cada átomo correspondente, onde Δq > 0 significa perda de carga enquanto Δq
< 0 corresponde a ganho. Δq(M) (onde M = C, N, H e O) é a variação de carga total do
átomo M, enquanto Δq(M)𝑠 e Δq(M)𝑝 indicam a variação de carga dos orbitais 𝑠 e 𝑝 do
correspondente átomo M. Δq(TM) corresponde à variação de carga total do TM cluster.

Cu13 Pt7Cu6 Pt13
+ 0 − + 0 − + 0 −

CO ∆q(C) 0.30 0.28 0.24 0.22 0.17 0.11 0.25 0.21 0.14
∆q(O) −0.08 −0.15 −0.20 −0.11 −0.17 −0.23 −0.11 −0.17 −0.22
∆q(C)𝑠 0.64 0.62 0.61 0.70 0.67 0.63 0.71 0.68 0.62
∆q(C)𝑝 −0.18 −0.17 −0.20 −0.27 −0.29 −0.31 −0.26 −0.27 −0.28
∆q(O)𝑠 0.27 0.28 0.29 0.27 0.28 0.28 0.27 0.28 0.28
∆q(O)𝑝 −0.29 −0.36 −0.42 −0.32 −0.39 −0.46 −0.33 −0.39 −0.45
∆q𝑇𝑀 −0.22 −0.13 −0.03 −0.11 0.00 0.12 −0.13 −0.04 0.08

NO ∆q(N) −0.05 −0.13 −0.08 0.21 0.17 0.12 0.10 0.07 0.05
∆q(O) −0.02 −0.12 −0.19 −0.01 −0.07 −0.14 −0.08 −0.15 −0.21
∆q(N)𝑠 0.43 0.45 0.45 0.54 0.53 0.51 0.50 0.50 0.49
∆q(N)𝑝 −0.30 −0.37 −0.36 −0.14 −0.18 −0.21 −0.18 −0.20 −0.22
∆q(O)𝑠 0.24 0.25 0.25 0.24 0.24 0.25 0.24 0.24 0.25
∆q(O)𝑝 −0.17 −0.28 −0.34 −0.17 −0.24 −0.31 −0.23 −0.31 −0.37
∆q𝑇𝑀 0.06 0.25 0.26 −0.21 −0.10 0.02 −0.01 0.08 0.16

OH ∆q(H) 0.22 0.19 0.17 0.23 0.18 0.15 0.21 0.18 0.15
∆q(O) −0.33 −0.37 −0.39 −0.32 −0.31 −0.39 −0.29 −0.31 −0.33
∆q(H)𝑠 0.35 0.34 0.32 0.35 0.33 0.32 0.34 0.33 0.31
∆q(H)𝑝 −0.12 −0.12 −0.13 −0.10 −0.13 −0.15 −0.11 −0.12 −0.13
∆q(O)𝑠 0.23 0.22 0.21 0.26 0.22 0.24 0.22 0.22 0.21
∆q(O)𝑝 −0.52 −0.56 −0.57 −0.52 −0.48 −0.59 −0.46 −0.47 −0.49
∆q𝑇𝑀 0.11 0.18 0.22 0.10 0.13 0.23 0.08 0.13 0.17

Fonte: Elaborado pelo autor
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