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Estudo ab initi,o de fulerenos menores e Coo e seus
ãerivados para aplicações em eletrônica molecular

Resumo

O objetivo desta dissertação é estudar os efeitos estruturais e eletrônicos em fulerenos

menores e C6¡ causados pela dopagem substitucional com boro e nitrogênio para

aplicações em eletrônica molecula¡. Estudamos as propriedades eletrônicas e estru-

turais de possíveis retificadores moleculares formados por pares de fulerenos menores

dopados com boro e nitrogênio. A molécula C@C¡'N foi estudada e suas pro-

priedades estruturais e eletrônicas comparadas com as do endofulereno N@Coo.

No estudo da dopagem dos fulerenos utilizamos o método semiempírico Para-

metric Method 3 (PM3). Fbram calculadas as geometria^s de equilíbrio e os calores

de formação, que serviram para investigar a estabilidade relativa dessa^s moléculas.

Para cada dopante identificamos os sítios de substituição que mais favorecem à esta-

bilidade termodinâmica das moléculas. Dentre todos os fulerenos menores estudados

os isômeros do C¡o atingiram a maior estabilidade quando comparados com o Go.
Com os pares de moléculas mais estáveis obtidas no trabalho anterior, monta-

mos os retificadores em uma estrutura do tipo D-ponte-A, onde D e A representam

doador e aceitador de elétrons. Para as moléculas isoladas, calculamos as estruturas

eletrônicas através da Teoria do F\rncional da Densidade (DFT) com o funcional

BLYP e a base 6-31G*. No caso dos pares usalnos o método DFT com o fun-

cional BSLYP e a base 3-21G* para obter as geometrias de equilíbrio e as estruturas

eletrônicas. Aplicando um ca¡npo elétrico sobre as moléculas, investigamos a facili-

dade de transferência de cargas entre fulerenos. Concluímos que fulerenos menoles

possuem um grande potencial para construção de um diodo molecula¡.

As propriedades da molécula hipotética C@C5e¡f foram comparadas com as bem

conhecidas Coo, C¡s¡f e .nú@C6q. A energia de ligação por átomo da molécula é com-

parável às energias de ligação dos outros fulerenos, em particular do seu isômero

I[@Ceo. Devido à tendência dos azafulerenos em formar dímeros, verificamos a esta-

bilidade da molécula (C@Gg¡{)z euando comparada com o dímero (¡f@Coo)r. Tanto

as geometrias quanto as estruturas eletrônicas foram calculados via DFT, BSLYP/6-

31G*. Concluímos deste estudo que a molécula C@Ge¡/ é estável energeticamente,

como também a interessante possibilidade do uso do dímero (C@Csr¡\I)2 corro üIn

bit quântico.



Ab initio study of small fullerenes and C6s and its
derivatives for applications in molecular electronics

Abstract

The present dissertation is devoted to the study of the efiects on small fullerenes
and C6o caused by the substitutional doping of boron and nitrogen for applications
in molecular electronics. Electronic and structural properties of molecular rectifiers
formed by small fullerenes doped with boron and nitrogen have been studied. The
molecule C@C5e¡[ has been investigated and its structural and electronic properties
compared with those of the endofullerene .ò/@C6¡.

To study the doping of the fullerenes we used the semiempirical method Para-
metric Method 3 (PM3). Ground state conformations and heats of formation were
obtained and used to investigate the relative molecular stability. We indentified
the most favorable molecular substitution sites for the thermodynamic stability of
each dopant. Among all small fullerenes investigated, the isomers of C56reached the
Iargest stability when compared with C6s.

Molecular rectifiers with a structure of the type D-bridge-A, where D and A
indicate electron donor and acceptor, respectivel¡ were built with the most stable
pairs found in the previous part of. The Density F\rnctional Theory (DFT) with the
functional BLYP and the base 6-31G+ was used to calculate the electronic struc-
tures of the isolated molecules. Geometry optimizations and electronic structures
of the pairs, were carried by DFT, BSLYP/5-21G*, method. The asymmetry of the
charge transfer \r¡as assessed through the application of an external electric field,
We concluded that small ftrllerenes are promising candidates for the construction of
molecular rectifiers.

The properties of the hypothetical molecule C@C5e,l/ were compared with those
well known C6s, CssN e .|/@Coo molecules. The binding energy of this molecule is
comparable with that of the other fullerenes, in particular with that of its isomer
Iü@Coo. Due to the tendency of the azafullerene in forming dimers, the stability
of the dimer (C@Ge¡/)2 was investigated. The molecular conformations and the
electronic structures were obtained by the DFT, BSLYP/6-31G*, method. We con-
cluded that (C@CunlV), molecule should be as stable as the azafullerene dimer. Our
results point to the interesting possibility of using this system as a quantum bit.
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Capítulo 1

Introdução

Nanociência é o estudo de objetos e dispositivos em escala nanométrica (10-em).

Esta é uma ciência interdisciplinar, envolvendo os métodos da física do estado sólido

e da físico-química de átomos, moléculas e biomoléculas [1]. A nanotecnologia é um
campo promissor devido à riqueza de fenômenos fÍsicos, químicos e biológicos que

ocorrem na escala nanoscópica. Um dos objetivos desta recente área é a busca

de novas estruturas que possuam funcionalidade, alto desempenho e baixo custo.

Algumas aplicações possíveis incluem: aumentar a capacidade de armazenamento e
processamento de dados do,s computadores; cria¡ novos mecanismos para entrega de

medicamentos, mais seguros e menos prejudiciais ao paciente; criar materiais mais

leves e mais resistentes do que metais e plásticos.

Uma tendência dominante que observamos hoje na indústria de componentes

eletrônicos é a miniaturização de seus produtos. Esse processo enfrentará uma bar-
reira tecnológica que se aproxima dia a dia. Esse obstáculo aparece pelo fato dos

efeitos quânticos começaïem a ser bastante relevantes na escala nanométrica al-

cançada pelos novos dispositivos miniaturizados. Um exemplo são os transistores
que hoje são fabricados com milhares de átomos, porém ao chegar na marca de

centenas de átomos, os efeitos quânticos começarão a interferir no comportamento

esperado para este dispositivo. Uma forma de contornar estes novos problemas

é construir dispositivos baseados em moléculas, que através de outros processos,

já incluindo os efeitos quânticos, realizam o mesmo trabalho desempenhado pelos

componentes anteriores.
Nanomateriais de carbono como os fulerenos, a terceira forma aJotrópica do car-

bono, descobertos em 1985 por Kroto et al. [2], e os nanotubos descobertos em

1991[3], formam uma classe importante dentro da nanociência. Esses sistemas ex-

ibem propriedades eletrônicas e mecânicas de grande interesse em tecnologia, partic-

ularmente para aplicações em dispositivos eletrônicos. A substituição de átomos de

carbono das estruturas desses materiais por boro e nitrogênio plomove mudanças das

propriedades estruturais e eletrônicas. Assim, dispositivos podem ser criados com

base em sistemas estruturalmente semelhantes, porém eletronicamente modificados
para se obter uma dada resposta [4, 5, 6].

Neste projeto estudamos através de métodos semi-empíricos e derivados da teoria
do funcional densidade, a dopagem de fulerenos menores com boro e nitrogênio, pares

doador/aceitador montados a partir de fulerenos menores e moléculas de C6¡ com

1



Capltulo 1. Introdução 2

átomos endoédricos.
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Capítulo 2

Motivação e ProPosta

Neste capítulo apresentamos a motivação deste trabalho, que se baseia na necessl-

dade de novos dispositivos eletrônicos, como também a proposta sugerid-a, que é a

possibilidade de usar fulerenos para a constmçã,o de retificadores moleculares'

2.L Dispositivos Moleculares

aparelhos foram criados, especialmente aqu

samento, ,,displaying" e armazenamento áe dados. O grande desenvolvimento dessa

tecnologia está intir¡iamente ligado com a progtessiva evolução das técnicas de minia-

turização ao, 
"o*ponentes 

qire constitoä- ìuit aparelhos' Contudo, os métodos

utilizados hoje na fabricação ãe dispositivos eletrônicos estão alcançando os limites

ãu. .rp".i¿aaes tz], o"¿" os efeitos térmicos e quânticos começarn a interferir no

funcionamento dos'componentes. uma alternativa para contornar esses problemas

é a criação de compouentes construfdos com poucos átomos e/ou moléculas'

podemos definir um dispositivo molecula¡ como um conjunto de componentes

moleculares construído, p"rà realizar um dado trabalho' Cada componente molecu-

lar realiza uma única açãà, enquanto o conjunto realiza outra mais complexa, que re-

sulta da interação dos vá.rios component... o otudo desses materiais nanométricos

recebe o nome de Ñanociência. Essa ¡í¡ea de pesquisa é interdisciplinar e busca en-

tender e explorar o "mundo" nesta escala. A na¡rotecnologia, por sua vez' se dedica

a encontrar aplicações tecnológicas de objetos e dispositivos que tenham ao menos

uma de suas dimensões físicas menor qo", ou da ordem de, algumas dezenas de

nanômetros.
As duas alternativas mais usadas na a construção de estruturas nesta escala'

A primeira é muito utilizada na eletrônica atual e é chamad a de "top-ilourn", onde

bolachas de silício são cortada"s e esculpida com desenhos microscópicos até se chegar

na forma desejada. o método utilizado para isso é a litografia [8, 9]' A segunda

alternativa é chamada de "bottom-up" ,rd. o. circuitos são montados a partir de

3



moléculas e aglomerados de tamanho macroscópico [10, 11, 121'

2.2 Eletrônica molecular

A eletrônica molecula¡ é uma área recente e interdisciplinar. Neste campo de

pesquisa busca-se encontrar dispositivos formados por uma ou várias moléculas,

e que desempenhem o mesmo papel dos dispositivos microscópicos fabricados hoje,

mas gastando menos energia, com menor peso, mais baratos e eficientes e com UIR

aumento na densidade de dispositivos numa mesma área.

Pelo fato dos átomos e moléculas se comportarem de formas bastante distintas

quando isolados ou em grandes quantidades, é preciso estudar as propriedades físicas

e químicas de cada parte do sistema separadamente, para assim, entender e prever

o comportamento dos dispositivos como um todo.

Vários sistemas formados por diferentes tipos de moléculas estão sendo estudados

e propostos. Dentre eles estão <lispositivos formados por fttlerenos e nanotubos

de carbono [5, 13, 14], nanopartículas [15, 16] e sistemas molecula,res conjugados

[12, 18]. Esses conjuntos de moléculas possuem geometrias e propriedades físicas e

quÍmicas específicas, logo, cada grupo é melhor empregado para um determinado

fim, como retificadores, chaves, dispositivos para armazenamento de dados e "fios"
condutores. Alguns exemplos estão ilustrados na figura 2.1 [10]-

Dentre todas estas possibilidades, pïopomos neste trabalho uma maneira de se

construir um retificador molecular.

2.3 Retificador Molecular
Em 1974, Aviram e Ratner publicaram o primeiro trabalho científico sobre o a"ssunto

[1g], que foi também o primeiro trabalho sobre eletrônica molecular. Neste trabalho

é sugerido uma estrutura que apresenta o comportamento esperado de um diodo

molecular quando colocado entre dois eletrodos frg. 2.2. As primeiras demonstrações

experimentais de retificaçã,o molecular foram feitas simultaneamente por Metzger eú

aI. l20l e Reed et al. l2Il em 1997.

cH2-

Figura 2.2: Priu¡eira molécula sugerida pa.ra construção de um retificador molecular' [19]
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2.3. Retificador Molecular ü

d)

Y X=\ltr. Nor. C¡lL

Figura 2.1: Exemplos de possíræis dispositivos molecula¡es [t0]. a) fios condutores; b) chaves; c)

retificadores; d) armaøenamento.

o)

Cr¿H¡s

c

b)

*f f .r

-\-x<

c)

crrHs-N

rCHrrOH
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2.3. Retificador Molecular 6

A propriedade mais importante de um retificador molecular (diodo molecular), é

apresentar uma dificuldade maior na indução de corrente em um sentido da molécula,

sentido reverso "NP" , do que no senticlo óposto, sentido direto "PN'. É importante

ressaltar que por definição o sentido da corrente é determinada pelo movimento de

cargas positivas (buracos) e não das negativas (elétrons). A simbologia utilizada

para representar um diodo, assim como os gráficos da corrente em função tensão

típicos deste dispositivo, são mostrados na figura 2-3.
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(.) (")

Figura 2.3: a) Síurbolo usado pa,ra representa,r um diodo. b) Gráfico típico de um diodo ideal.

c) Grrí,fico de um diodo real.

O transporte das cargas entre as partes (doador e aceitador) do diodo pode

ocorrer de duas maneitas, a primeira é através das ligações e a segunda é por
tunelamento. O funcionamento de um retificador molecular de tunelamento depende

fortemente da energia do último orbital molecular ocupado (HOMO) da molécula
doadora, da barreira de potencial existente entre a região doadora e aceitadora de

elétrons e da energia do primeiro orbital molecular não oc;upado da moìécula aceita-

dora (LUMO). Na figura 2.  a) é mostrador uma ilustração do sistema em questão,

onde aparecem os contatos nas extremidades e o dispositivo retificador ao centro di-
vido em sítios: aceitador, ponte e doador. São indicados no diagrama da figura 2.4

b) as barreiras de potencial referentes aos contatos e a ponte, e os níveis eletrônicos
HOMO e LUMO das moléculas aceitadoras e doadoras.
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2.3. Retiffcador Molecular 7

Contoto ConIoÌo

(u)

- 

LUMO

-r 
HOMO

Energio

Boneiro de
Tunelqmento

Dislôncio

(b)

Figura 2.4: a) Ilustraçã,o de um sistema retificador' b) ba,rreiras de potencial referent'es aos

contatos e â ponte, e os níveis eietrônicos HOMO e LUMO das moléculas aceitadoras e doadoras'

Ao aplicar um campo elétrico sobre o dispositivo, as energias dos orbitais de

fronteira serão modificadas de acordo com a direção e intensidade do campo. As

duas configurações relevantes para um retificador são: polarizar diretamente ou

reversamente o diodo:

o polarizaçáo direta: aplica-se um campo elétrico no sentido aceitador/doador,

com uma certa intensidade de modo a fazer a energia do orbital HOMO da

molécula doadora entrar em ressonância com o LUMO da molécula aceitadora

(fig. Z.b). Assim, o tunelamento entre os níveis é muito favorecido e os elétrons

fluem da molécula doadora para a aceitadora'

\
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Compo

r- LUN/O
E- HOMO

Energio

Conente
(burocos)

Elélrons
Tronsmitldos

DisÌôncio

Figura 2.5: Diagrama da configuração energéticas do sistema retificador pola,rizado dirctat¡re¡rte

o Polarização reversa: Aplica-se um campo elétrico no sentido doador/aceitador,
assim as energias do orbital HOMO da molécula aceitadora e LUMO da

molécula doadora ficam completamente fora da ressonância desfavorecendo

o tunelamento, logo sem fluxo de elétrons.

Compo
I LUMO
i- HOMO

Energìo

nco

Figura 2.6: Diagrama da configuraçã,o energéticas do sistema retificador polarizado diretamente
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2.3. Retificador Molecular I

A melhor configuração de moléculas para compor um diodo é ter uma molécula

doadora que tenha a energia do orbital HOMO quase em ressonância com o orbital
LUMO de outra aceitadora. Porém, uma grande dificuldade em se construir um

dispositivo como este, é encontrar os pares que melhor desempenham a função, e
também conseguir conecta,r as partes (doador, ponte e aceitador) da maneira correta.

Neste trabalho, é proposto o uso das moléculas de fulerenos pa,ra construir um

retificador molecular. Essa é uma proposta interessante porque as moléculas de

fulerenos sã,o grandes o suficiente para serem identificadas por microscopia eletrônica

de força atômica ou STM [101], são estáveis e fáceis de se introduzir em um circuito
molecular [99].
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Capítulo 3

Carbono

O carbono é um dos elementos mais abundantes na natureza e pode ser considerado

como um dos átomos mais notáveis da tabela periódica. Grande parte de sua im-
portância vem do fato dele compor toda matéria viva existente, combinando-se com

outros elementos, e também por ser encontrado com muita freqüência na composição

de uma variedade de materiais como alimentos, fármacos, têxteis e combustíveis.

Entre as formas alotrópica^s do carbono observa-se dois extremos: o diamante,

a estrutura mais dura e cara extraída da natureza, e o grafite, uma das estruturas

mais frágeis e de baixo custo. Além destas estruturas, o carbono ainda possui mais

duas formas alotrópicas importantes, os fulerenos [2] e os nanotubos [3].

O átomo de carbono possui seis elétrons, distribuídos na configuração eletrônica

lsr2s22p2, dos quais os últimos quatro formam a camada de valência. No diagrama

da figura 3.1 é mostrado um esquema ilustrativo das energias desses orbitais.

2p,2pr2p,

1l
ls

Figura 3.1: Diagrama ilustrativo das energia dos orbitais atômicos do carbono, onde as setas

representam os elétrons e os quadrados os orbitais.

A abundância de compostos contendo carbono em sua estrutura é resultado da

grande flexibilidade desse átomo em formar ligações químicas. Ele se liga com até

4 átomos diferentes para formar ligações que variam entre triplas, duplas e simples.

Isso acontece por causa da hibridização dos orbitais atômicos do carbono, que será

descrita a seguir.
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3.1. Hibridização do átomo de carbono 11

3.1 Hibridização do átomo de carbono

A princípio o átomo de carbono poderia compartilhar no máximo 2 elétrons para

for¡¡a, suas ligações covalentes, mas o que é observado é o compartilhamento de até

4 elétrons. Isso é resultado do fenômeno conhecido como a hibridização dos orbitais

atômicos de valência. A hibridizaçao pode ser explicada como a superposição de

funções de onda de orbitais atômicos com energias muito próximas, que gera um

,rúÁero igual de orbitais, porém com formas e energias_diferentes das iniciais. No

caso do carbono acontecem as hibridizações sp, sp2 e sp3, onde "3" ort "p" indicam

que no processo estão envolvidos orbitui, " " 
p respectivamente- Assim, o tipo sp2

corresponde à superposiçã,o de 1 orbital s com 2 orbitais p. Os orbitais atômicos

"puros" do carbono estão ilustrados abaixo-

X

I

X

v z v z

Orbitol ls
Orbilol 2s com

o nó visÍvel

x f; t

Y v z v
z

Px Pv Pz

Figura 3.2: Formas dos orbitais s e p-

As ligações covalentes mais comuns nas ligações do carbono são as ø, formadas

pela superposição de orbitais cujas densidades se distribuem ao longo do eixo, e as

iiguçO"r zr, forÁadas pelos orbitais p, cujas densidades possuem um nó sobre o eixo

da ligação.
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3.1. Hibridizafio do átomo de carbono L2

C

(") (b)

Figura 3.3: Ligações formadas pelo ca,rbono: ligação ø (a) e zr' (b)

Os orbitais híbridos possibilitam a interpretação das geometrias moleculares car-

acterísticas dos compostos de carbono.

o Hibridizaçã,o spz

Nesse caso a hibridizaçã,o ocorre entre um orbital s e outro p permitindo ao

átomo de carbono fazer duas ligações zr através dos orbitais p e duas ø com os

orbitais sp formados.

Hibrldruçóo

+
2s 29, 2p, sp sp 2Þ, 2p,

(")

îC

F
ì

(b)

Figura 3.4: Esquema ilustrativo da hibridiaaçao (a) e os orbitais híbridos do ca,rbono (b)
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3.1. Hibridiza$o do átomo de carbono 13

o formodo
pelo overlop sp-sp

C C

Ligoçoo o formodo r 80'
overlop sp-s

(r) (b)

Figura 3.5: Estrutr¡ra de ligações do composto C2H2 : (a) ligação ø formada pelos orbitais

hibridos e (b) ligação entre os dois carbonos na hibridização sp'

o Hibridizaçáo sp2:

Esta hibrid izaçãp envolve um orbital s e dois p formando três orbitais sp2

coplanares com um ângulo de separação de 120o. Com esse tipo de hibridização o

"urborro 
pode fazer três ligações o através dos orbitais híbridos sp2 e uma ligação zr

com os orbitais p.

lllbddzoçóo

iJll+t1i1t1
2s 2p* 29, 2P, sp' sp' sp' 2p

(a)

lz.=-

l2o'I

Figura 3.6: (a) Esquema it,rrtÍ?ti',ro da hibridiza4 áo "p'; 
(¡f"òrUitai, do ca¡bono após a hib-

ridização: visão superior (b) e lateral (c)'
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3.1. do átomo de carbono t4

Ligação o forrnada Pclo
ovcrlap sP'- s

Ligação n

H H

H H

c C

H H

H "H
Ligação o formada Pclo

ovcrlap

(d) (") (f)

Figure 3.7: Estrutura de liga@ do composto CzHç Liga4;ões ø (d) formadas pelos orbitais

hibridos e a li gaSo r formada pelos orbitais p (e) ; (f) ligação entre os dois ca¡bonos na hibridização

sp2.

o Hibridizaçáo 
"p",

Na hibridiza"ça,o rpt or três orbitais p e o orbital s se sobrepõem formando
quatro orbitais sp3. Esse tipo de hibridização permite ao caxbono fazer quatro

ligações sigma.

ofttrdsOþùds Obt'lds l'&ddG

+lf ifil r

2s 2Þv 2p, sþt spt spt sp'

(")

(b)

Figura 3.8: Estrutura de liga{ñee do composto CH+: (a) esquema ilustrativo da hibridizaçã,o e

(b) átomo de ca¡bono ligado a quatro hidrogênios pela hibridização sp3-

Ligação o

b-

e
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3.2. Formas alotrópicas do carbono l5

Devido a esta^s propriedades o ca¡bono é capaz de formar vários compostos com

propriedades estruturais e eletrônicas completamente diferentes entre si.

3.2 Forma,s alotrópica.s do carbono

Formas alotrópicas de um átomo são as substâncias pura.s formada^s pelo mesmo

átomo. No caso do carbono a.s forma^s alotrópicas mais importantes são o grafite, o

diamante, os fulerenos e os nanotubos. A seguir será feita uma brevemente descrição

sobre esta^s estrutura^s.

Grafite

O gra^ûte possui uma estrutura formada por camadas de grafeno separadas por
3.37,4, 1221. Cada ca¡nada é composta por anéis hexagonais formados por carbonos.

As ca¡nada^s são deslocadas de forma a sempre ter um carbono de sua estrutura no

centro de um hexágono da.s camada^s adjacentes (fig- 3.9). Um único plano de gra.fite

é comumente chamado de grafeno.

(u) (b) (")

Figura 3.9: Estrutura do gra,fite: (a) Estrutura de anéis hexagonais de uma ca,mada isolada

(grafeno). þ) Espaça,rnento entre duas carnadas. (c) Deslocanento entre camadas.

A interaçã,o entre camada.s no grafite é regida pela força de Vau der Waals. Esse

fraco acoplamento torna o grafite quebradiço e permite que suas camadas deslizem

umas sobre a.s outras. Por este motivo o grafite é usado na fabricação de lápis e

como lubrificante seco em máquina-s, fechaduras, etc.

Os átomos de uma mesma camada são unidos via ligações cova,lentes oriundos
dos orbitais híbridos sf . Cada carbono está ligado a mais três por um ligaçã,o de

1.412Ã,, e o orbital p perpendicula¡ ao plano das ligações não se liga diretamente
a nenhum outro carbono. O conjunto formado por todos esses orbitais forma uma
ligação deslocalizada, semelhante a uma ligação metálica, que cobre todos os átomos.
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3.2. Formas alotrópicas do carbono 16

Uma folha de grafeno isolada é classificada com um semimetal, ma^s quando folhas

de grafeno são aproximada,s para formar o gta.fite, a interação de Van der Wa¿ls

existente entre as camada.s torna o conjunto condutor.

3

2

tr-LFermt
l

El

4

0

f f l4T'K T t Á A R :5'H S A M L I < P H

Figura 3.10: Estrutura de bandas do graßte calculada com o método de Tight-Binding [23]

Diamante

O diamante cristalino possui uma rede cúbica de face centrada com uma base de

dois pontos, o (0,0,0) e o(a/$(î;+û+z), onde o parâmetro de rede é iguat a 3.56 Å.
Cada átomo se liga a quatro outros eqüidistantes, numa arquitetura fechada, densa,

resistente e em forma de cristal tetraédrico (fig. 3-ff). O diamante é o material

mais duro eústente hoje.

x

(") (b)

Figura 3.11: Estrutura do dia¡r¡ante: (b) Célula unitária e (c) Bulk-

Como se pode notar no gráfico abaixo, há um gap de energia igual a 5.4eV

na estrutura de banda.s do dia¡nante (medida experimentøll24l ), que o torna um

isolante (fig. 3.12). Com um gap posicionado entre os maiores existentes, nenhuma

onda eletromagnética na regiáo do visível é absorvida pelo cristal, conseqüentemente

o diamante puro é transparente.

->
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3.2. Formas alotrópicas do carbono t7

20
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L= !¡tv,,v,,ht r=f;¡o,o.ol x=S¡r.o,ol

Figura 3.12: Gtáßco experime,ntal da est¡utu¡a de bandas do diarnante [24]

Fulerenos e Nanotubos

Descobertos em 1985, os fulerenos são esferóides formados por átomos de carbono
arranjados em hexágonos e pentágonos, onde cada um se liga a outros três por
ligações l. Estas molécula.s possuem número de átomos e tamanho distintos (fig.
3-13), contudo a estrutura mais conhecida é aquela contendo 60 átomos (C6s), e sua
forma lembra uma bola de futebol onde cada átomo está localizado em um vértice
dos hexágonos e pentágonos.

Uma descrição mais detalhada sobre fulerenos será feita no próximo capítulo.

@
(') (b) (") (d) (")

Figura 3. 13 : Exemplos de fule¡enos: (a)C2s (b)Caq (c)Go (d)Cao (e)Crro.
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3.2. Formas alotrópicas do carbono 18

Os nanotubos de ca¡bono [3] foram descobertos em lg91 e recebem este nome

por sua forma cilíndrica com um raio de alguus nanômetros. Assim como no gra^fite,

as ligações nos nanotubos são oriunda^s dos orbitais híb¡idos sf , onde cada átomo

está ligado a mais três vizinhos. A estrutura dos nanotubos é obtida ao se enrola¡

uma folha de grafeno. Pode-se encontra¡ nanotubos de parede única e pa^redes

múltiplas. Como existem vária.s formas de se enrolar o grafeno, os nanotubos são

descritos usando o vetor quiral (C¡), que indica a direção de enrolamento da folha.

Esse vetor conecta dois pontos da rede cristalográfica do grafeno, e é obtido pela

combinação linear dos vetores o1 € ø (frg. 3.14), Cn : na4 I fira2, cotn' n e rn
inteiros. Com esse vetor define-se também o ângulo quiral (o), que é o ângulo entre

o vetor Cn e o vetor que indica a direção zigzagda folha de grafeno. Cada nanotubo
é identificado pelos seus respectivqs valores de n e nz na notaçáo (n,m).

ct

(5,3)

Figura 3.14: Diagrarna ilustra¡do umâ maneira de se enrolamento de uma folha de grafeno.

Tarnbém cla,ssificam-se os nanotubos quanto à sua simetria. Tbês classificações

são adotada.s: a a¡mchair, dada aos nanotubos com índices (r,n); a zigzag, dada aos

nanotubos com índices (¿,0); e os quirais que englobam os nanotubos restantes (fig.

3.15).
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3.2. Formas alotrópicas do carbono 19

I

(7,7) (7,0) (4,8)

(")

(d)

Figura 3.15: Estruturas de Nanotubos: (a) Armchair (7,7) , (b) Zigzag (7,0), (c) Qui"al (4,8) e

(d) Multi-wail.

Os nanotubos de ca¡bono possuem várias propriedades interessantes, das quais

muitas dependem do ta¡nanho, do diâmetro, do número de camadas, do tipo de

enrolamento, etc. Entre as propriedades mais ma,rcantes, podemos cita¡ a dureza e

a estrutura eletrônica dependente da quiralidade-

Cada nanotubo possui propriedades eletrônica.s distintas dos demais. Podemos

cla.ssifica-los em metálicos e semicondutores. Os nanotubos metálicos são aqueles

cujo nalor de (n-m) é um múltiplo de 3, ca.so contrá,rio o nanotubo é semicondutor.

A estrutura de banda^s dos nanotubos (12,0) e (13,0) estão ilustradas na figura 3.16

[25]-

Jt
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Figura 3.16: Estrutura de bandas dos nanotubos (12,0) e (13,0), metiá,lico e semicondutor re-

spectivamente [25].

Por essas e outras propriedades eletrônicas e estruturais, os nanotubos são muito
estudados atualmente, principalmente como sistemas para o desenvolvimento de

dispositivos eletrônicos moleculares.

---- EF--- ---8.-F
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Capítulo 4

F\rlerenos

Em 1996 Harold W. Kroto, Robert F. Curl e Richad E. Smalley foram homenagea-
dos com prêmio Nobel de Química pela descoberta, em 1g85, de uma no\¡a, forma
alotrópica do carbono, além do diamante e do grafite. Esta nova estrutura rece-
beu o nome de Buckminsterfullerene, ou BuckyBall, em homenagem ao a.rquiteto
Buckminster F\rller, que projetou a cúpula geodésica na década de sessenta. Essa
descoberta teve origem no interesse de Kroto em simular em laboratório condições
semelhantes as da atmosfera de uma estrela vermelha gigante, sob as quais longas
cadeias carbônicas se formam. O expeúmento foi realizado no laboratório de Smal-
ley em parceria com Kroto e Curl. No experimento ( fig. 4.1 a), um feixe de laser
atinge um disco de grafite em rotação, produzindo um plasma composto de átomos
de carbono vaporizados. Um fluxo de grís de hélio com alta densidade passa pela
câmara de vaporização e arrasta os átomo de ca¡bono, ao mesmo tempo que resfria
o sistema dando condições para que se formem aglomerados de carbono no plasma.
Durante o arraste, os aglomerados são resfriados até chegarem no espectrômetro de
massa onde são analisados. O resultado da an¿4lise (fr,g,. a.2 b) foi o aparecimento de
um pico muito pronunciado indica¡rdo a presença na amostra de um grande número
de moléculas formadas por 60 átomos de carbono. A forma estrutural sugerida pelos
autores a este composto é semelhante a uma bola de futebol onde cada átomo de
carbono se localiza nos vértices dos hexágonos e pentágonos.

Cômoro de

Figura 4.1: Aparato do experimento realiza.do por Kroto, Smalley e Curl, que culminou na

D¡sco de Grofi'le

Especlrômelro

[osel

Hélio
oo.3

o o oo o oo o
oo ooo oo o oo o o oo

o

^,'1"3"o 
oSoo

descoberta dos fulerenos.
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44 52 ÊE B4

Figura 4.2: Resultado da espectroscopia de massa realiza na amostra resulta¡rte do experimento

l2l.

A molécula de Coo

A molécula de Coo é formada por 60 átomos de carbono arranjados ernl2 pentágonos

e 20 hexágonos, onde os hexágonos mantém a planaridade, como no grafite, enquanto
cada pentágono inicia um ângulo de curvatura, sendo necessários 12 pentágonos para

formar uma superfície fechada. A estrutura do C6¡ é esférica com um diâmetro de

7Ä, cuja simetria é 1¿ (figura 4.3 a). Essa estruttra faz com que cada átomo seja

dividido por dois hexágonos e um pentágono, fazendo três ligações ø oriundas dos

orbitais ,p", "o^ cada átomo vizinho. As ligações das junções hexágono-hexágono

são da ordem de 1.4.4,, e as ligações das junções hexágono-pentágono são da ordem

de 1.464.

(u) (b)

Figura 4.3: Estrutura (a) e Fulerita (b): cristal formado por moléculas de C6q [26].
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O Coo possui um total de 360 elétrons sendo 240 de valência. Para se ligar a três

átomos, cada carbono compartilha três elétrons, logo, 180 elétrons de valência são

necessários paxa esse propósito. Os 60 elétrons restantes se localizam em orbitais do

tipo n'. Para ilustrar como esses orbitais se ordenam energeticamente, mostramos na

figura 4.4 o resultado do cálculo da estrutura eletrônica do fulereno usando a teoria
de Huckel Estendido [27]. Este método é semi-empírico, não são consideradas as

interações de dois elétrons e o cálculo é feito somente para os elétrons de valência.

Portanto a hamiltoniana tem a seguinte forma:

d,

ii: D îr"¡(i,)
i

onde a é o número de elétrons de valência e o operad o, ñ,"¡ é formado pelos

operadores de uma partícula.
Nesta aproximação, adota-se uma base de orbitais composta pelos orbitais atômicos

de valência e os elementos da matriz tt sãa substituídos por constantes. Assim fi-
camos com uma equação de autovalores,

?lC : SCe

onde C é a matriz dos coeficientes. As constantes usadas na matriz ?l são:

pata, ?l¿¡: (iÞ¿l îWlA¡)

?t¿¿(C2p) : -!L.4eV, ?l¿¿(C2s) : -2L.4eV e'11¿¿(H1s) : -13.6eV.

7lu 0.5K(?lu -t?I¡¡)S¿¡,

com K :L.75 e S¿¡ é a integral de "overlap".

IS¿j Þ¿Q¡d3r

Como ilustrado na figura a.a þ) o orbital mais alto ocupado (HOMO) possui

degenerescência 5 e o orbital mais baixo desocupado (LUMO) possui degenerescência

3 . A diferença de energia entre o HOMO e o LUMO de uma molécula recebe o

nome de Bap, e nesse cálculo o valor obtido foi de 1.71 eV.
O valor medido experimentalmente pÍila o gap do C6s ê de2.3X.0.7eV [28] . Este

valor foi obtido através do espectro fotoelétrico e do espectro fotoelétrico inverso de

uma amostra do cristal de Coo- No espectro fotoelétrico a amostra foi submetida
à radiação do He I (f-: ZL.2eY). No espectro fotoelétrico inverso, a amostra foi
carregada negativamente usando uma corrente 2.5 p,A, assim, ocupando alguns dos

níveis eletrônicos antes vazios. Depois bombardeou-se o cristal com elétrons de 22.7

eV a fim de arrancar elétrons da amostra, e a cada elétron arrancado um fóton é
emitido devido ao rearranjo eletrônico. Com as intensidades dos fótons emitidos nos
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Figura 4.4: (a) Espectro fotoelétrico (esquerda) e fotoelétrico inverso (direita). (b) Densidade

de estados teórica calculada sem seção de choque com a teoria do fr¡ncional da densidade (DFT)
com o firncional BSLYP e a base G31S(d) (Ap.A.3). (c) Nlveis eletrônico dos orbitais moleculares

do Coo calculados pela teoria de Huckel Estendido. [28]
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dois processos é feito o espectro da figura a.  @) onde é clara a presença do gap.

Na figura 4.4 (b) mostramos a densidade de estados calculada teoricamente. Esse

resultado é obtido através de convoluções gaussianas com largura de 0.1, partindo do
espectro de energia obtido pelo método DFT descrito na seção 7.1. Como podemos
ver o resultado teórico é muito próximo do experimental.

O cristal usado no experimento é conhecido como F\rlerita (figura 4.3 b) [26]. O
cristal de Cao se mantêm coeso através de forças de Van der Waals numa estrutura
com célula unitária cúbica de face centrada. À temperatura ambiente as moléculas
perrnanecem em movimento de rotação sobre eixos aleatórios; o parâmetro de rede

é 14.3.Ä, e a distância entre púmeiros vizinhos é de 10.02.Ä, [26].
Desde sua descoberta a molécula C6e passou a ser alvo de pesquisas nos mais

variados carnpos. Hoje podemos encontrar fulerenos em alguns produtos como:
cremes faciais [30], onde os fulerenos atuam como neutralizadores de radicais que

causam o envelhecimento precoce da pele, sendo 100 vezes mais eficazes do que a
vitamina E; esponjas de radicais [31], ou seja, usar fulerenos para reter os radicais
livres no corpo humano.

Estudos em andamento indicam que molécula"s de Coo podem ser usadas no
combate a certas doenças como o Alzheimer, Parkinson, HIV [32] e na terapia da
hepatite C.

Outras formas molecula.res que atraem a atenção dos pesquisadores são os fulerenos
com átomos endohédricos (X@C6o). As aplicações para estas moléculas dependem
do átomo inserido na gaiola. O composto pode ser supercondutor se inserimos, por
exemplo, átomos de argônio e rubídio [33, 34]. Se inserirmos um átomo radioativo
podemos usar a molécula na medicina, fazendo o papel de sonda, onde a gaiola
impede o núcleo radioativo de entra¡ em contato com o exterior. Um trabalho
publicado em 2004 mostrou experimentalmente o uso de moléculas de Coo com um
átomo nitrogênio encapsulado (nf@C66) como "quantum bit" [35]. Esse mecanismo
é possível porque nesse sistema o nitrogênio conserva sua natureza atômica, assim,
o spin eletrônico (S : 3/2) do nitrogênio acopla com o spin nuclear (1 : 1 para o
la-ôl e I :tl2 p¿r¡a o 13ÀI), possibilitando o estudo do emaranhamento dos estados
de spin.

De forma geral, os fulerenos sã,o muito estudados na área de desenvolvimento
de novos dispositivos molecula.res. Em 1997 foi mostrado o primeiro amplificador
eletromecânico feito de uma molécula apenas, o Coo [36]. Em 2000 foi proposto
experimentalmente o uso da molécula de Coo como um transistor de um elétron [37].
Em 2005 verificou-se experimentalmente o comportamento retificador do azafulereno
(Cun¡ú) [13]. Em 2003 um trabalho teórico mostrou o caráter retificador de um par
de Cao, onde uma molécula dopada com 12 boros é conectada a outra dopada com
12 nitrogênios por uma ponte de carbono saturada [5]. A molécula dopada com
nitrogênio exerce o papel de doadora de elétrons, enquanto que a molécula dopada
com boro exece o papel de aceitadora. A ponte é uma sistema de elétrons d que
forma uma barreira de potencial que isola a molécula doadora da aceitadora. O
transporte de cargas entre os fulerenos acontece via tunelamento com a aplicação
de um campo elétrico, que nesse trabalho foi variado entre -0-2 a 0.2 Y.
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(") (b)

Figura 4.5: (a) Estrutura da molécula de Czoi (b) Estrutura da molécula de Cu6

4.L Fulerenos Menores

O nome fulereno foi inicialmente dado à molécula C6s, mas hoje ele indica todos
os compostos de carbono com estrutura fechada contendo somente pentágonos e

hexágonos. Os fulerenos maiores são os fulerenos formados com mais de 60 átomos

(Cn, n > 60), e os fulerenos menores são aqueles formados com menos de 60 átomos

(Cn, n < 60).
Um fulereno menor possui necessariamente 12 pentágonos em sua estrutura, mas

o número de hexágonos pode varia,r, assim, o tamanho da molécula é definido pelo

número de hexágonos na estrutura. Nos fulerenos maiores ( fig. 4.5 b), os pentágonos

aparecem isolados na estrutura [38], indicando um grande número de hexágonos. Já

nos fulerenos menores, a presença de pentágonos adjacentes ê certa, seja partindo
da molécula de C2s (fig. 4.5 a), onde só encontramos pentágonos, até os isômeros de

C5s. Devido ao menor número de hexágonos nos fulerenos menores, estas estruturas
são mais curvadas, criando uma tensão estrutural que ac¿ìJreta na diminuição da
estabilidade energética das moleculas. Essa característica recebe o nome de regra

do pentágono isolado (IPR) [39, 41]. Espera-se que os fulerenos menores devido
aos pentágonos adjacentes e alta curvatura, possuam diferentes propriedades. Uma
delas é a formação de aglomerados de fulerenos onde as moléculas se ligam pelas

ligações pendentes que aparecem nas junções entre pentágonos 142, 43].

tabalhos sobre fulerenos menores começaram a ser publicados em 1998 [49,
44], quando a síntese do menor fulereno, Cro ( fr1. 4.5 a), contendo somente 12

pentágonos e nenhum hexágono foi conseguida [45]. Até recentemente todos os

fulerenos sintetizados, como o Ceo e fulerenos maiores, satisfaziam a regra do pen-

tagono isolado (IPR). Os fulerenos não-IPR só tinham sido estudados em fase gasosa.

F;n2004, a síntese em miligramas de um fulereno não-IPR, o isômero 277 do C5¡, foi
reportada [46]. Essa estrutura é obtida a partir do grafite ao injetar cloro na forma
de tetracloreto de carbono (CClò durante a síntese, onde o cloro satura os átomos

de carbono do equador da molécula (fig. 4.6). Esse é um fato importante pois a
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(u)

(b) (")

Figura 4.7: (a) Na,nocebola; Microscopia eletrônica de a,lta resoluçã,o em filmes de CNx [SS] (a)

e CBx [57] (b), evidencia¡rdo a formação de na¡recebolas. Em a¡nbos os casos medidas de EELS

confirma¡am a, presençâ do heteroátomo, em maior concentração no centro das cebolas.

Nesta dissertação de mestrado estudamos moléculas de fulerenos com um átomo
de carbono ou nitrogênio no interior da gaiola e também fulerenos dopados com boro
ou nitrogênio. A contrução de dispositivos eletrônicos a partir dessas moléculas foi
considerada.
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Capítulo 5

Fulerenos menores dopados com
boro e nitrogênio: propriedades

Neste capítulo estudamos a dopagem de fulerenos menores com átomos de boro
e nitrogênio. Em um trabalho anterior [56] sobre a dopagem de fulerenos menores,

C"(40 1n 150), com nitrogênio, mostrou-se que o dopa,nte estabiliza os fulerenos.

O estudo da dopagem com boro possibilita a comparação dos efeitos da dopagem

com os dois dopantes.

5.1 Método de cálculo
Descrevemos nessa seção o método de cálculo adotado nesta parte do trabalho.
Testes foram realizados para verificar a qualidade dos resultados obtidos com o
método. Nos cálculos foram utilizados os pacotes GAMESS [60] e Spartan [61].

Esta parte do trabalho consiste basicamente em encontrar ¿N posições de substi-
tuição mais favoráveis aos átomos de boro e nitrogênio nas estruturas dos fulerenos.
Esse estudo demanda muito tempo, pois em cada molécula há inúmeras possibili-
dades de substituição. Logo, visando otimizar o tempo computacional, utilizamos o
método semi-empírico Parametric Method 3 (PM3) (ver apêndice 4.2), que mostrou-
se eficaz para o estudo de fulerenos nitrogenados [56].

Para testar a pa^rametrizaçáo PM3 para o Boro, compaxalnos a geometria de

equilíbrio obtida pelo cálculo BSLYP/G3IG* [62, 63] e aquela resulta¡rte do cálculo
PM3. A tabela abaixo mostra os valores de comprimento de ligação encontrados
nos dois c¿tsos. A diferença percentual entre os valores de comprimento de ligação

é muito baixa, especialmente entre as ligações C-8, onde os erros são menores. Isso

mostra que o método PM3 descreve muito bem a estrutura. Assim, prosseguimos

utilizando este método paxa os cálculos seguintes.

29



Tipo de Liga4ão Ntimero dos átomos (X,Y) BSLYP/&3lG* PM3(Ä) (Erro%)

c-c (L,2),(22,24),(28,36),(29,40),(416,47),(57,59) 1,398 1-377 (-1.38)

c-c (5, 19), (9, 1 1), (L7,23),(3L,41 ,(49,58),(51,53) 1,393 1.35e (-2.37)

c-c (6,7),(10,37),(18,21),(25,32),(42,43),(55,60) 1,387 1.366 (-1.23)

c-c (1,5), ( 1 1,28), (r7,24),(3L,40 7,58),(53,59) 1,509 1.4e5 (-0.60)

c-c (1,6),(18,28), (24,25),(û,42),(55,59),(37.47) t,40 1.4fI5 (-0.69)

c-c ( 7, 14), ( 1 0, 16),(2L,27),(32, 33 ), (39,43), (44, 60 ) L,M5 1.434 (-1.04)

c-c (2,3 ), ( 1 5, 29), (22,26),(3 4,36), (38,46), ( 50, 57) L,454 1.43e (-o-e6)

c-c (3, 14), ( 1 5,39),(26,33),(27,34), (44,50), ( 1 6, 38 ) 1,401 1.3e1 (-0.7e)

c-c (3,16),(14,r5),(26,27), (33,50), (34,44), (38,39) t,466 1.466 (0.27)

c-B (2,4),(6,8),(18,12),(29,13),(22,20),(25,30),(36,48) L,574 1.56s (-0.25)

c-B (37,35),(42,52),(55,56),(57,45),(46,64) r,574 1.570 (-0.25)

C-B (5,12),(17,8),(11,35),(31,30),(53,52),(58,56) 1,583 1.56e (-0.82)

B-C (4,9 ), ( 1 3, 23), (20,t9),(45,41 ), (48,49), (54, 5 1 ) L,54 1.526 (-0.e1)

B-C (4,10),(13,7), (20,2L),(45,32),(54,43),(48,60) 1,576 1.571 (-0-38)

B-C (8,19),(12,9),(30,23),(35,48),(52,41), (56,51) 1,554 1.555 (0.3s)

5.1. Método de cálculo 30

Tabela 5.1: Valores de comprimento de ligação ca,lculados para a molécula de CasBn, utilizando

os métodos PM3 e B3LYP/G31G* [62] (ver figura 5.1). O erro percentual está indicado entre

parênteses na úItima coluna.

Figura 5.1: Molécula de C$Btz utilizada na compaxação feita na tabela acima'
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de fulerenos menores com boro e 315.2. Estudo da

6.2 Estudo da dopagem de fulerenos menores com

boro e nitrogênio

Neste estudo buscamos encontrar as moléculas mais favoráveis à dopagem com

boro ou nitrogênio, como também os melhores sítios para substituição de átomos de

carbono e o número máximo de dopa,ntes paxa cada estrutura' Um bom candidato

à dopagem deve possuir o menor calor de formação possível após as dopagens e ter

uma estrutura favorável à incorporação dos átomos de boro e nitrogênio. os calores

de formação são calculados pela equação 5.1, onde E^ot é a energia obtida de um

cálculo auto-consistente, LHfØ) é o calor de vaporização experimental do elemento

A e E¿"(A) é a energia át"ttO"ì.á de .4 calculada com a mesma Hamiltoniana usada

no cálculo molecular.

/'Ht - Ema * D {Aa¡( A) - E"t"(A)} (5'1)

A

Analisamos algumas moléculas das famílias do Coo, Cso, Cß', Ca6, C1+, Caz e

ca6, onde os isômeros escolhidos foram os mesmos usados no trabalho [56], mais o

irOá"ro 27I do C56. Essas moléculas, de acordo com a nomenclatura dos fulerenos

þ4], são: o isômero 39 (D5d) e a0 (T¿) do c¿omais a estrutura não clássica contendo

*ó15 ,r" forma a" qu"àr"ãás e com simetria D¿¿ [65], o isômero 45 (h) do Ca2, o

ão (Cr), o 39 (C2o),e o 61 (C2) do Cu, o 28 (C,) do Ca6,o 186 (D6¿) do Cu' o

270'd;; 
" 

o zìt-(or,o) do Cso e por frm a molécula de Coo (/¿). A estrutura dessas

moléculas é mostrada no apêndice C.

Como dito na seção anterior, utilizamos o método semi-empírico PM3 nos cálculos

de otimização da"s geometrias dos fulerenos dopados'

6.2.I Dopagem

Pa,ra encontrar os sítios de substituição de menor energia, estudamos as mais

variadas configurações de substituição nas estruturas das moléculas' As substi-

tuições foram Ìeitas sempre com um número par de boros/nitrogênios, pa'ra evita'r

c,álculos de camada aberta. Variamos o número de dopantes de 2 até 72 para cada

molécula. Ta.rnbém não permitimos substituições onde os átomos estivessem di-

retamente ligados. Isto provavelmente não acontece em materiais reais devido à

tendência observada de sepa^raçáo de fases'

Pa¡a facilitar a explicação e o entendimento do leitor sepa,ralnos afì conclusões

em duas pa,rtes, a primeirapaxa o átomo de boro e a segunda pala o nitrogênio'

Dopagem com boro

Os cálculos revela¡am as seguintes tendências:

Lucas VianiDissertação de Mestrado



5.2. Estudo da doPagem de fulerenos menores com boro e nitrogênio 32

't

A B

,(

Figura 5.2: DistorSo causada pelo boro no a¡rel hexagonal

o As substituições feitas em hexágonos possuem um calor de formação muito
menor do que as feitas em pentágonos.

o As melhores substituições são aquelas que seguem o padrão para no anel hexag-

onal (figura da tabela 5.2).

o As substituições, seguindo os itens anteriores, nas regiões de alta curvatura
ajudam a diminuir o calor de formação. Essas regiões são formada"s pela pre-

sença de pentágonos na estrutura da molécula. Quanto maior o número de

pentágonos adacentes, maior a curvatura da estrutura e maior é o calor de

formação [39].

o Quando temos mais de dois átomos de boro na estrutura, os novos átomos
preferem entrar em algum anel vizinho a outro já substituído, pois sua estru-
tura já esta,rá parcialmente distorcida pelo boro do anel vizinho. Por exemplo,

ao substituir o átomo de ca¡bono uA" do anel da figura 5.2, as nov¿ts ligações

B-C serão maiores do que as C-C anteriores e as ligações 'y se encurtaram,
formando um anel quinoidal. Com a "nova" estrutura, o próximo átomo de

boro é melhor incorporado no lugar do átomo "8" pelo fato das ligações 7 já
estarem menores.

Um exemplo da distorção estrutural causada pelo dopante na molécula está

ilustrada na tabela 5.2:
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Dados antes da substituiçao

ngulo (')
a 7.499 ab L07.12

b 1.409 bc 122.63

c L.4L8 ¿tc 109.17

d 1.428 de 121.95

e L.44L ef 106.14

f r.453 df 119.96

Dados depois da substituição

rnsulo (o)

a 1.571 ab 105.10

b 1.535 bc t23.15
c 1.579 ac to7.92
d 1.590 de Izt.25
e 1.600 ef 104.62

f 1.535 df 117.93

Tabela 5.2: Tabeta com os ta,manhos de liga@es s ângulos antes e após a substituição do boro

no isômero 61 da molecula C¿¿.

Um exemplo de substituição de carbonos por boros está ilustrada na figura 5-3.

Figura 5-3: Exemplo de substituições com átomos de boro no isômero 186 da molécula C¿e
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Ð.

Dopagem com Nitrogênio

Aqui, os cálculos revela¡am tendências di dopagem

"o- 
,ritrogênio o calor de formação diminui itas junto

às regiões-de maior curvatura' A dopagem sidade da

curvatura:

Menor curvatura: no caso do Coo, onde a curvatura é menor, o nitrogênio se

comporta como o boro, obtemos menores calores de formação com duas substituições

no mesmo hexágono no Padt6"o Para'

Maior curvatura: o nitrogênio é melhor incorporado nos pentágonos da

região de alta curvatura.

As substituições mais estáveis são aquelas feitas junto às regiões de curvatura

acentuada, pois quando substituímos um carbono por nitrogênio um pax de elétrons

do nitrogênio forma um par isolado. Com isso as ligações C-N, quando comparadas

com as C-C anteriores? ficarn mais uniformes entre si e duas delas aumentam con-

sideravelmente de tamanho (tabela 5.3), logo, a estrutura se acomoda melhor e o

calor de formação cai.

Sem dopantes Com dopantes

a b
a

depois da suantes substituição

Lisação(Ä) rngulo (o)

t 1.461 ab 108.60 a L.477 ab 102.53

b r.423 bc t23.t0 b 7.476 bc 111.70

c L.425 ac 108.11 c t.470 ac 102.66

Tabela 5.3: Ta^r¡ranhos de tigações e ângulos a¡rtes e após a substituiçã,o de dois nitrogênios no

isômero 270 do Cso.

Um exemplo de substituição favorável está ilustrada na figura 5'4
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Figura 5.4: Exemplo de substituições com átomos de nitrogênio no isômero 271 da molécula de

Cw-

6.2.2 Comparação

Usando as conclusões acima descritas, calculamos os calores de formação das

várias moléculas para os vários tipos de substituições feitas. Da grande quantidade

de molécula.s calculada,s, separrunos aquelas com menor calor de formação pa,ra cada

número de substituições de cada molécula. Os gtrá.ficos da figura 5.5 mostram o calor

de formação por átomo em função da ma,ssa da molécula para cada dopante. As

linhas pontilhadas maxcam os valores de massa de cada fulereno sem dopantes.

Moléculas Dopadas com Bo¡o - Pil3 iloléculas ltopadaa com Nltrogônlo' Pil3
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Figura 5.5: Grrá,ficos do calor de formação por átomo (Kcal/at) em função da massa da molécula.

Cada ponto representa o menor calo¡ de formação pa¡a um nrímero de substituições em cada

molécula.
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Claramente se vê que todas as moléculas possuem um número limite de substi-

tuições, que se ultrapassado, o calor de formação aumenta. Verificamos também que

o número máximo de substituições e a intensidade da,s variações no calor de formação

são influenciados pela simetria molecular. A maior variação no calor de formação dos

fulerenos menores se comparada à do Cao, é um claro indício de que os dopantes esta-

bilizam mais as estmturas dos fulerenos menores. Observamos ta¡nbém que o átomo

de nitrogênio é melhor incorporado nas estruturas do que o átomo de boro. Atraves

da dopagem podemos obter moleculas com estabilidade termodinâmica comparáveis

à do C66 puro.
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Capítulo 6

Estudo do sistema
Fnler eno f Po nt e / Fblere no

Recentemente foi previsto teoricamente o comportamento retificador de pa.res de Coo
dopados com boro e nitrogênio [5]. Neste trabalho o fulereno dopado com nitrogênio
funciona como doador de elétrons, que são transferidos para o fulereno dopado com
boro, o aceitador de elétrons. A ligaçã,o dos dois fulerenos é feita por rr-u ponte de
carbonos saturados (CøHt ).O comportamento retificador é observado ao sã ap¡car
um c¿ilnpo elétrico nos dois sentidos da direção definida pela linha que liga os centros
dos fulerenos (fig. 6-1).

¡)

Figura 6.1: Ilustração da molécula estudada no trabalho [5], onde seu comportamento retificador
foi verificado.

Como discutido no capítulo anterior, a dopagem com boro e nitrogênio estabiliza
mais os fulerenos menores do que o Ceo. Como resultado disso esperamos que um
sistema doador/aceitador, como o da figura 6.1, seja mais estável se formado por
pares de fulerenos menores ao invés de Coo. Neste capítulo estudamos o possível
comportamento retificador desses pares de fulerenos menores dopados com boro
e nitrogênio. Para monta,r uma estrutura como essa é preciso escolher pares de
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6.1 . Método de ciílculo

moléculas promissoras e pontes para uní-las de forma adequada. No decorrer desta

seção mostraxemos os critérios adotados na escolha dos pares e pontes, assim como

o ãstudo dos sistemas F\rlereno/Ponte/F\rlereno.

6.1- Método de cálculo

Descrevemos aqui os métodos de cálculo adotados em cada parte do trabalho descrito

nesta seção. Os cálculos foram realizados com o pacote Gaussian 03[66].

Escolha dos pares de fulerenos menores

O cálculo da geometria das moléculas foi feito usando o método PM3. Os cálculos de

estrutura eletrônica foram realizados com método DFT, onde adotamos o funcional

BLYP e a base 6-31G* (ver apêndice A'.3)-

Para facilitar o entendimento do texto, adotaremos a nomenclatva Af fB pata

especificar o tipo de cálculo utilizado no cálculo de geometrias (A) e estruturas

eletrônicas (B).
Para testar a qualidade da estrutura eletrônica gerada pelo método PM3//BLYP,

compararnos abaixo o resultado da estrutura eletrônica da molécula de C6e calcu-

Iada com o método descrito anteriormente, com aquela calculada com o método

BSLYP / IBSLYP com a base 6-31G*.
Comparando a,s geometrias vemos que, com método PM3, obtemos uma ge-

ometria com comprimentos de ligação e ângulos muito próximos aos obtidos com o

método DFT, portanto, podemos atribuir as diferenças entre as estruturas eletrônicas

aos funcionais DFT.
Analisando o gráfico da figura 6.2, vemos que as energias dos orbitais de Kohn-

Sham ocupados são menos negativos, o que implica em uma energia de ionização

menor. Ao contrário dos orbitais ocupados, os desocupados são energeticamente

mais negativos. Com isso o valor do gap no método P}..[SIIBLYP é aproximada-

mente 1eV menor do que outro método, porém ambos estão l0.5eV distantes do

valor experimental de 2.3eV. Essa diferença de energia era esperada pois, no fun-

cional B3LYP, uma fração do funcional de troca de Hartree-Fock é somado ao fun-

cional de Becke 3 (ver apêndice 4.3.3) o que ameniza os efeitos da auto interação.

Apesar dessas diferenças, observamos uma concordância na ordenação dos orbitais

de Kohn-Sham de fronteira, o que é importante, pois precisamos que o HOMO da

molécula dopada com nitrogênio se mantenha energeticamente próximo do LUMO
da molécula dopada com boro quando usarmos o método BSLYP I /B3LYP para o

estudo dos pares.

Dissertação de Mestrado Lucas Viani
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6.1. Método de c¡ilculo 39

PM3 BSLYP 6-3

Comp. Ligação ( ) p-h 1.457 Comp. Ligação
1.384

p-h 1.453

h-h 1.395

Ângulo (') p 108 Ângulo (') p 108

h I20 h L20

Tabela 6.1: Valores de ângulos e comprimentos de ligação das geometrias calculadas via PM3

e B3LYP/6-31g(d) pa^ra a molécula de Coo. Indicamos as liga4ões formadas pela junçõæ entre

pentiágonos e hexágonos pela nomenclatt:r'a up-h" e entre hexrágonos pot "h-h" Os ângulos

entre átomos de carbono de um mesmo pentágono ou hexágono são representados por ((p" e ((h'

respectivamente,

øoÍt
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oÌ,o
=øË
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2

1

0
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Energia (eÐ

Figura 6.2: Comparação das densidades de estados (eV) obtidas para o Go com o método

PM3//BLYP (cor clara) e B3LYP//B3LYP (preto). Os valores de gap são indicados. As ìinhas

solidas indicam a densidade de orbitais ocupados e as pontilhadas os vazios.

Estudo do sistema Fulereno fPonte fF\rlereno

Pa.ra os cálculos de otimização de geometria e estrutura eletrônica, foi utilizada a

teoria DFT onde adotamos o funcional B3LYP com a base 3-21G. Esse método de

cálculo é muito usado para obter geometrias e estrutura eletrônica 15,67,68, 62] de

fulerenos devido aos bons resultados obtidos. Embora a base escolhida seja menor do
que a G31G*, sua escolha se justifica pelo tamanho dos sistemas e pela possibilidade

de comparação com resultados publicados na literatura [5].

. PM3//BLYP

- 
B3LYP//B3LYF

. 2-76

1.79
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6.2 Escolha dos pares de fulerenos menores

As moléculas estudadasi no trabalho [5], Crrl/t, /CneBr, (figura 6.3), são aque-

las que possuem os menores calores de formação para a molécula de Coo com 12

dopantes. As duas possuem os mesmos pontos de substituiçáo para os dois dopantes.

Essa configuração de dopagem gera uma diminuição no calor de formação, pelo fato

ser a conformação mais simétrica com 12 substituições. No diagrama 6.4 estão os

valores das energias dos orbitais de fronteira e o valor do gap para cada molécula.

Estes valores foram obtidos usando o método B3LYP/6-31G*.

Boro Nitrogênio

Figura 6.3: Moléculas de Coo dopadas comL2 boro e 12 nitrogênio com menor calor de formação.

ó
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Figura 6.4: Diagrama das energias dos orbitais de fronteira (eV) pa"ra a molécula de Coo pura e

dopada com 12 boros e nitrogênio. As linhas azuis indica.m as energias dos orbitais HOMO (Highest

Occupied Molecular Orbitaf) e HOMO-I, as linhas vermelhas indica.m as energias dos orbitais

LUMO (Lowest Unoccupied Molecula¡ Orbital) e LUMO+I. O valor de cada gap é indicado pelo

número localizado entre as linhas vermelhas e azuis de cada molécula'

1.77

2.76
1.34

cso
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6.2. Escolha dos pares de fulerenos menores 4T

Percebe-se neste diagrarna que a energia do HOMO da molécula dopada com
nitrogênio é próxima à energia do LUMO da molécula dopada com boro. Como
mostrado no capítulo 2.3 essa é uma propriedade fundamental de um diodo molec-
ular. Assim, devemos buscar paxes que âo mesmo tempo sejam estáveis energetica-
mente e possuam essa propriedade fundamental.

Com base nos griá^ficos da figura 5.5, escolhemos as moléculas mais promisso
ras energeticamente pÍìxa compor os pares. As moléculas escolhidas foram os dois
isômeros do C¡o (figura 6.5), que possuem os calores de formação mais próximos ao
do Coo puro. Assim, paxa os pares CMN6|C44B6 do isômero 270 e o C42Nsf C42Bs
do isômero 27I frzenos uma análise de orbitais de fronteira-

Seguindo o procedimento descrito na seção 6.1 calculamos as respectivas estru-
turas eletrônicas. O resultado obtido está representado pelo diagrama da figura
6.6, onde aparecem a"s energias dos orbitais HOMO (Highest Occupied Molecular
Orbital) e HOMO-I juntamente com os orbitais LUMO (Lowest Unoccupied Molec-
ular Orbital) e LUMO+I e os respectivos gaps.

cilf271l cû12711

Boro Nitrogênio

cnI2TOI c,o[2701

Boro
Boro

Figura 6.5: Estrutura das moléculas escolhidas paxa o estudo dos orbitais de fronteira. Pa¡a
isômero 271 temos as moléculas CnBa e C+zNs, e paxa o isômero 270 as moléculas CuBe e

Cs,a,Na.
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Figura 6.6: Diagrama da.s energias dos orbitais de ftonteira (eV) das moléculas C¿'+Nø' C&Ns'

C+tBa e C+zBa.As linhas aøuis indicam as energias dos orbitais HOMO (Highest Occupied Molec-

ular orbital) e HOMO-I, as linha.s vermelhas indicam as energias dos orbitais LUMO (Lowest

Unoccupied Molecula¡ Orbital) e LUMOtl. O valor de cada gap é indicado pelo número local-

izado entre as linhas vermelhas e aøuis de cada molécula'

Pelo diagrama verificamos que os dois pares possuem as propriedades eletrônicas

necessá^rias pur" u formação de um retificador molecular' Observa-se que o par do

isômero 270 possui o orbltal HOMO da molécula dopada com nitrogênio (doadora)

com energia próxima ao LUMO da molécula dopada com boro (aceitadora), Para

o par dolsômero 271 observa-se também que os orbitais HOMO e HOMO-I da

rrrålécrrla dopada com nitrogênio, são energeticamente próximas das energias dos

orbitais LUMO e LUMO+Iáa outra dopada com Boro. Esta figura sugere também

a existência de várias moléculas, cujos gaps e números de orbitais ressonantes podem

ser modificados de acordo com o número de dopantes na molécula.

6.3 Escolha das pontes e montagem do dispositivo

Feita a seleção dos pares, resta agora a escolha de uma ponte que possua as pro-

priedades nácess¿írias paxa a construção do retificador' Na escolha da ponte foi

Ievado em conta o número de átomos em sua estrutura e a existência ou ausência de

elétrons zr. O número de átomos é importante pois quanto maior é o número, maior

é o tempo computacional do cálculo. A existência de elétrons zr é fundamental para

o transiorte dã elétrons que acontece via ponte, já a ausência deles indica que a

transferência é predominantemente feita via tunelamento.

Abaixo ilustramos a,s duas pontes escolhidas. A primeira é formada por carbonos

insaturados que se ligam por ¡ma liga4ão tripla- A segunda é formada por carbonos
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6.3. Escolha das pontes e montagem do díspositivo

saturados, onde cada um se liga a uma molécula, a outro carbono da ponte e a mais

dois hidrogênios. A primeira ponte possui elétrons r e servirá para o estudo do

retificador com transporte via ponte. A segunda ponte, sem elétrons zr, será usada

no estudo do retificador com transferência via tunelamento.

43

Moléculo
doodoro

Moléculq
oceitodoro

Moléculo
doodoro

Moléculo
oceitodoro

(") (b)

Figura 6.7: Ponües utilizadas pa,ra unir as moléculas na diodo molecular. (a) Ponte insaturada

que po,ssui elétrons zr e (b) ponte saturada sem elétrons zr-

Para encontrar o melhor sítio dos fulerenos dopados para ligar a ponte, foram

feitas otimiza4õesdas estruturas com o método PM3 de sistemas do tipo ponte/fulereno
em algumas configurações. Pela análise do calor de formação, as ligações mais

estáveis são aquelas onde a ponte é conectada nos átomos de carbono próximos

aos dopantes, e no isômero 271 estes carbonos devem estar no equador, como é o

caso observado experimentalmente onde átomos de cloro se ligam ao isômero 271

[46]. A junção é mais estável nessas configurações por causa das ligações pendentes

("dangling bonds") formadas pela presença dos dopantes.

Com todas as partes dos componentes escolhidas, montamos e otimizamos o

sistema usa^ndo a teoria DFT B3LYP/3-21G. As estruturas finais estão na figura
6.8.

Como temos dois retificadores, adotamos a nomenclalva 270 para o diodo for-
mado pelo isômero 270 e 271 para a outra molécula.
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Insaturada Saturada
Retificador 270

27L

l
o

Figura 6.8: Pa¡es de fulerenos menores ligados baseados nos isômeros 270 e 27L do Go

Na tabela 6.2 estão os valores dos comprimentos de ligação mais relevantes (fig.

6.9). Percebemos que as duas pontes distorcem a estrutura dos fulerenos dopados de

maneira similar. Como esperado, essa distorção se concentra basicamente na região

dos átomos que ligam a molécula à ponte. A maior perturbação causada pela ponte

aos fulerenos é dada pelo aumento de até 20% do comprimento da ligação entre os

carbonos ligados diretamente às pontes (C(p) - C(p)).
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Saturado Insaturado

270 271 270 277

Ponte Ponte

C-ful 1.57,L.58 C-ful 1.55,1.57 C-ful 1.463 c-tu1 1.459

C.C t.54 C-C 1.55 C-C 1.207 C-C 1.209

C-H r.08 C-H 1.09 C-H C-H
dopado com Boro F\rl. dopado com Boro

c(p)-c(p) 1.631 CI r.624 c(p)-c(p) 1.687 c(p -C p r.667

C-C
1.595

C-C
1.547

C-C
1.589

C-C
1.550

7.577 L.549 1.572 1.549

L.564 1.562

F\rl. dopado com Nitrogênio F\rl. dopado com Nitrogênio

c(p)-c(p) 1.634 C p )-c(p) 1.615 c(p)-c(p) 1.704 C(p)-Cr p 1.656

c-c
1.555

C-C
L.545

C-C
7.544

C-C
L.542

7.547 1.530 1.537 1.534
7.527

6.3. Escolha das pontes e montagem do dispositivo 45

Tabela 6.2: Comprimentos de liga4ão relevantes das moléculas otimizadas. Cálculo feito com

DFT B3LYP /ï21G.

c-c
C{ul

c-c

Figura 6.9: Esquema das ligações a¡ralisadas na tabela 6'2'

Estrutura eletrônica dos sistemaÉi Fulereno /Ponte /Fulereno
Dividiremos a an¿áIise dos dados em duas partes, uma para cada tipo de ponte.

c(prc(pl
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Ponte insaturada

Calculando a estrutura eletrônica das moléculas vemos que os HOMO's (Highest

Occupied Molecular Orbital) se localiza¡n em torno das moléculas dopadas com

nitrogênio, enquanto que os LUMO's (Lowest Unoccupied Molecular Orbital) se

localizam ao redor das moléculas dopadas com boro (fig. 6.16). Essa é uma car-

acterística esperada dos diodo molecula¡es, sendo que os elétrons do HOMO da

molécula dopada com nitrogênio (doadora) devem fluir para o LUMO da outra

dopada com boro (aceitadora). Essa característica é observada para outros sistemas

retificadores baseados na estrutura doador/ponte/aceitador [?].

27L

HOMO LUMO

270
HOMO LUMO

Figura 6.10: Isosuperfícies dos orbitais de fronteira das moléculas com a ponte insaturada.

Para verificar se essas moléculas podem ser caracterizadas como retificadores

moleculares, aplicamos um campo elétrico na direção â nos dois sentidos e vaúamos

o valor do campo, para averiguar quão provável é a transferência de cargas em

ambas as direções. Define.se a direção â pelo vetor que liga os dois centros das

moléculas, com valor positivo quando este aponta para a molécula com boro' O

valor do potencial foi variado no intervalo de 0 a 0.19 V. Pa.ra cada valor de campo

a geometria foi otimizada novamente.
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A variação de carga em cada componente das moléculas é mostrada nos grá,ficos

da figura 6.11 e a mudança nos valores do;s momentos de dipolo na figura 6.12.
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Figura 6.11: Variação de carga em cada componente das moléculas (ponte insatu-

rada) com a variação do campo elétrico.

D.P-A D-P.A D-P-A D-P-A

a

5ll

40

30

20

t0

0

oo
ttaaa O¡l0

>o
og¡0
å -ro
d
i- -30

10

-50

-60

-70

oo o
Ã
oo
o
oê
c)

t_..¿ ..:a
o

a a

a o

a o
.50

{0
-7i

o
o

O

{-15 -{}.10 {05 0m 005 0 0.15 02D -o.20 {15 410 -005 000 005 0 020

Polencial (V)

27t

Figura 6.12

Potenc¡al M

270

Variação do momento de dipolo com o canrpo-

- Ponle
o Molécula dædora
* Molécula mitadora

****
o o oo

*

a
ao

******

o oo o o oo

- Ponte
a Molócula doadorâ
* Molédlâ aceitadorâ

Dissertação de Mestrado Lucas Viani



es e montagem do
48

6.3. Escolha das pont

Asfigurasacimaconfirmamatrocadecargasentreosfulerenos.Essatrans-
ferência acontece ,ror-ãoi. sentidos do campo 

"lét'i"o, 
mas em quantidades difer-

entes. para a polarização direta (r""tid;;;;â positivo) a troca de cargas obedece

uma rela'ão linear .rr,ï" o valor do campo e da carga transferida' Na polarizaçã"o

reversa, a transferência de cargas para a itol écúa27ótambém obedece uma relação

Iinear,jánamolécula2Tlacargavariaroximadamentecomataizdovalordo
campo elétrico "té;;;; 

ãu o'ã"- ¿t o r¡ v' T]i19'::o 
observa-se um grande

aumento na transferência. Isso sugere um limite superior ao potencial aplicado para

om bo- funcionamento do dispositivo 271'

podemos a¡ralisar também o espectro de energias dos orbitais moleculares das

moléculas para os ¿î.,r*' valores do campo. Para a molécula 271com o campo no

sentido direto, obr"rru,*o, claramenteî å"rdobru*"nto dos níveis eletrônicos que

ocorrepelapresençadocaJnpoelétricoexterno(processoconhecidocomoEfeito
Stark) (fig. 6.13 a). Para o 

"1-po 
no sentido ìãgativo, os orbitais moleculares

serearranjamcomaplesençadocampo.Devidoaotermodopotencialelétrico
nahamiltoniana(-ehr),aoaplicarocampoelétricoreversamente,osvaloresde
energia dos ortritais moiecular", oro.ráJniã. ¿, molécula aceitadora de elétrons'

aumentam numa taxa maior do que *-ã, -"r¿cula doadora' Assim os orbitais se

ordenam *n",g"ti";;t"it ¿t forma airt'*t" para cada valor de campo' Uma das

mudanças our",""Jt'-ã t'otu ¿o luüä; ;"-ryy:^por orbitais diferentes' No

diagramadafigura6.14mostramoscomoesserearranjoacontecepalaosorbitaisde
fronteira paxa o campo igual a 0'11V'
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Figura 6.13: Diagrama da estrutura eletrônica do retifica'dor 27L pata cada valor de campo nos

doii esentidos- (a) tensão diretamente e (b) tensão reversa'
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Figura 6.14: Esquema ilustrando o rearranjo de níveis paxa a pola,rização reversa para o pat 27I

ligado pela pontæ insaturada.

Analisamos também o efeito do campo na estrutura da molecula. Isso foi feito
comparando os gráficos da figura 6.11, onde para cada valor de campo a geometria

foi re-otimizada, com os respectivos grá,ficos da figura 6.15, onde as propriedades

eletrônicas do sistema para cada valor de carnpo são calculadas, mas a geometria é

mantida a mesma. Nessa comparação fica clara a baixa influência do campo sobre a

estrutura da molécula, ou seja, a distorção da geometria causada pela presença do

campo elétrico é baixa o suficiente para não gerar grandes va^riações nos valores de

caxga transferida entre os sítios da molécula.
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31ó

312

Número dos orbilois
moleculoles sem compo

Número dos orbitois
moleculoles
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Figura 6.15: Gráfico da va,riação da ca,rga em cada componete da molécula, obtido para carla

valor de carnpo e para mesma geometria da molécula inicial.

A troca de cargas observada no sentido reverso do campo não nos permite carac-

tefizar essa molécula como um diodo molecular. Um dos possíveis motivos para não

termos obtido um comportamento retificador é a estrutura da ponte. Com a ponte
utilizada, o transporte de cargas é feito basicamente através dos elétrons zr da ponte,
e a outra possibilidade, é a utilização da ponte saturada que não possui elétrons er,

assim, o transporte passa a acontecer via tunelamento entre as duas moléculas.

Ponte saturada

O estudo da estrutura eletrônica feito para as moléculas conectadas pela ponte
saturada foi o mesmo feito para a ponte insaturada.

Neste caso, assim como observado para a outra ponte, o orbital HOMO de cada
molécula esta localizado ao redor do fulereno dopado com nitrogênio, enquanto que

o orbital LUMO de cada molécula se localiza ao redor do fulereno dopado com boro.
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27L

HOMO LUMO

270

HOMO LUMO

Figura 6.16: Isosuperfícies dos orbitais de fronteira das moléculas com a ponte saturada'

Aplicando o campo nas mesma,s condições do campo aplicado nas moléculas

com ponte insaturada, chegamos nos griíficos da figura 6.17. Para este conjunto

de moléculas calculamos as propriedades eletrônicas do sistema para cada valor de

campo mantendo a geometria fixa. A otimização de estrutura não foi realizada

partindo do fato de que a presença do campo não mostrou significativas mudanças

na geometria do pa^r estudado anteriormente, onde espera-se que a distorção seja

maior devido à interação do campo com os elétrons zr da ponte.
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Figura 6.17: Variaçã,o de caxga em cada componente das moléculas (ponte saturada) com a

va,ria4ão do carnpo elétrico.
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Figura 6.18: Va,riação do momento de dipolo com o ca;mpo.

As figuras mostram um comportamento semelhante aos das moléculas com ponte
insaturada com relação à troca de cargas. A transferência é observada nos dois
sentidos do campo elétúco, mim em proporções diferentes. Também obedecem uma
relação linear entre o valor do campo e da caxga transferida na polarização direta,
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a para molécula 270 também segue uma
variam aproximadamente com a ratz do

o mesmo rimit e sup erior par a o p ot en ciar ;î,,l;.i;i 
t"i';i*ïrT::îä,î"iïffiälî

sofrem variações muito similareì com aquelas obtidas anteriormente para o outropar.

6.4 Conclusões

os fulerenos menores são fortes candidatos para a construção de sistemas retifi-cadores do tipo doador/aceitador devido a estabilidade energética provocada peladopagem com boro e nitrogênio.
reno/Ponte/fulereno rgas ocorre paraos o elétrico tanto parasa reração da variação ili,iiåä.l:par não varia consideravelmente com a mudança as pontes usadas. rsso indicaque o transporte de-cargas acontece pelo mesmo -a"*ir-o nos dois casos, ou viatunelamento ou via ligações.

baixo isolamento dos orbitais HoMo e r,uuo f"ito ;;i; ponte. Nos casos acima,
contribuem eletronicamente nos orbitais de

e transferência de carga entre moléculas.
a ponte às moleculas
podendo-se usar umaponte que se conecte apenas a um átomo cilitando a escolha dolocal apropriado de conexão e diminuindo o risco de baixo isoramento.
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Capítulo 7

Estudo o,b i,ni,t'í,o dos isômeros de
fulerenos endoédricos ,n/@C6g e

C@C5ell

F\rlereno endoédrico é uma molécula formada por um fulereno e um ou mais

átomos (X) aprisionados no interior de sua estrutura (X@C"). Essas formas atraem
grande interesse devido às suas propriedades eletrônicas exclusivas, principalmente

na área de eletrônica quântica.
Um dos endofulereno mais estudados é o ,Al@Coo. Uma de suas características

marcantes reside no fato do átomo de nitrogênio não se ligar à molécula de C6s

conservando suas características atômicas no interior da gaiola e por possuir spin
nuclear e eletrônico. Essas características possibilitam o estudo e a utilização de

um átomo "isolado" que pode ser precisamente posicionado em uma superfície pela

manipulação do C6¡ através das técnicas de estado sólido atuais l70,7Il- Uma de

suas aplicações é o uso como um bit quântico nos computadores quânticos. A idéia

central desta proposta, como mostrado experimentalmente 172], est6, na possibili-

dade do estudo do emaranhamento dos estados de spin do sistema, já que pa^ra o

nitrogênio o spin eletrônico é igual a 3/2e o spin nuclear é igual a 1 para o lall e

lf2pal:a o 15¡1. A gaiolado fulereno "protege" o spin dos elétrons do nitrogênio
contra possíveis perturbações externas aumentando seu tempo de coerência, o que

permite realizar um número maior de operações lógicas quando compa,rados aos out-
ros sistemas propostos, como pontos quânticos, impurezas em semicondutores, entre
outros. Outra propriedade muito importante dos endofulerenos é a capacidade de

produção de sistemas de vários bits quânticos em maior escala. Uma extensão direta
de um sistema de um bit quântico são os dímeros formados por um par de fulerenos.

Se em cada fulereno tivermos um átomo com spin diferente de zero, podemos usá-los

com um sistema de dois bits quânticos. Indo mais adiante, pode-se utilizar nanotu-
bos de carbono preenchidos com l[@Ceo isolados ou em dímeros de forma a atingir
um número ainda maior de bits quânticos numa mesma estrutura. Uma vez que já
são crescidos nanotubos de parede única com comprimento na ordem de milímetros

[73], num único sistema unidimensional desse tipo podemos ter muitos milhares de

bits quânticos.
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(")

(b)

Figura 7 -I: Peøpoils com moléculas de N@Go no interior. (a) visão lateral e (b) visao frontal.

O encapsulamento do nitrogênio em C6¡ pela técnica de implantação iônica foi
publicada pela primeira vez em 1996 [74]. Mais recentemente o processamento de
C6e com plasma de rádio freqüência de nitrogênio mostrou a produção de ,A/@C6¡ e
derivados do tipo CaoN [75]. Esses derivados mostraram causax muitas reações in-
cluindo a polimerização do C6¡. Uma possível reação dessas espécies intermediárias
estudada neste trabalho, é o encapsulamento de um átomo de carbono dentro de
um azafulereno (C@C5e.Àf). Este sistema é um isômero do I{@Coo, mas com pro-
priedades distintas que podem ser favoráveis na formação de bits quânticos. Neste
trabalho estudamos a moléculas rü@Ceo e seu isômero hipotético C@C5eN.

7.L Método de cálculo
Todos os cálculos envolvendo otimização de geometria e estrutura eletrônica foram

feitos usando a teoria do funcional da densidade (DFT) adota¡rdo o funcional híbrido
BSLYP com a base G31G*. Esse método se mostrou suficiente em outros trabalhos
envolvendo fulerenos endoédrico s 176, 771.

Para a molécula N@Coo consideramos a multiplicidade de spin (25 + 1) igual a
4 (Quarteto) e para a molécula C@Ge¡r¡ foram consideradas as multiplicidades 2
(Dubleto) e 4.

No cálculo dos dímeros os ca^sos de multiplicidade de spin igual a 1 (singleto) e
5 (quinteto) foram considerados para o par (C@C5enf2.

F1Í-
f
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CáIculo de camada aberta

Ao contrário da molécula de Go que é um sistema com camada fechada, o ni-

trogênio em seu estado fundamental possui uma configuração eletrônica onde os

orbit.ir atômicos pn, pa e p, estãa parcialmente preenchidos (ls 112s îJ Zp 111).

Assim, pâra os sistemas com nitrogênio, os cálculos foram feitos com camada aberta-

Um cáIculo de camada aberta leva em conta a diferença no número de elétrons o
e elétrons p. Nesse caso, os elétrons a e P que antes eram descritos com mesma

parte espacial da funçáo de onda, pass¿ün a ser descritos por duas partes diferentes,

u-u p"ru cada spin. Essa mudança é necessá^ria por causa da interação de troca

que é diferente para os elétrons a e P- Como utilizamos o método B3LYP que

usa o exchange de Ha¡tree-Fock, essa separação acarreta um problema, pois o de-

termina¡rte não restrito (camada aberta) deixa de ser autofunção do operador 
^92,

podendo ocorrer uma contaminação de spin-

Nos cálculos feitos não ocorreu grande contaminação de spin com exceção do

cálculo para a molécula C@Ge¡f com multiplicidade de spin igual a 2. Os autoval-

ores de 52 estão ilustrados na tabela abaixo-

Tabela 7.1: Tabela com os autovalores de ,92 para os cálculo,s indicados.

7.2 Energia de Ligação e Geometria

A primeira etapa realizada foi a otimizaçã,o das estruturas das moléculas de C6s,

CssN,ll@Cao e C@Gg¡f. As otimizações começaram numa geometria com o átomo

endoédrico fora do centro dos fulerenos. Em todos os casos a configuração de menor

energia do sistema é aquela onde o átomo endoédrico está no centro da gaiola. No

caso da molécula de C@C5eN obtivemos a menor energia total para a molécula

com multiplicidade de spin igual a 2. Pata compaxar energeticamente as moléculas,

calculamos suas energias de ligação por átomo (tabela 7.2) segundo a equação 7.1,

onde E^o¿ é a energia obtida com o método DFT, N*ot,N. e Il" são respectivamente

o número de átomos da molécula, o número de átomos de carbonos e nitrogênios na

estrutura e E(carbono) e E(nitrogênio) são as energias obtida.s com DFT no cálculo

da estrutura eletrônica atômica do carbono e do nitrogênio.

Dissertação de Mestrado Lucas Viani

Molécula Mult. de Spin Autor¡alor de utor¡alor de

2 0.750 0.754

N@Coo 4 3.750 3.752

C@GgI{ 2 0.750 1.768

c@c6e¡r 4 3.750 3.754

¡r 1 0.000 0.000

c@c5e¡r 2 1 0.000 0.000

c@c5eN 2 5 6.000 6.000
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Molécula Cao CssN
E. de 6.86 6.80

Molécula If@Coo
(Quarteto

C@Ge¡tr
bleto

6.73

Tabela 7-2: Energias de Ligação (eV) e geometrias otimizadas das moléculas estudadas
(B3rYP/6-31c*)

Er: E*oI 
-" Nr,,ot

(N 
"E 

(carbono) + NnE (ní,tr o g enio)) (7.r)&+¡r"

Na tabela 7.3 temos algumas diferenças de energias de ligação por átomo (L,86/at)
em elétron/Volt entre algumas moléculas. A diferença de energia de ligação por
átomo entre as moléculas de Coo e Css¡f fornece a quantidade de energia por átomo
necessária pa,ra trocar um átomo de carbono da estrutura do Coo por um nitrogênio.
A diferença entre o C6s e o N@Coo, dá a energia por átomo necessá¡ia para incluir
um átomo de nitrogênio dentro do Coo. Analogamente, a diferença entre o CssN e
o C@C5eIl (dubleto) é a energia por átomo necessária pa,ra incluir um carbono no
interior do C5eff.

Esses valores mostram que a dopagem do Go por um átomo de nitrogênio,
necessita de uma quantidade menor de energia do que o encapsulamento do átomo.

e

tât. eV
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Moléculas A,Eul átomo I eV

Cao - N 0.06

coo - ll@coo 0.13

cssN - c@Ge¡r 0.11

N@Ceo - C@Cre¡r+ 0.04

Tabela 7.3: Diferença de energia de ligação por átomo (eV) das moléculas listadas' * ci{lculo

feito pa,ra a molécula de C@C59JV com multiplicidade 2-

Cøo

Comp
p-h t.454
h-h 1.395

Ângulo (')
p 108

h t20

Il@coo

Comp.
p-h 1.453

h-h 1.395

p 108

h r20

Tabela 7.4: Vatores de comprimento de ligação e ângulos das moléculas de Go, CssN, N@Go

. Indicamos as ligações formadas pela junções entre pentágonos e hexágonos pela nomenclabura

,,p-h,, e entre hexágonos por "h-h" . Os ângulos entre átomos de carbono de um mesmo pentiígono

ou hexágono são representados por sp" e '(h1' respectivamente-

A energia necessária para inserir um átomo de carbono dentro da molécula de C5e-l[

é menor do que aquela necess¡í¡ia para inserir um átomo de nitrogênio na molécula

de Coo.

Para compar¿f as geometrias com e sem o átomo endoédrico, os valores de

tamanho de ligação e ângulos das estruturas otimizadas estão nas tabelas .

Nesse primeiro caso os dados indicam que a presença do nitrogênio dentro do

C6¡ praticamente não altera a estrutura da gaiola, ou seja, o tamanho das ligações

e os ângulos permanecem praticamente os mesmos.
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C@C1¡N (Dubleto)
Comp.

C-C p-h 1.451 1.458 r.467 1.465
h-h 1.40r 7.407 L.4I5

C-N p-h 1.438

h-h 1.406

C-N p 107.5 C-C p 108

h 118.9 h 119.8

Tabela 7.5: Valores de comprimento de ligação e ângulos das moléculas de GeN e C@G9N

Ao contrário do caso anterior, o átomo de carbono no interior da gaiola perturba
a estrutura do C¡s, alterando suavemente os comprimentos de ligação e ângulos.

Comparando os dois casos podemos sugerir que há uma interação maior entre o
átomo endoédrico e gaiola na molécula C@C5eN do que na molécula I/@Coo.

7.3 Estrutura eletrônica
Na figura 7.2 ælãa representadas as densidades de estados das moléculas de C6s

e I{@C66. Vemos que a principal diferença está no aparecimento de picos devido aos
orbitais 2p do átomo de nitrogênio. Não houve uma mudança considerável no valor
do gap da molécula e mesmo havendo três elétrons a a mais, os valores das energias
dos orbitais a e p permaneceram muito próximos. Isso indica uma fraca interação
entre os elétrons do átomo de nitrogênio com os elétrons do Coo.

O cálculo da densidade de estados foi feito através de convoluções gaussianas com
largura de 0.1, pa,rtindo do espectro de energia obtido pelo método DFT descrito
na seção 7.1.

CssN

Comp.
C-C p-h L.444 1.460 1.465

h-h 1.400 1.410 L.4II
C-N p-h 1.438

h-h 1.416

Ãngulo (')
C-N p 107.3 C-C p L07.7

h 119 h 119.8
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Figura 7.2: Gap (eV) e densidade de estados por spin em função da energia (eV) das moléculas

de Cooe N@Coo. As linhas solidas indicam as densidades de estados dos orbitais ocupados e as

pontilhadas indicam os vaøios. O pico com sua i{,rea preenchida é aquele onde os orbitais atômicos

2p do nitrogênio contribuem pa,ra a densidade de estados.

A análise das cargas de Mulliken mostra uma transferência de 0,0012 elétrons

do Coo para o nitrogênio. Com esse dado e as conclusões acima, esperamos que o

nitrogênio mantenha um forte caráter atômico, com seus elétrons ocupando orbitais
com formas espaciais simila,res aos atômicos. Para verificar esse fato, olhamos as for-

mas das isosuperfiícies (fig.7.3) dos orbitais provenientes do nitrogênio. Pela análise

destas superfícies vemos claramente que a interação entre os elétrons do nitrogênio

e da gaiola é fraca, em concordância com outro trabalho já publicado 1771.

Orbital ls f Orbital 2s f Orbital2p f
Figura 7.3: Isosuperflcies de alguns orbitais molecula¡es originá^rios dos orbitais atômicos do

nitrogênio da molécula /V@C6s'

N@C*

a
2.76

2.75 N@Cuo

p
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No diagrama da figura 7.4 temos uma compaxação entre as energias dos orbitais

atômicos do nitrogênio no vácuo e dentro da molécula de C66. Para o átomo iso-

lado calculamos as energias com a correção de Counterpoise para evita,r o efeito de

superposição de bases. Os valores obtidos com e sem correção estão na tabela 7-6.

Orbitais Energia (eV)
sem correção

Energia (eV)
com correção

1s a -393.183 -393.564
p -391.680 -392.060

2s a -21.905 -22.t52
p -16.561 -16.833

2p Q, -9.494 -9.75L

þ

Tabela 7.6: Valores das energias dos orbitais atômicos do nitrogênio (eV) catculados sem e com

a correção de Counterpoise.
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Figura 7.4: Diagrama das energias (eV) dos orbitais do nitrogênio no vácuo e dentro do C6q. O

valores das energias pa¡a o átomo encapsulado estão corrigidos pelo método de Counterpoise.
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Da figura 7.4 concluímos que há uma influência do fulereno na estrutura do

eletrônica do átomo encapsulado. De modo geral as energias dos orbitais atômicos

diminuíram, isso mostra que o aprisiona^rnento ajuda a estabiliza¡ o átomo de ni-
trogênio.

Uma anáIise semelhante foi feita para o caso da molécr¡la de C@Gg¡f. Compa,ra-

ndo energeticamente as duas configurações de spin vemos que o quarteto é 0.13eV

mais estável'do que o dubleto. Na figura 7.5 temos as densidades de estados de

cada molécula, incluindo os dois casos de multiplicidade de spin considerados para

a molecula endoédrica.

Ao contrário da situação a,nterior, compa,rando as energias dos orbitais do ma.
fulereno e da molécula de C@C5e¡f nos dois estados de spin, observamos mudanças

consideráveis nos valores dos gaps como ta¡nbém a contribuição dos orbitais 2p do

carbono encapsulado na densidade de estados. Pa¡a a molécula com multiplicidade

de spin iguat a 4, as energias dos orbitais molecula¡es com ca¡áter atômico do ca¡-

bono endoédrico são O-96eV maiores do que no dubleto, que se localizam l.23eV
abaixo dos orbitais de valência. Nos dois casos os valores dos gaps são definidos pela

diferença de energia entre o HOMO e o LUMO dos elétrons o. Esses valores são de

t.28eV paxa o caso do dubleto e 0.94 eV para o qua,rteto. Isso indica a possibili-

dade do uso da molécula C@C5e¡f como um transistor de spin, onde se usa¡ia um

campo magnético para altera,r o estado de spin do sistema e por conseqüência o gap.

Como o gap é definido entre os orbitais o, somente elétrons com este spin fluiriam
do HOMO piìxa o LUMO, pÍil¿ um dado valor de potencial elétrico aplicado.

As formas das Isosuperficies dos orbitais moleculares dos orbitais atômicos do

carbono encapsulado sã,o mostradas na figura 7.6.

A análise das ca^rgas de Mulliken mostram uma transferência de 0,159 elétrons

do azafulereno para o carbono no estado para o caso do quarteto. Pelas imagens dos

orbitais e a análise das cargas, podemos concluir que a interação entre o carbono

encapsulado e a gaiola é maior do que a interação nitrogênio/gaiola na molécula

N@Go. Nesse fulereno endoédrico, observamos que os orbitais do carbono central
perderam o caráter atômico, e passam a ter uma influência grande da gaiola.

Com essa interação átomo/fulereno, espera-se que a estrutura atômica do car-

bono tenha se alterado. Como feito anteriormente, calculamos as energias dos or-

bitais do átomo isolado com a correção de Counterpoise pa"ra evita¡ o efeito de

superposição de bases. Os valores obtidos com e sem correção estão na tabela 7.7.

De acordo com a figura 7-7,hâuma influência do fulereno na estrutura eletrônica do

átomo encapsulado. A diferença de energia é diferente para a^s duas configurações de

spin. Para o quarteto toda.s as energias foram aumentada,s por consideráveis valores

de energia, e paxa o dubleto as energias continua^ram próximas as energias no vácuo.
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Quarteto

Orbital ls f Orbital 2s f Orbital 2s J Orbital 2p f Orbital 2p f
bleto

Orbital ls J Orbitat 2s f Orbital 2s ] Orbital2p f Orbital2p f

Figura 7.6: Isosuperfícies de alguns orbitais molecula¡es originários dos orbitais atômicos do

ca¡bono

Orbitais Energia (eV)
sem correção

Energia (eV)
com correção

1s a -280.320 -280.8L2

þ -279_590 -280.081

2s a -15.695 -16.013

þ -12.665 -13.018

2p a -6.876 -7.213
p

Tabela 7.7: Vatores das energias dos orbitais atômicos do ca¡bono (eV) cafcdados sem e com a

correção de Counterpoise.

.¡¿
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Figura 7.7: Diagrama da.s energias dos orbitais do ca¡bono (eV) no vácuo e dentro da molécula

de C@CrsN. Estão indicados ta¡nMm as diferenças de energia (eV) entre os orbitais do átomo

encapsulado e o átomo no vácuo. O valores das energias pa,ra o átomo encapsulado estão corrigidos

pelo método de Counterpoise.

7.4 Dímero
A forma mais estável de se encontrar o heterofulereno Cse.lf é na forma de dímero

[78], por isso buscamos prever através da energia de ligação se a molécula de C@Gg¡f
formará dímeros assim como os azafulerenos.

A primeira etapa realizada foi a otimização das estruturas (CssN), e (C@GeN)2.
Para analisar as distorções na estrutura do dímero causados pela presença do átomo
de carbono no interior dos fulerenos, analisamos os comprimentos de ligaçã,o e

ângulos de cada par. Na figura 7.8 estã,o ilustradas a geometria final de cada molécula
e na tabela 7.8 estão os viì,lores medidos.
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(CunN),
(S:0)

(c@c5e¡í)2
(S:2)

Ligação (A Ligaça,o

C-C p-h 7.499 7.499 C-C p-h 1.450 L.443

h-h 1.356 1.356 h-h 1.395 r.404
N-C p-h 1.427 7.427 N-C p-h I.4L2 7.4L2

h-h 1.519 1.519 h-h 1.503 1.503

Lig. Inter-molecular 1.581 Lig. Inter-molecular r.582

N p 110.02 N p 107.02

h 12L.69 h t21.4
C p 707.99 C p LO7.96

Lig.
Inter-molecular

N tlL.37 Lig'
Inter-molecular

N 108.2

C 7t2.41 C tr3.42

Tabela 7.8: Va,lores de ângulos e comprimentos de onda pa¡a os dímeros. Indicamos as ligações

formadas pela junções entre pentágonos e hexígonos pela nomencla,tura "p-h" e entre hexágonos

por "h-h" . Os ângulos entre átomos de ca¡bono e/ou nitrogênio de um mesmo pentágono ou

hexiígono são representados por sp" e '(h" respectiva,rrente.

(")

(b)

Figura 7.8: Geometria dos dímeros estudados. (a) (C5eN)2 e (b) (C@C5eN)2 (S:2).
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Molécula Mult. de Spin .E¿ ("V)

CssN)z 1 0.01567

C@C5e¡tI 2 5 0.01136

c@C5e¡'r), 1 -0.01929

Tabela 7.9: Valores de energiade ligação por átomo (eV) paraos dímero;s em relação às moléculas

sepa,radas.

Assim como no caso da molécula C@Ge¡f isolada, o caxbono endoédrico não

modificou de forma significativa a geometria do dímero, sendo a mudança mais ex-

pressiva a variação do ângulo entre a ligação inter-molecular e o átomo de nitrogênio
que foi da ordem de t0%.

Na tabela 7.9 estão os valores de energia de ligação por átomo dos dímeros.

Calculamos essa energia pela equação 7.2, onde Edi*"ro é a energia do dímero,
E(f ulereno) é a energia fulereno isolado, N¡ e ÀI¿ são o número de átomos do

fulereno e o número de átomos do dímero respectivametrte. Valores positivos de

energia de ligaçã,o indicam que a formação do dímero é possível e estável energeti-
camente, já os valores negativos indicam uma instabilidade energética do par.

Et: E(f ulereno) Edi*no
(7.2)

¡ÍJ N¿

No caso do dímero (C@C5e¡f)2, calculamos a energia de ligação para dois estados

de spin, o singleto (S: 0) e o quinteto (,S: 2). Os resultados mostrados na tabela
mostram que o dímero (CunI{), é estável, o que já era esperado e conhecido. Na
molécula (C@Ge¡f)2, a estabilidade depende do estado de spin do sistema, podendo

a estrutura ser estável para S :2 otJ instável para 
^9 

: 0- A diferença de energia

entre os dois estados é de 0.031 eV, o que é equivalente à energia de troca. No caso de

^9: 0 os átomos de carbono não possuem momento magnético, ou seja, os elétrons

2p do carbono estão desempa.relhados. Isso faz a energia do sistema aumentar.

7.5 Conclusões

Várias informações sobre os endofulerenos estudados foram obtidas. A dopagem

endoédrica do azafulereno por um átomo de carbono mostrou-se perfeitamente possível,

sendo comparável energeticamente com a molécula de ,A/@C6¡.

Com relação à utilização da molécula C@Ge¡tr como um quantum bit, temos a
possibilidade de formação de dímeros estáveis, já que os dímeros de azafulerenos

se forma¡n espontaneamente, o que não ocorre com moléculas de Coo. Assim,

as operações lógicas seriam realizadas somente com os spins eletrônicos de cada

monômero ao invés de usa¡ o spin nuclear acoplado com o eletrônico, o que torna o
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dispositivo mais rápido. Como dito no início do capítulo, um ponto importante para

a construção em grande escala de bits quânticos com fulerenos, é a possibilidade de

construção dos penpods. Nesse critério os dois sistemas possuem grande potencial,

pois já podem ser obtidos peapoils contendo tanto Cao como azafulerenos [79].
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Conclusões

Neste prograrna de mestrado podemos estudar e entender de forma detalhada as

propriedades eletrônicas e estruturais do C6ç e dos fulerenos menores. Estudamos

também os efeitos causados nestas moleculas pela dopagem com boro e nitrogênio.

Também investigamos duas de suas aplicações em eletrônica molecular.
O método semi-empírico utilizado na análise da dopagem em fulerenos menores

se mostrou eficiente. Concluímos que estas estruturas incorporam mais facilmente

os dopantes em suas estruturas do que o Cæ- Atribuímos esse fato à maior tensão

estrutural encontrada nos fulerenos com menos de 60 átomos.
No estudo do comportamento retificador de pares de fulerenos menores não en-

contramos uma grande assimetria entre a quantidade de carga transferida na po-

la.rização direta e nâ reversa. Podemos atribuir esse fato ao tipo de mecanismo

de transporte de caxgas usado pelas pontes- Outra possível causa é o mau isola-
mento eletrônico entre os fulerenos. Para corrigir isso sugerimos primeiro conectar
as pontes nos sítios moleculares adequados ou usar uma ponte com outro mecan-

ismo de transporte. Dois ava,nços importantes nesse estudo seriam realizar c¡áIculos

envolvendo a molécula e seus conectores, o que torna o cálculo mais realístico, e uti-
lizar métodos quânticos que levam em conta a dependência temporal da função de

onda do sistema. Assim, podemos calcula¡ a corrente para um dado campo elétrico
aplicado na molécula.

Nos cálculos dos endofulerenos concluímos que a molécula C@Ge¡rr é estável en-

ergeticamente e a possibilidade do uso do dímero (C@C5s¡ü), como um bit quântico.
Podemos apontar algumas melhorias que podem ser feitas no método usado. Voltado
para o estudo dos endofulerenos, uma melhoria seria uso de um método que descreva

as interações de Van de Waals, que pode ser importante na descrição da interação
entre átomo e fulereno. Pa¡a um estudo mais detalhado sobre os bits quânticos é

importante inserir as perturbações externas nos cálculos para avaliar seus efeitos

sobre o tempo de coerência dos spins eletrônicos.
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Apêndice A

Cálculo de Estrutura Eletrônica

O estudo da estrutura eletrônica de sólidos e moléculas pode ser considerado como

o principal tópico da química e da física molecular. O entendimento dos processos

envolvendo elétrons e núcleos é muito importante para descrição de gra^nde parte

das propriedades de um sistema.

Úm dos objetivos da mecânica quântica molecular é resolver a equação de Schrödinger

não relativística e independente do tempo para um sistema de núcleos e elétrons. A

equação de Schrödinger é:

Îtv : øv (A'1)

iú é a função de onda que descreve todo o sistema 
" 
n ¿o operador hamiltoniano

para o sistema de núcleos e elétrons descritos pelos vetores de coordenadas R¡ e r'¿.

Para um sistema isolado de N núcleos e n elétrons, a hamiltoniana é composta pelos

operadores de energia cinética e interação de Coulomb. Afim de escrever sua equação

geral, pode-se definir a distância entre o k-ésimo núcleo e o i-ésimo elétron como

r¿x : l1o- 6o 
l, 

a distância entre o i-ésimo e o j-ésimo elétron como r¿y : lr'i - FÀ

e a distância entre o k-ésimo e o f-ésimo núcleo como R¡¡: 
lño - ãtl. Assim, em

unidades atômicas, o hamiltoniano é escrito como:

ii:l-;r,.#-;#.+ N
D
k

tTnn

-'-j+ Ð Ðr¿n i, j>i
1

¡r
trij k

znz t
-+ R*r

k

¡tr

t
r

È:Ûuiûnn+h"+v""+h^ (4.2)

Na equação acima o primeiro termo é o operador de energia cinética dos elétrons,

o segundò o operador de energia cinética dos núcleos, o terceiro representa a atração

coulombiana entre elétrons e núcleos e o quarto e quinto a repulsão entre elétrons e

entre núcleos, respectivamente.
A solução analítica da equação 4.1 não é conhecida, o que torna necessário a

utilização de aproximações para resolvê-la. A primeira aproximação utilizada é a

7I
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de Born-Oppenheimer. Como os núcleos são mais massivos do que os elétrons,

eles se movem mais lentamente quando comparados aos elétrons. Sendo assim,

na aproximação de Born-Oppenheimer consideram-se os elétrons se movimentando

num campo gerado por núcleos fixos. Portanto, o segundo termo da equação 4.2
pode ser desprezado, e o último termo substituído por uma constante. Como uma

constante adicionada à um operador nã,o a,feta as autefunções e nem os operadores,

é preciso somente adicionarmos o seu valor no autor-valor final. Assim, separamos

o movimento dos elétrons do movimento dos núcleos, e para cada configuração de

núcleos calculamos a estrutura eletrônica correspondente.

Com a separaçäo feita por Born e Oppenheimer, ficamos com uma equação de

Schrödinger dependente diretamente das coordenadas dos elétrons e parametrica-

mente das coordenadas nucleares.

Ê"1"ú 
"t" 

: Ed"ú d"

(A.3)

v er. : ú a"({r¿]r; {Ã¡'})

Portanto, a energia total do sistema será a soma da energia dos elétrons mais a

constante de repulsão nuclear para uma dada configuração nuclear.

¡ú ¡t
E:Ed"+t D "P

k f >k nkt

Com a aproximação de Born-Oppenheimer é possível resolver de forma exata

somente a estrutura eletrônica do átomo mais simples, o hidrogênio. O ponto prob-

Iemático da equação de Schrödinger p¿ùra um sistema de núcleos e elétrons, é a
interação entre os elétrons. Essa interação torna a resoluçã,o da equação impossível

pelo fato de não conseguimos escrever uma solução com variáveis separáveis. Por-

tanto são necessários métodos aproximativos para calcular estruturas eletrônicas de

átomos grandes, molécula"s e sólidos. Nos próximos capítulos descreveremos duas

das teorias mais usadas para esse cálculo, a teoria de Ha¡tree-Fock e a teoria do

Fbncional da Densidade (DFT).

4.1 Teoria de Hartree-Fbck
No caso de cálculos de estrutura eletrônica [81, 83, 84, 82], muitas teorias e métodos

são voltados a encontrar soluções aproximadas para a estrutura eletrônica de sis-

temas complexos envolvendo elétrons e núcleos. Nesta teoria busca-se encontrar o

conjunto de funções de onda de um elétron que melhor descrevem o estado fun-
damental de um dado sistema. Assume-se a validade da aproximação de Born-

Oppenheimer, e a equação a ser resolvida com as condições de contorno apropriadas,
é:
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4.1. Teoria de Hartree-Fock (ó

H"t"Ú"t": EeteÚe¿"

Como os elétrons são férmions: o princípio de Pauli deve ser satisfeito, ou sejar

a função de onda eletrônica deve ser anti-simétrica com respeito à troca de coorde-

nadas dos elétrons. Uma forma de fazer isso é escrever a função de onda como um

determinante, onde os elementos das colunas envolvem a mesma função spin-orbital
(Õo), que é o produto de uma função espacial com uma funçã,o de spin, e os elemen-

tos das linhas envolvem o mesmo elétron. Esse tipo de determinante recebe o nome

de determinante de Slater (eq. A.a).

(A.4)

aqui, \[ro(r;R) depende das coordenadas de todos os elétrons e parametricamente

das coordenadas dos núcleos. As funções (Þ,,, com ?¿ : a,b,.-.,2, sã"o ortonormais e

representam funções de um elétron que incorporam a,s eoordenadas espaciais e de

spin. Com uma equação para a função de onda e para o hamiltoniano eletrônico
(eq. 4.3), obtemos o valor da energia para o sistema, dado como,

El'þl: \'þl I l!) (A'5)
\,þ l,þ)

Utilizando as regras de Condon-Slater [84], esta equação pode ser reescrita como,

nn
Elrþl:Ðhn+ D {Ju¡-Kn¡} (4.6)

i i,i
com å¿ englobando os operadores de um elétron. O termo J¿¡ é chamado de

termo de Coulomb, definido como,

R,("v )
1: 

- 
d,?,t

{nt

r¿¡: frÞ¿e¿lo¡o¡] : I |oi(l)oc(1) (#*)oi(2)or(2) d,nfi^rz (4.7)

e K¿¡ é o termo de troca definido como,

Kij:[ooo¡lojoi] : I I ,rrr*,0 (#*) .;ir¡*,12)d,rfi,r2 (,t.8)

A energia do estado fundamental do sistema é o menor valor de energia obtido
pela equação 4.5 . Usando o princípio variacional podemos encontrar um valor
próximo ao exato dessa energia. Nesse procedimento, minimiza-se o funcional da

energia tomando a variação de Eltþ) com relação à função de onda.
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M

I F¡nu*: e ¡

M
t S¡xullx (A.16)

k 1 k 1

sendo S¡¡ um elemento da matriz de recobrimento e 4* u- elemento da matriz

de Fock.

Sju: / o;(l)oi(t)d,r¡ e, F¡n: / o;(1)/'Õ¡(1)dr1

Usualmente essas equações sã,o escritas em forma matricial,

Fu: Sue

cuja solução não trivial é obtida resolvendo a equação secular,

detlF-e^91 :6

Pelo fato da Matriz F' depender das funções Õ', que por sua vez dependem

dos coeficientes z, a equação de Hartree-Fock é resolvida auto-consistentemente,
onde a cada iteração obtemos um novo conjunto de funções, e com este conjunto
os cálculos são refeitos. Esse processo é realizado até que os valores obtidos pata a
energia (e¡) e os coeficientes (u¿¡) satisfaçam os critérios de convergência previamente

estabelecidos.

A.2 Modelos Semi-Empíricos
Os métodos semi-empíricos são bastante utilizados pelo fato de fornecerem bons

resultados em tempos reduzidos. Em geral esses métodos possuem a mesma base

teórica que os métodos ab i,nito, mas com algumas aproximações feitas na teoria
e na forma de cálculo. Por exemplo, algumas integrais que seriam calculadas sem

nenhum tipo de aproximação nos métodos ab initio, são tomadas como zero ou
substituídas por constantes calibradas de forma a reproduzir satisfatoriamente os

resultados experimentais desejados, como por exemplo, calores de formação e con-

formação molecular.
Existem diversos métodos semi-empíricos que podem ser utilizados. O método

usado nesta dissertação utiliza o formalismo Modified Neglect of Differential Over-
lap (MNDO), eue deu origem aos métodos Austin model 1 (AMl) e o Parametric
Method 3 (PM3) 180]. Outros tipos de métodos semiempíricos podem ser encontra-
dos nos livros-texto [83, 82, 84, 85].

O formalismo b¿{sico dos métodos acima citados é análogo ao descrito anterior-
mente para a teoria de Ha¡tree-Fock, a única mudança, e já uma aproximação, é
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6Ðbþl: o (A e)

Como é necessário que as funções de onda de um elétron permaneçam ortonor-
mais durante essa variação, é preciso incluir um vínculo a este cálculo. A equação a
ser satisfeita para a ortonormalidade das funções é:

î
/ o;(1)Õi(I)d,q: 5,t (4.10)

J

onde ô¿¡ é o delta de Kronecker. Impõe-se o vínculo no ciílculo através da técnica
de Multiplicadores de Lagrange. Assim, obtemos a equação,

õE - T 
^,,{(ôo¿ 

loj) + (ao lôo7)}: e (4.11)
i,, j

o resultado após sua manipulação é equação a equação de Hartree-Fock,

nn
ä1oi(1)+ I Uj(l)oc(l) -Kj(1)oc(l)Ì: IÀijoj(l) (A.12)

JJ
Aqui podemos definir o operador de Fock, e escrever uma nova forma para a

equação como:

n
åoc(l) : ÐÀijoj(l) (A.13)

J

Para transforma,r a matriz dos coeficientes de Lagrange numa matriz diagonal
com elementos e¿ , é feita uma transformação unitária. Assim, escolhe-se um con-
junto tÞt que não mude o operador de Fock e o valor da energia. Com esta trans-
formação a equação de Hartree-Fock fica em sua forma mais conhecida.

åo;(1) :eiÞ'¡(7) (4.14)

A maneira mais comum de resolver as equações acima é expandir as funções Ql em
uma base com M funções 0¿, logo, as funções iÞ,o são escritas como uma combinação
linear de funções 0¿ e coeficientes u¿¡,

o;
M

I u¿x?n (A.15)
k 1

Com a substituição da expansão acima, chega-se de maneira direta nas chamadas
equações Roothaan,
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Segundo, mostra-se que duas funções de onda diferentes não podem levar a uma

mesma densidade eletrônica.

o Parte 1: As equações de duas hamiltonianas com dois potenciais distintos u1(r-)

e uz(t, que levam a duas funções de onda para estados fundamentais, tþt e tþ2,

são escritas da seguinte forma:

(i"" + u{f) +V'.),þt : Eottþt

(fr"+ uz(Ò +U")rþr: Eoztþz

onde .Es¿ é a energia do estado fundamental devido ao potencial Dá(t.

Se os estados fundamentais forem iguais, teremos a mesma densidade eletrônica,

logo, se subtrairmos as duas equações ficamos com a igualdade:

þ'(i) - uz(Ûlrh : [Eu - Eozþþt

Portanto, dados u1(r] e ur(t, se a função de onda do estado fundamental gerada

por eles for a mesmà,, 1þt : ú2, os potenciais devem diferir poI no máximo uma

constante.

o Parte 2: A prova deste item é feita por absurdo. Supondo a existência de difer-

entes funções de onda, th e rþ2, que levam a uma mesma densidade eletrônica,

e dois potenciais externos, ,r(Ò 
" 

ur(t, que diferem pol uma constante, pode-

mos escrever dois hamiltonianos, Il1 e H2, caàa um possuindo uma função de

onda para o estado fundamental e distintas entre si, ou seja, ry'1 f ry'z. Assim'

utilizando o princípio variacional, chegamos em:

h < \rþrl H',lrþr) : (rþzl Hz + u{Û - ,r(û lry'z), assim,

IEtlEzl pz(ûlur(Ò - u2(flld,3r (A.1e)

(A.20)

, onde E¿ é a energia do estado fundamental devido 
^ 

ro(û

De maneira análoga chegamos a uma equação para E2:

I82181- p'(ûlur(ù - u2(flldlr

Somando 4.19 e 4.20 e levando em conta a hipótese de que Pt: Ø: p temos:

Etl Ez 1 Et* Ez

O que é um absurdo! Logo dois estados de energias diferentes nos levam neces-

sariamente a densidades eletrônicas diferentes.
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que os cálculos serão realizados somente para os elétrons de valência. Sendo assim,

por analogia à Hartree-Fock, a equação do operador de Fock, para este método, é

escrito como:

t cfue,u{l¿i ltml - lt'mltil} (A.17)
urlrrn

na

Fl:hl+

ni:-h D v? +v"rÍ (A.18)
?,

onde flf é o operador de Fock para os elétron de valência , hY,j é a hamiltoniana

efetiva, onde na eq. 4.18, I{"JJ representa a interação elétron-núcleo e a interação

en+,re elétrons de valência e de caroço; a somatória se estende sobre todos os elétrons
de valência.

As outras aproximações implementadas aparecem no decorrer dos cálculos. No
caso do método MNDO, é usada uma base mínima e as integrais de exchange com

0¿ e 0¡ oriundos de átomos diferentes não são calculadas. Todas as integrais de

um centro são mantidas, a integraf þjpm] é calculada desde que todas as funções

espaciais pertençam a um mesmo átomo; a integral lij Uil com á¿ pertencente a um

átomo e0¡ a outro é desprezada.

4.3 Teoria do F\rncional da Densidade

A teoria do funcional de densidade (DFT) é uma teoria recente, mas que vem

sendo adotada por muitos pesquisadores. Muitos livros e trabalhos sobre o assunto
podem ser encontrados na literatura[86, 87, 82]. O DFT é um método proposto
inicialmente por Hohenberg, Kohn e Sham [88, 89j, e visa encontrar a estrutura
eletrônica de átomos, moléculas e sólidos partindo da sua densidade eletrônica. A
prova de que esta relação é possível veio com Hohenberg e Kohn, que mostraram
que a energia e todas as propriedades eletrônicas do estado fundamental são uni-
vocamente determinadas pela densidade eletrônica. Kohn e Sham, chegaram a urn

conjunto de equações que permitem o cálculo, dessas propriedades partindo da den-
sidade eletrônica.

4.3.1 Teoremas de Hohenberg-Kohn

A Teoria do F\rncional da Densidade (DFT) se utiliza do fato de que se soubermos
a maneira como a densidade eletrônica se distribui no espaço, podemos obter todas
as propriedades eletrônicas relevantes do estado fundamental para um dado sistema.

O teorema de Hohenberg-Kohn [88] é o principio b¡ísico desta teoria.
Sua prova é feita em dois estágios. Primeiro mostramos que dois potenciais que

gerarn a mesma densidade eletrônica devem diferir por no máximo uma constante.
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4.3.2 Equações de Kohn-Sham

Na seçã,o anterior foi mostrado o teorema de Hohenberg-Kohn, que forneee uma

novâ maneira de lidar com sistemas de muitos corpos, mas não indica como os

cálculos podem ser feitos. Então, em 1965, Kohn e Sham desenvolveram um conjunto

de equações que se apóiam na teoria de Hohenberg-Kohm, para assim através da den-

sidade eletrônica obter equações que possibilitam o cálculo da estrutura eletrônica

do sistema.
A idéia central de Kohn-Sham é construir um potencial efetivo de uma partícula

u"¡, de forma que a densidade de um sistema de pa^rtícula's não interagentes, con-

siga descrever um sistema de partículas interagentes. Com isso, resolveremos uma

eqrração equivalente à obtida paxa um sistema de partículas não interagentes ( eq.

4.21) para obter a densidade eletrônica do sistema interagente.

l-#"r+o"(r)] ç¿@): e¿ç¿(r) (A'21)

Podemos começar a demonstração destas equações escrevendo a energia de um

sistema através de um funcional válido para qualquer sistema eletrônico (F), e outro

que varia de caso para caso.

E lpl: (vl r + %" l{,) + (.I,1 Û lv)

Eld: Flpl +v (A:2)

sendo f o operador energia cinética, Û"" o operador de dois elétroos e Û o

operador do potencial externo. Definido o funcional universal, podemos separar os

termos de Coulomb (I¡¿) do de T[oca e Correlação (8,"), e fica,r com,

Flpl:Ì +vnlpl+ E*lpl (4.23)

Para chegarmos numa equação de um sistema não interagente eom um certo

potencial efetivo, introduzimos o funcional da energia cinética referente ao sistema

não interagente na equação 4.23 somando e subtraindo [, e reesctevemos a equação

de 8,",

Flpl : zi [p] + vnlpl + E".lpl

com,

ø,"lpl: T lpl - T"lpl +V",ld -Vnlpl
Na equação acima o único termo desconhecido é o termo de troca e correlação.

Este termo engloba as diferenças de energia entre os dois sistemas.

Agora, como queremos encontrar a energia do estado fundamental, minimizamos

o funcional da energia com relação à densidade eletrônica. Além da variação do
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funcional da energia ser zero, impomos outro vínculo que deve ser respeitado: a

carga total antes e depois da minimização deve ser igual, ou seja,

f
I P(r)d3r: N

,l

esse vínculo é introduzido nos cálculos pelo método dos Multiplicadores de La-
grange, que nos leva à equação,

resolvendo a equação acima obtemos a seguinte igualdade,
*('td - t'lf a'to"'-']) : o

, 6vlpl , 6ulpl , õE,.lpl .. _ ^-T- .----:-- -T- _ T -_-=- _ p: vòp òp òp

õT,lp
õp

(A.24)

u,.(r) é o potencial de troca e correlação e u¡(r) é o termo de hartree expresso

ry + u@) t u¡(r) t u,.(r) - þ : o

como?

u¡(r):lo'rffi
Com a equação para a energia cinética,

r,lpl: - I #.iv2ú¿d3r
e definindo a equação do potencial efetivo uel como:

p(r')
l, - r'l

u"¡(r): o(r) + d,3r' * ur"(r)

chega-se na equação desejada,

l-#", +a'¡@)f

com densidade eletrônica igual a,

i[¿(r) : e¿ú¿(r)

(A.25)

(A.26)

ocup
n(r): t liúo(")l' Ø..27)

Dessa forma, pode-se calcular a densidade do sistema de muitos corpos intera-
gentes num potencial o(r) resolvendo as equações de uma pa.rtícula para um sistema

de partículas não interagentes submetidos a um potencial efetivo u"¡.
Pelo fato de u.¡ depender da densidade, as equações A.26, A.27 e 4.25 devem ser

calculadas auto-consistentemente. Temos que atribuir uma forma para o termo -Ð"",
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pois ele náo é conhecido exatamente, logo, muitos tipos de aproximações foram de-

senvolvidas para tentar suprir esta deficiência da teoria. Na próxima seção algumas

aproximações serão abordadas'

4.3.3 F\rncionais de Exchange e Correlação

Como visto na seção anterior, o único termo desconhecido das equações de Kohn-

Sham é o termo de Exchange-Correlação. Embora nã,o se tenha nenhuma indicação

de que esse termo seja universal, todas as aproximações feitas levam em conta este

fato, ou seja, são feitas para serem usadas em qualquer tipo de sistema.

A primeira aproximação a surgir foi a chamada "Local Density Approximation"
(LDA), que toma o termo de exchange e correlação como sendo da forma:

E*"oo : I p?)"äår (p(r))d,3r (.n'.28)üc J'

ond,e eäâr é a energia de exchange e correlação por partícula de um gás de

elétrons com densidade espacial uniforme p. O funcional tDA é claramente uma

aproximação, pois nenhum sistema molecular tem uma distribuição homogênea de

cargas positivas e negativas, contudo ele é uma boa aproximação para sistemas com

densidades que variam muito lentamente.
Uma tentativa de melhorar o funcionalLDA, foi impor a dependência de "I\il náo

só em p, mas também no gradiente de p. Esse método recebe o nome de Generalized

Gradient Approximations(GGA), que sugere:

Eif IA p(r) Í (p(r),v p(r))d3r

O último tipo de funcional a ser citado aqui é o meta-GGA, baseado no anterior
GGA, mas agora assumindo mais um tipo de dependência de / com a densidade:

c,meta-GGA 
-"tc p(r) Í (p(r),,Vp("), r) d3 r (A.30)

onde,

ocup

Ð lvpu?)l'
i

Os funcionais de exchange-correlação utilizados neste trabalho são baseados no

formalismo GGA. O primeiro, chamado de BLYP [92], que recebe este nome por usâr

o exchange de Becke [90] e a Correlação de Chengteh Lee, Weitao Yang e Robert G.

Parr (LYP) [e1].
Pelo fato de, no funcional de exchange de Becke (eq. 4.31), existirem parâmetros

que são ajustáveis, este funcional é considerado semi-empírico.
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E.?t* nLDA-þx uT Io!^ffia', (A.31)

com?

E+'o : -cx Ð I ptJndt, (A.32)

o

o termo Ekoo é o funciona,l de exchange na aproximação LDA e os parâmetros

são p e'y ajustáveis.
O funcional LYP inclui termos locais e não locais e possui parârnetros a sereÍI

ajustados.
O outro funcional usado é o B3LYP, que é um híbrido de vários funcionais onde os

pesos relativos são escolhidos com referência em dados termoquímicos. Os funcionais

usados aqui são: o funcional de três parâmetros de Becke [95] e o LYP.

O funcional de exchange-correlação mostrado por Becke [95]' é:

El"åd": (1 - oo) E"f oo -l astlF + a"Y Ef,æ ¡ gßnA + a.Y Elwer (A'33)

onde V-E¿sDA é o funcional com a aproximação local de spin, El' é o exchange

exato de Ha,rtree-Fock, V.Ðf88 é a correção de gradiente de Becke 88 para o exchange

u y BPwst é a correção de gradiente para a correlação de Perdew-Wang [96] ,

O funcional proposto para formar o BSLYP é o funcional de Becke trocando o

termo yPPwst pelo funcional de correlação LYP e Ey** [97]. Assim ficamos com:

Er'"""' : (1 - oo) E"Ìoo + a,oÐlP + a"VEf88+

rÛßn¡ * a"EIYP + (1 - o.) EY**

e os três parâmetros a serem ajustados são o,s, at e o,c.

(A.34)
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Funções de Base

F\rnções de base são os conjuntos de funções matemáticas utilizadas paxa descrever

os orbitais atômicos e moleculares da melhor forma possível. Vários tipos de funções

de base podem ser usada.s, e a escolha por um determinado tipo de funções ou o

tamanho da base, devem ser feitas levando em conta sua capacidade de descrever

os efeitos em estudo. Um dos primeiros conjuntos a serem utilizados foram as

função hidrogenóides, onde tenta-se representar os orbitais atômicos e moleculares

através das funções obtidas exatamente pata os orbitais atômicos de hidrogênio.

Este método não é muito utilizado devido à maior complexidade em resolver as

integrais de vários centros quando comparado com outras bases.

Outro conjunto de funções é o das funções de Slater, que usam a parte angular

das equações hidrogenóides e na parte radial são usadas exponenciais do tipo e'Ir

com constantes ajustáveis ('y) por algum critério predeterminado, normalmente o de

mínima energia.
O conjunto de funções utilizadas nessa dissertação é um conjunto gaussiano.

Essas bases, ao contrário das funções de Slater, permitem uma resolução analítica e

rápida das integrais de dois elétrons de mais de um centro. Nessa base os orbitais
são descritos por gaussianas primitivas e/ou por gaussianas contraídas. As funções

primitivas são formadas por uma gaussiana apenas, enquanto que as contraídas são

uma combinação linear n de gaussiana^s primitiva,s. As ba,ses gaussianas usadas neste

trabalho foram a $21G e a G31G*.
A base &21G foi utilizada para a otimização de geometria e estrutura eletrônica

de sistemas glandes. Com essa base os orbitais de caroço serão descritos por uma
gaussiana contraída com 3 gaussianas primitivas, e os orbitais de valência descritos
por duas funções gaussiana^s, uma primitiva e outra contraída com 2 funções gaus-

siana primitiva,s.
A base 6-31G+ se mostrou suficiente para cálculos de otimização de geometria

e estrutura eletrônica de fulerenos puÌos ou dopados [5, 63, 93, 94]. Essa base é

uma variaçã,o da base G31G. Esta última utiliza uma função gaussiana contraída

com 6 gaussianas primitivas para descrever cada orbital de ca,roço, e duas funções

gaussianas para descrever os orbitais de valência, umâ delas sendo contraída com

3 gaussianas primitiva. Adiciona-se funções de polarização para átomos pesados,

ou seja, um conjunto de 6 funções tipo d na base 6-31G para átomos diferentes
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do hidrogênio para se obter a ba"se 6-31G*. A ba'se 6-31G** indica a adição de

um função de polarização para o hidrogênio, ou seja, adiciona-se um conjunto de 3

funções do tipo p.
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Moléculas Estudadas
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Cao c1o l27ol c1o l27rl

c48 [186] c46l28l c44l6tl

c* þel c44 [30] c42l45l

cno [3e] cua l4hl C¿o laol

Í
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