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Resumo

O entendimento e o controle das propriedades de materiais nanoestruturados em função

do seu tamanho, forma e composição, por exemplo, é fundamental para o avanço da

chamada nanotecnologia. Nanofios metálicos, em particular, são interessantes pois pos-

sibilitam a investigação de propriedades de sistemas com baixa dimensionalidade, além

de serem considerados candidatos a elemento de interligação de unidades fundamentais

de uma eletrônica no ńıvel molecular. Efeitos de temperatura sobre o rompimento de

nanofios monoatômicos de ouro puros e com impurezas de hidrogênio ou carbono foram

investigados de modo sistemático, através da utilização do método de Dinâmica Mole-

cular ab initio, na temperatura de 300 K. De acordo com a metodologia utilizada e as

impurezas estudadas, os resultados mostraram que os sistemas são estáveis para longo

tempo de simulação (20 ps) e que o hidrogênio é o candidato mais apropriado para ex-

plicar as distâncias Au-Au da ordem de 3.6 Å que são observadas experimentalmente.

Questões associadas à ruptura, tais como o entendimento do mecanismo f́ısico envolvido

no processo, o papel das flutuações térmicas e o efeito da presença de impureza, são

discutidas com base em um modelo de triplas de átomos e de dados estat́ısticos obtidos

de simulações de dinâmica molecular. A partir do modelo, a ruptura pôde ser enten-

dida através de instabilidades observadas no perfil da superf́ıcie de energia potencial

para ligações suficientemente estressadas. As flutuações térmicas seriam então as res-

ponsáveis por levar o tamanho das triplas para os valores instáveis. Este modelo foi

capaz ainda de explicar fatos como a não observação de eventos de ruptura em ligações

do tipo Au-X (X=H,C), e a probabilidade maior de um fio com impureza de H ou C

romper na ligação Au-Au mais afastada da impureza. O estudo de efeitos de tempe-



ratura foi estendido para 106T6500 K. Nanofios com outros tamanhos de cadeia (3, 4

ou 6 átomos), na temperatura de 300 K, também foram estudados. De forma geral, os

resultados mostraram que a temperatura possui essencialmente o efeito de aumentar a

amplitude das flutuações, não modificando os valores médios das distâncias interatômicas

da cadeia. Um estudo estat́ıstico das simulações permitiu ainda entender o comporta-

mento destas flutuações, que escala com a raiz quadrada da temperatura do sistema. Um

aspecto importante das simulações envolvendo átomos de hidrogênio refere-se a efeitos

quânticos que estariam sendo negligenciados. De acordo com os resultados obtidos da

dinâmica, o movimento vibracional transversal do H conferia ao sistema uma instabilidade

que supostamente seria fruto de uma abordagem inapropriada, já que graus de liberdade

clássicos estariam sendo excitados indevidamente. Foi proposto então uma metodolo-

gia onde o movimento vibracional do H é substitúıdo por um movimento “adiabático”,

de modo que ele se acomoda (quase) instantaneamente ao movimento mais lento do

resto do sistema, através de seu posicionamento no mı́nimo do potencial local. Dentro

desta perspectiva, esta metodologia seria mais realista que a dinâmica realizada de forma

convencional, fornecendo, portanto, valores com maior ńıvel de confiança. A distância

Au-H-Au aumentou com a utilização desta aproximação, concordando com medidas ex-

perimentais de distâncias Au-Au em cadeias monoatômicas da ordem de 3.6 Å.



Abstract

The understanding and control of the properties of nanostructured materials as a function

of their length, shape and composition, for example, is fundamental to improve the so

called nanotechnology. Gold nanowires, in particular, are interesting since they not only

allow the investigation of the properties of low-dimensional systems, but have also been

thought of as candidates for nanometric interconnection elements. Temperature effects

in the stability of pure, H or C doped atomically thin gold nanowires were systematically

investigated with ab initio Molecular Dynamics simulations at temperature of 300 K. The

results showed that the systems are stable for long time simulations (20 ps), and within

the present hypothesis, the hydrogen is the best candidate to explain the large Au-Au dis-

tances of order of 3.6 Å that are experimentally observed. Questions about the nanowires

rupture, such as the understanding of the physical mechanism involved, the role of the

thermal fluctuations and the effect of impurities, are discussed in accordance with a model

of triplet of atoms and the statistical results obtained from the molecular dynamics simu-

lations. The triplets model allowed the understanding of the rupture through instabilities

observed in the potential energy surface profile when the bonds are sufficiently stressed.

Thermal fluctuations would be responsible to lead to these unstable distances. Addition-

ally, this model was able to explain facts such as why the rupture never occurred at Au-X

bonds (X=H,C), and the higher probability that a nanowire with H or C impurity has to

break on the Au-Au bond more distant from impurity. The study of temperature effects

was extended to 106T6500 K. Nanowires with other length chains (3, 4 or 6 atoms) at

temperature of 300 K were also studied. In general, the results showed that the effect of

temperature is basically to increase the amplitude of the fluctuations, however, it does



not modify the average interatomic distances of the chain. A statistical study also allowed

to understand the behavior of these fluctuations, which scale with the square root of the

temperature. An important aspect of the simulations involving hydrogen atoms is asso-

ciated with quantum effects that are not taken into account. According to the molecular

dynamics results, the transversal vibration of the H atom provided an instability to the

system, that supposedly would be produced by an inappropriate treatment, since these

degrees of freedom would be inappropriately excited. So, a methodology was proposed

where the vibrational motion of the H is replaced by an “adiabatic” motion, with the

hydrogen following (quasi) instantaneously the slower motion of the remainder system,

being positioned at the local minimum of the potential. In this picture, this methodology

would be more realistic than the conventional dynamics, allowing to obtain more reliable

results. The Au-H-Au distance increased in this approximation, being in good agreement

with the Au-Au distances measured experimentally in monoatomic chains, of the order

of 3.6 Å.
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2.4 Simulações de dinâmica molecular a temperatura ambiente (T=300 K) . . 38



2.5 Considerações finais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3. Processos de ruptura em nanofios 49

3.1 O modelo de triplas e o perfil da energia potencial . . . . . . . . . . . . . . 49

3.2 O papel da temperatura no rompimento do fio . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3.3 Considerações finais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

4. Aspectos estruturais de nanofios: um estudo estat́ıstico 67

4.1 Estabilidade estrutural de nanofios puros em função da temperatura . . . . 67

4.1.1 Comportamento das flutuações do tamanho das triplas com a tem-

peratura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

4.2 Estabilidade estrutural de nanofios puros em função do número de átomos
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1
Introdução

1.1 Histórico - da micro à nanotecnologia

Ao longo da sua existência, o homem tem sido motivado a construir vários tipos de objetos

pelas mais diversas razões, passando pela necessidade de sobrevivência nos primórdios da

civilização, pelo desejo em avançar na busca por melhor qualidade de vida, ou simples-

mente para expandir o conhecimento. Desde a segunda metade do século passado, incŕıveis

revoluções tecnológicas têm ocorrido em alguns segmentos das indústrias qúımicas e de

fármacos, e principalmente na indústria eletrônica. Estes processos revolucionários são

marcados sobretudo pela habilidade e pela necessidade em construir dois tipos de peque-

nas coisas: moléculas e circuitos eletrônicos.

A busca por materiais com melhor performance e a custos mais baixos, particu-

larmente por parte do segmento de computadores, tem sido caracterizada por uma in-

findável obsessão. O marco inicial deste esforço é a invenção do transistor em 1947.

Naquela época, sistemas telefônicos, equipamentos de telecomunicações e computadores

utilizavam grande número de dispositivos amplificadores e comutadores. Baseados em

válvulas e relês mecânicos, este dispositivos eram bastante lentos, pouco confiáveis e dis-

sipavam grande quantidade de calor, além de terem vida útil limitada. Computadores

de ponta da época, como o ENIAC de 1945, continham em torno de duas dezenas de
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milhares de válvulas, que eram responsáveis pela conversão de corrente alternada em cor-

rente cont́ınua, além da amplificação do sinal elétrico. A necessidade de computadores

mais potentes implicava na utilização de mais válvulas e, conseqüentemente, em maior

demanda por energia e espaço f́ısico. Capaz de amplificar corrente elétrica ou de funcionar

como interruptor, o transistor tornou posśıvel a fabricação de equipamentos menores e

mais eficientes, dando ińıcio a uma nova geração de computadores. A próxima geração foi

inaugurada por volta de 1964, com a substituição do transistor pelos circuitos integrados

- conjunto de transistores, resistores e capacitores montados sobre um único encapsula-

mento a base de material semicondutor. O surgimento dos microprocessadores no final

da década de 60 marca outra transição importante, onde foram reunidos em um mesmo

circuito integrado as diversas funções de processamento. A conquista de novos avanços

possibilitou a rápida popularização deste tecnologia, com destaque para o nascimento dos

computadores pessoais por volta de 1975.

Este pequeno histórico ilustra o caminho seguido pela indústria eletrônica até então,

cuja manufatura de seus produtos é baseada no conceito top-down, onde o tamanho dos

objetos são sistematicamente reduzidos até que uma dada estrutura seja obtida, com as

propriedades desejadas. Por outro lado, as indústrias qúımicas e de fármacos trilharam um

caminho oposto, onde os objetos são constrúıdos partindo de unidades mais fundamentais,

como átomos e moléculas, até a concepção do produto final, normalmente composto por

moléculas maiores e mais complexas. Este é o chamado processo bottom-up.

Principalmente nas últimas três décadas, a diminuição das dimensões do transistor

avançou de maneira surpreendente, graças às sofisticadas técnicas de litografia, onde os

dispositivos são “desenhados” num substrato de siĺıcio através de “pincéis de luz” basea-

dos em feixes de elétrons ou de raios X. Entretanto, na medida em que as distâncias

entre os elementos constituintes do transistor diminuem, mais próximo se chega do limite

onde são observados efeitos f́ısicos indesejáveis, que inviabilizam o funcionamento do dis-

positivo. Estes efeitos incluem tunelamento através de partes isolantes do dispositivo,

questões de confinamento quântico, espalhamento em interfaces, efeitos atomı́sticos dis-

cretos na dopagem e nas interfaces e problemas térmicos associados com a alta densidade

de potência [1–3]. Outros problemas enfrentados pelas indústrias de semicondutores estão

associados ao custo de desenvolvimento e implementação de novas técnicas de produção

a cada nova geração dos dispositivos, incluindo a litografia ou fototilografia, onde a re-
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modelagem ou a construção de novas fábricas implicam em volumosos investimentos.

Apesar da marcante presença desde os primórdios da microeletrônica, o interesse

pela miniaturização de objetos ganhou novo impulso no ińıcio da década de 80, a partir

da descoberta de técnicas e do desenvolvimento de novos equipamentos. Por exemplo, a

invenção do microscópio de tunelamento ou STM (Scanning Tunneling Microscopy) [4,5]

em 1981 e os outros que se sucederam forneceu aos cientistas uma janela para o mundo

atômico, permitindo a caracterização e manipulação de quantidades ı́nfimas de matéria,

até mesmo de um único átomo ou molécula.

Um dos aspectos interessantes da nanotecnologia é a possibilidade de se construir

objetos através da abordagem bottom-up. Partindo de blocos mais fundamentais e usando

processos de auto-reunião e auto-organização (self-assembly e self-organization) [6], onde

átomos ou moléculas ou grupo de moléculas se arranjam espontaneamente dentro de

um dado padrão regular sem intervenções externas, a ciência vislumbra a construção de

materiais essencialmente com qualquer propriedade espećıfica. Assim, um dos grandes

desafios da nanotecnologia é identificar condições f́ısicas e qúımicas que permitam que

estes processos ocorram de maneira absolutamente controlada.

A aplicação industrial da nanotecnologia ainda é reduzida, mas é esperada sua rápida

difusão nas próximas décadas. Entretanto, muitos produtos já estão incorporados ao

mercado consumidor, como por exemplo, cosméticos, fármacos, sensores, implantes or-

topédicos, válvulas card́ıacas, etc.

Do ponto de vista de investimentos, o segmento da nanotecnologia que ganhou mais

atenção é a nanoeletrônica. Levando em conta as perspectivas de estagnação da tecnolo-

gia do siĺıcio, a ciência e a indústria já estão buscando novos caminhos para o desenvolvi-

mento de uma nova tecnologia, onde dispositivos moleculares são constrúıdos a partir

de nanotubos de carbono, nanofios semicondutores ou metálicos, moléculas orgânicas ou

biológicas [7–18].

Por exemplo, estruturas lógicas para computação básica tais como portas OR, AND

e NOR já foram constrúıdas com transistores de efeito de campo baseados em nanotu-

bos de carbono [10] ou em nanofios semicondutores de Si ou GaN [9, 14], mostrando

que os primeiros passos na direção da nanoeletrônica já foram dados. Outras aplicações

para nanofios têm sido apresentadas, como diodos Schottky baseados em nanofios de
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Pt/ZnO [17], transistores com propriedades de memória [13, 16], diodos emissores de luz

na região do ultra-violeta até o infra-vermelho [18], células solares [19], etc. Embora

muitas dificuldades ainda deverão ser ultrapassadas, como por exemplo a funcionalização

para a produção em larga escala, algumas caracteŕısticas favoráveis do ponto de vista de

operação, como alto ganho de potência, alta taxa de chaveamento e baixa dissipação de

energia, já são obtidas para muitos casos em temperatura ambiente [2, 10].

A criação de dispositivos individuais é uma grande realização na direção da na-

noeletrônica. Entretanto, antes da construção de circuitos integrados com milhões ou

mesmo bilhões de dispositivos moleculares de diferentes tipos, será necessário encon-

trar alguma maneira de fazer a interligação destas unidades básicas, de maneira que

seja posśıvel o endereçamento ou o acesso individualizado. Neste aspecto, os nanofios

metálicos, em particular nanofios de ouro, aparecem neste cenário como posśıvel elemento

de interconexão. Por exemplo, nanocontatos de ouro foram utilizados para a medição

da condutância de uma junção molecular constitúıda de uma única molécula [20]. Para

chegar a esta configuração, os nanocontatos originados da quebra de dois nanofios de

ouro foram permeados por moléculas de benzeno-1,4-ditiol auto-organizadas. Um dis-

positivo controlado por um sistema piezoelétrico foi utilizado para promover pequenos

deslocamentos de um contato contra o outro até que alguma medida de condutância fosse

estabelecida. A constatação de que se tratava da junção de uma única molécula veio

através da medida do espaçamento entre as pontas dos fios, cujo valor concordava com o

tamanho estimado para a molécula.

Inúmeros dispositivos moleculares têm sido constrúıdos com objetos auto-organizados

em superf́ıcies de ouro [7, 12, 21–23], mostrando que este metal é um forte candidato

ao posto de elemento constituinte de nanocontatos, já que apresenta interessantes pro-

priedades para esta função, como alta ductilidade. Além disso, é conhecido pela inabili-

dade em formar óxidos, hidretos ou carbetos estáveis quando olhado do ponto de vista de

sua superf́ıcie [24], contrapondo às suas propriedades catalisadoras quando em dimensões

nanométricas [25].



1.2 - Nanofios de Au 17

1.2 Nanofios de Au

O entendimento e o controle das propriedades de materiais nanoestruturados em função

do seu tamanho, forma, dimensionalidade, etc., é fundamental para o avanço da nano-

tecnologia. Particularmente para nanofios metálicos, o grande interesse que a comu-

nidade cient́ıfica tem demonstrado por essas estruturas desde o ińıcio da década passada,

além da aplicação tecnológica, é o entendimento das propriedades f́ısicas de sistemas com

baixa-dimensionalidade. Por exemplo, a compreensão do transporte de cargas através de

sistemas essencialmente unidimensionais, como nanofios, tornou-se uma necessidade na

medida em que os dispositivos eletrônicos atingiram tamanhos da ordem de nanômetros.

Nestas dimensões, propriedades de transporte podem apresentar comportamentos bas-

tante peculiares, geralmente muito distintos daqueles encontrados nos sólidos [26]. Num

caso t́ıpico, nanofios metálicos com diâmetro de constrição comparável ao comprimento de

onda de Fermi, dão origem a um efeito quântico importante, a quantização da condutância.

Observa-se, neste caso, que a condutância depende fundamentalmente de caracteŕısticas

estruturais dos nanofios, em particular da área da seção transversal [27–31].

Uma constatação interessante deste comportamento foi obtida por Landman et al.

[32], numa experiência envolvendo a elongação e compressão de um nanofio de ouro. A

Figura 1.1 mostra o efeito da quantização nos últimos estágios de elongação do fio, onde a

condutância exibe comportamento do tipo “escada”, com súbitos saltos de ∼ G0 = 2e2/h

(este valor corresponde a um quantum de condutância) e ocasionalmente de ∼ 2G0, o que

corresponderia a uma redução sistemática dos canais de condução devido a constrição do

pescoço.

Outro resultado importante foi obtido por Ohnishi et al. [29]. Eles mostraram,

através de imagens de microscopia de tunelamento (STM) e medidas de condutância

obtidas simultaneamente, que um nanofio de ouro com uma única cadeia apresentava

condutância de 1G0, e dobrava este valor quando a estrutura era composta por duas

cadeias no pescoço.

Entre os aspectos mais interessantes dos nanofios, é notável sua habilidade em formar

longas cadeias (3-15 nm) com poucos átomos de diâmetro (0.2-1.5 nm) [33–37]. Além

disso, alguns metais como Au [28–30, 35, 37–45], Pt [41, 44, 46–48], Ir [41, 44], Co [47],

Pd [47] e Ag [36] possuem a incŕıvel capacidade de formar fios monoatômicos, embora os
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Fig. 1.1: Condutância, em função do tempo, de um nanofio de Au num processo de elongação-

compressão, obtida por Landman et al. [32]. No detalhe, é mostrada a condutância

na etapa final de elongação, até o rompimento do fio. A parábola (linha pontilhada) é

somente um guia de visualização.

três últimos muito menos freqüentemente observados. Cadeias monoatômicas contendo

duas diferentes espécies de átomos, como Au e Ag, também já foram reportadas [49].

Estas cadeias de átomos perfilados apresentam surpreendente estabilidade estrutural [29,

36–39, 43], tendo em vista que este tipo de formação não é usualmente encontrado na

matéria.

1.3 Śıntese de nanofios monoatômicos

De forma geral, nanofios com diâmetros de 1-200 nm podem ser sintetizados por processos

do tipo vapor-liquido-sólido, vapor-sólido e outros, a partir de inúmeras técnicas experi-

mentais, incluindo deposição qúımica de vapor (CVD - Chemical Vapour Deposition), com

grande variedade de moldes para direcionar o crescimento com morfologia 1D, tais como

nanotubos de carbono, moléculas orgânicas e inorgânicas e membranas de poĺımeros, ou

ainda via processos do tipo self-assembly [50].

Já a produção de nanofios de ouro monoatômicos é realizada por meio de outras

técnicas, tais como STM [26, 27, 51], MCBJ (Mechanically Controllable Break Junction)

[46, 52, 53] e HRTEM (High Resolution Transmission Electron Microscopy) [29, 33], onde
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o fio é suspenso por dois eletrodos, geralmente de mesma natureza qúımica.

Na técnica de STM, a ponta de prova do microscópio é tocada em uma superf́ıcie e

posteriormente retráıda, numa velocidade bastante reduzida, com deslocamentos contro-

lados por um circuito piezoelétrico. O nanofio é formado então por adesão, como ilustrado

na Figura 1.2. Além da formação do nanofio, a técnica permite a realização de medidas

de condutância.

Fig. 1.2: Esquema ilustrativo (adaptado da Ref. [26]) da formação de um nanofio através da

técnica de STM. (A) A ponta de prova é posicionada no estágio inicial (posição de

tunelamento), (B) sendo posteriormente tocada na superf́ıcie de Au após a aplicação

de um pulso elétrico, e (C) retráıda com velocidade da ordem de 0.4 µm/s.

A parte crucial do experimento que utiliza a técnica de MCBJ é o aparato onde

é feita a manipulação da amostra (Figura 1.3), contido em vácuo. Um filamento do

material sob investigação é colocado sobre um substrato flex́ıvel, que é apoiado em dois

suportes (grampos) na parte superior e no elemento piezo na parte inferior. Uma força

mecânica externa é aplicada, produzindo uma flexão que acaba tensionando o filamento

(fio), levando-o à ruptura. O elemento de controle piezo é utilizado para a restabilização

do contato e para ajuste fino do diâmetro de constrição do nanofio, além das medidas de

condutância.

A técnica de HRTEM, desenvolvida por Kondo et al. [29, 33], produz nanofios a

partir de filmes finos auto-suportados de espessura da ordem de 5 nm, onde buracos

são feitos utilizando-se o feixe de elétrons de alta intensidade do próprio microscópio

(densidade de corrente de ∼100 A/cm2). Quando suficientemente próximos, dois furos vi-

zinhos acabam desenvolvendo um pescoço nanométrico. Após a formação desta estrutura,

a intensidade do feixe é reduzida (∼30 A/cm2) para permitir a aquisição de imagens. O

nanofio evolui então para uma estrutura do tipo cadeia monoatômica, devido à tensão a

que está submetido o filme. Este procedimento está esquematizado na Figura 1.4.
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Fig. 1.3: Ilustração esquemática da técnica MCBJ [53], onde são identificados alguns compo-

nentes do arranjo experimental.

Fig. 1.4: Esquema de produção de nanofios de ouro pela técnica de HRTEM. Furos muito

próximos em um filme de Au geram estruturas com diâmetro de constrição reduzido,

podendo evoluir para um nanofio monoatômico.

1.4 As distâncias Au-Au não usuais

A técnica de HRTEM têm sido amplamente utilizada no estudo de nanofios, que além

da formação de cadeias monoatômicas, permite estudar aspectos estruturais através de

imagens. A Figura 1.5 mostra uma seqüência temporal de imagens com resolução atômica

obtida por Rodrigues et al. [39], ilustrando a formação e o rompimento de um nanofio de

ouro. Inicialmente com apenas alguns átomos de diâmetro no pescoço, o nanofio evoluiu

para uma cadeia monoatômica com 2 e posteriormente com 3 átomos na cadeia, sendo

finalmente observada sua ruptura. A Figura apresenta ainda as distâncias interatômicas

medidas antes do rompimento do fio.
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Fig. 1.5: Seqüência de imagens de HRTEM mostrando a formação e o rompimento de um nanofio

de Au com uma cadeia monoatômica de 3 átomos, obtida por Rodrigues et al. [39].

Uma representação esquemática da estrutura do fio em (c) é mostrada em (e), onde as

distâncias são dadas em Å.

Além deste, outros trabalhos experimentais envolvendo cadeias monoatômicas re-

portaram distâncias Au-Au no intervalo 2.9-4.0 Å [29,35,38,43], maiores portanto que as

encontradas no bulk (2.88 Å) ou em d́ımeros Au2 (2.48 Å). Legoas et al. mediram sistema-

ticamente 41 distâncias Au-Au de cadeias lineares de átomos produzidas via HRTEM, cuja

distribuição foi apresentada num histograma, conforme a Figura 1.6 [43]. Uma posśıvel

interpretação deste histograma sugere a ocorrência de dois picos, centrados em 3.0 e 3.6

Å, embora o número de eventos seja reduzido para uma interpretação mais precisa.

Cálculos teóricos utilizando diferentes metodologias não conseguiram reproduzir as

medidas experimentais das ligações Au-Au acima de 3.0-3.1 Å [54–56], a menos que fosse

considerada a possibilidade da cadeia estar contaminada com impurezas leves, cuja visua-

lização em imagens de HRTEM concomitantemente com átomos de Au é extremamente
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Fig. 1.6: Histograma de 41 distâncias de ligações Au-Au de cadeias monoatômicas, obtidas por

Legoas et al. (adaptado da Ref. [43]).

dif́ıcil devido ao baixo contraste proporcionado por esses átomos.

Diferentemente da superf́ıcie, pequenos clusters de ouro, como cadeias atômicas, po-

dem apresentar grande reatividade com outros elementos [57]. A proposição de impurezas

presentes no fio foi inicialmente testada por Legoas et al. [43], que realizaram cálculos ab

initio de energia total via Teoria do Funcional da Densidade (DFT-Density Functional

Theory) para cadeias de átomos de ouro intercalados com átomos de carbono. Seus resul-

tados mostraram que a presença desta impureza poderia justificar as grandes distâncias

observadas, sendo que ligações acima de 3.0 Å poderiam ocorrer devido a um simples

carbono entre uma ligação Au-Au e as distâncias de 5 Å ocorreriam graças a impurezas

do tipo C2.

Entretanto, estes cálculos poderiam estar subestimando as distâncias, já que foram

efetuados sem a aplicação de qualquer tensão na cadeia, diferindo portanto das condições

sob as quais os experimentos teriam sido realizados. Considerando fios sob estresse, Novaes

et al. estudaram sistematicamente, também através de cálculos ab initio de energia total

via DFT, o efeito de impurezas leves como H, B, C, C2, N, O e S em fios de Au [58]. De

forma geral, seus resultados mostraram que: i) a distância máxima das ligações Au-Au

da cadeia antes do rompimento é da ordem de 3.0 Å, o que poderia explicar o primeiro

pico do histograma da Fig. 1.6 (3.0 Å); ii) o segundo pico (3.6 Å) pode ser justificado
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somente se for considerado a presença de impurezas na cadeia, sendo o H o único átomo

que fornece distâncias Au-X-Au da ordem de 3.6 Å, com X representando a impureza.

Para todos os outros átomos testados, as distâncias Au-X-Au encontradas foram acima

de 3.8 Å (dAu−C−Au=3.9 Å).

Outros trabalhos foram publicados na tentativa de esclarecer a controvérsia gerada

na confrontação dos resultados teóricos com as medidas experimentais. Por exemplo,

Skorodumova et al. calcularam a energia total de nanofios com impurezas de H [59] e C [60]

em função da separação da distância Au-X-Au. Considerando a cadeia estritamente linear,

ou seja, sem a formação de ziguezague, eles obtiveram estabilidade nos intervalos 3.4-3.9

e 3.8-4.5 Å, respectivamente para as ligações Au-H-Au e Au-C-Au. Em outro estudo

similar, Zhai et al. estudaram clusters do tipo Au2H
− utilizando DFT, e encontraram

distância Au-H-Au de 3.44 Å [61]. Assim, de acordo com estes resultados, o H poderia

ser apontado novamente com impureza que explicaria valores da ordem de 3.6 Å.

Embora sem ganhar muita aceitação, outras hipóteses foram propostas para explicar

estas distâncias não usuais, como por exemplo a presença de cargas induzidas na cadeia

pelo feixe de elétrons do microscópio [62], ou através de um mecanismo onde determinados

átomos da cadeia em ziguezague rotacionariam ao redor do eixo, provocando uma imagem

difusa não captada pelo microscópio [55].

1.5 Objetivos da tese

De maneira geral, o objetivo deste trabalho é inferir sobre os limites da estabilidade estru-

tural de nanofios de ouro com cadeia monoatômica com e sem impurezas, considerando-se

efeitos decorrentes da temperatura.

Por exemplo, pretende-se responder a uma importante questão a respeito das dis-

tâncias Au-Au não usuais, verificando se a inclusão de efeitos térmicos nos cálculos

modificarão os resultados qualitativos e/ou quantitativos obtidos na aproximação quase-

estática, onde as posições dos átomos são relaxadas a cada estiramento e as vibrações

naturais do sistema devido a temperatura não são levadas em conta.

Ainda no caso espećıfico de nanofios com impurezas, pretende-se abordar a questão

da dinâmica clássica de sistemas contendo átomos leves como o hidrogênio, já que este
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tipo de tratamento pode apresentar problemas em situações onde a separação dos ńıveis

vibracionais é muito maior do que a energia térmica dispońıvel (hν À kBT ).

Do ponto de vista da estabilidade estrutural, é fundamental o entendimento do

mecanismo f́ısico envolvido nos processos de ruptura de nanofios monoatômicos, ou seja,

quais são as condições necessárias para que uma dada ligação da cadeia evolua para

o rompimento. Supondo que este mecanismo seja termicamente ativado, a ruptura do

fio deve ser estudada a partir da caracterização das flutuações térmicas para diferentes

temperaturas, além de caracteŕısticas morfológicas do sistema, como o ńıvel de estresse

ou tensão do fio e o número de átomos da cadeia monoatômica.

1.6 Definição da metodologia

O tratamento de sistemas de muitos corpos pode ser dado em vários ńıveis de aproxi-

mação. Quando os graus de liberdade eletrônicos não são estritamente fundamentais para

a descrição do problema, uma estratégia interessante é substitúı-los por um potencial

interatômico efetivo. Entretanto, quando há a necessidade do tratamento expĺıcito dos

elétrons, a determinação dos potenciais interatômicos requer a solução da equação de

Schrödinger, o que obviamente demanda mais recursos computacionais do que simples-

mente alimentar expressões com distâncias e ângulos.

Mesmo pertencendo ao ńıvel teórico mais fundamental, os métodos quânticos pos-

suem diferentes graus de aproximação, começando pelos menos acurados métodos semi-

emṕıricos na formulação Tight-Binding (TB), passando pelos métodos ab initio não au-

toconsistentes do tipo TB ou funcional de Harris e finalmente chegando aos mais acura-

dos e confiáveis métodos autoconsistentes via DFT ou os chamados métodos de qúımica

quântica. O método para o tratamento do problema eletrônico deve ser escolhido de

acordo com um conjunto de condições. Ele deve permitir, por exemplo, a aplicação em

sistemas tão grandes quanto impõe a necessidade, levando em conta os recursos com-

putacionais e o tempo dispońıveis. Do ponto de vista de qualidade, as aproximações

introduzidas não devem modificar significativamente as forças f́ısicas que determinam

propriedades estáticas ou dinâmicas do sistema. Além disso, o método deve preservar as

caracteŕısticas da estrutura eletrônica, como a direcionalidade das ligações qúımicas, o or-
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denamento correto dos ńıveis de energia, etc. Outro importante aspecto é o controle sobre

a aplicabilidade do método, cujos limites de validade devem ser muito bem conhecidos.

Várias abordagens têm sido utilizadas em estudos teóricos de nanofios, incluindo

métodos ab initio via DFT [40, 43, 48, 54–78], e potenciais emṕıricos e semi-emṕıricos

[31, 79–90], com o objetivo de se obter, entre outras, propriedades eletrônicas [54, 64,

68, 70, 74, 77, 86], propriedades estruturais [31, 40, 48, 54–56, 62, 64, 68, 70, 74, 75, 77, 79–81,

83–86,88,90], dinâmica de formação e rompimento [31,63,66,76,80–82,86–90], transporte

[31,56,63,65,72,77,83,87], adsorção e efeitos de impurezas [43,54,57–61,67,69,71–73,77,78],

etc.

Neste trabalho, o estudo de propriedades dinâmicas ou estáticas de nanofios, seja

através de dinâmica molecular, de otimização de geometria ou de cálculos de energia

total, levou em conta a necessidade de uma descrição acurada e confiável da estrutura

eletrônica de sistemas de baixa dimensionalidade com ligações interatômicas estressadas

e com a ocorrência eventual de quebra de ligações, com custo computacional e tempo de

cálculo fact́ıveis.

Dentro deste panorama, uma escolha interessante envolveria cálculos de energia

total via DFT com a utilização de pseudopotenciais para a descrição da interação entre

os elétrons de valência e os elétrons de caroço mais o núcleo atômico. Um pacote que

atende a estas caracteŕısticas é o SIESTA (Spanish Initiative for Electronic Simulations

with Thousands of Atoms) [91,92], que utiliza pseudopotenciais e bases localizadas, o que

diminui substancialmente a demanda computacional quando comparado, por exemplo,

com programas do tipo all electron ou que utilizam ondas planas como conjunto de funções

base. A escolha deste pacote levou em conta ainda a gama de possibilidades que ele

permite, incluindo cálculos de otimização de geometria através do método dos Gradientes

Conjugados (CG - Conjugate-Gradients), cálculos de phonons, dinâmica molecular no

ensemble NVE ou com controle de temperatura e/ou pressão, etc.

1.7 Apresentação da tese

A tese foi organizada de maneira a tornar a leitura mais objetiva. Assim, optou-se por

apresentar partes não fundamentais da tese, como por exemplo, metodologias e testes
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de parâmetros, no formato de leitura complementar, disponibilizadas em apêndices que

podem ser acessados pelo leitor de acordo com seu interesse. As metodologias utilizadas

neste trabalho são apresentadas de forma bem sucinta, dentro do esṕırito de revisão.

Textos mais completos e detalhados podem ser encontrados em livros-texto e na literatura

de forma geral.

O Caṕıtulo 2 tem como objetivo principal a abordagem do problema das distâncias

Au-Au não usuais medidas experimentalmente em cadeias de nanofios de ouro. Inicial-

mente, são apresentadas as aproximações e parametrizações utilizadas nos cálculos auto-

consistentes de estrutura eletrônica, detalhes das geometrias dos sistemas e o protocolo

utilizado nas simulações de dinâmica molecular, com a descrição e a justificativa de cada

etapa. Por fim, são apresentados os resultados de dinâmica molecular para nanofios de

ouro puros e com impurezas de hidrogênio e carbono a temperatura de 300 K, onde é

ilustrado o detalhamento dos movimentos dos átomos num processo de ruptura. Estes

resultados permitiram a obtenção das maiores distâncias médias interatômicas para cada

um dos sistemas.

No Caṕıtulo 3, são colocadas questões que decorrem dos resultados estat́ısticos da

dinâmica de nanofios, que serviram de motivação para buscar o entendimento do meca-

nismo f́ısico do processo de ruptura destes sistemas. É apresentado um modelo de tripla

de átomos que explica a ruptura através de instabilidades no perfil da superf́ıcie de energia

potencial. Com base neste modelo, são propostos valores limites do tamanho de triplas

do tipo Au-X-Au que garantem a estabilidade do sistema. É discutido também o papel

das flutuações térmicas que levam às instabilidades nas triplas de átomos.

No Caṕıtulo 4, são apresentados estudos estat́ısticos das flutuações das distâncias

interatômicas da cadeia, onde buscou-se o entendimento do comportamento destas flu-

tuações com a temperatura. A estabilidade de nanofios puros com diferentes números de

átomos da cadeia também é discutida à luz do modelo de tripla de átomos.

O Caṕıtulo 5 faz uma descrição de instabilidades que ocorrem na dinâmica de

nanofios de ouro com impureza de H, com argumentos que corroboram o uso de tratamento

quântico para a dinâmica de núcleos leves. É apresentada a proposta da aproximação

“adiabática” para a dinâmica de núcleos leves. Finalmente, os resultados da dinâmica

nesta aproximação para nanofios com impurezas de H e C são mostrados e discutidos,
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levando em conta os problemas encontrados nas simulações clássicas.

Os Caṕıtulos 6 e 7 discutem, respectivamente, as conclusões e as perspectivas do

trabalho.

O Apêndice A fornece uma descrição do tratamento teórico de sistemas atômicos e

as aproximações envolvidas, partindo da equação de Schrödinger dependente do tempo.

No texto, são abordadas a separação de Born-Oppenheimer e as aproximações adiabática

e de Born-Oppenheimer, a aproximação clássica dos núcleos e o tratamento da estrutura

eletrônica via teoria do funcional da densidade, também com as principais aproximações.

O Apêndice B faz a apresentação de conceitos importantes no entendimento do método

de dinâmica molecular, bem como aspectos de ordem prática. O Apêndice C apresenta

detalhes sobre a otimização de parâmetros do programa SIESTA utilizado nos cálculos.

Nos Apêndice D e E, são apresentados outros resultados das simulações computacionais.
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2
Nanofios de ouro - Dinâmica

Molecular Ab Initio a temperatura

ambiente

2.1 Introdução

Com o objetivo de estudar de modo sistemático a estabilidade de nanofios de ouro puros

e com impurezas de H e C em diferentes condições de estresse e, em particular, como as

distâncias interatômicas são afetadas pelos movimentos vibracionais devido à temperatu-

ra, foi realizado um conjunto de simulações de Dinâmica Molecular Ab Initio (DM-AI)

baseadas em cálculos de energia total, via Teoria do Funcional da Densidade (DFT -

Density Functional Theory), utilizando o código SIESTA [91, 92]. Do ponto de vista da

dinâmica molecular, a evolução das posições dos núcleos foi providenciada pelas equações

de Newton através do algoritmo “Velocity-Verlet” (ver Equações (B.44)-(B.45)). As simu-

lações foram realizadas no ensemble microcanônico, na temperatura alvo de 300 K, com

passos de integração δt de 2.0 fs para nanofios puros e 0.5 fs para os nanofios com impurezas

de H ou C.

Para sistemas com dezenas de átomos, o tempo de processamento de cálculos ab
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initio pode tornar proibitiva a realização de simulações de DM para tempos longos (da

ordem de milhares de passos de dinâmica), caso não seja realizada a devida otimização

dos parâmetros envolvidos. Foi necessário, então, um estudo sistematizado de alguns

parâmetros do SIESTA, incluindo o passo de integração δt, com o objetivo de otimizar a

relação custo/acurácia desses cálculos. Estes testes foram realizados em sistemas modelos,

que apesar de limitados no tamanho, guardavam similaridade com os sistemas que foram

utilizados de fato. Para maiores detalhes, ver Apêndices C.1 e C.2.

As forças interatômicas foram obtidas através de cálculos autoconsistentes das equa-

ções de Kohn-Sham [93], com o seguinte conjunto de aproximações e parametrizações:

1. Base numérica de orbitais atômicos.

2. Aproximação generalizada do gradiente [94] (GGA - Generalized Gradiente Approx-

imation) para o potencial de troca e correlação.

3. Interação entre os elétrons de valência e de caroço descrita através de pseudopoten-

ciais de norma-conservada de Troullier-Martins [95].

4. Funções base double-zeta (DZP) incluindo funções de polarização, com energia de

confinamento de 0.03 eV e corte de 250 Ry para a malha de integração.

5. Condições periódicas de contorno.

6. Aproximação de supercélula, com separação (vácuo) de 22 Å nas direções perpen-

diculares (Lx e Ly) com relação à direção longitudinal Lz do fio (ver Fig. 2.1),

de tal forma que os efeitos de interação entre o sistema e as suas imagens fossem

despreźıveis.

7. Amostragem da zona de Brillouin através do ponto Γ.

A escolha do H e do C como impurezas se deve a resultados teóricos [43, 58, 69]

que apontavam para estes átomos como melhores candidatos para explicar as grandes

distâncias Au-Au que são observadas experimentalmente. Antes da apresentação dos

resultados, os sistemas e o protocolo utilizados nas simulações são descritos em detalhes.
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Fig. 2.1: Ilustração da célula unitária utilizada nas simulações, onde Lz representa o tamanho

da célula na direção longitudinal do fio, Lx e Ly os tamanhos da célula nas direções

perpendiculares.

2.2 Definição dos sistemas

Os sistemas utilizados neste trabalho foram baseados numa configuração obtida de simu-

lações de Dinâmica Molecular Tight-Binding (DM-TB), envolvendo a formação e rompi-

mento de nanofios de Au, realizadas por E. Z. da Silva et al. [80,86]. O método de DM-TB

utilizado foi desenvolvido no Naval Research Laboratory por Cohen et al. [96, 97], cuja

formulação preserva os estados eletrônicos do sistema durante toda a sua evolução. Esta

condição é supostamente importante na descrição correta da dinâmica de formação e

rompimento de nanofios, já que ocorrem quebras de ligações qúımicas. Neste método,

cada passo da dinâmica utiliza as forças obtidas após o cálculo dos estados eletrônicos do

sistema. Estes estados são descritos através de uma parametrização Tight-Binding (TB),

cujos parâmetros de Slater-Koster [98] são obtidos a partir de ajustes (fitting) das energias

totais, calculadas via DFT.

A integração das equações de movimento foi providenciada pelo algoritmo de Verlet

[99], com passo de integração δt=1.0 fs. Uma supercélula periódica (20 Å, 20 Å, LW ) foi

definida com 70 átomos de Au, inicialmente dispostos em 10 pedaços de planos (111) de

uma rede fcc com 7 átomos cada um, empilhados ao longo da direção 〈111〉 (vetor normal

ao plano (111)), conforme Figura 2.2.
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Fig. 2.2: Estrutura inicial com 70 átomos de Au, utilizada por E. Z. da Silva et al. nas simulações

de DM-TB [80,86], que resultaram na formação de nanofios monoatômicos.

A supercélula inicial tinha LW =24.0 Å, o que equivale a uma elongação inicial de 0.4

Å (ou ≈ 2%) quando comparada com a separação entre planos no bulk, sendo a geometria

do sistema relaxada sem v́ınculos. A tensão foi simulada através do aumento sistemático

de LW . Para se obter uma estrutura mais estável, o sistema foi aquecido à temperatura de

600 K e depois esfriado por 7000 passos (7 ps), resultando em uma geometria ciĺındrica,

cuja superf́ıcie reconstrúıda apresentou alto grau de empacotamento. Partindo desse

ponto, a evolução do sistema foi feita através de seqüências de aquecimento e resfriamento,

de acordo com o seguinte protocolo: (i) o fio é estirado por 0.5 Å; (ii) o sistema é aquecido

à temperatura de 400 K; (iii) o sistema é resfriado por 4000 passos de DM até 30 K. Os

passos (i)-(iii) são repetidos durante toda a evolução dinâmica, incluindo a formação e

ruptura do nanofio. A Figura 2.3 mostra configurações atômicas para alguns valores de

LW distintos. Nos diferentes estágios de elongação, é posśıvel observar o processo de

constrição do pescoço, passando pela formação do fio monoatômico com 5 átomos para

finalmente evoluir para a ruptura, caracterizada por um súbito aumento da distância de

ligação Au-Au da cadeia (de ≈ 3.1 Å para 4.3 Å).

Novaes et al. utilizaram uma dessas estruturas antes da ruptura do fio (Figura 2.3-

(e)) como geometria base para o estudo do efeito de impurezas em nanofios de Au [58].

A geometria apresentava uma cadeia monoatômica com 5 átomos de Au, conectada em

ambos os lados por estruturas (pontas) que continham camadas de átomos, como planos

em forma de anéis concêntricos ao eixo do fio, contendo 4, 6 ou 7 átomos (Fig.2.4-(a)-(d)).

A conexão ponta-cadeia era distinta para cada um dos lados, sendo uma delas através

de um plano com 4 átomos e a outra de dois átomos posicionados entre um plano de 6

átomos e um átomo da cadeia.

Sendo motivados pela observação experimental de distâncias Au-Au não usuais em
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Fig. 2.3: Configurações atômicas de um nanofio de ouro para diferentes estágios de elongação

do fio, obtidas por E. Z. da Silva et al. [80,86], com LW : a) 25.5 Å; b) 33.0 Å; c) 37.0

Å; d) 38.0 Å; e) 40.5 Å e f) 41.0 Å.

Fig. 2.4: (a) Geometria t́ıpica antes da ruptura de um nanofio de ouro obtida por E. Z. da Silva

et al. em simulações de DM-TB [80, 86]. Cada plano contém o número de átomos

indicado. (b)-(d) Detalhes dos planos em forma de anéis com 4, 6 e 7 átomos, que são

concêntricos ao eixo longitudinal do fio.

cadeias monoatômicas de nanofios de ouro [29,30,43], Novaes et al. estudaram sistemati-

camente de que forma o comprimento destas ligações é afetado pela presença de impurezas

leves (H, B, C, C2, N, O e S) [58]. O estudo foi realizado com uma dada impureza sendo
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introduzida na cadeia da geometria base do sistema de duas maneiras, ou seja, através da

substituição de um dado átomo de Au pela impureza ou posicionando-a entre dois átomos

de Au. Após a inclusão da impureza, o seguinte protocolo de simulação foi usado: (i)

as posições de todos os átomos eram relaxadas, até que todas as componentes das forças

interatômicas fossem menores que 0.03 eV/Å; (ii) o fio era estirado através do incremento

do tamanho da supercélula. Os passos (i) e (ii) eram repetidos até a observação da ruptura

do fio, que era caracterizada pelo súbito aumento de uma das distâncias das ligações da

cadeia. Somente uma impureza era inserida na cadeia, permitindo que o sistema pudesse

romper tanto numa ligação Au-Au como na ligação Au-X, com X representando qualquer

impureza. Para as impurezas estudadas, os resultados mostraram a ruptura ocorrendo

sempre numa ligação Au-Au.

As geometrias utilizadas nas simulações de DM deste trabalho foram definidas a

partir das configurações utilizadas por Novaes et al. Seis planos da estrutura da ponta

foram descartados, limitando o sistema em 33 átomos para fios puros (Fig. 2.5-(a)) ou

34 átomos para os fios com impurezas de H (Fig. 2.5-(b)) e de C (Fig. 2.5-(c)), já que o

tamanho original do sistema (70 átomos) inviabilizaria cálculos de DM-AI, devido a alta

demanda computacional. Definidos então os sistemas que farão parte do estudo, estes

serão rotulados da seguinte forma:

• NF : nanofio de Au puro.

• NFH: nanofio de Au com uma impureza de H.

• NFC: nanofio de Au com uma impureza de C.

2.3 Protocolo de simulação

Para cada sistema numa dada elongação, o seguinte protocolo foi utilizado:

1. Relaxação.

2. Equilibração térmica ou termalização (ET).

3. Dinâmica Molecular (DM).
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Fig. 2.5: Geometria dos nanofios de ouro (a) puros, (b) com uma impureza de H e (c) com uma

impureza de C. Os ı́ndices numéricos representam átomos de ouro da cadeia.

Conclúıdas as fases 1-3, o sistema era então estirado e o protocolo repetido para a

nova elongação e assim sucessivamente até a observação da ruptura.

2.3.1 Relaxação

Com a redução do número de átomos do sistema, conforme descrito na Seção 2.2, o

tamanho da supercélula foi ajustado considerando-se que a aplicação das condições perió-

dicas deveria preservar a distância t́ıpica entre planos adjacentes. As estruturas eram

relaxadas utilizando o Método do Gradiente Conjugado (CG - Conjugate Gradients)∗,

também implementado no programa SIESTA†, até que todas as componentes das forças

interatômicas do sistema fossem menores que 0.05 eV/Å. O objetivo do procedimento de

∗Método que utiliza a mesma proposta de minimização de funções através do cálculo do seu gradiente

com relação às direções conjugadas. Esta particular escolha das direções permite uma convergência mais

rápida do processo de minimização da função.
†As forças nos átomos são sempre obtidas via cálculos ab initio de energia total via DFT. A diferença

essencial entre os métodos de CG e DM é a maneira pela qual essas forças são utilizadas no movimento

dos átomos.
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relaxação é facilitar a equilibração térmica do sistema através da diminuição da tensão

dos átomos, impedindo que estresses mais pronunciados na geometria sejam fator de

desequiĺıbrio energético na etapa de termalização.

2.3.2 Termalização

A etapa de termalização é importante para que o equiĺıbrio termodinâmico do sistema

seja alcançado e, a partir dáı, a coleta de dados seja representativa para a determinação

de valores médios de interesse. Além disso, a fase de ET é fundamental para a perda

da “memória” da configuração inicial, ou seja, para que os resultados não dependam da

particular escolha das condições iniciais.

O processo de ET era realizado através do acionamento instantâneo de um “ter-

mostato”, e obedecia ao seguinte procedimento: i) a simulação de DM era iniciada com

as velocidades iniciais dos átomos escolhidas de acordo com a distribuição de Maxwell-

Boltzmann para uma dada temperatura alvo (Talvo); ii) após a evolução de um certo

número de passos de DM, interrompia-se a simulação para que as velocidades de todos

os átomos fossem multiplicadas pelo fator α =
√

Talvo/Tinst, de forma que o sistema ga-

nhava/perdia energia se a temperatura instantânea (Tinst) fosse menor/maior que Talvo;

iii) a simulação era reiniciada com a nova configuração de velocidades, mantendo a mesma

configuração de posições. Os passos ii) e iii) eram então repetidos até que a temperatura

oscilasse em torno de Talvo. É importante salientar que a parte da dinâmica correspon-

dente ao processo de ET deve ser omitida do cálculo de qualquer propriedade, já que

o sistema está fora da condição de equiĺıbrio e portanto está fora do contexto de uma

simulação no ensemble microcanônico, onde a energia total é fixa. As flutuações relativas

da temperatura são da ordem de 1/
√

3N − 3, onde N é o número de átomos do sistema

(ver pág. 65 da Ref. [100]), ou seja, de aproximadamente 10% para os sistemas estudados.

Em geral, o processo de ET em simulações de DM é realizado automaticamente

através do rescalonamento das velocidades após um determinado número pré definido

de passos. Essa automatização, embora introduzindo facilidades de ordem operacional,

poderia não ser eficiente do ponto de vista da velocidade de convergência para o estado

termodinâmico (temperatura) desejado. Desta forma, optou-se, num primeiro momento,

pela realização do processo de forma assistida, com intervenções aleatórias em um dado
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passo, quando se julgava necessário. Entretanto, a necessidade de se realizar sistemati-

camente um grande número de simulações inviabilizou a utilização deste procedimento.

Todas as simulações passaram então a contar com um processo de ET automatizado,

cuja implementação permitia definir a priori a freqüência com que o “termostato” era

acionado, cuja opção foi de 20 passos. O peŕıodo total do processo foi definido em 500

passos de dinâmica, tido como um limite mı́nimo para que o sistema entre em equiĺıbrio

térmico [101].

Para ilustrar o comportamento de algumas grandezas durante a termalização do

sistema, a Figura 2.6 mostra a evolução temporal da energia total, energia potencial e da

temperatura para uma configuração de um nanofio puro. O termostato foi acionado três

vezes durante o processo de equilibração térmica, nos instantes de tempo indicados pelas

setas. Nas três intervenções, os saltos observados na energia total indicam que o sistema

ganhou energia através da injeção de energia cinética, que posteriormente foi redistribúıda

na forma de energia potencial.
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Fig. 2.6: Evolução da energia total, energia potencial e temperatura de um nanofio puro, obtidos

da simulação de DM. As energias total e potencial foram renormalizadas com relação

à energia do sistema relaxado. As setas indicam os instantes de tempo em que o

termostato foi acionado/desacionado, fornecendo energia ao sistema, nestes casos. A

temperatura média após a etapa de ET é de 297 K, com desvio-padrão de 30 K.
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É interessante notar que do ińıcio da simulação até a primeira intervenção, a tem-

peratura caiu consideravelmente, com conseqüente aumento da energia potencial. Isso

é decorrente do forte desequiĺıbrio ou desbalanceamento entre as energias potencial e

cinética, já que o sistema estava num mı́nimo local de energia potencial, pois foi relaxado

a priori, e a distribuição inicial de velocidades era aleatória, embora satisfazendo a uma

distribuição de Maxwell-Boltzmann para a temperatura alvo escolhida. Desta forma, se

nenhuma energia fosse fornecida ao sistema, este entraria em equiĺıbrio numa temperatura

(média) abaixo da temperatura alvo escolhida.

2.3.3 Dinâmica Molecular

Na etapa de dinâmica molecular propriamente dita, a evolução do sistema era realizada

por algum tempo previamente estipulado, geralmente por alguns pico segundos (da ordem

de milhares de passos de DM). O tempo total de simulação deve contemplar algo como

10 vezes o peŕıodo das oscilações de mais baixa freqüência de interesse.

2.3.4 Estiramento

Uma vez constatada a estabilidade do fio no peŕıodo total da simulação, o sistema (con-

figuração relaxada) era estirado na direção longitudinal geralmente de um ∆L entre 0.05

e 0.60 Å. O estiramento era distribúıdo igualmente ao longo das ligações da cadeia,

mantendo-se inalteradas todas as distâncias interatômicas das pontas, onde qualquer de-

sequiĺıbrio causado às distâncias interplanares, por exemplo, era compensado no processo

de relaxação.

2.4 Simulações de dinâmica molecular a temperatura

ambiente (T=300 K)

Na dinâmica de um sistema, os movimentos atômicos são uma manifestação da energia

cinética dos átomos, caracterizada pela temperatura. De modo geral, é esperado que

oscilações térmicas suficientemente grandes possam transpor uma dada barreira de po-
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tencial associada à energia de ligação de uma dupla de átomos, ocorrendo a quebra da

ligação. Em nanofios de ouro, é importante verificar qual é o efeito da temperatura nas

distâncias das ligações estressadas Au-Au, Au-H-Au e Au-C-Au da cadeia. Assim, foram

realizadas simulações de dinâmica molecular envolvendo nanofios puros e com impurezas

de hidrogênio e carbono para temperatura alvo de 300K, com o objetivo de encontrar os

limites de estabilidade para fios estressados levando em conta efeitos térmicos.

Do ponto de vista de movimentação dos átomos, a dinâmica destes sistemas mostrou-

se bastante rica e interessante, particularmente para a cadeia, onde as amplitudes das

vibrações interatômicas associadas aos movimentos individuais ou aos modos coletivos

parecem desempenhar papel fundamental na instabilidade dos fios. A Figura 2.7 mostra

alguns snapshots de um nanofio de ouro com um átomo de carbono na cadeia, ilustrando

os movimentos coletivos do tipo “corda vibrante” decorrentes de flutuações térmicas, que

associados aos movimentos interatômicos, levam à ruptura da ligação (45). Como o fio

encontra-se estressado, a ruptura desencadeia um processo de reconstrução de uma das

pontas, conforme mostra a geometria em [(f)].

Fig. 2.7: Snapshots da dinâmica de um nanofio com uma impureza de carbono que evoluiu para

a ruptura. Os tempos e as respectivas distâncias (45) são: (a) 0s - 2.89 Å; (b) 0.6 ps -

2.91 Å; (c) 2.0 ps - 3.56 Å; (d) 2.2 ps - 4.21 Å; (e) 2.5 ps - 4.96 Å; (f) 3.1 ps - 6.60 Å.

Outro exemplo de ruptura, agora de um nanofio de ouro com impureza de hidrogênio,

pode ser constatado na Figura 2.8-(f), onde ocorre um aumento cont́ınuo da distância da

ligação (45). Quando esta ligação é efetivamente rompida, todas as demais ligações da

cadeia, (12), (23) e (34), se retraem de tal forma a diminuir o estresse ao qual elas estavam
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submetidas.
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Fig. 2.8: Evolução das distâncias interatômicas dij da cadeia para (ij) a) (12), b) (2H), c) (H3),

d) (23), e) (34) e f) (45). Os ı́ndices (ij) estão especificados na Figura 2.5.

A Tabela 2.1 mostra os valores de grandezas associadas às simulações de dinâmica

molecular para algumas configurações de nanofios puros e com impurezas de hidrogênio e

carbono, tais como tamanho do estiramento do fio na direção longitudinal com relação à

configuração anterior, ∆L, peŕıodos de integração das equações de movimento nos proces-

sos de ET e DM, temperaturas e distâncias interatômicas dij médias. Para as configurações

em que ocorreu a ruptura do fio, os dados apresentados correspondem à média calculada

até o instante de tempo na qual a ligação que está rompendo é aproximadamente igual a

3.2 Å. Este valor foi escolhido levando-se em conta que é tipicamente o máximo de uma

flutuação alcançado por uma ligação Au-Au sem que ocorra a quebra, embora existam

eventos nos quais este valor é extrapolado sem que haja rompimento do fio. Os tamanhos

da supercélula na direção longitudinal do fio, Lz, para as configurações NF-1, NFH-1 e

NFC-1 são, respectivamente, de 26.30, 28.50 e 27.58 Å.

Os sistemas NFH apresentaram uma dinâmica particularmente diferente, já que a

presença do átomo de hidrogênio no fio introduzia uma grande instabilidade, cuja principal

conseqüência é discutida a seguir. A Figura 2.9 mostra um comportamento t́ıpico que

era freqüentemente observado nestes sistemas, onde mudanças conformacionais em uma
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Tab. 2.1: Conjunto de dados associado às simulações de dinâmica molecular para configurações

dos sistemas NF, NFH e NFC. ∆L, ET e DM são definidos no texto. Os valores

entre parênteses são os desvios-padrão das grandezas associadas. Os ı́ndices (ij) das

distâncias interatômicas dij estão de acordo com a Figura 2.5, com X representando

uma impureza de H ou C. Os valores destacados em negrito referem-se às distâncias

da ligação rompida. Todas as distâncias são dadas em Å.

Config. ∆L Tempo (ps) 〈T 〉 (K) 〈d12〉 〈d2X〉 〈dX3〉 〈d23〉 〈d34〉 〈d45〉
ET DM

NF

1 - 0.624 2.0 297(29) 2.70(5) - - 2.68(5) 2.68(6) 2.70(7)

2 0.20 1.112 2.0 311(30) 2.72(8) - - 2.70(6) 2.69(5) 2.72(8)

3 0.38 0.2 2.452 285(28) 2.73(7) - - 2.71(5) 2.70(4) 2.74(6)

4 0.35 2.278 2.0 283(35) 2.75(7) - - 2.75(10) 2.74(8) 2.77(10)

5 0.36 0.3 2.0 293(28) 2.80(7) - - 2.77(5) 2.77(6) 2.81(7)

6 0.37 0.3 10.0 299(30) 2.81(11) - - 2.78(7) 2.77(7) 2.81(9)

7 0.37 0.3 5.17 308(34) 2.89(16) - - 2.87(13) 2.83(7) 2.92(12)

NFH

1 - 2.979 10.0 324(32) 2.78(9) 1.75(3) 1.74(3) 3.23(18) 2.77(10) 2.83(12)

2 0.19 1.458 8.0 296(29) 2.79(6) 1.77(4) 1.76(4) 3.43(12) 2.79(10) 2.88(11)

3 0.19 0.348 3.75 297(26) 2.90(19) 1.78(6) 1.78(4) 3.52(10) 2.79(7) 2.94(16)

4 0.17 0.368 2.1 293(30) 2.87(12) 1.79(4) 1.78(4) 3.55(6) 2.82(8) 2.92(13)

NFC

1 - 0.35 2.0 298(27) 2.66(7) 1.93(3) 1.93(3) 3.78(5) 2.63(4) 2.71(5)

2 0.39 0.35 2.0 297(28) 2.68(7) 1.94(3) 1.93(3) 3.82(5) 2.65(4) 2.73(5)

3 0.36 0.569 2.0 307(29) 2.71(7) 1.95(3) 1.94(3) 3.85(5) 2.67(5) 2.77(7)

4 0.53 0.35 10.0 288(29) 2.74(8) 1.96(4) 1.95(3) 3.89(6) 2.70(7) 2.84(10)

5 0.57 1.143 2.277 304(30) 2.79(9) 1.97(4) 1.96(4) 3.92(7) 2.73(7) 2.97(14)
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das junções ponta-cadeia motivavam o desligamento da ligação (12)‡. A quebra desta

ligação, que no exemplo foi em torno de 4 ps, acabava então por diminuir o tamanho da

cadeia (ver comportamento da grandeza Lc), desestressando o sistema e conseqüentemente

diminuindo o tamanho da ligação Au-H-Au (ou ligação (34)), que se acomodava em torno

de um valor médio significativamente menor.

Fig. 2.9: Evolução temporal das distâncias (12), (34) e do tamanho da cadeia Lc do sistema

NFH-1, ilustrando mudanças conformacionais indesejáveis que acabam desestressando

o fio. As ligações são indexadas conforme figura mostrada no detalhe.

Partindo de uma dessas configurações com a nova conformação, algumas tentativas

de estirar o fio foram realizadas, de forma que fosse recuperada a elongação original, mas

novas reconstruções se sucediam e o procedimento mostrou-se sem efeito. Observou-se,

no entanto, que as conformações ocorriam sempre para uma dada ponta e que, apesar de

serem muito mais freqüentes nos sistemas NFH, também eram observadas nas simulações

envolvendo nanofios puros e com carbono. Para verificar o comportamento da dinâmica de

nanofios que pudessem ser estirados sem que este efeito indesejável ocorresse, uma outra

geometria foi constrúıda utilizando-se a estrutura da ponta supostamente mais estável em

ambos os lados da cadeia.

‡A notação para identificar as ligações é diferente da anteriormente utilizada.
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Estes novos sistemas com pontas simétricas (PS) são mostrados na Figura 2.10 e

serão rotulados da seguinte forma:

• NF-PS : nanofio de Au puro (35 átomos).

• NFH-PS: nanofio de Au com uma impureza de H (36 átomos).

• NFC-PS: nanofio de Au com uma impureza de C (36 átomos).

Fig. 2.10: Geometria dos sistemas com pontas simétricas: (a) NF-PS , (b) NFH-PS e (c)

NFC-PS. O plano adicional que aparece em um dos lados tem a função de ajustar as

condições periódicas de contorno. Os ı́ndices numéricos representam átomos de ouro

da cadeia.

A Tabela 2.2 mostra os valores de grandezas associadas às simulações de DM, agora

para nanofios puros e com impurezas de hidrogênio e carbono com pontas simétricas. Da

mesma forma, são apresentados os incrementos ∆L das geometrias, peŕıodos de integração

dos processos de ET e DM, temperaturas e distâncias interatômicas dij médias. Todas as

simulações, exceto para a configuração NFH-PS-1, contaram com um processo de ET

automatizado, conforme discutido na Seção 2.3.2. Os tamanhos da supercélula na direção

longitudinal do fio, Lz, para as configurações NF-PS-1, NFH-PS-1 e NFC-PS-1 são,

respectivamente, de 29.91, 31.08 e 31.14 Å.

Como esperado, há um aumento sistemático das distâncias das ligações da cadeia

com o estiramento da geometria, para qualquer sistema considerado. As Figuras 2.11 -

2.13 apresentam a dinâmica das distâncias interatômicas da cadeia, num tempo total de

20 ps, para as configurações NF-PS-3, NFH-PS-3 e NFC-PS-2, que representam as
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Tab. 2.2: Conjunto de dados associado às simulações de dinâmica molecular para configurações

dos sistemas NF-PS, NFH-PS e NFC-PS. ∆L, ET e DM são definidos no texto.

Os valores entre parênteses são os desvios-padrão das grandezas associadas. Os ı́ndices

(ij) das distâncias interatômicas dij estão de acordo com a Figura 2.10, com X re-

presentando uma impureza de H ou C. Os valores destacados em negrito referem-se às

distâncias da ligação rompida. Todas as distâncias são dadas em Å.

Config. ∆L Tempo (ps) 〈T 〉 (K) 〈d12〉 〈d2X〉 〈dX3〉 〈d23〉 〈d34〉 〈d45〉
ET DM

NF-PS

1 - 1.0 10 304(32) 2.79(10) - - 2.77(10) 2.77(10) 2.78(9)

2 0.28 1.0 10 311(33) 2.80(8) - - 2.77(7) 2.79(9) 2.81(10)

3 0.20 1.0 20 312(32) 2.82(11) - - 2.81(11) 2.80(11) 2.84(13)

4 0.20 1.0 2.98 343(36) 2.87(15) - - 2.84(13) 2.81(9) 2.85(10)

NFH-PS

1 - 0.20 10 321(21) 2.82(9) 1.77(4) 1.76(4) 3.38(13) 2.80(8) 2.83(7)

2 0.20 0.25 10 326(32) 2.82(13) 1.77(6) 1.76(6) 3.35(23) 2.81(12) 2.84(12)

3 0.20 0.25 20 329(32) 2.87(13) 1.78(4) 1.78(4) 3.46(14) 2.83(10) 2.91(14)

4 0.20 0.25 0.75 277(17) 2.86(3) 1.77(2) 1.77(3) 3.53(1) 2.82(3) 3.16(2)

NFC-PS

1 - 0.25 10 332(35) 2.76(8) 1.96(4) 1.96(4) 3.87(7) 2.72(7) 2.85(13)

2 0.20 0.25 20 328(32) 2.79(10) 1.97(5) 1.96(4) 3.87(8) 2.74(9) 2.88(14)

3 0.20 0.25 1.66 273(33) 2.73(3) 1.96(2) 1.96(2) 3.89(2) 2.73(2) 3.11(4)

geometrias estáveis mais elongadas para cada um dos sistemas, na temperatura de 300 K.

Assim, as maiores distâncias (médias) obtidas para as ligações Au-Au, Au-H-Au e Au-

C-Au para T = 300 K estão apresentadas na Tabela 2.3, juntamente com os resultados

obtidos por Novaes et al. para T = 0 K, dentro da aproximação quase-estática (QE) [58].



2.4 - Simulações de dinâmica molecular a temperatura ambiente (T=300 K) 45

2.6

2.8

3.0

3.2

2.6

2.8

3.0

3.2

2.6
2.8
3.0
3.2

d
ij

(Å
)

0 5 10 15 20
Tempo (ps)

2.6
2.8
3.0
3.2
3.4

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 2.11: Evolução das distâncias interatômicas dij da cadeia referentes à configuração NF-

PS-3 para (ij) a) (12), b) (23), c) (34) e d) (45). Os ı́ndices (ij) estão especificados

na Figura 2.10.
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Fig. 2.12: Evolução das distâncias interatômicas dij da cadeia referentes à configuração NFH-

PS-3 para (ij) a) (12), b) (2H), c) (H3), d) (23), e) (34) e f) (45). Os ı́ndices (ij)

estão especificados na Figura 2.10.
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Fig. 2.13: Evolução das distâncias interatômicas dij da cadeia referentes à configuração NFC-

PS-2 para (ij) a) (12), b) (2C), c) (C3), d) (23), e) (34) e f) (45). Os ı́ndices (ij)

estão especificados na Figura 2.10.

Tab. 2.3: Distâncias máximas (em Å) das ligações Au-Au ou Au-X-Au da cadeia de nanofios

puros e com impurezas de H e C, obtidas de simulações nas abordagens de DM (para

temperatura alvo de 300K e 20 ps de simulação) e na aproximação QE (T = 0 K). No

caso da DM, os valores referem-se às médias sobre o peŕıodo considerado, com seus

respectivos desvios-padrão entre parênteses.

Lig. DM QEa

Au-Au 2.84(13) 3.0b/3.1c

Au-H-Au 3.42(17) 3.6

Au-C-Au 3.87(8) 3.9

a Ver Ref. [58]
b Fios puros
c Fios com impureza

2.5 Considerações finais

A comparação entre as duas abordagens mostra que as distâncias Au-Au e Au-H-Au

são ≈ 0.2 Å menores que os valores obtidos na aproximação QE. Outra constatação

importante é que a distância Au-C-Au obtida na DM é tão grande quanto na aproximação



2.5 - Considerações finais 47

QE, sugerindo que a rigidez da ligação Au-C faz com que as flutuações térmicas sejam mais

absorvidas nas ligações Au-Au da cadeia. Neste sentido, é notável que a ruptura sempre

tenha ocorrido na ligação (45) de nanofios com impurezas, independentemente do tipo de

ponta considerada (simétricas ou não). De alguma forma, a presença de impurezas no fio,

tanto de hidrogênio como de carbono, parece “endurecer” as ligações Au-Au vizinhas à

impureza, fato que já havia sido observado também para uma impureza de oxigênio [58].

Todas estas questões são exploradas no Caṕıtulo 3.

Considerando então as distâncias Au-H-Au de (3.42±0.17) Å e Au-C-Au de

(3.87±0.08) Å obtidas das simulações de dinâmica molecular à temperatura de 300 K, o

hidrogênio pode ser considerado o candidato mais apropriado para explicar as distâncias

experimentais da ordem de 3.6 Å. Entretanto, outro estudo teórico mostrou diferenças

significativas com relação a esses resultados, atribuindo ao carbono o posto de melhor

candidato, além de ser constatado que o hidrogênio, para a temperatura de 300 K, não

conferia estabilidade suficiente ao sistema [69]. Acreditando-se que estas conclusões pode-

riam ser fruto da particular escolha do sistema ou do protocolo de simulação utilizados,

ainda que a metodologia tivesse sido semelhante, resolveu-se apresentar ponderações a

estes resultados através de um Comment [102].

Por fim, outro importante aspecto a ser observado é o tipo de abordagem dada

ao átomo de hidrogênio. É sabido que átomos leves podem apresentar comportamento

quântico que obviamente não é capturado quando tratado classicamente. No Caṕıtulo

5, são exploradas questões associadas ao tratamento clássico/quântico da dinâmica do

átomo de hidrogênio e de carbono no fios.
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3
Processos de ruptura em nanofios

3.1 O modelo de triplas e o perfil da energia potencial

Simulações de Dinâmica Molecular Ab Initio envolvendo nanofios puros com cadeias

monoatômicas de 5 átomos mostraram que as rupturas podem ocorrer em qualquer uma

das 4 ligações Au-Au da cadeia, embora se verifique uma preferência para as ligações mais

próximas às pontas, conforme distribuição mostrada na Figura 3.1-(a). Considerando

nanofios com impureza (hidrogênio ou carbono), há também uma preferência marcante

de ruptura nestas regiões do fio, onde nenhum evento foi observado na ligação Au-Au do

meio da cadeia (ver Fig. 3.1-(b) (superior)).

Em nanofios com impureza de hidrogênio ou carbono, foi observado ainda que a

ruptura nunca ocorreu numa ligação do tipo Au-X (com X representando a impureza),

ainda que o número de eventos tenha sido bastante limitado (a distribuição dos eventos de

ruptura por ligação da cadeia é mostrada na Figura 3.1-(b) (inferior)). Outra constatação

interessante é que a ruptura aconteceu preferencialmente na ligação Au-Au da cadeia que

está mais afastada da impureza (H ou C), com cinco eventos ocorrendo na ligação (45)

contra apenas um na ligação (12). Isto sugere que as ligações Au-X são mais ŕıgidas do

que as ligações Au-Au, e que a presença de impureza na cadeia fortalece as ligações na

sua vizinhança mais próxima.



50 Processos de ruptura em nanofios

Fig. 3.1: (a) Distribuição de 27 eventos de ruptura ocorridos nas ligações Au-Au mais próximas

às pontas (ligações (12) e (45)) ou no meio da cadeia (ligações (23) e (34)) de nanofios

puros (conforme geometria no topo da figura), cujo conjunto de dados envolve simu-

lações realizadas para diferentes temperaturas e elongações do sistema, sendo a maior

parte delas (22 do total) realizada para a temperatura de 300 K com condições iniciais

distintas (distribuição de velocidades). (b) (superior) Distribuição de 6 eventos de

ruptura de nanofios com impureza de hidrogênio ou carbono (4 eventos para nanofios

com impureza de H e 2 para nanofios com impureza de C) ocorridos nas ligações Au-

Au mais próximas às pontas (ligações (12) e (45)) ou no meio da cadeia (ligação (34)),

e (inferior) distribuição destes eventos com distinção da ligação (ij) onde ocorreu a

ruptura, sendo todas as simulações realizadas para temperatura de 300 K e elongações

distintas. Rupturas que ocorreram ainda na fase de termalização não estão inclúıdas

na estat́ıstica.

Diante destes fatos, as seguintes questões podem ser colocadas:

1. Quais são as condições para que uma dada ligação da cadeia (Au-Au ou Au-X)

evolua para a ruptura?

2. Em nanofios puros, a probabilidade de ocorrer a ruptura numa dada região da cadeia

é maior do que em outra (ligações mais próximas às pontas versus ligações do meio
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da cadeia)?

3. Em nanofios com impureza de H ou C, por que a ruptura nunca ocorre numa ligação

Au-X?

4. Em nanofios com impureza de H ou C, por que a ruptura ocorre preferencialmente

na ligação Au-Au da cadeia mais afastada da impureza?

O caminho para encontrar as respostas para estas questões deve passar necessaria-

mente pelo entendimento do mecanismo que conduz à quebra do fio. A idéia contida

na caracterização da ruptura é compreender as circunstâncias pelas quais a distância

interatômica de uma dada ligação da cadeia aumenta além de um limite em que não é

mais posśıvel a restauração da ligação.

Em simulações de dinâmica molecular a temperatura finita e sem a aplicação de

qualquer estiramento, rupturas do fio ocorrem devido a processos termicamente ativados.

De um ponto de vista de dinâmica, os átomos da cadeia, providos de energia cinética,

movimentam-se segundo uma complicada superf́ıcie de potencial, que por sua vez é modi-

ficada a todo instante em função da posição relativa dos átomos. Desta forma, supõe-

se que uma combinação apropriada das posições, velocidades e forças nos átomos seja

determinante para a efetivação da quebra do fio. Estas condições apropriadas poderiam

ser estabelecidas, por exemplo, através de acoplamentos entre movimentos vibratórios

coletivos de freqüências mais baixas e movimentos mais localizados, de freqüências mais

altas. Estes acoplamentos contribuiriam então para a ocorrência de uma flutuação de

maior amplitude da distância de uma dada ligação da cadeia, que poderia levar à ruptura

do fio.

A Figura 3.2 ilustra uma posśıvel classificação dos tipos de movimentos dos átomos

de um nanofio. Os movimentos coletivos podem ser definidos como oscilações acopladas

de um conjunto de átomos, como ocorrem nas vibrações interplanares e nas vibrações do

tipo “corda vibrante”. Os movimentos individuais são dados pelas vibrações interatômicas

associadas aos átomos da cadeia.

Para ilustrar a complexidade do mecanismo de ruptura do fio, a Figura 3.3 mostra

a evolução temporal de distâncias interatômicas da cadeia de um nanofio puro, para duas

partes distintas da simulação. Embora grandes distâncias Au-Au sejam observadas em
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Fig. 3.2: Movimentos vibracionais que podem contribuir para o processo de ruptura do fio: (a)

interplanares, (b) “corda vibrante” e (c) interatômicos.

ambas, o fio acaba não rompendo numa das situações (Figura 3.3-(a)) e evoluindo para a

ruptura na outra (Figura 3.3-(b)). Para cada uma das partes da simulação, é apresentada

uma seqüência de snapshots (I-IV e V-VIII). Nestes dois cenários, as variáveis dinâmicas

dos átomos (3), (4) e (5) contribuem para o afastamento mútuo dos átomos (3) e (5) até

a distância da ligação (35) atingir 5.95 Å (II e V). Partindo desta situação inicialmente

similar com relação à tripla de átomos (345), a distância da ligação (35) chega ao valor

cŕıtico de 6.04 Å (III e VI), onde o átomo do meio (4) pode tomar uma posição mais

centralizada e assim manter-se ligado aos seus dois vizinhos (III), ou aproximar-se bastante

de um dos seus vizinhos (VI), afastando-se do outro. Na seqüência dos eventos, a distância

da tripla é restabelecida para valores menores para o caso de não ruptura (IV), enquanto

aumenta para o outro caso, caracterizando a quebra da ligação (45) (VII-VIII).

Este exemplo mostra claramente que, apesar de grandes flutuações serem necessárias

para uma dada distância Au-Au da cadeia, por si só não são suficientes para a efetivação

da ruptura. A grande questão é portanto identificar que tipo de flutuação é realmente

relevante neste processo. A proposta é que o tamanho de triplas de átomos de ouro, isto é,

distâncias interatômicas de estruturas do tipo Au-Au-Au da cadeia, seja a resposta para

esta questão. De acordo com esta proposição, a ruptura do fio ocorre na ligação Au1-Au2

ou Au2-Au3 da tripla de átomos Au1-Au2-Au3 quando, numa flutuação, uma das ligações

se torna tão grande que a configuração “original”, onde as duas ligações possuem mais ou

menos o mesmo tamanho, não pode mais ser restabelecida.

Considerando então um simples modelo composto por uma tripla de átomos Au1-
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Fig. 3.3: Evolução temporal de distâncias das ligações (35), (34) e (45) de um nanofio de ouro

puro, correspondente a dois intervalos de tempo distintos de uma mesma simulação.

Embora com flutuações interatômicas similares, a evolução temporal mostra diferentes

desfechos, onde (a) o fio permanece estável ou (b) evolui para a ruptura. Na parte

inferior, são destacados snapshots de alguns instantes de tempo, com suas respectivas

distâncias das ligações envolvidas.

Au2-Au3, é posśıvel constatar instabilidades na Superf́ıcie de Energia Potencial (SEP)

que podem explicar a ruptura de um nanofio [103]. A Figura 3.4 mostra um conjunto

de SEP’s, onde cada uma delas foi calculada em função do deslocamento longitudinal d

do átomo central Au2 para um dado tamanho L fixo da tripla (veja o modelo na parte

superior da mesma figura). Para valores suficientemente grandes de L, é observada uma

mudança no perfil do potencial, passando de um mı́nimo centralizado para dois mı́nimos

deslocados do centro, caracterizando desta forma uma instabilidade que pode determinar

a quebra de uma das ligações.
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Fig. 3.4: Energia potencial em função do deslocamento d do átomo central de uma simples tripla

de átomos (sistema modelo) do tipo Au1-Au2-Au3. Cada curva representa um distância

L distinta (em Å).

Transportando esta análise para o fio propriamente dito, a SEP de nanofios puros foi

calculada para triplas de átomos da cadeia. A expectativa era de que fosse posśıvel veri-

ficar diferenças entre as SEP’s que pudessem responder as questões que foram colocadas

anteriormente. A Figura 3.5 apresenta um conjunto de SEP’s de um nanofio de ouro

puro em função da posição relativa dos átomos de Au das triplas Au1-Au2-Au3, Au2-

Au3-Au4 e Au3-Au4-Au5. Considerando uma dada distância L, a energia potencial foi

obtida em função do deslocamento longitudinal d do átomo central de uma dada tripla,

mantendo o resto do sistema fixo. Para sistematizar o procedimento do cálculo, o sistema

foi arranjado de tal forma que os átomos da cadeia ficavam alinhados, isto é, sem a

formação de ziguezagues.

Os resultados mostram que a SEP apresenta um mı́nimo centralizado para valores

de L . 5.8 Å, indicando que o átomo do meio da tripla tem a tendência de assumir uma

posição eqüidistante com relação aos seus vizinhos, já que uma força restauradora aparece

quando este átomo é deslocado do centro. Quando L adquire tamanho suficientemente

grande, a SEP mostra uma mudança de perfil através de uma transição de um mı́nimo

centralizado para dois mı́nimos deslocados do centro. De acordo com este comportamento,

o átomo central da tripla se afastará de um dos seus vizinhos, aproximando-se do outro,

o que caracteriza o desligamento de uma das ligações. Para ilustrar esta instabilidade, a
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Fig. 3.5: Energia potencial de um nanofio puro em função do deslocamento longitudinal d do

átomo central das triplas (a) Au1-Au2-Au3, (b) Au2-Au3-Au4 e (c) Au3-Au4-Au5. Cada

curva corresponde a uma distância L distinta (em Å) e o zero de energia ao valor mais

baixo obtido.

Tabela 3.1 mostra os valores das distâncias (34) e (45) na condição de mı́nimo de energia

potencial para um dado L, conforme Figura 3.5-(c). Por exemplo, para L & 6.0 Å, os

mı́nimos estão deslocados do centro em & 0.3 Å, implicando que o tamanho de uma das

ligações da tripla é de 2.70 Å enquanto a outra é de 3.30 Å, caracterizando uma forte

instabilidade que pode levar à ruptura do fio.

L (34) (45)

5.8 2.90 2.90

5.9 2.80/3.10 3.10/2.80

6.0 2.70/3.30 3.30/2.70

6.1 2.65/3.45 3.45/2.65

Tab. 3.1: Tamanho das ligações (34) e (45) em função de L, de acordo com o mı́nimo da SEP

da Fig. 3.5-(c). Todos os valores são dados em Å.

Uma inspeção mais cuidadosa na Figura 3.5 revela pequenas assimetrias nas SEP’s,

onde pode ser observado um mı́nimo ligeiramente fora do centro da ligação (d 6= 0) para

tamanhos menores da tripla, ou então um mı́nimo mais pronunciado de um lado do que

do outro para o caso do poço duplo. Do ponto de vista de uma “dinâmica” quase-estática

como a realizada por Novaes et al. [58], onde o fio é estirado e depois relaxado até a
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observação da ruptura (ver descrição mais detalhada do protocolo na Seção 2.2), estas

pequenas assimetrias devem ser determinantes na definição da ligação da cadeia onde

o fio irá romper. Como não são inclúıdos efeitos de temperatura nesta aproximação,

o sistema vai se acomodando no mı́nimo do potencial a cada estiramento. Na medida

em que o tamanho da tripla aumenta e alcança o valor instável, por exemplo a tripla

Au1-Au2-Au3, há uma tendência do átomo (2) se deslocar na direção do átomo (3) a

cada etapa de estiramento/relaxação, já que o mı́nimo de mais baixa energia também

se desloca nesta direção, conforme pode ser observado na Figura 3.5-(a). Se o processo

de estiramento é realizado de maneira suficientemente lenta (pequenos incrementos no

tamanho da supercélula), é esperado que a ruptura aconteça então na ligação (12). Assim,

os eventos de ruptura devem ocorrer em maior número nas ligações mais próximas às

pontas do que nas ligações do meio da cadeia, levando em conta que, por uma questão de

simetria, a tripla Au3-Au4-Au5 deve romper na ligação (45).

Entretanto, quando efeitos de temperatura são explicitamente inclúıdos na dinâmica

do sistema, não é obvio como a SEP irá se comportar em função das flutuações térmicas as

quais o sistema está submetido e, portanto, se a pequena diferença observada nos mı́nimos

do potencial no caso estático irá de fato estabelecer qualquer preferência de ruptura numa

ou noutra ligação, embora estes resultados sejam consistentes com a distribuição dos

eventos de ruptura mostrados na Figura 3.1-(a), onde há maior contagem para as ligações

Au-Au mais próximas às pontas em detrimento das ligações do meio da cadeia.

Em nanofios, a presença das pontas estabelece uma assimetria configuracional que

gera o chamado efeito de dimerização, onde se observa algum tipo de alternância entre

ligações longas e curtas, cuja configuração depende do número de átomos da cadeia.

A Tabela D.1 (ver Apêndice D) apresenta as configurações de geometrias relaxadas de

nanofios com diferentes números de átomos na cadeia, mostrando que este efeito parece

ser mais pronunciado nos sistemas mais estressados e que as ligações das pontas são

geralmente mais longas do que as ligações do meio da cadeia, exceto para nanofios com

cadeia de 6 átomos, onde a maior ligação fica localizada no centro, seguida das ligações

mais próximas às pontas. Do ponto de vista da dinâmica, simulações envolvendo nanofios

com cadeias de 5 átomos em diferentes temperaturas ou nanofios com cadeias de dife-

rentes tamanhos (3, 4, 5 e 6 átomos) para temperatura de 300 K mostraram ind́ıcios

de dimerização nas ligações da cadeia, onde as ligações Au-Au mais próximas às pontas



3.1 - O modelo de triplas e o perfil da energia potencial 57

apresentam, de modo geral, valores médios um pouco maiores do que as ligações do meio

da cadeia (ver Tabelas E.4 e E.7 no Apêndice E). Estes resultados sugerem então que as

ligações mais próximas às pontas devem ser mais suscept́ıveis à ruptura.

Uma outra hipótese é que a preferência observada poderia ser fruto de um efeito

ligado à dinâmica do sistema. É razoável imaginar que os átomos das extremidades

da cadeia (átomo (1) ou (5) no caso de um nanofio com cadeia de 5 átomos) devam

apresentar menor mobilidade quando comparados com os outros átomos da cadeia, já que

eles possuem maior número de coordenação (estão conectados às estruturas das pontas).

Numa flutuação onde ocorre o estiramento da tripla, por exemplo através de uma flutuação

do átomo (3) na direção longitudinal do fio e no sentido contrário do átomo (1), o átomo

(2) teria maior mobilidade para acompanhar o deslocamento do átomo (3), e desta forma

tentar manter mais ou menos o mesmo tamanho da ligação (23). Por outro lado, o átomo

(1) não teria mobilidade suficiente para acompanhar o afastamento do átomo (2), o que

poderia potencializar a ruptura na ligação (12). Este efeito pode ser observado, por

exemplo, quando uma corda perfeitamente homogênea amarrada numa estrutura ŕıgida

(parede) é puxada de maneira suficientemente lenta, o que faria com que ela quebrasse

no ponto de contato parede/corda.

Cálculos semelhantes envolvendo ligações com impurezas também foram realizados

[103]. A Figura 3.6 mostra SEP’s para a tripla Au2-X-Au3 de nanofios com impurezas de

H e de C. Os resultados indicam que a presença de uma destas impurezas no fio introduz o

mesmo tipo de instabilidade no perfil do potencial para distâncias L & 4.0 Å considerando

triplas Au-H-Au e L & 4.6 Å para Au-C-Au.

Outra interessante questão colocada no ińıcio é o entendimento da razão que leva

nanofios com impureza de hidrogênio ou carbono a quebrarem, na maior parte das vezes,

na ligação Au-Au mais afastada da impureza, ou seja, na ligação (45) para os sistemas

em questão. Os cálculos das SEP’s para triplas Au-Au-Au mostram que a presença dos

átomos de H ou de C proporciona uma anisotropia acentuada no perfil do potencial,

principalmente para nanofios com impureza de carbono. Para o nanofio com impureza

de H, a SEP apresenta uma instabilidade ainda na forma de um poço duplo para L &
6.1 Å, mas com um dos mı́nimos um pouco mais pronunciado do que o outro (ver Figura

3.7-(a)). Para o nanofio com impureza de C, o perfil de poço duplo não é mais observado,

conforme pode ser visto na Figura 3.7-(b). Entretanto, instabilidades também ocorrem
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Fig. 3.6: Energia potencial para a tripla de átomos Au2-X-Au3 de nanofios com impurezas de

(a) hidrogênio e (b) carbono em função do deslocamento longitudinal d do átomo X.

Cada curva corresponde a uma distância L distinta (em Å).

para valores de L & 6.0 Å, onde o mı́nimo ocorre para valores d . −0.3 Å. O deslocamento

do mı́nimo do potencial na direção do átomo (3) é coerente com o fato de nunca ter sido

observada uma ruptura na ligação (34) em nanofios com impureza de H ou C, já que há

uma tendência do átomo (4) se deslocar na direção deste mı́nimo na medida em que o

tamanho da tripla aumenta.

De acordo com todos estes resultados, é posśıvel então estabelecer limites para o

tamanho de triplas de átomos da cadeia a partir dos quais ocorre instabilidade que pode

levar à ruptura do fio. A Tabela 3.2 fornece estes valores, sendo importante ressaltar

ainda que o rompimento do fio depende também de outros detalhes do sistema, como as

forças e velocidades dos átomos envolvidos. Por exemplo, a Figura 3.3 mostra eventos

em que a tripla Au3-Au4-Au5 alcança 6.0 Å durante a dinâmica, mas a ruptura não

ocorre. Portanto, o estabelecimento do tamanho cŕıtico é uma condição necessária, mas

não suficiente para a efetivação da ruptura.
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Fig. 3.7: Energia potencial para a tripla de átomos Au3-Au4-Au5 de nanofios com impurezas de

(a) hidrogênio e (b) carbono em função do deslocamento longitudinal d do átomo Au4.

Cada curva corresponde a uma distância L distinta (em Å).

Tripla Lcrit (Å)

Au-Au-Au 6.0

Au-H-Au 4.0

Au-C-Au 4.6

Tab. 3.2: Tamanhos cŕıticos (Lcrit) de triplas de átomos da cadeia de nanofios, a partir dos quais

pode ocorrer ruptura.

Testes adicionais

Testes adicionais foram realizados para verificar eventuais mudanças na SEP causadas

por modificações da geometria, como por exemplo, formações em ziguezague da cadeia. A

Figura 3.8 mostra as SEP’s para a tripla Au3-Au4-Au5 de um nanofio puro, onde o átomo

Au4 é posicionado fora do eixo longitudinal, conforme mostra o desenho esquemático na

parte superior da mesma figura. Do ponto de vista quantitativo, a instabilidade é inten-

sificada na medida em que o átomo central da tripla se encontra mais afastado do fio.

Por exemplo, para r=0.8 Å, o tamanho cŕıtico para a tripla em questão é de L=5.8 Å,

portanto 0.2 Å menor quando comparado com a situação em que os átomos se encontram

completamente alinhados (r=0), conforme Tabela 3.2. Entretanto, o principal resultado,
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que é a transição da SEP de um mı́nimo central para dois mı́nimos suficientemente deslo-

cados do centro, não foi modificado quando a tripla apresenta a conformação considerada.

Além disso, também não são esperadas alterações significativas no perfil do potencial em

função de detalhes da estrutura do resto do fio, ou seja, modificações da geometria na

vizinhança mais próxima à tripla ou mesmo dos átomos mais distantes.

Fig. 3.8: Energia potencial para a tripla de átomos Au3-Au4-Au5 de nanofios puros para valores

de (a) r =0.4 Å e (b) r =0.8 Å.

Cálculos semelhantes também foram realizados para triplas envolvendo impurezas,

mas agora para um sistema modelo do tipo Au1-X-Au3, com X representando um átomo

de H ou C (ver Figura 3.9). A SEP foi calculada também para configurações em ziguezague.

Os resultados indicam que a presença de uma destas impurezas no fio introduz o mesmo

tipo de instabilidade no perfil do potencial para distâncias L & 3.9 Å para o hidrogênio e

L & 4.6 Å para o carbono, independentemente do valor de r, sendo portanto consistentes

com os resultados apresentados anteriormente para o fio propriamente dito.

3.2 O papel da temperatura no rompimento do fio

A Figura 3.10 ilustra pictoricamente o mecanismo de ruptura de uma ligação do ponto de

vista de uma tripla Au-Au-Au. O processo é iniciado quando a energia potencial adquire

um perfil apropriado na medida em que o tamanho da tripla aumenta, provocando, por

exemplo, uma transição de um mı́nimo mais centralizado para dois mı́nimos afastados do
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Fig. 3.9: Energia potencial de um sistema modelo Au-X-Au, sendo X um átomo de (a)

hidrogênio ou (b) carbono em função do deslocamento longitudinal d (conforme de-

senho esquemático), para uma dada distância transversal r fixa (0.0, 0.2 ou 0.4 Å).

centro, de tal forma que o átomo do meio se distancia suficientemente de um dos seus

vizinhos, caracterizando a ruptura da ligação.

O papel da temperatura neste processo é fornecer aos átomos energia para que

as distâncias cŕıticas sejam estabelecidas. Considerando um sistema com uma dada

elongação fixa, espera-se que as ligações da cadeia flutuem cada qual em torno de valores

médios e que estas flutuações sejam proporcionais à temperatura. Para sistemas mais

elongados, haverá um incremento no tamanho médio destas ligações e, desta forma, a

flutuação térmica necessária para que o valor cŕıtico seja atingido deverá ser menor.

Para ilustrar este comportamento, a Figura 3.11 mostra as distribuições das distân-

cias da tripla Au1-Au2-Au3 de um nanofio puro para duas situações distintas de estresse,

obtidas de simulações de dinâmica molecular a temperatura de 300 K. Enquanto os valores

médios das distribuições das distâncias das triplas são de 5.47 e 5.61 Å, respectivamente

para o fio menos e mais estressado, as flutuações são essencialmente as mesmas para
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Fig. 3.10: Esquema ilustrativo do mecanismo de ruptura do ponto de vista de uma tripla de

átomos Au-Au-Au. Na medida em que o tamanho da tripla aumenta, o potencial vai

se tornando cada vez mais raso, passando de um mı́nimo central para dois mı́nimos

afastados do centro.

ambos os casos, com desvios-padrão de 0.13 e 0.14 Å. Assim, fios mais estressados estarão

mais suscet́ıvel a ruptura, já que a região de instabilidade para o tamanho de uma tripla,

que é da ordem de 5.9-6.0 Å, é invariavelmente mais visitada neste caso.

Considerando agora nanofios com impureza de hidrogênio ou de carbono, é notável

que as distâncias cŕıticas para as triplas Au2-H-Au3 e Au2-C-Au3, respectivamente de

4.0 e 4.6 Å, nunca foram alcançadas pelas respectivas flutuações, ao contrário do valor

cŕıtico para triplas Au3-Au4-Au5, conforme pode ser observado na Figura 3.12-(a). Isto

ocorre provavelmente devido à diferença de rigidez entre as ligações Au-X (X=H ou C)

e Au-Au. O conceito de rigidez de uma ligação está associado à resistência que ela

apresenta a uma deformação (tensão ou compressão), quando uma força é aplicada. Assim,

o estiramento de um nanofio com uma impureza é principalmente absorvido nas ligações

Au-Au da cadeia, já que possuem menor rigidez do que ligações Au-H ou Au-C. Em

sistemas estressados, as ligações Au-Au-Au estarão mais próximos dos valores cŕıticos

do que as ligações do tipo Au-X-Au, e novos estiramentos ou flutuações suficientemente

grandes levam o fio, invariavelmente, a se romper numa ligação Au-Au. Esta é a razão pela

qual todos os eventos de ruptura em fios com impurezas de H ou C terem sido observados
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Fig. 3.11: Distribuição das distâncias da triplas Au1-Au2-Au3 para duas situações distintas, onde

o sistema está (a) menos estressado num dos casos e (b) mais estressado no outro. As

curvas sólidas são gaussianas ajustadas de acordo com o valor médio e o desvio-padrão

das respectivas distribuições.

nas ligações Au-Au, e nunca numa ligação do tipo Au-X.

Fig. 3.12: Distribuição das distâncias das triplas (a) Au2-X-Au3 e (b) Au3-Au4-Au5 de nanofios

estressados com impureza de hidrogênio (H) e carbono (C), obtida da dinâmica

molecular a temperatura de 300 K. As curvas sólidas são gaussianas ajustadas de

acordo com o valor médio e o desvio-padrão das respectivas distribuições.
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3.3 Considerações finais

As distâncias cŕıticas das triplas obtidas desta análise são completamente consistentes

com os resultados encontrados por Novaes et al. dentro da aproximação quase estática

(QE) [58], onde a distância máxima de uma ligação Au-Au da cadeia é de 3.0-3.1 Å. Do

ponto de vista das rupturas, esta aproximação deve fornecer uma boa descrição do que

ocorre em nanofios para temperaturas bastante baixas. Para temperaturas mais altas,

a distância instável da tripla é alcançada por flutuações que ocorrem em torno de um

valor médio menor que a máxima distância Au-Au-Au para T = 0 K. Por exemplo, a

máxima distância Aui-Auj média∗, obtida de dinâmica molecular para uma configuração

estressada do fio a T = 300 K, é de 2.84±0.13 Å, sendo aproximadamente 0.15 Å menor

que o resultado QE. Estiramentos adicionais acabam levando o fio à ruptura, não sendo

posśıvel obter, portanto, distâncias médias tão grandes quanto as distâncias máximas

observadas na aproximação QE.

O modelo de triplas forneceu um consistente entendimento do mecanismo de ruptura

de nanofios puros e com impurezas, permitindo assim responder as questões colocadas no

ińıcio. Dentro deste modelo, a ruptura de uma das ligações de uma tripla de átomos

foi compreendida a partir da observação de instabilidades que ocorrem na superf́ıcie de

energia potencial. Na medida em que o tamanho da tripla aumenta, a energia potencial

adquire um perfil cada vez mais raso, passando de um mı́nimo centralizado para dois

mı́nimos deslocados do centro, onde o átomo do meio tende a se aproximar de um dos

seus vizinhos, afastando-se do outro e assim caracterizando a ruptura.

Fatos associados à preferência de quebra do fio em ligações mais próximas à ponta

em detrimento das ligações do meio da cadeia que foram observados em simulações de

dinâmica de nanofios puros parecem ter alguma relação com efeitos de dimerização que

ocorrem nas geometrias relaxadas, já que os valores médios das ligações Au-Au mais

próximas às pontas são, de forma geral, um pouco maiores do que as ligações do meio da

cadeia. Entretanto, outra hipótese estaria associada a menor mobilidade que átomos da

cadeia que se ligam às pontas apresentam com relação aos átomos do meio da cadeia, o

que facilitaria a ruptura na ligação mais próxima à ponta. Em nanofios contaminados,

∗Refere-se a uma média calculada no intervalo de tempo de 20 ps sobre todas as distâncias Au-Au

da cadeia.
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a presença de impureza na cadeia propicia uma quebra de simetria configuracional, esta-

belecendo assimetrias do potencial de tal forma que o fio tem uma tendência maior de

quebrar na ligação Au-Au mais afastada da impureza, especialmente para impurezas de

carbono, onde este efeito é maior.

Por fim, o fato de nunca ter sido observada uma ruptura numa ligação Au-X em

nanofios com cadeias contaminadas com impureza de hidrogênio ou carbono, com X re-

presentando a impureza, pode ser explicado pela diferença de rigidez entre os diferentes

tipos de ligações. Estiramentos promovidos na cadeia são mais absorvidos nas ligações de

menor rigidez, o que provoca a ruptura em ligações Au-Au antes de ocorrer numa ligação

do tipo Au-X. Os resultados sugerem ainda que ligações Au-C são mais ŕıgidas do que

ligações do tipo Au-H.
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4
Aspectos estruturais de nanofios: um

estudo estat́ıstico

4.1 Estabilidade estrutural de nanofios puros em fun-

ção da temperatura

Como foi visto anteriormente, de um ponto de vista de uma tripla de átomos do tipo

Au-Au-Au com tamanho L, a ruptura ocorre em uma das ligações Au-Au devido a insta-

bilidades no perfil do potencial para valores de L suficientemente grandes. Em processos

termicamente ativados, as flutuações térmicas seriam responsáveis por levar o tamanho

de uma tripla para estes valores instáveis. Assim, é importante olhar a estabilidade destes

sistemas em função da temperatura, através do comportamento dessas flutuações.

Distâncias interatômicas de triplas de átomos da cadeia e suas respectivas flutuações

foram então obtidas para temperaturas alvo de 10, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400

e 500 K, considerando sistemas em diferentes ńıveis de estresse (elongação). Para tem-

peraturas acima disso, os sistemas tornam-se bastante instáveis, sendo comum a fusão

das pontas do nanofio, ocasionando o desestressamento da cadeia no processo de reaco-

modação dos átomos, condição esta indesejável para este particular estudo. As simulações

de dinâmica molecular foram realizadas para peŕıodos de tempo de 10 ps, mantendo-se
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as mesmas aproximações e protocolo descritos nas Seções 2.1 e 2.3, sempre para nanofios

puros com 5 átomos na cadeia, conforme Figura 2.10-(a). Grandezas estruturais associ-

adas às geometrias relaxadas que foram utilizadas, bem como distâncias e ângulos, são

apresentadas na Tabela D.1 do Apêndice D.1.

A Tabela 4.1 mostra os tamanhos das triplas e as respectivas flutuações (desvios-

padrão) em função da temperatura alvo e da elongação ei do sistema, obtidas das simu-

lações de dinâmica molecular. Estes valores representam as médias de todo o conjunto

de dados, ou seja, sobre todas as triplas da cadeia. Os valores médios associados a cada

uma das triplas, bem como suas respectivas distribuições, são apresentados no Apêndice

E. De forma geral, cada elongação subseqüente do sistema representa um aumento de Lz,

∆Lz, de 0.1 ≤ ∆Lz ≤ 0.2 Å, onde Lz é o tamanho do sistema na direção longitudinal do

fio e Lz = 29.99 Å para o sistema de elongação e1 (maiores detalhes das geometrias para

cada uma das elongações podem ser encontrados na Tabela D.1 do Apêndice D).

A Figura 4.1-(a) mostra o comportamento das distâncias Au-Au-Au em função da

elongação do sistema, para temperatura alvo fixa de 50 K. Para facilitar a visualização, a

Figura 4.1-(b) mostra as mesmas distribuições (todas normalizadas à unidade) na forma

de gaussianas centradas no valor médio da distribuição, cujo alcance é dado por 3 desvios-

padrão para mais e para menos, de forma que a probabilidade de uma distância ocorrer

neste intervalo é de 99.7 %. Como esperado, há um deslocamento do centro das dis-

tribuições, refletindo o aumento do valor médio do tamanho das triplas com a elongação

do sistema. As amplitudes das flutuações se mostram essencialmente constantes, inde-

pendentemente de quão elongado está o sistema.
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Tab. 4.1: Distâncias interatômicas Au-Au-Au médias (em Å) de nanofios puros com 5 átomos

na cadeia em função da temperatura alvo e da elongação ei, obtidas da dinâmica

molecular. São apresentadas também as temperaturas médias (em K). Os valores

entre parênteses representam os desvios-padrão e o asterisco indica que a configuração

evoluiu para a ruptura. Cada uma das elongações ei representa um tamanho crescente

do sistema na direção longitudinal do fio, conforme texto.

Elong. e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10

10 K

〈d(Au− Au− Au)〉 5.47(3) 5.53(2) 5.59(2) 5.65(2) 5.69(2) 5.72(2) 5.75(3) 5.78(3) 5.81(4) *

〈T〉 9(1) 9(1) 9(1) 9(1) 9(1) 10(1) 10(1) 10(1) 11(1) *

50 K

〈d(Au− Au− Au)〉 5.46(6) 5.53(5) 5.59(5) 5.65(5) 5.68(4) 5.72(4) 5.75(6) *

〈T〉 48(4) 49(5) 50(5) 51(5) 51(5) 52(5) 52(6) *

100 K

〈d(Au− Au− Au)〉 5.46(8) 5.53(7) 5.59(8) 5.65(7) 5.70(11) 5.71(9) 5.76(10) *

〈T〉 100(9) 103(9) 105(10) 104(10) 102(11) 110(11) 111(11) *

150 K

〈d(Au− Au− Au)〉 5.46(9) 5.52(9) 5.58(10) 5.64(10) 5.67(9) *

〈T〉 151(15) 155(15) 159(15) 156(16) 165(17) *

200 K

〈d(Au− Au− Au)〉 5.48(10) 5.51(10) 5.57(11) 5.63(11) 5.68(15) *

〈T〉 202(20) 206(22) 211(21) 217(22) 221(21) *

250 K

〈d(Au− Au− Au)〉 5.44(11) 5.51(13) 5.56(14) 5.61(14) *

〈T〉 250(28) 258(28) 261(27) 275(28) *

300 K

〈d(Au− Au− Au)〉 5.46(13) 5.51(12) 5.57(16) 5.59(16) *

〈T〉 304(32) 311(33) 311(32) 317(30) *

350 K

〈d(Au− Au− Au)〉 5.44(13) 5.51(14) 5.57(16) *

〈T〉 354(39) 363(38) 372(35) *

400 K

〈d(Au− Au− Au)〉 5.43(13) 5.50(15) *

〈T〉 407(43) 421(43) *

500 K

〈d(Au− Au− Au)〉 5.42(17) *

〈T〉 536(56) *
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Fig. 4.1: (a) Distribuições dos tamanhos das triplas Au-Au-Au em função da elongação de

nanofios puros com 5 átomos na cadeia para temperatura alvo de 50 K, onde as cur-

vas sólidas são gaussianas ajustadas de acordo com as respectivas distribuições. (b)

Distribuições da mesma grandeza representadas pelas gaussianas.

Por outro lado, tomando-se um sistema com uma dada elongação, é posśıvel observar

o alargamento da distribuição com o aumento da temperatura, onde o valor médio per-

manece praticamente inalterado. A Figura 4.2-(a) mostra as distribuições das distâncias

das triplas Au-Au-Au de um nanofio puro com 5 átomos na cadeia e elongação e3 em

função da temperatura. A Figura 4.2-(b) apresenta as mesmas distribuições na forma de

gaussianas, conforme critérios descritos anteriormente.

Assim, a estabilidade dos fios está diretamente ligada às flutuações térmicas, que são

decisivas para o processo de rompimento do fio, ao levar as triplas para o tamanho limite

onde ocorre a instabilidade do potencial. É importante então entender de que maneira

estas flutuações se comportam com a temperatura, sendo esta questão tratada em seguida

com maiores detalhes.
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Fig. 4.2: (a) Distribuições dos tamanhos das triplas Au-Au-Au em função da temperatura de

um nanofio puro com 5 átomos na cadeia para a elongação e3, onde as curvas sólidas

são gaussianas ajustadas de acordo com as respectivas distribuições. (b) Distribuições

da mesma grandeza representadas pelas gaussianas.

4.1.1 Comportamento das flutuações do tamanho das triplas

com a temperatura

A Figura 4.3 mostra o comportamento das flutuações do tamanho das triplas com a tem-

peratura do sistema. Os dados estão associados a um conjunto de simulações envolvendo

nanofios puros para diferentes temperaturas e elongações, conforme Tabela 4.1, e referem-

se, portanto, ao valor médio dos desvios-padrão do tamanho de todas as triplas da cadeia

(σ) e à temperatura média do sistema (T ).

Supondo que a dependência da flutuação σ com a temperatura T seja do tipo:

σ = aT n, (4.1)

o objetivo é obter o coeficiente n através da linearização da (4.1). Aplicando-se o logaritmo

em ambos os lados da equação, obtém-se:

ln(σ) = ln(a) + n ln(T ). (4.2)

A equação (4.2) é a equação de uma reta com coeficiente angular n. Tomando-se

este procedimento para o conjunto de dados em questão, o resultado da linearização pode
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Fig. 4.3: Flutuações do tamanho das triplas em função da temperatura média do sistema, obtidas

das simulações de dinâmica molecular.

ser observado na Figura 4.4.
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Fig. 4.4: Resultado da linearização das flutuações do tamanho das triplas com a temperatura,

onde é apresentada a equação da reta ajustada ao conjunto de dados.

O ajuste de uma reta aos dados fornece então um valor de:

n=0.49±0.02

Isto mostra que as flutuações do tamanho das triplas escala com a raiz quadrada

da temperatura média do sistema. Uma maneira aproximada de se obter analiticamente
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esta dependência é apresentada a seguir.

Relação aproximada da dependência σ x T

Para se encontrar um relação aproximada desta dependência, serão consideradas flu-

tuações de átomos individuais em torno de suas posições de equiĺıbrio, embora as flu-

tuações que foram efetivamente levadas em conta referiam-se ao tamanho de uma tripla

de átomos, envolvendo portanto uma distância relativa que depende das coordenadas de

dois átomos. A expressão das flutuações do tamanho das triplas deve envolver então

uma complicada soma de produtos escalares de vetores posição dos átomos em torno do

equiĺıbrio em passos de tempo distintos, átomos distintos em tempos distintos, etc., que

devem se cancelar para um número grande de passos, sobrando apenas os termos não

cruzados, o que justifica o uso do modelo de átomos individuais.

Supondo então um átomo oscilando num potencial harmônico clássico:

u =
1

2
k(r − r)2, (4.3)

onde k é a constante elástica e r o valor médio (ou de equiĺıbrio) da posição do átomo. A

energia potencial média é dada por:

〈u〉 =
1

p

p∑
i=1

1

2
k(r − r)2. (4.4)

Sendo a variância da posição do átomo

s2 =
1

p− 1

p∑
i=1

(r − r)2, (4.5)

e p um número muito grande, a Equação (4.4) pode ser escrita como:

〈u〉 =
1

2
ks2. (4.6)

Supondo agora um sistema composto de N átomos, cada qual sujeito ao potencial

(4.3) com graus de liberdade independentes, a energia potencial média do sistema é:
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〈
N∑

j=1

uj〉 = 〈U〉 =
1

2
k

N∑
j=1

s2
j . (4.7)

O prinćıpio da equipartição da energia estabelece uma relação entre a energia cinética

〈EK〉 e a temperatura 〈T 〉, levando em conta os 3N graus de liberdade do sistema:

〈EK〉 =
3

2
NkB〈T 〉. (4.8)

Como as forças do sistema resultam da energia potencial U que é uma potência m

(m = 2) da posição r da part́ıcula, o Teorema do Virial [104,105] assume a forma:

〈EK〉 = 〈U〉. (4.9)

Levando em conta a equação (4.9), as expressões (4.7) e (4.8) podem ser igualadas,

obtendo-se a expressão:

s2 =
1

N

N∑
j=1

s2
j =

3

k
kB〈T 〉, (4.10)

onde s2 é o valor médio da variância levando em conta todos os átomos do sistema.

Finalmente, o desvio-padrão é dado por:

σ =

(
3

k
kB〈T 〉

)1/2

. (4.11)

Portanto, fica demonstrado analiticamente (de forma aproximada) que as flutuações

do tamanho das triplas, no papel dos desvios-padrão, escalam com a raiz quadrada da

temperatura média do sistema, concordando com os resultados obtidos das simulações de

dinâmica molecular.

4.2 Estabilidade estrutural de nanofios puros em fun-

ção do número de átomos da cadeia

A estabilidade de nanofios de ouro puros com 3, 4, 5 ou 6 átomos na cadeia, cujas geome-

trias são mostradas na Figura 4.5, foi investigada para sistemas em diferentes elongações,



4.2 - Estabilidade estrutural de nanofios puros em função do número de átomos da cadeia 75

com a temperatura alvo fixada em 300 K. Da mesma forma, as simulações foram reali-

zadas para 10 ps e com as mesmas aproximações e protocolo descritos nas Seções 2.1 e

2.3.

Fig. 4.5: Geometrias dos nanofios com 3, 4, 5 e 6 átomos na cadeia.

Os tamanhos das triplas e as respectivas flutuações (desvios-padrão) em função da

elongação ei são mostrados na Tabela 4.2. Os valores representam as médias sobre o

conjunto de todas as triplas da cadeia para cada um dos sistemas. Os valores médios

associados a cada uma das triplas, bem como suas respectivas distribuições, são mostra-

dos no Apêndice E. Cada elongação subseqüente do sistema em questão representa um

aumento de Lz, ∆Lz, de 0.05 ≤ Lz ≤ 0.23 Å, onde Lz é o tamanho do sistema na direção

longitudinal do fio e Lz = 24.49, 27.28, 29.99 e 32.90 Å para a elongação e1, respectiva-

mente para os nanofios com 3, 4, 5 e 6 átomos na cadeia (maiores detalhes das geometrias

para cada uma das elongações podem ser encontrados na Tabela D.1 do Apêndice D).

A Figura 4.6 mostra as distribuições das distâncias das triplas Au-Au-Au dos nanofios

com cadeias de tamanhos diferentes. As gaussianas foram ajustadas de acordo com

parâmetros da distribuição, conforme descrito na seção anterior.

Os resultados mostram, de forma geral, que nanofios com 3 átomos na cadeia são

estáveis para elongações consideravelmente maiores do que nanofios com cadeias maiores.

É notável que distâncias médias Au-Au-Au de 6.4-6.5 Å sejam observadas nestes sistemas,

considerando o limite estável de 6.0 Å para estas triplas de átomos.

Na verdade, a observação de detalhes da dinâmica revela que as ligações Au-Au

acabam rompendo e se recompondo em seguida, conforme Figura 4.7. Em nanofios es-
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Tab. 4.2: Distâncias interatômicas Au-Au-Au médias da cadeia (em Å) de nanofios puros com 3,

4, 5 e 6 átomos na cadeia em função da elongação ei do sistema, obtidas da dinâmica

molecular. São apresentadas também as temperaturas médias (em K). Os valores

entre parênteses representam os desvios-padrão e o asterisco indica que a configuração

evoluiu para a ruptura. Todos os sistemas foram equilibrados na temperatura alvo de

300 K. Cada uma das elongações ei representa um tamanho crescente do sistema na

direção longitudinal do fio, conforme texto.

Elong. e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10

3 átomos

〈d(Au− Au− Au)〉 5.44(10) 5.47(12) 5.52(10) 5.60(10) 5.64(11) 5.67(15) 5.75(21) 5.77(13) 5.89(27) *

〈T〉 321(35) 308(32) 299(30) 296(30) 295(30) 290(28) 291(29) 306(23) 307(30) *

4 átomos

〈d(Au− Au− Au)〉 5.46(12) 5.50(13) 5.56(13) 5.60(14) 5.63(12) 5.73(22) *

〈T〉 330(33) 329(37) 323(33) 314(29) 314(32) 314(33) *

5 átomos

〈d(Au− Au− Au)〉 5.46(13) 5.51(12) 5.57(16) 5.59(16) *

〈T〉 304(32) 311(33) 311(32) 317(30) *

6 átomos

〈d(Au− Au− Au)〉 5.45(13) 5.48(13) 5.55(13) 5.63(14) *

〈T〉 304(30) 303(35) 301(32) 298(30) *
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Fig. 4.6: Curvas gaussianas representando as distribuições do tamanho das triplas Au-Au-Au de

nanofios puros para diferentes elongações. Cada famı́lia de gaussianas está associada a

cadeias com (a) 3, (b) 4, (c) 5 e (d) 6 átomos. Todos os sistemas considerados foram

equilibrados na temperatura alvo de 300 K.

tressados, a tensão fica principalmente concentrada na ligações Au-Au da cadeia e, quando

acontece uma ruptura, é natural que haja uma retração mais rápida nessas ligações do

que na estrutura das pontas. Em nanofios com cadeias de apenas 3 átomos, a retração das

ligações estressadas após a quebra parece ficar por conta principalmente de movimentos

coletivos mais lentos e de amplitudes menores, permitindo que a ligação rompida possa

ser restabelecida em oscilações posteriores do sistema.
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Fig. 4.7: Ilustração do rompimento/recomposição de uma ligação Au-Au da tripla Au-Au-Au

de um nanofio com 3 átomos na cadeia.

4.3 Outras grandezas estruturais

Outras grandezas estruturais foram obtidas das simulações de dinâmica molecular, tais

como ângulos formados por triplas de átomos da cadeia e distâncias Au-Au, com suas

respectivas flutuações, em função da elongação do sistema, temperatura e número de

átomos da cadeia.

4.3.1 Ângulos

Do ponto de vista dos ângulos, as triplas da cadeia têm uma disposição natural de se

manter mais alinhadas na medida em que os fios tornam-se mais elongados. Considerando

que cada uma das distribuições refere-se ao conjunto de dados que engloba os ângulos θ13,

θ24 e θ35, de acordo com a Figura 4.8, a Figura 4.9-(a) ilustra este comportamento para

o caso de simulações realizadas na temperatura alvo de 50 K, onde se constata que o

valor médio da distribuição aproxima-se de 180◦ para os fios mais elongados. Os valores

médios associados a cada uma das triplas, bem como suas respectivas distribuições, são

apresentados no Apêndice E.
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Fig. 4.8: Definição dos ângulos formados pelas triplas de átomos da cadeia de nanofios puros.

Fig. 4.9: (a) Distribuições dos ângulos formados pelas triplas Au-Au-Au em função da elongação

de nanofios puros com 5 átomos na cadeia, para temperatura de 50 K. (b) Distribuições

da mesma grandeza em função da temperatura para um nanofio com elongação e3. As

curvas sólidas são gaussianas ajustadas de acordo com o valor médio e o desvio-padrão

das respectivas distribuições.

A Tabela 4.3 mostra que este resultado é válido também para temperaturas mais

altas. Com relação às flutuações, é observada uma tendência de diminuição de suas

amplitudes para fios mais estressados, considerando uma mesma temperatura.

Quando a distribuição dos ângulos é olhada em função da temperatura para uma

mesma elongação, há uma tendência dos ângulos oscilarem em torno de valores médios

cada vez menores e com amplitudes maiores com o aumento da temperatura, o que carac-

teriza a formação de ziguezagues na cadeia. Este comportamento é ilustrado na Figura

4.9-(b) para o particular caso da elongação e3.

A formação em ziguezague dos átomos da cadeia pode ser caracterizada como um

efeito que depende mais fortemente da temperatura do que, por exemplo, o tamanho das
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Tab. 4.3: Valores médios dos ângulos (em graus) formados por átomos da cadeia de nanofios

puros em função da temperatura alvo e da elongação ei, obtidas da dinâmica molecular.

Os valores entre parênteses representam os desvios-padrão e o asterisco indica que a

configuração evoluiu para a ruptura. Todos os dados referem-se a nanofios com 5

átomos na cadeia. Cada uma das elongações ei representa um tamanho crescente do

sistema na direção longitudinal do fio, cujos detalhes das geometrias são encontrados

na Tabela D.1 do Apêndice D.

Elong. e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10

10 K

167(5) 172(4) 175(2) 176(2) 177(1) 177(1) 178(1) 178(1) 178(1) *

50 K

164(6) 169(5) 172(4) 173(3) 174(3) 175(3) 175(3) *

100 K

164(7) 167(6) 170(5) 171(4) 173(3) 171(4) 174(3) *

150 K

163(7) 165(6) 168(6) 170(5) 169(5) *

200 K

164(7) 165(7) 165(6) 168(5) 169(5) *

250 K

161(8) 164(8) 164(8) 165(6) *

300 K

161(8) 163(8) 164(7) 164(8) *

350 K

161(9) 163(8) 163(7) *

400 K

160(9) 161(8) *

500 K

158(9) *
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triplas Au-Au-Au. Definindo o desvio δ como

δ =

∣∣∣∣
ξ − ξr

ξr

∣∣∣∣ , (4.12)

onde ξ é o valor médio da grandeza ξ obtido da dinâmica molecular à temperatura T e ξr o

valor desta grandeza obtido da geometria relaxada, a Figura 4.10 mostra o comportamento

de δ em função da temperatura para as grandezas ξ1 e ξ2, onde ξ1 representa o tamanho

das triplas Au-Au-Au da cadeia e ξ2 o ângulo formado por estas triplas.
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Fig. 4.10: Efeito térmico das grandezas ξ1 e ξ2 (definidas no texto), medido através do desvio δ,

conforme Equação (4.12). O conjunto de dados refere-se às Tabelas 4.1 e 4.3.

Os resultados mostram que, embora os desvios de ambas as grandezas aumentem

com a temperatura, a grandeza ξ2 apresenta maior variação, e portanto o ângulo for-

mado pelas triplas da cadeia é significativamente mais afetado pela temperatura do que

o tamanho propriamente dito destas triplas.

A Tabela 4.4 apresenta os ângulos formados pelas triplas da cadeia de nanofios com

diferentes números de átomos na cadeia e elongação do fio, bem como suas respectivas

flutuações. De forma geral, as triplas de átomos também têm a tendência de se alinhar

para sistemas mais elongados, independentemente do número de átomos da cadeia.
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Tab. 4.4: Valores médios dos ângulos (em graus) formados por átomos da cadeia de nanofios

puros com 3, 4, 5 e 6 átomos na cadeia em função da elongação ei do sistema, obtidas

da dinâmica molecular. Os valores entre parênteses representam os desvios-padrão e

o asterisco indica que a configuração evoluiu para a ruptura. Todos os sistemas foram

equilibrados na temperatura alvo de 300 K. Cada uma das elongações ei representa

um tamanho crescente do sistema na direção longitudinal do fio, cujos detalhes das

geometrias são encontrados na Tabela D.1 do Apêndice D.

Elong. e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10

3 átomos

165(8) 162(8) 162(8) 167(6) 167(6) 165(8) 168(7) 169(6) 167(6) *

4 átomos

159(8) 161(8) 161(7) 164(7) 162(7) 166(7) *

5 átomos

161(8) 163(8) 164(7) 164(8) *

6 átomos

161(8) 162(8) 165(7) 167(6) *

4.3.2 Distâncias Au-Au

O comportamento das distâncias Au-Au é análogo ao observado para as triplas Au-Au-

Au. A Tabela 4.5 apresenta os resultados obtidos da dinâmica molecular, cujos valores

representam as médias sobre o conjunto de todas as distâncias Au-Au da cadeia em função

da elongação do sistema para diferentes temperaturas alvo.

A Figura 4.11-(a) mostra o aumento sistemático da distância Au-Au com o aumento

da elongação do fio. Como era esperado, as flutuações aumentam na medida em que a

temperatura aumenta. Considerando que o sistema está numa dada elongação, o efeito

da temperatura é aumentar as flutuações destas distâncias, não modificando significati-

vamente o valor médio da distribuição, conforme ilustrado na Figura 4.11-(b).

Para nanofios com diferentes números de átomos na cadeia, os valores médios apre-

sentados na Tabela 4.6 revelam grande estabilidade para os nanofios com cadeias menores,

ou seja, com 3 ou 4 átomos, conforme já discutido. Em particular para cadeias de 3 átomos,

a distância média Au-Au se aproxima do valor máximo para esta mesma distância que foi

obtida na aproximação quase-estática, que é de 3.0-3.1 Å, cuja cadeia continha 5 átomos

e efeitos de temperatura não eram levados em conta.
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Tab. 4.5: Distâncias interatômicas Au-Au médias e os respectivos desvios-padrão (entre

parênteses), em Å, de nanofios puros em função da temperatura alvo e da elongação

ei, obtidas da dinâmica molecular. O asterisco indica que a configuração evoluiu para

a ruptura. Todos os dados referem-se a nanofios com 5 átomos na cadeia. Cada uma

das elongações ei representa um tamanho crescente do sistema na direção longitudinal

do fio, cujos detalhes das geometrias são encontrados na Tabela D.1 do Apêndice D.

Elong. e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10

10 K

2.76(2) 2.78(2) 2.80(2) 2.83(2) 2.85(2) 2.86(2) 2.88(3) 2.90(4) 2.92(6) *

50 K

2.76(4) 2.78(3) 2.81(4) 2.83(5) 2.85(4) 2.87(5) 2.88(6) *

100 K

2.77(5) 2.79(6) 2.81(6) 2.84(7) 2.86(9) 2.87(7) 2.89(10) *

150 K

2.77(6) 2.79(7) 2.81(8) 2.84(9) 2.85(8) *

200 K

2.77(10) 2.79(8) 2.82(9) 2.84(9) 2.85(12) *

250 K

2.77(7) 2.79(10) 2.82(11) 2.84(12) *

300 K

2.78(10) 2.79(9) 2.82(13) 2.83(13) *

350 K

2.77(9) 2.79(10) 2.82(13) *

400 K

2.77(8) 2.80(12) *

500 K

2.77(11) *
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Fig. 4.11: (a) Distribuição das distâncias interatômicas Au-Au da cadeia de nanofios puros em

função da elongação para temperatura de 50 K, conforme Tabela 4.5. (b) Distribuições

da mesma grandeza em função da temperatura para um nanofio com elongação e3. As

curvas sólidas são gaussianas ajustadas de acordo com o valor médio e o desvio-padrão

das respectivas distribuições.

Tab. 4.6: Distâncias interatômicas Au-Au médias e os respectivos desvios-padrão (entre

parênteses), em Å, de nanofios puros com 3, 4, 5 e 6 átomos na cadeia em função

da elongação ei do sistema, obtidas da dinâmica molecular. O asterisco indica que a

configuração evoluiu para a ruptura. Todos os sistemas foram equilibrados na tempera-

tura alvo de 300 K. Cada uma das elongações ei representa um tamanho crescente do

sistema na direção longitudinal do fio, cujos detalhes das geometrias são encontrados

na Tabela D.1 do Apêndice D.

Elong. e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10

3 átomos

2.75(8) 2.78(7) 2.80(8) 2.82(9) 2.84(9) 2.86(12) 2.90(19) 2.90(12) 2.97(27) *

4 átomos

2.79(9) 2.80(10) 2.82(11) 2.84(11) 2.86(11) 2.90(20) *

5 átomos

2.78(10) 2.79(9) 2.82(13) 2.83(13) *

6 átomos

2.77(8) 2.78(8) 2.81(9) 2.84(12) *
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4.4 Considerações finais

A investigação sistemática das flutuações térmicas revelou aspectos importantes sobre a

estabilidade de fios de ouro puros. Considerando um nanofio com uma dada elongação,

as distâncias interatômicas da cadeia flutuam em torno de um valor médio muito pouco

afetado pela temperatura do sistema. Desta maneira, o efeito da temperatura é essencial-

mente modificar a amplitude das flutuações, que aumenta para temperaturas mais altas.

Uma análise do comportamento destas flutuações permitiu estabelecer uma relação de

dependência com a temperatura, que escala com a raiz quadrada da mesma. Do ponto

de vista da ruptura do fio, sistemas menos estressados necessitam de flutuações térmicas

maiores para que o valor cŕıtico da tripla Au-Au-Au seja atingido, sendo desta maneira

mais estáveis para temperaturas mais altas. Por outro lado, sistemas a baixas tempera-

turas podem ser mais estirados do que a temperaturas mais elevadas, até o limite onde as

instabilidades que levam à ruptura começam a aparecer. Foi observado ainda que nanofios

com cadeias menores são mais estáveis e portanto permitem maiores elongações. Por fim,

os resultados mostraram uma tendência de formação de ziguezague da cadeia na medida

em que a temperatura aumenta, já que os ângulos oscilam em torno de valores médios

cada vez menores e com amplitudes maiores.
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5
Dinâmica Molecular de átomos leves

5.1 A dinâmica clássica de átomos de hidrogênio em

nanofios

Os resultados de simulações de dinâmica molecular envolvendo átomos leves como o

hidrogênio devem ser interpretados com cautela, tendo em vista os movimentos vibra-

cionais bastante peculiares que são observados. A Figura 5.1-(a) mostra o comportamento

dos deslocamentos transversais r do átomo de hidrogênio em função do tamanho L da

tripla Au2-H-Au3, onde fica evidente que o átomo de H é “empurrado” para fora do fio

quando os átomos de Au vizinhos se aproximam um do outro. O que é interessante neste

caso é que o hidrogênio passa a oscilar transversalmente cada vez mais afastado do fio

e com amplitudes cada vez menores, conforme a distância L diminui. Nesta situação,

é provável que um processo de realimentação esteja ocorrendo, onde a aproximação dos

átomos de Au implicaria no afastamento transversal do H, o que facilitaria uma apro-

ximação adicional dos Au, e assim por diante, até o ponto em que não houvesse mais

condições para isso, dado que há uma repulsão Au-Au para distâncias L suficientemente

pequenas.

Para entender este comportamento, foi utilizado um modelo de 5 átomos do tipo Au-

Au-H-Au-Au, cuja energia potencial foi calculada em função do deslocamento do átomo
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de hidrogênio na direção r e da distância L, conforme Figura 5.1-(b). Os resultados

mostram que existe um efeito de confinamento do H num poço de potencial, que é tanto

mais estreito e mais afastado do fio quanto menor for a distância L. Estes resultados são

consistentes com os produzidos pela dinâmica propriamente dita, tanto do ponto de vista

qualitativo quanto quantitativo. Por exemplo, para L=3.1 Å, o modelo mostra que há

uma barreira de potencial da ordem de 0.4 eV, portanto significativamente mais alta que

a energia térmica dispońıvel (≈ 0.025 eV para T = 300 K), o que justifica a existência

de um poço que pode confinar o átomo de H. Além disso, r=0.8 Å neste caso, o que

concorda quantitativamente com o resultado da dinâmica. Do ponto de vista estat́ıstico,

a conseqüência direta do efeito de confinamento é a diminuição do valor médio da distância

Au-H-Au, já que esta ligação permanece oscilando em torno de ≈ 3.3 Å por um peŕıodo

de tempo significativo, da ordem de 5 ps, conforme pode ser observado na Figura 2.12.

Fig. 5.1: (a) Distância transversal r em função da distância L da tripla Au2-H-Au3 de um nanofio

de ouro com impureza de H, obtida da dinâmica molecular. (b) Energia potencial de

um sistema modelo Au-Au-H-Au-Au em função da distância transversal r, conforme

desenho esquemático na parte superior da figura. Cada curva corresponde a uma

distância L distinta, dada em Å. As distâncias Au1-Au2 e Au3-Au4 são fixadas em 2.70

Å e o átomo de H está sempre eqüidistante dos seus vizinhos.

Assim, algumas questões podem ser colocadas:

1. O confinamento do H para valores de L tão baixos quanto 3.3 Å seria um efeito

clássico?
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2. Se o sistema (átomo de hidrogênio) fosse tratado quanticamente, este efeito desa-

pareceria?

3. Se este efeito fosse suprimido a partir de um tratamento adequado do sistema,

haveria alguma mudança significativa na distância média Au-H-Au?

Em seguida, são apresentados alguns argumentos mostrando que átomos (núcleos)

leves como hidrogênio (carbono) devem ser tratados quanticamente.

5.2 Núcleos de átomos leves como objetos quânticos

A identificação de átomos leves como objetos quânticos pode ser feita, por exemplo,

a partir de um oscilador harmônico quântico, que supostamente descreve bem, numa

primeira aproximação, a ligação de um átomo de hidrogênio com átomos de Au. O

primeiro ponto a ser considerado é a discretização do espectro de energia vibracional.

Na medida em que a energia associada aos modos vibracionais de mais alta freqüência

for grande quando comparada com a energia térmica dispońıvel, as diferenças entre as

abordagens clássica e quântica podem ficar bastante evidentes. A discretização do espectro

implica que o sistema pode ser encontrado somente em determinados valores de energia,

separados por gaps. Para temperaturas suficientemente baixas, estes gaps podem ser

maiores que a energia térmica dispońıvel (∼ kBT ), e o sistema ficará confinado a um ou

a poucos estados de baixa energia. Nesta situação, é esperado que a discretização do

espectro seja bem caracterizada na descrição do sistema, o que certamente não é posśıvel

numa abordagem clássica.

Para temperaturas mais altas, o sistema pode ocupar outros estados de energia

que agora são termicamente acesśıveis, e a discretização vai se tornando cada vez menos

importante, até que o sistema aproxima-se do comportamento clássico para temperaturas

suficientemente altas. De modo geral, o comportamento clássico ocorre quando a relação

kBT À hν for satisfeita. Levando em conta que kBT=210 cm−1 para T = 300 K, a

Tabela 5.1 mostra a separação t́ıpica hν dos ńıveis vibracionais associados a um átomo de

ouro da cadeia de nanofios puros e ao átomo de H e C de nanofios com impurezas, cujas

freqüências foram estimadas a partir da decomposição dos movimentos em modos normais

de vibração dentro de uma aproximação harmônica e dos espectros obtidos a partir da



90 Dinâmica Molecular de átomos leves

transformada de Fourier da função de autocorrelação de velocidades (maiores detalhes

desta função podem ser encontrados na Ref. [101]). Em particular, são apresentados os

modos longitudinal (L) e transversal (T) com relação ao fio. Também são apresentadas

as probabilidades do átomo em questão ser encontrado no primeiro estado vibracional

excitado para T = 300 K. Estes valores mostram que os modos vibracionais associados

aos átomos de H ou C têm probabilidades praticamente máximas de serem encontrados

em seus estados fundamentais, com exceção ao modo (T) do carbono.

Tab. 5.1: Separação dos ńıveis vibracionais dos modos longitudinal (L) e transversal (T ) associa-

da a um átomo de ouro da cadeia de nanofios puros (NF) e às impurezas de nanofios

contaminados com hidrogênio (NFH) e carbono (NFC). A última coluna fornece a

probabilidade do átomo em questão ser encontrado no primeiro estado vibracional

excitado, para temperatura T = 300 K.

Sistema Modo hν (cm−1) hν/kBT exp(−hν/kBT )

NF L 150 0.71 0.49

T 20 0.095 0.91

NFH L 1500 7.1 7.9x10−4

T 600 2.9 0.057

NFC L 800 3.8 0.022

T 190 0.90 0.40

Outro indicador da validade da abordagem clássica é o comprimento de onda térmico

de de Broglie, Λt, definido conforme a Equação (5.1). Com exceção feita aos mais leves

como o H e o He, todos os outros átomos podem ser considerados part́ıculas pontuais

para temperaturas suficientemente altas. De forma geral, a aproximação clássica é uma

boa descrição quando a relação d À Λt for satisfeita, onde d ∼ 1-3 Å é o espaçamento

interatômico t́ıpico. A Tabela 5.2 mostra os valores de Λt de alguns átomos na temperatura

de 300 K, onde fica evidenciado o caráter delocalizado do átomo de hidrogênio.

Λt =
h√

2πmkBT
(5.1)

Dentro deste panorama, a dinâmica dos nanofios de ouro com impurezas leves como

o H ou mesmo o C deveria, em prinćıpio, ser realizada quanticamente, através da reso-

lução da equação de Schrödinger. Entretanto, o tratamento destes átomos como objetos
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Tab. 5.2: Comprimentos de onda térmico de de Broglie, Λt, de alguns átomos, na temperatura

de 300 K.

Átomo Λt (Å)

H 1

C 0.30

Au 0.07

intrinsecamente quânticos, com todas as propriedades associadas à função de onda que os

representa, não era posśıvel de ser realizado devido a alta demanda computacional.

A seguir, é proposto um esquema para simular a dinâmica do átomo de H, levando

em conta um aspecto da probabilidade quântica de um oscilador harmônico.

5.3 Aproximação “adiabática” da dinâmica de núcleos

leves

De acordo com o esquema de uma simulação de Dinâmica Molecular Ab Initio, a dinâmica

dos átomos é tratada classicamente, ainda que as forças sejam calculadas quanticamente,

com a energia total eletrônica agindo como potencial efetivo para o movimento dos núcleos.

Em outras palavras, o movimento dos núcleos e dos elétrons é tratado separadamente,

já que há uma diferença significativa entre as correspondentes escalas de tempo, onde os

elétrons se ajustam instantaneamente à dinâmica nuclear. Assim, a energia eletrônica é

calculada parametricamente com relação ao potencial gerado pela presença dos núcleos

atômicos, ou seja, os elétrons se movem em um campo de núcleos fixos. Esta separação

é chamada de separação de Born-Oppenheimer ou “adiabática”, sendo uma boa aproxi-

mação na medida em que o acoplamento entre o movimento dos elétrons e dos núcleos é

despreźıvel. Esta questão, bem como outras referentes ao tratamento de sistemas atômicos

interagentes, é tratada na Seção A.2.

Em sistemas moleculares, também pode ocorrer uma diferença significativa entre

a escala temporal dos movimentos intra (de freqüências mais altas) e inter moleculares

(de freqüências mais baixas), cuja relação está diretamente ligada às massas envolvidas.

Ainda que, em prinćıpio, estes movimentos não devessem ser tratados separadamente,
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a inclusão dos graus de liberdade intra moleculares pode trazer mais problemas do que

propriamente garantir alguma melhoria [106]. Entre os principais problemas, podem ser

destacados os seguintes: (1) o tratamento clássico de vibrações de alta freqüência negligen-

cia a natureza quântica destes modos; (2) a presença de modos de diferentes freqüências

fracamente acoplados pode fazer da redistribuição de energia um processo extremamente

lento, implicando num longo peŕıodo de equilibração; (3) o tempo de integração deve ser

ajustado de acordo com o movimento de freqüência mais alta, o que poderia tornar o

custo computacional extremamente dispendioso para tempos longos de simulação.

Uma maneira comum de tratar sistemas que se enquadram neste contexto é des-

prezar os acoplamentos dos movimentos inter e intra moleculares, lançando mão de uma

aproximação dentro do esṕırito de uma separação de Born-Oppenheimer, onde a dinâmica

é realizada essencialmente para as componentes inter moleculares, congelando graus de

liberdade internos da molécula, no todo ou em parte [107–110].

Neste modelo ŕıgido, todos os três problemas enumerados acima são contorna-

dos [106]. Conforme discutido na Seção 5.2, a natureza quântica dos movimentos intra

moleculares de alta freqüência fica caracterizada quando a relação hν À kBT é satisfeita,

além do sistema estar populado no seu estado fundamental. Desde que é bastante ques-

tionável se o tratamento clássico destes modos implica numa correta descrição do sistema,

os graus de liberdade intra moleculares quando congelados podem fornecer uma aproxi-

mação melhor para a dinâmica quântica do que um oscilador harmônico clássico com sua

distribuição caracteŕıstica de energia. Finalmente, o modelo ŕıgido permite ainda o uso

de um tempo de integração maior devido a ausência de vibrações de alta freqüência.

Levando em conta este panorama e a impossibilidade de se realizar um tratamento

estritamente quântico para nanofios de ouro com impurezas de H ou de C, a dinâmica

destes sistemas poderia ser realizada dentro da hipótese do desacoplamento dos movimen-

tos entre átomos de menor e maior massa. Nesta aproximação, o átomo de hidrogênio

(carbono) segue o movimento do sistema, acomodando-se instantaneamente (“adiabati-

camente”) às posições dos átomo de Au, através do seu posicionamento no mı́nimo do

potencial local. Este procedimento pode ser admitido levando-se em conta que a proba-

bilidade quântica de encontrar um átomo de H num potencial harmônico (no estado

fundamental) é maior no mı́nimo do potencial, ao contrário da probabilidade clássica, que

é maior nas posições de retorno, conforme ilustra a Figura 5.2. Desta forma, na abor-
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dagem clássica, o átomo de H permaneceria mais tempo nas posições de retorno, ou seja,

fora do mı́nimo do potencial, o que poderia levar ao processo de realimentação do movi-

mento transversal do hidrogênio, conforme foi discutido na Seção 5.1. Assim, a proposta

deste esquema é verificar se o posicionamento instantâneo do H no mı́nimo do poten-

cial, que corresponde a máxima probabilidade quântica de encontrar o átomo num campo

harmônico, modificaria qualitativa ou quantitativamente os resultados da dinâmica, em

particular, a distância média da ligação Au-H-Au da cadeia.
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Fig. 5.2: Probabilidade clássica (linha pontilhada) e quântica (linha cont́ınua) de encontrar uma

part́ıcula com massa do átomo de H num potencial harmônico (mı́nimo em r=0). A

energia cinética do oscilador clássico é E=1
2kT=0.013 eV (T = 300 K). A freqüência

de oscilação é de 600 cm−1, escolhida de acordo com a freqüência t́ıpica de movimentos

transversais do H.

A implementação desta Dinâmica Molecular “Adiabática” foi realizada no próprio

código SIESTA e obedece ao seguinte protocolo:

1. As posições e velocidades dos núcleos são especificadas (fornecimento das condições

iniciais). Para o átomo de H, a velocidade é nula.

2. A evolução do sistema é realizada por um (alguns) passo(s) de dinâmica conven-

cional, com exceção feita ao átomo de H, cuja posição fica congelada.

3. A posição do átomo de H é relaxada através do método de Gradiente Conjugado,

até que a todas as componentes da força sobre o átomo fossem menores que 0.05

eV/Å. As posições de todos os demais átomos do sistema permanecem congeladas.
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4. Os passos 2-3 são repetidos até o tempo de evolução total desejado.

O mesmo procedimento de termalização da dinâmica molecular convencional foi uti-

lizado, ou seja, uma etapa compreendendo 500 passos, com “acionamento do termostato”

a cada 20 passos. Como a dinâmica do hidrogênio é suprimida da equação de Newton,

o tempo de integração passou de 0.5 para 2.0 fs, representando um ganho significativo.

Em prinćıpio, a posição do átomo de H deveria ser relaxada a cada passo da dinâmica.

Entretanto, testes realizados mostraram que isso era desnecessário, já que a geometria

local não mudava de forma significativa nos primeiros 5 passos após um processo de

relaxação. Este procedimento foi implementado e utilizado em todas as simulações de

dinâmica adiabática.

5.4 Resultados

Para verificar as diferenças entre os resultados de uma dinâmica molecular convencional

(DM) e adiabática (DM-ADIAB), foram realizadas simulações envolvendo nanofios com

impureza de hidrogênio e de carbono na aproximação adiabática [103]. Os parâmetros

utilizados foram os mesmos das simulações de DM, incluindo a elongação do nanofio e

temperatura alvo, de modo a permitir comparações entre as duas abordagens. Todas as

simulações envolvidas foram realizadas para tempo total de 20 ps.

A Figura 5.3 mostra as distribuições da distância transversal r de simulações de

DM e DM-ADIAB para um nanofio com impureza de H. A definição do vetor ~r pode ser

encontrada no detalhe da mesma figura. Após ser normalizada à unidade, a distribuição

transversal r, que será denotada por ρ(r), está associada à probabilidade de encontrar o

H numa casca ciĺındrica de raio entre r e r + dr concêntrica à direção longitudinal (linha

pontilhada que une os dois átomos de Au). De forma geral, a simulação de DM-ADIAB

levou a uma distribuição ρ(r) mais localizada, essencialmente no intervalo 0 < r < 0.3 Å,

com um máximo pronunciado em r ≈ 0.08 Å, o que concorda com o mı́nimo do potencial

para o sistema relaxado, onde r = 0.07 Å. A simulação de DM apresentou uma distribuição

ρ(r) mais delocalizada (0 < r < 0.85 Å). A comparação entre os dois resultados permite

especular que o efeito de realimentação do movimento transversal do H foi suprimido com

a simulação de DM-ADIAB, já que o átomo de H, sendo posicionado constantemente no



5.4 - Resultados 95

mı́nimo local, não permitiu uma aproximação suficiente dos átomos de Au vizinhos.
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Fig. 5.3: Distribuição da distância transversal r (definida conforme o desenho no detalhe), obtida

de DM (preta) e DM-ADIAB (vermelha) para um nanofio de ouro com impureza de

H, numa mesma elongação. As distribuições estão normalizadas à unidade.

A Figura 5.4 mostra as distribuições (normalizadas à unidade) das distâncias das

ligações (23) e (35) de nanofios com impureza de hidrogênio (H) e carbono (C) e a Tabela

5.3 os correspondentes valores médios e desvios-padrão, obtidas de simulações de DM e

DM-ADIAB. Os resultados mostram que há uma diferença significativa quando nanofios

com impureza de H são simulados na aproximação de DM-ADIAB, onde a distância média

da ligação (23) aumentou de ≈ 0.1 Å. Para a simulação envolvendo o C, o valor médio da

ligação (23) aumentou apenas 0.04 Å quando comparado com a dinâmica DM.

Tab. 5.3: Valores médios e seus respectivos desvios-padrão (em Å) das distâncias das ligações

(35) e (23), obtidas de simulações de DM e DM-ADIAB, cujas distribuições são apre-

sentadas na Figura 5.4.

H C

Simulação (35) (23) (35) (23)

DM 5.70±0.14 3.46±0.14 5.52±0.17 3.87±0.08

DM-ADIAB 5.64±0.10 3.55±0.08 5.50±0.09 3.91±0.03
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Fig. 5.4: Distribuições das distâncias (23) e (35) obtidas de simulações de DM e DM-ADIAB,

envolvendo nanofios com impureza de hidrogênio (a) e carbono (b). Os átomos da

cadeia são indexados de acordo com o desenho esquemático mostrado no topo da figura,

com X representando uma impureza de H ou C. As curvas sólidas são gaussianas

ajustadas de acordo com o valor médio e o desvio-padrão das respectivas distribuições.

Outra importante diferença observada é com relação às flutuações da distância da

ligação (35). Conforme se observa na Figura 5.4, quando nanofios com impureza de

hidrogênio ou de carbono são simulados no esquema de DM-ADIAB, as flutuações na

região da instabilidade são suprimidas para as triplas Au-Au-Au (≥6.0 Å), sendo este

efeito mais evidente para o nanofio com impureza de carbono. Como estas ligações são

mais suscet́ıveis à ruptura, conforme visto no Caṕıtulo 3, é posśıvel então afirmar que

estes sistemas são mais estáveis quando simulados na aproximação de DM-ADIAB.
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5.5 Considerações finais

Os resultados mostraram fortes ind́ıcios de que a dinâmica convencional clássica de nanofios

de ouro com impureza de H introduz instabilidades no sistema. Estas instabilidades es-

tariam associadas aos movimentos transversais do hidrogênio, cujo afastamento demasiado

com relação ao fio pode confiná-lo num poço de potencial quando os átomos de ouro vizi-

nhos se aproximam. Foi verificado que a introdução de uma dinâmica “adiabática”, onde o

hidrogênio é posicionado (quase) instantaneamente no mı́nimo do potencial local, suprime

completamente este efeito. De acordo com as argumentações apresentadas, a simulação

deste tipo de sistema dentro da aproximação “adiabática” seria mais adequada do que

o tratamento convencional, já que leva em conta aspectos da probabilidade quântica do

posicionamento do átomo de hidrogênio num campo harmônico, que são completamente

distintos da probabilidade clássica. Por fim, este tratamento mais realista levou a um

aumento na distância média da ligação Au-H-Au, mostrando que uma abordagem con-

vencional clássica da dinâmica de nanofios de ouro com impureza de hidrogênio requer

uma interpretação mais criteriosa dos seus resultados.
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6
Conclusões

Na primeira parte, onde foi investigado o efeito de temperatura em nanofios de ouro puros

e com impurezas de H ou C através de simulações de dinâmica molecular a temperatura de

300 K, os resultados mostraram que estes sistemas são estáveis por longos tempos de simu-

lação (20 ps) e que o melhor candidato à impureza que explica as distâncias experimentais

Au-Au de 3.6 Å, dentre as impurezas estudadas e a metodologia utilizada, é o hidrogênio.

A distância média Au-H-Au obtida foi de (3.46±0.14) Å para o fio estável mais estirado,

enquanto que os valores médios Au-C-Au foram tipicamente de (3.87±0.08) Å. Quando

comparados com os resultados da aproximação quase-estática, onde os efeitos térmicos

são desprezados (T = 0 K), houve uma diminuição relevante nos tamanhos máximos

das ligações Au-Au e Au-H-Au (≥ 0.15 Å), enquanto que nenhuma mudança significa-

tiva ocorreu para a ligação Au-C-Au (≈ 0.03 Å). A invariância do tamanho da ligação

Au-C-Au para estiramentos distintos do fio, a concordância com os resultados quase-

estáticos e as flutuações menores que são observadas sugerem que ligações do tipo Au-C

são bem mais ŕıgidas do que, por exemplo, ligações Au-Au ou Au-H. Portanto, a presença

de impurezas de carbono poderia ajudar a estabilizar cadeias atômicas maiores e mais

estressadas.

O modelo de triplas que foi proposto para descrever o mecanismo de ruptura de fios

mostrou-se bastante satisfatório. A partir dele, foi posśıvel observar instabilidades no per-

fil da superf́ıcie de energia potencial de ligações do tipo Au-X-Au quando suficientemente
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estressadas, o que pode explicar a ocorrência de ruptura em uma das ligações da tripla.

Simulações de dinâmica molecular mostraram que há preferência da ligação onde o fio

se rompe. Para nanofios puros, há ind́ıcios de que o efeito de dimerização observado em

geometrias relaxadas seria o responsável pelo fato da maior parte das rupturas ocorrer nas

ligações Au-Au da cadeia mais próximas às pontas, embora não se tenha descartado uma

influência de caráter dinâmico, onde uma diferença de mobilidade associada a determina-

dos átomos da cadeia poderiam favorecer a ruptura nestas ligações. No caso de nanofios

contaminados com hidrogênio ou carbono, foi observada uma preferência de ruptura na

ligação Au-Au mais afastada da impureza. A quebra de simetria configuracional ocasio-

nada pela presença da impureza estabelece assimetrias na energia potencial que justifica

esta tendência, especialmente para o carbono, onde este efeito é maior. O fato de nunca

ter sido observada uma ruptura numa ligação do tipo Au-X (X=H ou C) foi atribúıdo

à diferença de rigidez das ligações interatômicas. Foi posśıvel ainda caracterizar o papel

da temperatura no processo de rompimento do fio, onde as flutuações térmicas são as

responsáveis por levar as ligações aos tamanhos instáveis das triplas. Na medida em que

essas flutuações diminuem para temperaturas mais baixas, os fios podem ser mais elonga-

dos e conseqüentemente o tamanho médio das triplas oscila em torno de valores maiores,

até o limite em que a distância Au-X-Au converge para os resultados quase-estáticos, já

que as flutuações térmicas são totalmente suprimidas (T = 0).

A estabilidade estrutural de nanofios puros foi investigada em função da tempe-

ratura (106T6500 K) e do número de átomos da cadeia (de 3 a 6 átomos). Os resultados

mostraram, de forma geral, que o efeito da temperatura é essencialmente aumentar a

amplitude das flutuações, não modificando os valores médios das distâncias interatômicas

da cadeia. Foi posśıvel ainda estabelecer uma relação quantitativa entre estas flutuações e

a temperatura, onde a primeira escala com a raiz quadrada da segunda. Do ponto de vista

de ruptura, temperaturas mais baixas permitem maiores elongações antes que se verifique

o rompimento do fio. Quando o parâmetro variado foi o número de átomos da cadeia,

constatou-se que cadeias menores possibilitaram maiores elongações antes da quebra.

A investigação de nanofios estressados de ouro com impureza de H, através da uti-

lização da chamada dinâmica molecular “adiabática”, mostrou que a supressão do movi-

mento vibracional do H na direção transversal do fio aumenta a distância Au-H-Au,

incrementando-a de ≈ 0.1 Å com relação ao valor obtido através da DM convencional (de
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3.46±0.14 Å para 3.55±0.07 Å). Foram fornecidos vários argumentos mostrando que a

aproximação clássica para a dinâmica é restritiva para átomos leves, e que efeitos clássicos

podem ser determinantes para que a distância Au-H-Au seja subestimada. Dentro desta

perspectiva, esta metodologia é mais realista que a dinâmica clássica convencional e por-

tanto fornece valores com maior ńıvel de confiança. O resultado encontrado concorda

com medidas experimentais de distâncias Au-Au em cadeias monoatômicas supostamente

contaminadas com impureza indetectável (3.6±0.2) Å.
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7
Perspectivas

Evidências experimentais sugerem que a presença de impurezas em fios de ouro ajudam

a estabilizar a formação de cadeias maiores. Assim, seria importante investigar o caráter

das ligações do tipo Au-X-Au e da sua vizinhança, através de uma análise de estrutura

eletrônica, com o objetivo de entender como este efeito estaria ocorrendo e com qual in-

tensidade. Além disso, não é totalmente claro ainda o mecanismo de inserção da impureza

no fio. Entre as possibilidades, a impureza poderia migrar da região de bulk para a cadeia

durante sua formação ou então ser adsorvida através de uma reação qúımica envolvendo

moléculas (H2, O2, etc.) e os átomos do fio, já que o ouro em baixa coordenação é bas-

tante reativo. Este último problema poderia ser abordado através de sistemas modelos,

possivelmente compostos de cinco átomos de ouro interagindo com 20 moléculas de H2

ou O2 dentro de uma célula unitária com condições periódicas de contorno (fio infinito).

É importante ressaltar que as simulações de dinâmica foram sempre realizadas para

situações em que os fios já estavam próximos do estiramento máximo. Nesse caso, as flu-

tuações térmicas que causam a ruptura ocorrem em uma escala temporal de picosegundos.

Por outro lado, o tempo da evolução dinâmica de um fio até sua ruptura observado experi-

mentalmente é da ordem de segundos. Esse tempo é extremamente longo do ponto de vista

do movimento atômico, o que torna imposśıvel a realização de uma simulação de dinâmica

molecular para estudar todo o processo de evolução nesta mesma escala temporal. Desta

forma, posśıveis flutuações térmicas que ocorrem antes do fio estar totalmente estirado,
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que podem ter como tempo caracteŕıstico algo da ordem de microsegundos, por exemplo,

devem ser investigadas através de outras metodologias teóricas. Seria interessante então

investigar posśıveis ”caminhos de reação”relacionados com o processo de ruptura dos fios,

e calcular as barreiras de energia associadas a esses diferentes caminhos. Para diferentes

graus de elongação do fio, espera-se que exista uma barreira de energia ∆E caracteŕıstica,

que por sua vez determina a escala temporal do processo de ruptura. Dentro da teoria

do estado de transição, a taxa de ocorrência de um processo termicamente ativado pode

ser escrita como Γ = Γo exp(−∆E/kBT ), onde o pré-fator Γo é um número em geral da

ordem de 1012-1013 s−1, kB a constante de Boltzmann e T a temperatura do sistema. Essa

taxa determina a escala temporal τ =1/Γ do processo. A expectativa é de que a barreira

∆E deve diminuir à medida que o fio é estirado, resultando em uma escala temporal de

picosegundos quando o fio está próximo da ruptura. Este estudo poderá ser realizado

através de um método de busca por barreiras de energia que separa mı́nimos na superf́ıcie

de energia potencial, como o método ”Nudged Elastic Band” [111, 112]. Outra posśıvel

maneira seria executar uma dinâmica molecular ”acelerada”, aumentando a temperatura

da simulação para observar eventos que não ocorreriam a temperaturas mais baixas.

Ainda do ponto de vista do mecanismo de rompimento, movimentos transversais

parecem desempenhar papel particularmente importante, como por exemplo, aqueles as-

sociados a modos mais coletivos do tipo “corda vibrante”. Análises detalhadas dos modos

normais de vibração poderiam auxiliar no entendimento dos acoplamentos que efetiva-

mente contribuem para a ruptura de fios puros e com impurezas. Este estudo seria

realizado a partir de uma transformação do espaço das posições obtidos nas simulações

de dinâmica molecular para o espaço dos modos normais. Outro importante ponto se-

ria o entendimento da influência do efeito de dimerização que é observado nas ligações

da cadeia das geometrias relaxadas no estabelecimento da ligação onde a ruptura do fio

ocorre devido às flutuações térmicas.

Uma das razões pelas quais nanofios metálicos têm sido pesquisados é a observação

da quantização da condutância. Seria interessante então determinar a condutância para

os fios através de cálculos de propriedades de transporte de carga, com o objetivo de

investigar como as flutuações de geometria ao longo da evolução dinâmica afetam esta

propriedade.

Por fim, argumentos experimentais sugerem que átomos mais leves como o hidrogênio
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não poderiam ser encontrados nos fios, já que não conseguiriam sobreviver ao bombardea-

mento do feixe de elétrons, que transfere momento suficiente para “arrancá-los”. Do ponto

de vista teórico, é posśıvel simular o efeito do feixe através da transferência de momento

de elétrons para o átomo. Os choques elásticos seriam simulados durante a evolução

dinâmica do sistema através de um aumento instantâneo da energia cinética do átomo

bombardeado, via aumento da sua velocidade numa dada direção, levando em conta as

caracteŕısticas do feixe e a seção de choque envolvida no problema. Simulações deste tipo

auxiliariam no entendimento do efeito do feixe eletrônico em eventuais rompimentos do

fio.
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[1] D. A. MULLER, T. SORSCH, S. MOCCIO, F. H. BAUMANN, K. EVANS-

LUTTERODT & G. TIMP. The electronic structure at the atomic scale of ultrathin

gate oxides. Nature 399, 758 (1999).

[2] M. A. REED & J. M. TOUR. Computing with molecules. Scientific American 282,

68 (2000).

[3] S. ODA & D. FERRY. Silicon nanoelectronics. Taylor & Francis, Boca Raton,

(2006).

[4] G. BINNING, H. ROHRER, CH. GERGER & E. WEIBEL. Tunneling through a

controllable vacuum gap. Appl. Phys. Lett. 40, 178 (1982).

[5] G. BINNING, H. ROHRER, CH. GERGER & E. WEIBEL. Surface studies by

Scanning Tunneling Microscopy. Phys. Rev. Lett. 49, 57 (1982).

[6] W. T. S. HUCK. Nanoscale assembly - Chemical Techniques. Springer, New York,

(2005).

[7] J. CHEN, M. A. REED, A. M. RAWLETT & J. M. TOUR. Large on-off ratios and

negative differential resistance in a molecular electronic device. Science 286, 1550

(1999).

[8] G. Y. TSENG & J. C. ELLENBOGEN. Toward nanocomputers. Science 294, 1293

(2001).



108 Referências Bibliográficas
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[28] G. RUBIO, N. AGRAÏT & S. VIEIRA. Atomic-sized metallic contacts: Mechanical

properties and electronic transport. Phys. Rev. Lett. 76, 2302 (1996).



110 Referências Bibliográficas
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[138] A. MÜNSTER. Statistical thermodynamics. Springer/Academic Press, Berlin/New

York, (1969).

[139] E. NOETHER. Milestones in mathematical physics - Invariant variation problems.

Transp. Theory and Statistical. Physics 1, 186 (1971).



120 Referências Bibliográficas
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Apêndice A

Tratamento teórico de sistemas

atômicos interagentes

A.1 Introdução

Modernas metodologias teóricas e a computação de alto desempenho têm dado impor-

tantes contribuições na descrição de detalhes microscópicos de sistemas f́ısicos. Um dos

mais importantes desenvolvimentos nesta área é a chamada Teoria do Funcional da Den-

sidade (DFT - Density Functional Theory), onde a estrutura eletrônica do sistema é

resolvida com base nos fundamentos da Mecânica Quântica, permitindo o cálculo acu-

rado das forcas interatômicas. A chamada Dinâmica Molecular Ab Initio∗ combina então

dinâmica molecular atomı́stica a temperatura finita com forças internucleares obtidas

destes cálculos quânticos. Para se chegar nas equações que descrevem o movimento dos

átomos, é necessário lançar mão de um conjunto de aproximações, de forma que o trata-

mento destes sistemas seja fact́ıvel do ponto de vista computacional. Ao longo deste

caṕıtulo, são abordadas algumas das mais importantes aproximações que são utilizadas

no tratamento teórico de materiais: a aproximação adiabática e a aproximação clássica

∗O termo ab initio é usado para caracterizar métodos de primeiros prinćıpios, ou seja, aqueles em que

não são utilizados dados emṕıricos.
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para os núcleos atômicos. Além destas, outras aproximações associadas a resolução do

problema eletrônico também são discutidas.

Em termos gerais, um sistema é constitúıdo de átomos interagentes, algumas vezes

sobre a influência de um campo externo. Este conjunto de part́ıculas pode estar em

fase gasosa (moléculas, aglomerados) ou condensada (sólidos, superf́ıcies, fios), podendo

ainda ser homogêneo ou não homogêneo (moléculas em solução, interfaces, superf́ıcies

adsorvidas, fios com impurezas). De toda forma, qualquer um destes sistemas pode ser

representado por um conjunto constitúıdo de P núcleos e N elétrons interagindo via forças

eletrostáticas, cuja hamiltoniana pode ser escrita da seguinte maneira:

Ĥ = −
P∑

I=1

~2

2MI

∇2
I −

N∑
i=1

~2

2m
∇2

i +
N∑

i=1

N∑
j>i

e2

|ri − rj|

+
P∑

I=1

P∑
J>I

ZIZJe2

|RI −RJ | −
P∑

I=1

N∑
i=1

ZIe
2

|RI − ri|

= T̂n(RP ) + T̂e(r
N) + V̂ee(r

N) + V̂nn(RP ) + V̂en(rN ,RP ), (A.1)

onde RP = {R1, ...,RP} é o conjunto das coordenadas nucleares, rN = {r1, ..., rN} o

conjunto das coordenadas eletrônicas, m a massa do elétron, MI e ZIe, respectivamente a

massa e a carga do I-ésimo núcleo. O operador T̂n representa a energia cinética nuclear,

T̂e a energia cinética eletrônica, V̂ee a interação elétron-elétron, V̂nn a energia potencial

núcleo-núcleo e V̂en a interação elétron-núcleo.

Sendo os elétrons férmions, a função de onda eletrônica total deve ser anti-simétrica,

isto é, deve trocar de sinal se as coordenadas de quaisquer dois elétrons forem trocadas.

Os núcleos obedecem a uma estat́ıstica espećıfica de acordo com o spin nuclear, podendo

ser férmions (spin semi-inteiro) ou bósons (spin nulo ou inteiro). Com o conhecimento de

todos estes ingredientes, qualquer propriedade estática ou dinâmica do sistema pode, em

prinćıpio, ser obtida da solução da equação de Schrödinger dependente do tempo:

ĤΨ(RP , rN , t) = i~
∂

∂t
Ψ(RP , rN , t). (A.2)

Na prática, este problema é quase sempre imposśıvel de ser tratado dentro de um

panorama estritamente quântico. Esta dificuldade está evidentemente associada ao pro-
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blema de muitos corpos, o que impossibilita o desacoplamento dos 3(P+N) graus de

liberdade geralmente envolvidos na equação de Schrödinger. Para seguir em frente, é

comum lançar mão de aproximações que sejam razoavelmente bem controladas e que

atendam, preferencialmente, a uma ampla variedade de problemas de interesse. Além

disso, é fundamental que estas aproximações estejam fundamentadas em considerações

f́ısicas ou práticas.

A.2 A aproximação adiabática

A.2.1 Separação adiabática

Born e Oppenheimer propuseram, em 1927, um esquema para a separação dos graus

de liberdade eletrônicos e nucleares [113]. Sendo uma das aproximações mais impor-

tantes e quase que universalmente utilizada, a separação adiabática, ou separação de

Born-Oppenheimer, consiste em reconhecer que há uma forte separação das escalas de

tempo dos movimentos de núcleos e elétrons, desde que os últimos são três ordens de

magnitude mais leves que os primeiros. Dentro de um panorama clássico e em condições

t́ıpicas, a velocidade do elétron é muito maior que a de um próton, já que a razão entre

as massas é 1:1836 (¿ 1%). Isto sugere que os elétrons devem seguir instantaneamente

(adiabaticamente) o movimento dos núcleos, do que segue a hipótese básica da separação

de Born-Oppenheimer: a parte eletrônica do sistema é descrita por uma função de onda

φm(rN ;RP ) que depende apenas parametricamente das coordenadas nucleares RP , satis-

fazendo a equação de Schrödinger independente do tempo dada por:

Ĥeφm(rN ;RP ) = Em(RP )φm(rN ;RP ), (A.3)

onde a hamiltoniana eletrônica é

Ĥe = T̂e + V̂ee + V̂en + V̂nn. (A.4)

Desta maneira, Ĥe pode ser interpretado como uma hamiltoniana eletrônica com

núcleos fixos. Desde que a energia cinética dos núcleos é pequena devido as massas

associadas, Ĥe pode ser tomado como uma aproximação de ordem zero da hamiltoniana

total do sistema
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Ĥ = Ĥe + T̂n, (A.5)

cujas soluções podem ser encontradas através do método perturbativo, assumindo T̂n

como uma pequena perturbação.

O parâmetro de expansão deve estar associado a alguma potência de m/M0, onde

m é a massa do elétron e M0 a massa nuclear t́ıpica de um núcleo do sistema. Born e

Oppenheimer encontraram que a escolha mais apropriada deste parâmetro era:

κ =
( m

M0

)1/4

. (A.6)

Utilizando um novo conjunto de variáveis nucleares definidas por R = R0 + κu na

expansão dos termos dependentes de R no potencial e na função de onda, onde u repre-

senta deslocamentos do núcleo com relação a sua posição de equiĺıbrio R0, eles obtiveram

uma expansão da hamiltoniana em termos de potências de κ. Por fim, considerando ter-

mos até quarta ordem em κ, eles mostraram que nenhuma mistura entre diferentes estados

eletrônicos ocorria devido à interação com os núcleos.

Basta mostrar agora que, sob condições t́ıpicas, há uma clara separação da escala

de energia (e conseqüentemente de tempo) de excitações eletrônicas quando comparada

com a energia associada aos movimentos dos núcleos. Numa abordagem semiclássica, é

posśıvel mostrar a seguinte relação:

Er ≈ κ2Ev ≈ κ4Ee, (A.7)

onde Er e Ev são, respectivamente, as energias de rotação e vibração dos núcleos e Ee a

energia eletrônica.

Portanto, nenhuma transição entre estados eletrônicos estacionários deve ocorrer

devido ao movimento dos núcleos, já que, em geral:

Er ¿ Ev ¿ Ee, (A.8)

tornando válida aproximação adiabática, a menos de determinadas condições que são

discutidas a seguir.

O método perturbativo costuma apresentar grandes dificuldades nas expansões em

série. Born e Huang ofereceram uma forma alternativa para obter a separação adiabática

[114]. Além da maior facilidade no tratamento, este outro método tem a vantagem de
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fornecer de maneira rigorosa um conjunto de equações simultâneas de todos os estados

eletrônicos que representam o acoplamento dos movimentos eletrônico e nuclear. Eles

propuseram a solução da equação (A.2) como†:

Ψ(RP , rN , t) =
∑
m

χm(RP , t)φm(rN ;RP ), (A.9)

onde χm(RP , t) são as funções de onda que descrevem a evolução nuclear em cada um dos

auto-estados eletrônicos φm(rN ;RP ).

Usando (A.4) e (A.9) em (A.2), obtém-se:

(
−

P∑
I=1

~2

2MI

∇2
I + Ĥe

) ∑
m

χmφm = i~
∂

∂t

∑
m

χmφm. (A.10)

Levando em conta a identidade ∇2(fg) = g∇2f +2∇f.∇g+f∇2g, a equação (A.10)

pode ser escrita como:

∑
m

[
−

P∑
I=1

~2

2MI

(
φm∇2

Iχm + 2
(

~∇Iφm).( ~∇Iχm

)
+ χm∇2

Iφm

)
+

(
Em(RP )

)
χmφm

]

= i~
∂

∂t

∑
m

χmφm.(A.11)

Segue da (A.11), após multiplicá-la por φ∗n pela esquerda e integrá-la nas coordenadas

eletrônicas, que:

−
∑
m

P∑
I=1

~2

2MI

〈φn|∇2
I |φm〉χm − 2

∑
m

P∑
I=1

~2

2MI

〈φn| ~∇I |φm〉.∇Iχm

=
(
i~

∂

∂t
+

P∑
I=1

~2

2MI

∇2
I − En

)
χn. (A.12)

Definindo

Cnm(RP ,∇I) =
P∑

I=1

~2

MI

(
Xnm(RP ).∇I + Ynm(RP )

)
, (A.13)

onde

Xnm(RP ) = 〈φn|∇I |φm〉 (A.14)

†Na verdade, tanto Born-Oppenheimer quanto Born-Huang consideraram a equação de Schrödinger

independente do tempo em seus desenvolvimentos.
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e

Ynm(RP ) =
1

2
〈φn|∇2

I |φm〉, (A.15)

a equação (A.12) torna-se

(
−

P∑
I=1

~2

2MI

∇2
I + En(RP )

)
χn(RP , t)−

∑
m

Cnm(RP ,∇I)χm(RP , t)

= i~
∂

∂t
χn(RP , t). (A.16)

A notação de Dirac foi utilizada para indicar os elementos de matriz do tipo

〈φn|∇I |φm〉 =

∫
φ∗n(rN ;RP )∇Iφm(rN ;RP )drN . (A.17)

A.2.2 Aproximação adiabática

Os termos não-diagonais da matriz C̃ da (A.16) representam os acoplamentos dos diferen-

tes estados eletrônicos. A dinâmica nuclear pode então ser afetada se houver transições

entre estados eletrônicos estacionários. Nestas condições, estas componentes são não nulas

e a dinâmica é chamada não-adiabática.

A aproximação adiabática consiste em desprezar os termos não-diagonais:

Cnm = 0, n 6= m, (A.18)

o que faz da função de onda

Ψ(RP , rN , t) = χn(RP , t)φn(rN ;RP ) (A.19)

solução da equação (A.2). Neste caso, os elétrons permanecem sempre no mesmo estado

adiabático n e a dinâmica é dita adiabática. A equação de Schrödinger adiabática é dada

por:
(
−

P∑
I=1

~2

2MI

∇2
I + εn(RP )

)
χn(RP , t) = i~

∂

∂t
χn(RP , t), (A.20)

onde

εn(RP ) = En(RP )−
P∑

I=1

~2

2MI

〈φn|∇2
I |φn〉. (A.21)

Os termos Xnn são identicamente nulos, já que a matriz X̃ é anti-simétrica para um

conjunto de funções eletrônicas reais.
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A.2.3 Aproximação de Born-Oppenheimer

O último termo da (A.21) representa a correção da energia devido à dependência da

função de onda eletrônica com as coordenadas nucleares. Esta correção é geralmente

muito pequena, tipicamente da ordem de 0.5% [115], sendo normalmente desprezada con-

forme sugerido por Born e Oppenheimer [113]. A negligência deste termo é chamada de

aproximação de Born-Oppenheimer.

Considerando esta nova aproximação, a (A.20) resulta na equação de Schrödinger

dependente do tempo para o movimento dos núcleos:

ĤNχn(RP , t) = i~
∂

∂t
χn(RP , t), (A.22)

onde a hamiltoniana nuclear é

ĤN =
(
−

P∑
I=1

~2

2MI

∇2
I + En(RP )

)
. (A.23)

A.2.4 Limite de validade da aproximação adiabática

Na equação (A.23), o conjunto de autovalores En(RP ) define uma famı́lia de superf́ıcies

de potencial multidimensionais, chamadas de superf́ıcies de Born-Oppenheimer, segundo

as quais os núcleos podem evoluir. Ocasionalmente, duas ou mais superf́ıcies podem

tornar-se tão próximas que o movimento nuclear promove uma transição eletrônica de

uma superf́ıcie para outra, violando a hipótese da aproximação adiabática. A condição

necessária para que os termos de acoplamentos não-adiabáticos possam ser desprezados

é: ∣∣∣∣∣
P∑

I=1

~2

2MI

〈χn|∇I |χm〉.〈φn|∇I |φm〉
∣∣∣∣∣ ¿ |En − Em| , (A.24)

ou, equivalentemente,

m

M

∣∣∣∣
~Ωv

En − Em

∣∣∣∣ ¿ 1, (A.25)

onde Ωv é a máxima freqüência vibracional associada aos núcleos e |En − Em| o gap de

energia entre auto-estados eletrônicos. Desde que a razão entre as massas m/M0 é sempre

menor que 5x10−4, a aproximação adiabática é justificada, a menos de alguns casos em

que a energia vibracional é comparável com a energia de excitação eletrônica. Exemplos
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deste comportamento aparecem quando os gaps diminuem significativamente devido a

algum fator externo, como pressão, temperatura ou dopagem com impurezas.

Os argumentos em favor de um tratamento adiabático para sistemas metálicos são

mais sutis. Em prinćıpio, poderia ser argumentado que a aproximação adiabática não é

válida, já que o gap de energia é nulo e excitações eletrônicas ocorrem facilmente. En-

tretanto, desde que temperaturas t́ıpicas (temperatura ambiente) são normalmente muito

menores que a temperatura eletrônica de Fermi, as excitações estão confinadas à uma es-

treita região em torno da superf́ıcie de Fermi, e as contribuições não-adiabáticas devido a

estes poucos elétrons não afetam significativamente um grande conjunto de propriedades

do sistema.

A.3 Aproximação clássica dos núcleos

Partindo da equação (A.22), a dinâmica dos valores médios dos operadores posição R̂ e

momento P̂ dos núcleos pode ser obtida através do teorema de Ehrenfest:

i~
d〈R̂〉
dt

= 〈[ĤN , R̂]〉 = i~
〈P̂〉
M

=⇒ M
d〈R̂〉
dt

= 〈P̂〉 (A.26)

i~
d〈P̂〉
dt

= 〈[ĤN , P̂]〉 = −i~〈∇En(RP )〉. (A.27)

Segue da combinação de (A.26) e (A.27) a equação de movimento newtoniana:

M
d2〈R̂〉
dt2

= −〈∇En(RP )〉. (A.28)

Em prinćıpio, a (A.28) é válida somente para os valores médios do operador posição.

A aproximação clássica consiste em identificar estas médias com os valores das coorde-

nadas cartesianas de part́ıculas clássicas. Isto pode ser facilmente entendido se a função de

onda nuclear for representada como um produto de funções de delta de Dirac, cujos cen-

tros são dados pelas posições clássicas. Assim, 〈R̂〉 = Rcl(t) e 〈∇En(RP )〉 = ∇En(Rcl).

A última equação é estritamente válida para funções delta e termos harmônicos do po-

tencial. Em geral, o erro associado à aproximação é proporcional aos termos anarmônicos

e da extensão espacial do pacote de onda. Portanto, dentro da aproximação clássica dos

núcleos, a equação de movimento torna-se:

M
d2Rcl(t)

dt2
= −∇En(Rcl), (A.29)



A.4 - Teoria do Funcional da Densidade 129

onde En(Rcl) é a n-ésima superf́ıcie de energia potencial adiabática.

O lado direito da equação (A.29) pode ser obtido, em geral, por diferenciação direta

com respeito às posições atômicas.

A.3.1 Dinâmica Molecular Ab Initio

A chamada dinâmica molecular ab initio é dada pela integração numérica da equação

de movimento (A.29)‡, onde En(RP ) representa o potencial de primeiros prinćıpios.

A solução do problema estacionário, isto é, ∇En(RP ) = 0, corresponde à chamada

otimização de geometria. Em qualquer caso, En(RP ) e seu gradiente devem ser obti-

dos da equação de Schrödinger eletrônica (A.3). Novamente, uma solução exata para

este problema não é posśıvel, em geral. Lançando mão de aproximações, a Teoria do

Funcional da Densidade permite resolver o problema eletrônico, onde a energia do estado

fundamental do sistema, E0, para uma dada configuração nuclear RP , pode ser obtida

pela minimização de um certo funcional da densidade eletrônica. A explanação desta

teoria é dada na próxima seção.

A.4 Teoria do Funcional da Densidade

A.4.1 O modelo de Thomas-Fermi

O prinćıpio fundamental da DFT é que qualquer propriedade de um sistema de elétrons

interagentes sujeito a um potencial externo estático pode ser visto como um funcional da

densidade eletrônica do estado fundamental n0(r). Assim, n0(r) contém, em prinćıpio,

todas as informações das funções de onda de muitos corpos do estado fundamental e de

todos os estados excitados.

A hamiltoniana (A.4), que define o problema envolvendo elétrons interagentes su-

jeitos a um potencial de interação com os núcleos fixos, pode ser escrita como:

Ĥe = −
N∑

i=1

~2

2m
∇2

i +
N∑

i=1

N∑
j>i

e2

|ri − rj| +
N∑

i=1

Vext(ri) +
P∑

I=1

P∑
J>I

ZIZJe2

|RI −RJ | , (A.30)

‡Alguma discussão sobre métodos de integração desta equação é apresentada na Seção B.14.
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onde a interação elétron-núcleo é dada por Vext. O último termo é a energia eletrostática

clássica de interação núcleo-núcleo, essencial na determinação da energia total do sis-

tema, mas que não está relacionada com a descrição do problema eletrônico, já que de-

pende somente das coordenadas nucleares. Assim, a energia total do sistema no estado

fundamental, a menos de uma constante, é dada por:

E = 〈φ|T̂ + V̂ee + V̂ext|φ〉 = 〈φ|T̂ |φ〉+ 〈φ|V̂ee|φ〉+ 〈φ|V̂ext|φ〉, (A.31)

onde φ é a função de onda eletrônica total do estado fundamental, T̂ é energia cinética e

V̂ee a energia de interação elétron-elétron.

A hamiltoniana (A.30) é composta por dois operadores simétricos de um corpo (ou

de um elétron) e um operador de dois corpos (ou de dois elétrons). A teoria das Matrizes

Densidade (DM - Density Matrices) permite escrever o valor esperado de um operador de

um corpo Ô1 como [116,117]:

〈Ô1〉 = 〈φ|Ô1|φ〉 =

∫ [Ô1n1(r, r
′)
]
r′=r

dr, (A.32)

onde n1(r, r
′) é a matriz densidade de um corpo, cujos elementos diagonais n(r) = n1(r, r)

representam a densidade eletrônica num dado ponto r do espaço tridimensional. Assim, o

primeiro e o último termos de (A.31) podem ser expressos como funcionais da densidade

eletrônica n(r):

T [n(r)] = 〈φ|T̂ |φ〉 = − ~
2

2m

N∑
i=1

〈φ|∇2
i |φ〉 = − ~

2

2m

∫ [∇2
rn1(r, r

′)
]
r′=r

dr (A.33)

e

Vext[n(r)] = 〈φ|V̂ext|φ〉 = 〈φ|
N∑

i=1

Vext(ri)|φ〉 =

∫
n(r)Vext(r)dr. (A.34)

A interação elétron-elétron contém os efeitos de muitos corpos, podendo ser carac-

terizada por um operador de dois corpos Ô2 (interação coulombiana de pares), cujo valor

esperado também pode ser expresso como um funcional da densidade:

Vee[n(r)] = 〈φ|V̂ee|φ〉 =
N∑

i=1

∑
j>i

〈φ∣∣ 1

|ri − rj|
∣∣φ〉 =

∫∫
n2(r, r

′)
|r− r′| drdr

′, (A.35)

onde n2(r, r
′) é a matriz densidade de dois corpos:
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n2(r, r
′) =

1

2
n1(r, r)n1(r

′, r′)
[
1 + h(r, r′)

]
, (A.36)

e h(r, r′) é a função de correlação de pares, que incorpora todos os efeitos não clássicos,

que são essencialmente os efeitos de troca e correlação. Assim, usando a definição (A.36),

a (A.35) é finalmente escrita como:

Vee[n] =
1

2

∫∫
n(r)n(r′)
|r− r′| drdr′ +

1

2

∫∫
n(r)n(r′)h(r, r′)

|r− r′| drdr′, (A.37)

onde o primeiro termo é a interação clássica dos elétrons e o segundo inclui os efeitos

não-clássicos da interação. Desta forma, a energia total do sistema (A.31) é um funcional

da densidade.

A origem histórica da DFT é marcada por uma proposta lançada independentemente

por Thomas [118] e Fermi [119] em 1927, numa primeira tentativa de calcular o funcional

energia total dado por:

E[n] = T [n] + Vee[n] + Vext[n], (A.38)

onde Vext é um potencial “externo” estático qualquer agindo no sistema eletrônico, que

na ausência de campo externo, é dado pela interação elétron-núcleo. A partir de (A.38),

pode ser definido um funcional universal, F [n], válido para qualquer número de elétrons

e qualquer potencial externo Vext(r):

F [n] = T [n] + Vee[n]. (A.39)

De acordo com a (A.33), a determinação do termo da energia cinética envolve o

Laplaciano operando sobre a matriz densidade de um corpo, cuja forma funcional em

termos da densidade não é conhecida. Além disso, a contribuição não-clássica da interação

elétron-elétron também não é conhecida exatamente para os casos mais gerais, exceto para

modelos do tipo gás homogêneo de elétrons.

O modelo de Thomas-Fermi (TF) consiste então em simplificar o cálculo do funcional

(A.38) através de duas aproximações, onde T [n] é idealizado como sendo a energia cinética

de um gás homogêneo de elétrons não interagentes, que é conhecida exatamente, e Vee[n]

sendo simplesmente a interação clássica coulombiana, ou termo de Hartree:

V TF
ee ≈ UH [n] =

1

2

∫∫
n(r)n(r′)
|r− r′| drdr′. (A.40)
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A grande realização da DFT é sem dúvida o fato de que uma equação cuja variável

(função) básica tridimensional n(r) é notavelmente mais simples do que uma equação

envolvendo 3N graus de liberdade. O modelo de TF é baseado em aproximações que são,

em geral, um tanto quanto grosseiras, desde que não levam em conta aspectos importantes

como a correta estrutura da nuvem eletrônica de sistemas reais (efeitos de inomogenei-

dade) e também contribuições quânticas da interação elétron-elétron.

A.4.2 A formulação de Hohenberg-Kohn

A Teoria do Funcional da Densidade é baseada em dois teoremas que foram provados pela

primeira vez por Hohenberg e Kohn [120]. São eles:

Teorema 1: Para qualquer sistema de part́ıculas interagentes em um potencial externo

Vext, a densidade eletrônica do estado fundamental n0(r) determina univocamente Vext,

exceto por uma constante.

Teorema 2: A energia do estado fundamental é um mı́nimo global do funcional E[n(r)]

para a densidade eletrônica exata do estado fundamental n0(r).

A formulação de Hohenberg e Kohn (HK), em particular o primeiro teorema, le-

gitimiza o uso da densidade eletrônica n(r) como uma variável básica, desde que define

univocamente a hamiltoniana (A.30) a partir de n(r) e portanto todas as propriedades do

sistema no estado fundamental podem ser determinadas por ela, em prinćıpio. O segundo

teorema garante que, conhecido o funcional universal F [n], a minimização de E[n] com

respeito às variações da função densidade n(r) leva à determinação da densidade e energia

exatas do estado fundamental do sistema.

Entretanto, a prova da existência do funcional (A.38) dada por HK é insuficiente

para avançar na direção da solução do problema, já que não é conhecido nenhum caminho

para a construção de tal funcional. Além disso, o problema original de muitos elétrons

interagentes sujeitos a um potencial externo continua não solucionado.
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A.4.3 Equações de Kohn-Sham

Kohn e Sham (KS) propuseram, em 1965, um ansatz que viabilizou a utilização da DFT

como meio prático para o cálculo acurado da estrutura eletrônica [93]: substituir o compli-

cado problema original de muitos corpos interagentes obedecendo à hamiltoniana (A.30),

por um problema equivalente de part́ıculas independentes, consideravelmente mais fácil

de ser resolvido.

O ansatz de Kohn-Sham assume que a densidade do estado fundamental do sistema

original é a mesma de um sistema auxiliar não interagente. Isto leva a equações de

part́ıculas independentes que podem ser consideradas exatamente solúveis por métodos

numéricos, onde toda a dificuldade dos termos de muitos corpos é incorporada em um

termo chamado de funcional de troca-correlação Exc. Assim, a solução deste novo pro-

blema fornece a energia e a densidade do estado fundamental do problema original, cuja

acurácia depende essencialmente da qualidade das aproximações de Exc. Na formulação

de KS, o funcional energia (A.38) é reescrito como:

EKS[n] = E[n] = Ts[n] + UH [n] + Vext[n] + Exc[n], (A.41)

onde Ts[n(r)] representa a energia cinética de um sistema de elétrons não interagentes

que, embora não seja conhecida como um funcional de n(r), pode ser expressa em termos

de N orbitais de part́ıculas independentes ψi(r):

Ts[n] = Ts[{ψi[n]}] = − ~
2

2m

N∑
i=1

∫
ψ∗i (r)∇2ψi(r)dr, (A.42)

A notação Ts[{ψi[n]}] indica que a energia cinética é um funcional expĺıcito dos

orbitais ψi e um funcional impĺıcito da densidade, e que depende do conjunto dos orbitais

ocupados ψi. Por simplicidade, a energia cinética expressa da forma (A.42) considera que

cada um dos N orbitais é ocupado por apenas um elétron. Obviamente, este é meramente

um caso especial de uma forma mais geral que envolve o grau de liberdade de spin, com

número arbitrário de orbitais e ocupação fracionária, cuja formulação pode ser encontrada,

por exemplo, nas Refs. [116,117]. Assim, a densidade de carga do sistema auxiliar é dada

por:
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n(r) =
N∑

i=1

|ψi(r)|2. (A.43)

O funcional Exc contém, por definição, as diferenças (T − Ts) e (Vee −UH), ou seja,

a correção da energia cinética devido à interação dos elétrons (presumivelmente pequena)

e a contribuição não clássica da interação elétron-elétron. Embora a equação (A.41) seja

formalmente exata, o termo Exc não é conhecido e portanto é necessário algum tipo de

aproximação, que é discutida na Seção A.4.4.

A resolução do sistema auxilar de KS pode ser visto como um problema de mini-

mização do funcional (A.41) com respeito às variações da função n(r). Usando o prinćıpio

variacional

δ

δn

(
EKS[n]− µ

∫
n(r)dr

)
= 0, (A.44)

e considerando o v́ınculo do número total de elétrons

N [n] =

∫
n(r)dr, (A.45)

a condição de extremo leva à equação

δTs[n]

δn
+

∫
n(r′)
|r− r′|dr

′ + Vext(r) +
δExc[n]

δn
= µ. (A.46)

Considerando uma hamiltoniana dada por:

ĤKS = − ~
2

2m
∇2 + VKS(r), (A.47)

que satisfaz a chamada equação de KS:

ĤKSψi(r) = εiψi(r), (A.48)

onde εi são os autovalores, ψi(r) os chamados orbitais de KS e ĤKS a hamiltoniana efetiva

de KS, o correspondente funcional energia de (A.47) é

EKS[ñ] = Ts[ñ] +

∫
ñ(r)VKS(r)dr. (A.49)

O primeiro termo da (A.46) pode ser obtido a partir da aplicação do prinćıpio

variacional (A.44) em (A.49), observando-se que a energia do estado fundamental de

(A.49) é verificada quando ñ(r) = n(r):
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δTs[n]

δn
+ VKS(r) = µKS, (A.50)

onde µKS é o potencial qúımico do sistema não-interagente, na qual deve coincidir com o

potencial qúımico µ do sistema interagente, já que nenhuma transferência de carga deve

ocorrer se os dois sistemas forem colocados em contato. Assim, a comparação de (A.46)

e (A.50) leva ao potencial efetivo de KS:

VKS(r) =

∫
n(r′)
|r− r′|dr

′ + Vext(r) + Vxc[n], (A.51)

onde

Vxc[n)] =
δExc[n]

δ[n]
. (A.52)

A equação (A.48) deve ser resolvida autoconsistentemente: começando com uma

densidade eletrônica n(r), calcula-se o potencial VKS(r) através de (A.51); uma nova

densidade n(r) é encontrada a partir de (A.47)-(A.48) e (A.43). Quando a densidade n(r)

de sáıda for igual a de entrada, dentro de algum critério, a solução encontrada é dita ser

autoconsistente e o ciclo é interrompido.

Desde que a solução autoconsistente de (A.48) está convergida para a densidade

do estado fundamental n0, a energia total do sistema no estado fundamental pode ser

calculada de (A.41), ou mais convenientemente de:

E0 =
N∑

i=1

εi − 1

2

∫∫
n0(r)n0(r

′)
|r− r′| drdr′ + Exc[n0]−

∫
n0(r)Vxc(r)dr + ENN , (A.53)

onde foi inclúıdo novamente o termo associado à energia de interação núcleo-núcleo ENN .

Assim, foi apresentado um método prático para resolver o problema eletrônico no

estado fundamental, onde o mapeamento de um problema de muitos corpos é realizado

dentro de um problema autoconsistente de um corpo. Para um dado potencial externo, é

posśıvel encontrar então a densidade eletrônica, a energia e qualquer outra propriedade do

sistema no estado fundamental, como por exemplo, a geometria de equiĺıbrio, freqüências

vibracionais e modos normais, constantes elásticas, constantes dielétricas, etc. O único

infortúnio remanescente é encontrar aproximações práticas para o funcional de troca-

correlação, que é o objeto da próxima seção.
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A.4.4 Aproximações para o funcional de troca-correlação Exc

Alguns aspectos da interação elétron-elétron discutidos anteriormente incluem a estratégia

de separar a energia eletrostática clássica (ou termo de Hartree) das contribuições de

caráter quântico:

Vee = UH + Ex + Ec, (A.54)

onde o termo de troca-correlação Exc foi decomposto em uma soma envolvendo o termo

de troca Ex, que é devido ao prinćıpio de exclusão de Pauli, e o termo de correlação

Ec, devido aos efeitos de correlação. Este procedimento é bastante útil, já que divide a

desconhecida energia de interação elétron-elétron em pedaços com decrescente ordem de

importância do ponto de vista energético. Assim, o termo de Hartree, que é conhecido

exatamente, é de longe a maior contribuição na composição de Vee, seguido pelo também

conhecido termo de troca, que pode ser calculado exatamente a partir de orbitais de

part́ıculas independentes, em prinćıpio. Por razões de ordem prática (computacional),

entretanto, o termo Ex é normalmente calculado apenas aproximadamente. O termo de

correlação, apesar de contribuir com a menor parcela, representa a maior dificuldade no

cálculo de Vee, onde é normalmente incorporada toda a ignorância sobre o problema de

muitos corpos. De fato, o termo de correlação pode ser qualificado como um importante

objeto de pesquisa atual, cujos avanços têm produzido melhorias significativas ao longo

das últimas décadas.

A aproximação da densidade local (LDA - Local Density Approximation), ou mais

genericamente a aproximação LSDA (Local Spin Density Approximation), que leva em

conta o grau de liberdade de spin, foi por um longo tempo a aproximação mais amplamente

utilizada para os termos de troca e correlação. Embora sua filosofia já estivesse presente na

teoria de Thomas-Fermi-Dirac [118,119,121], ela foi proposta por Kohn e Sham em 1965

[93], levando em conta que muitos sistemas, como sólidos metálicos, podem ser tratados

como um gás homogêneo de elétrons§, onde os efeitos de troca e correlação possuem

caráter mais localizado. Supondo então que a densidade eletrônica varie suavemente,

§Neste mesmo artigo, Kohn e Sham discutem qualitativamente a validade desta aproximação para

algumas classes de sistemas eletrônicos, levando em conta a densidade eletrônica em determinadas regiões

de átomos e moléculas.
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a idéia é considerar um gás de elétrons não homogêneo como localmente homogêneo,

assumindo que a energia de troca-correlação deste gás num dado ponto r é a mesma de

um gás homogêneo naquela densidade, na qual é conhecida com grande acurácia. Assim,

a energia Exc pode ser calculada como uma média da energia de troca-correlação por

part́ıcula de um gás homogêneo de elétrons:

ELDA
xc [n] =

∫
n(r)εh

xc[n(r)]dr =

∫
n(r)

(
εh
x[n] + εh

c [n]
)
dr. (A.55)

A energia de troca exata εLDA
x [n] por part́ıcula é dada pela expressão de Dirac:

εLDA
x [n] = −3

4

(
3

π

)1/3

n1/3 = −0.458

rs

u.a., (A.56)

onde rs = (3/4πn)1/3 é a distância média entre elétrons expressa em unidades atômicas.

Uma forma anaĺıtica do funcional de correlação não é conhecida, exceto para casos

limites de densidade. Dentre as várias expressões propostas para este funcional, uma das

mais amplamente utilizadas é devido à parametrização de Perdew-Zunger (PZ) [122]:

εPZ
c [n] =





0.0311 ln(rs)− 0.048 + 0.0020rs ln(rs)− 0.0116rs, rs ≤ 1,

γ/(1 + β1
√

rs + β2rs), rs > 1,

(A.57)

cujas formas funcionais foram obtidas considerando um gás homogêneo de elétrons em

condições limites de alta [123] e baixa [124] densidades. Alguns dos coeficientes numéricos

de (A.57) foram determinados a partir de cálculos de Monte Carlo Quântico, realizados

por Ceperley e Alder [125].

A aproximação LDA (ou LSDA) possui grande popularidade por descrever muito

bem propriedades de vários sistemas de interesse, especialmente aqueles em que a densi-

dade é quase que totalmente uniforme, como em sólidos metálicos, ou também aqueles cuja

densidade é um pouco menos homogênea, como em algumas moléculas, semicondutores e

cristais iônicos. No entanto, há um conjunto de aspectos que não são bem reproduzidos

na aproximação LDA, entre eles: i) densidade eletrônica de átomos na região de caroço,

especialmente pelo efeitos de auto-interação que não são cancelados; ii) decaimento do

potencial de troca-correlação para sistemas finitos, tais como moléculas ou clusters, que

decai exponencialmente ao invés de exibir um comportamento de longo alcance atrativo
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do tipo 1/r na região de vácuo, o que compromete a descrição do limite de dissociação e

energias de ionização; iii) ligações inter-moleculares dominadas por não homegeneidades

da densidade, como em ligações de hidrogênio; iv) ligações do tipo Van der Waals, onde

efeitos de correlação são inerentementes não locais, as quais não são levados em conta

pela LDA (LSDA).

O próximo ńıvel de aproximação é a chamada aproximação generalizada do gradi-

ente (GGA - Generalized Gradient Approximation), cujo propósito é levar em conta a

não-homogeneidade da densidade eletrônica contida numa grande classe de sistemas. O

caminho natural é fazer uma expansão do funcional de troca e correlação numa série de

potências do gradiente da densidade, da mesma maneira que foi proposta nos trabalhos

originais de Hohenberg-Kohn [120] e Kohn-Sham [93]. A propósito, o termo “aproximação

generalizada” é devido a grande variedade de formas que tem sido proposta para o fun-

cional, tanto do ponto de vista da expansão propriamente dita em termos das derivadas de

ordem superior da densidade eletrônica, como da verificação de um conjunto de condições

formais requeridas para o chamado buraco de troca-correlação, tais como a condição de

normalização (regra da soma), a negatividade da densidade de troca, ou o cancelamento

da auto-interação [117]. Entretanto, uma expansão indiscriminada pode violar a regra

da soma ou outras importantes condições [126], podendo levar a resultados piores que os

encontrados na aproximação LDA. Assim, o funcional energia de troca-correlação GGA

pode ser expresso numa forma truncada da expansão:

EGGA
xc [n] =

∫
f
(
n(r), |∇n(r)|,∇2n(r)

)
dr, (A.58)

onde f(n, |∇n|,∇2n) é a representação genérica da forma do funcional, que depende

apenas do gradiente e do laplaciano da densidade, além dela própria. Entre os mais

conhecidos e utilizados, destacam-se funcionais de segunda ordem na expansão devido a

Becke (B88) [127], Perdew-Wang (PW91) [128] e Perdew-Burke-Enzerhof (PBE) [94], e de

terceira ordem devido a Lee-Yang-Parr (LYP) [129]. O funcional GGA-PBE é considerado

muito satisfatório do ponto de vista teórico, já que ele verifica muitas das condições formais

para o potencial de troca-correlação, além de não conter qualquer parâmetro ajustado.

De modo geral, a aproximação GGA possui a seguinte performance quando com-

parada com a LDA: i) melhora as energias de ionização e atomização; ii) melhora os tama-

nhos e ângulos de ligação; iii) melhora a energética, geometria e propriedades dinâmicas
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da água, gelo e clusters; iv) piora um pouco a descrição de semicondutores, exceto ener-

gias de ligação; v) piora constantes de rede para metais nobres (Ag, Au e Pt), que são

superestimadas pela GGA, enquanto que LDA reproduz valores muito mais próximos do

experimental (neste caso, os bons resultados LDA são atribúıdos a cancelamentos fortu-

itos de erros). Além disso, não é clara a melhora na descrição de metais de transição

4d-5d do GGA com relação ao LDA.

Para resumir, a performance algumas vezes não tão satisfatória dos funcionais GGA

é atribúıda ao fato de que eles continuam não compensando eficientemente os efeitos da

auto-interação presentes no termo de Hartree, além de não levar em conta efeitos de não

localidade no termo de troca.

A.4.5 A interação elétron-núcleo - Pseudopotenciais

Na formulação de Kohn-Sham da DFT, o problema a ser resolvido é a equação:

[
− ~

2

2m
∇2 +

∫
n(r′)
|r− r′|dr

′ + Vext(r) + Vxc[n]

]
ψi(r) = εiψi(r), (A.59)

onde a densidade eletrônica n é dada por (A.43), ou de uma maneira mais geral:

n(r) =
N∑

i=1

fi|ψi(r)|2, (A.60)

sendo N o número de elétrons e fi os números de ocupação correspondentes aos auto-

estados de part́ıculas independentes. No caso de sistemas sem polarização de spin ou

moléculas com camadas fechadas, fi = 2 para os N/2 auto-estados de mais baixa energia,

e fi = 0 para os demais.

O potencial Vext(r) representa a interação elétron-núcleo e é expressa da seguinte

maneira:

Vext(r) = Ven(r) = −
P∑

I=1

ZIe
2

|r−RI | . (A.61)

Neste ponto, a solução da equação (A.59) remete à questão de como tratar a in-

teração elétron-núcleo. Do ponto de vista de custo computacional, uma maneira eficiente

é utilizar os chamados pseudopotenciais, cuja formulação teórica é baseada na distinção
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entre duas classes de elétrons: aqueles que participam efetivamente das ligações qúımicas,

chamados de elétrons de valência e aqueles que estão mais fortemente ligados aos núcleos,

ou elétrons de caroço. Desde que estes últimos não participam efetivamente das ligações

qúımicas, é posśıvel eliminar seus respectivos graus de liberdade através de uma redefinição

conveniente do problema, onde os núcleos dos átomos são trocados por núcleos efetivos,

que passam a representar os núcleos propriamente ditos mais os elétrons de caroço. Desta

forma, o potencial (A.61) deve ser substitúıdo por outro, cujos efeitos devem levar em

conta a correta interação destes novos núcleos com os elétrons de valência.

Considerando a existência de um raio de corte delimitando a região de caroço e de

valência, e que uma boa descrição da função de onda dentro da região de caroço é muitas

vezes desnecessária, nenhuma perda crucial de informação seria verificada se a função

de onda na região do caroço fosse trocada por uma pseudofunção de onda mais suave

e sem nós, que é intrinsecamente mais fácil de ser representada. Em outras palavras, a

idéia por trás da utilização de pseudopotenciais é eliminar os estados de caroço, subs-

tituindo sua ação por um potencial efetivo. A evidente vantagem deste método é que

o número de elétrons tratados explicitamente é reduzido significativamente¶, com con-

seqüente diminuição do número de orbitais e do tamanho da base requeridos.

Com relação à construção dos pseudopotenciais, há uma enorme liberdade de es-

colha de como fazê-lo. Pseudopotenciais emṕıricos, que envolvem sempre um conjunto

de parâmetros ajustáveis a partir de resultados experimentais, foram bastante populares

no passado [130, 131], apesar dos problemas de transferibilidade, propriedade esta dese-

jada para que o pseudopotencial possa ser usado em ambientes diferentes daquele que

foi utilizado para a sua construção. Outra classe são os chamados pseudopotenciais ab

initio, constrúıdos a partir da solução da equação de Schrödinger ou de Dirac para o caso

atômico. O primeiro pseudopotencial deste tipo foi proposto por Philips e Kleinman [132]

e Antoncik [133] (PKA), em 1959. Inspirados no método de Ondas Planas Ortogonali-

zadas (OPW - Orthogonalized Plane Waves), proposto por Herring em 1940 [134], a idéia

era construir o pseudopotencial a partir de equações de autovalores formuladas em termos

de pseudofunções de onda de valência suaves e não-ortonormais. Entretanto, este método

poderia levar a uma distribuição de carga incorreta na região de valência, comprometendo

a descrição das ligações qúımicas. Os pseudopotenciais de norma conservada surgem então

¶A abordagem onde todos os elétrons são levados em conta são chamados de métodos all-electron.
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para contornar este problema, cuja imposição da conservação de norma é a chave para fazê-

los acurados e com boa transferibilidade. Hamann, Schlüter e Chiang [135] propuseram

um conjunto de condições para a construção destes pseudopotenciais: i) os autovalores

obtidos das pseudofunções de onda devem coincidir com os autovalores obtidos de cálculos

all-electron para uma dada configuração eletrônica do átomo; ii) na região de valência, as

pseudofunções de onda devem coincidir com as funções de onda all-electron; iii) a norma

das pseudofunções de onda deve coincidir com a norma das funções de onda all-electron

na região do caroço; iv) a derivada logaŕıtmica das pseudofunções e das funções de onda

all-electron devem concordar para raio r ≥ rc, onde rc é o raio de corte que delimita as

regiões de caroço e valência. Nesta última categoria, destacam-se os pseudopotenciais de

Troullier-Martins [95], cuja proposta de construção faz as pseudofunções bastante suaves,

além de manter uma boa acurácia.

Correção relativ́ıstica e correção de caroço

No caso de átomos pesados, os elétrons de caroço das camadas mais profundas possuem

tal energia que devem ser tratados relativisticamente. Desde que correções relativ́ısticas

são importantes somente na região do caroço, eles podem ser incorporados diretamente

no pseudopotencial.

A correção de caroço (core-correction) é uma correção no potencial de troca-correlação

quando há uma sobreposição significativa entre as densidades de valência e caroço.

A.4.6 Base localizada e ondas planas

A resolução prática da estrutura eletrônica, dentro da DFT por exemplo, requer a escolha

de uma representação matemática dos orbitais de Kohn-Sham. Dentre várias possibili-

dades, estes orbitais podem ser expandidos em termos de um conjunto de ondas planas

ou de uma base localizada do tipo orbitais atômicos.

Algumas desvantagens da expansão em ondas planas podem ser enumeradas: i)

para sistemas de baixa dimensionalidade, como moléculas, fios ou superf́ıcies, um esforço

computacional considerável é usado para representar uma região de vácuo que preenche

a supercélula, a qual não é particularmente relevante. Isto não ocorre para o caso de base
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localizada. ii) sistemas onde as funções de onda variam rapidamente, como nas regiões

mais próximas do núcleo, requerem muitas ondas planas para uma correta descrição,

diferentemente do caso de base localizada onde elas normalmente são concebidas para

reproduzir funções de onda de átomos.



Apêndice B

Dinâmica Molecular

B.1 Introdução

Dinâmica Molecular (DM) é um método amplamente utilizado em f́ısica teórica computa-

cional, especialmente em simulações de sistemas atômico-moleculares. É a realização de

uma antiga idéia na ciência: o comportamento de um sistema pode ser obtido se são conhe-

cidas, para todas as partes constituintes, as condições iniciais e as forças de interação. O

objetivo deste método é mostrar em detalhes o comportamento microscópico de sistemas

de muitos corpos (sólidos, ĺıquidos, ou gases), através da determinação do movimento in-

dividual de átomos ou moléculas. A DM descreve, portanto, como as posições, velocidades

e orientações mudam com o tempo, podendo ser utilizada tanto para sistemas atômicos

como moleculares∗.

O método de DM permite abordar tanto sistemas isolados como não isolados, no

sentido de ocorrer ou não troca de quantidades termodinâmicas entre o sistema e o meio

externo. Na chamada DM de não-equiĺıbrio, o fluxo pode ser providenciado pela atuação

de reservatórios térmicos (variação de energia), pistões (variação de volume via contração

e expansão), cuja motivação pode ser o controle de uma dada variável, como temperatura

∗A explanação dos graus de liberdade internos (vibrações) e os movimentos de rotação que fazem

parte dos sistemas moleculares não serão tratados neste texto.
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e/ou pressão, ou então a imposição de gradientes para aumentar a eficiência dos cálculos

de propriedades de transporte.

Do ponto de vista de aplicação, a DM pode ser utilizada para sistemas em que os

movimentos dos núcleos atômicos obedecem às leis da mecânica clássica, ou seja, nos

quais são bem descritos pelas equações de Newton. Sistemas constitúıdos de átomos ou

moléculas leves (He, H2, D2) podem apresentar movimentos translacionais, rotacionais

ou vibracionais numa dada freqüência ν, tal que hν > kBT . Neste caso, um tratamento

clássico da dinâmica dos núcleos pode negligenciar efeitos quânticos relevantes no com-

portamento do sistema.

B.2 Equações de movimento

A DM para sistemas em equiĺıbrio é tipicamente realizada para um sistema isolado, com

número de átomos N constante, num volume V fixo. Neste caso, a energia total E é

conservada, onde E é a soma das energias cinética e potencial. Então, as variáveis N, V

e E determinam o estado termodinâmico do sistema (ensemble microcanônico). Nestas

condições, as posições rN = {r1, ..., rN} e os momentos pN = {p1, ...,pN}, os quais

representam um conjunto de vetores que localizam pontualmente os átomos e caracterizam

suas velocidades, são obtidos resolvendo-se as equações de movimento de Newton†:

Fi(t) = mir̈i(t), (B.1)

onde os pontos indicam derivadas totais com relação ao tempo e mi é a massa do átomo

i.

A conservação da energia total E é válida somente quando as forças que atuam

sobre os átomos são conservativas, ou seja, dependentes somente das posições. Neste

caso, pode-se definir uma função energia potencial U , cujo gradiente é o negativo da força

que atua sobre um dado átomo:

Fi(t) = −∂U(t, rN)

∂ri

, (B.2)

†Neste caṕıtulo, tanto as massas como as variáveis dinâmicas dos átomos (núcleos) são denotadas por

letras minúsculas, ao contrário do que foi utilizado no Apêndice A.
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onde Fi representa a força total no átomo i.

Partindo agora da função hamiltoniana H do sistema:

H(rN ,pN) =
N∑

i=1

p2
i

2mi

+ U(rN), (B.3)

as equações de movimento também podem ser obtidas através das equações de Hamilton:

ṗi = −∂H
∂ri

= −∂U
∂ri

= Fi. (B.4)

ṙi =
∂H
∂pi

=
pi

mi

. (B.5)

A integração das 3N equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, (B.1), ou

equivalentemente das 6N de primeira ordem, (B.4)-(B.5), requer o conhecimento da ener-

gia potencial U de uma particular configuração rN do sistema a cada instante de tempo

t.

O cálculo de U pode ser realizado através da chamada Mecânica Molecular, onde é

definida uma função potencial que descreve as interações atômicas. Esta função é mode-

lada de acordo com caracteŕısticas do sistema, contemplando aspectos como distâncias

de ligação, ângulos, interações eletrostáticas e assim por diante. Normalmente é parame-

trizada a partir de cálculos mais sofisticados ou de resultados experimentais, levando em

conta pequenos desvios da conformação de equiĺıbrio, de maneira que é comum aparecerem

termos harmônicos. Entretanto, a exclusão expĺıcita dos elétrons nos cálculos pode levar a

uma pobre descrição de vários processos f́ısicos, como por exemplo, reações que envolvem

formação e/ou quebra de ligações qúımicas.

A energia potencial U pode ainda ser determinada de maneira muito mais acurada,

ou seja, através de métodos onde são explicitamente levados em conta os graus de liber-

dade associados aos elétrons. Estes potenciais são chamados de potenciais de primeiros

prinćıpios e são utilizados para o cálculo das forças que atuam nos átomos, permitindo a

determinação da evolução dinâmica do sistema. Neste trabalho, todas as simulações de

dinâmica molecular foram realizadas através de cálculos de primeiros prinćıpios via Teoria

do Funcional da Densidade, cuja formulação é discutida no Apêndice A.
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Antes da proposição de algoritmos para a resolução das equações de movimento, as

próximas seções são dedicadas à visitação de alguns tópicos importantes na formulação

do método de DM. Discussões mais completas e aprofundadas podem ser encontradas nas

Refs. [100,101,136,137].

B.3 Espaço de fases

O estado de um sistema clássico pode ser completamente descrito pela especificação das

posições e momentos de todas as part́ıculas. Pode-se estender o conceito de trajetória

incluindo agora não somente as posições mas também os momentos lineares dos átomos.

Assim, para um sistema isolado contendo N átomos que interagem através de um poten-

cial, as trajetórias dos átomos podem ser representadas por vetores posição dependentes

do tempo ri(t), bem como pelos vetores momento pi(t), que mudam em resposta às in-

terações. O hiperespaço 6N -dimensional desta representação é chamado de espaço de

fases. O espaço de fases é então composto de duas partes: uma 3N -dimensional refe-

rente ao espaço das configurações, cujas coordenadas são as componentes dos vetores

posição e outra 3N -dimensional representando o espaço de momentos, com coordenadas

das componentes dos vetores momento linear. Para um dado instante, as posições e os

momentos de todos os N átomos do sistema são representados por um único ponto deste

espaço, chamado de ponto de fase. Como as posições e momentos mudam com o tempo,

o movimento do ponto de fase no espaço de fases caracteriza uma trajetória, chamada

de trajetória no espaço de fases. Portanto, o objetivo de uma simulação de dinâmica

molecular é obter a trajetória no espaço de fases de um dado sistema através da resolução

numérica da equação de Newton (B.1), ou equivalentemente das equações de Hamilton

(B.4) e (B.5).

B.4 Ensemble microcanônico

Mecânica Estat́ıstica é baseada no conceito de ensemble de Gibbs. Um ensemble é o con-

junto de todos os estados permitidos de um sistema, junto com um peso estat́ıstico associa-

do a cada estado. Ensembles estat́ısticos são caracterizados pela fixação de variáveis ter-
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modinâmicas, tais como energia (E), temperatura (T ), pressão (P ), volume (V ), número

de part́ıculas (N) ou potencial qúımico (µ). Um ensemble fundamental é o chamado

Ensemble Microcanôncico ou NV E, onde são mantidos fixos o número de part́ıculas, o

volume e a energia total do sistema. Outros exemplos de ensembles incluem o Canônico

(NV T ), o Isotérmico-isobárico (NPT ) e o Grande-Canônico (µV T ). As propriedades

macroscópicas são obtidas de médias sobre um número suficientemente grande de sistemas

idênticos num dado ensemble, cada qual numa configuração diferente. Estas médias sobre

os posśıveis estados do sistema são chamadas de “médias no ensemble”. Entretanto, isto

não é o que normalmente se pensa sobre o comportamento médio de um sistema. Em

muitos experimentos, uma medida é realizada durante certo intervalo de tempo e o valor

da grandeza associada é dado pela média de uma série dessas medidas. Do ponto de

vista das simulações de Dinâmica Molecular, o comportamento médio de um sistema de

muitos corpos pode ser estudado através da sua evolução temporal, onde a quantidade

de interesse é obtida através de médias sobre peŕıodos de tempo suficientemente longos.

A aparente incompatibilidade entre a Mecânica Estat́ıstica e a Dinâmica Molecular é re-

solvida através da chamada Hipótese Ergódica, onde se assume que a média temporal é

equivalente à média no ensemble, dado que, num tempo infinito, o sistema visitará todos

os estados permitidos:

Hipótese Ergódica: Média Ensemble ≡ Média Temporal

Muitos sistemas são não-ergódicos, o que implica em certa cautela na utilização da

hipótese ergódica. Exemplos deste tipo de comportamento podem ser encontrados em

alguns sistemas amorfos (vidros) e sistemas em fases meta-estáveis.

Considerando um sistema contendo N átomos ocupando um volume V (com N e V

fixos) e sujeito às equações de movimento de Hamilton (B.4)-(B.5), a hamiltoniana será

constante e igual à energia total E do sistema. A trajetória dinâmica, isto é, as posições

e momentos de todos os átomos no tempo irá gerar um conjunto de estados clássicos

com N , V e E constantes, correspondendo ao ensemble microcanônico. A condição de

conservação de energia, H(rN ,pN) = E impõe restrição (“constraint”) à acessibilidade

dos estados microscópicos do sistema, definindo uma hipersuperf́ıcie no espaço de fases de

energia constante, na qual a trajetória do ponto de fase ficará confinada. Então, sob a luz

da hipótese ergótica, médias sobre uma trajetória de um sistema obedecendo às equações
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de movimento de Hamilton são equivalentes às médias sobre o ensemble microcanônico.

A conexão fundamental entre o ensemble microcanônico e a termodinâmica é feita

via entropia S:

S = kB ln Ω, (B.6)

onde kB é a constante de Boltzmann e Ω o número de microestados de um sistema de N

part́ıculas em um volume V , com energia total E.

Funções de correlação temporal podem ser determinadas no ensemble microcanônico

e são importantes por suas relações com coeficientes de transporte e espectroscopia.

B.5 Determinação de propriedades

Como dito anteriormente, a DM providencia uma descrição das trajetórias no espaço de

fases, fornecendo um conjunto de dados com o qual muitas propriedades macroscópicas

podem ser determinadas. Em particular, alguma grandeza mensurável A pode ser inter-

pretada em termos de alguma função A(rN ,pN), que depende da posição do ponto de

fase no espaço de fases {rN ,pN}. No entanto, uma medida de A, que será chamada de

Am, não é obtida de um experimento para um dado instante de tempo, mas sim para um

intervalo de tempo finito. Sendo assim, o processo de medição envolve um conjunto de

pontos do espaço de fases. A medida Am é, então, uma média da função A(rN ,pN) num

dado intervalo de tempo t:

Am =
1

t

∫ t0+t

t0

A
(
rN(τ),pN(τ)

)
dτ. (B.7)

Para sistemas em equiĺıbrio termodinâmico (ver Seção B.13), esta média deve ser

independente das condições iniciais. Mais ainda, é assumido que esse valor se aproxima

de 〈A〉, na qual é obtido de uma média sobre tempo infinito. Então:

〈A〉 = Am, (B.8)

onde

〈A〉 = lim
t→∞

1

t

∫ t0+t

t0

A
(
rN(τ),pN(τ)

)
dτ. (B.9)
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Uma situação em que a igualdade (B.8) é trivialmente verificada é quando A(rN ,pN)

é uma constante de movimento. Por outro lado, pelo fato do ponto de fase viajar ao longo

de uma hipersuperf́ıcie de energia E constante, as mudanças nas posições e velocidades

implicam em flutuações de A no tempo. Exemplo disso são as energias potencial e cinética

total do sistema:

E = EK(pN) + U(rN) = const. (B.10)

A escala de tempo das flutuações verificadas em EK e U é a mesma dos movimentos

atômicos e moleculares. Na condição de equiĺıbrio termodinâmico, essas flutuações são

estáveis ao redor de um valor médio.

Antes de se passar para a determinação de propriedades de interesse como a tem-

peratura, algumas questões devem ser abordadas. Como a relação (B.8) necessita de

um tempo infinito para ser estritamente verificada, é importante que o tempo total de

simulação seja estipulado de acordo com o tempo necessário para que Am convirja para

〈A〉. Na prática, toma-se algo como 10 vezes o tempo de relaxação da propriedade de

interesse, levando-se em conta que diferentes propriedades possuem diferentes tempos de

relaxação. Outra questão importante é a representatividade da região do espaço de fases

que foi amostrada. A trajetória obtida pode estar confinada numa região que pertence

a um estado meta-estável, ou seja, a um mı́nimo local de energia. Uma trajetória meta-

estável pode suprimir flutuações da quantidade A(t), fazendo com que a equação (B.8)

não seja mais necessariamente satisfeita. Como não é posśıvel saber a priori se os estados

meta-estáveis existem para um dado sistema, e, mais ainda, se a trajetória obtida é

ou não meta-estável, dois aspectos podem ser utilizados para checar esta condição: i)

sensibilidade às condições iniciais ; ii) sensibilidade à aplicação de pequenas perturbações.

Assim, pode-se testar a meta-estabilidade através da repetição sistemática de simulações

com diferentes condições iniciais e/ou através do incremento de energia total do sistema,

estimulando-o a suplantar alguma barreira de potencial, por exemplo, através da excursão

de temperatura.
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B.5.1 Temperatura

A temperatura e a pressão podem ser calculadas usando o Teorema do Virial , a partir

do qual é obtido a “Equipartição Generalizada” [138]:

〈
pk

∂H
∂pk

〉
= kBT, (B.11)

〈
qk

∂H
∂qk

〉
= kBT. (B.12)

onde H é a hamiltoniana, kB a constante de Boltzmann, qk e pk, respectivamente a

coordenada e o momento generalizados. Estas equações são provenientes da equação mais

geral
〈A∂H/∂qk

〉
= kBT

〈
∂A/∂qk

〉
, na qual pode ser facilmente derivada do ensemble

canônico. Elas são válidas (para O(N−1)) em qualquer ensemble. Considerando os 3N

termos da forma p2/m para um sistema atômico, a equação (B.11) fica:

〈 N∑
i=1

|pi|2
mi

〉
= 2〈EK〉 = 3NkBT. (B.13)

A equação (B.13) é o prinćıpio da equipartição de energia conhecido: uma energia

média de kBT/2 por grau de liberdade. É interessante então definir uma temperatura

instantânea Tinst (ou temperatura cinética) do sistema:

Tinst =
2EK

3NkB

, (B.14)

cuja média é igual a T .

No contexto da dinâmica molecular, a equação (B.14) deve ser ligeiramente modi-

ficada. A conservação do momento linear implica na diminuição do número de graus de

liberdade. Assim, a quantidade N deve ser substitúıda por (N − 1) para satisfazer a nova

condição de v́ınculos do sistema. A Tinst deve ser calculada, então, através da equação:

Tinst =
2EK

3(N − 1)kB

=
1

3(N − 1)kB

N∑
i=1

|pi|2
mi

. (B.15)

Mais detalhes sobre este aspecto são abordados na Seção B.10.
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B.6 Flutuações

As flutuações ou desvios quadrático médio (RMS - Root Mean Square) da quantidade

dinâmica A, σ2
A, é normalmente definida como:

σ2
A = 〈 δA2 〉ens = 〈A2 〉ens − 〈A〉2ens, (B.16)

onde

δA = A− 〈A〉ens. (B.17)

É importante salientar que as flutuações em diferentes ensembles não são as mesmas.

Por exemplo, no ensemble micronanônico (NVE), as flutuações da energia potencial U e

cinética EK , para N átomos, são dadas por:

〈 δU2 〉NV E = 〈 δEK
2 〉NV E =

3

2
Nk2

BT 2

(
1− 3NkB

2CV

)
, (B.18)

onde CV é a capacidade térmica a volume constante. Considerando a (B.13), o desvio-

padrão relativo de EK é:

(
σEK

〈EK〉
)

NV E

=

√
2

3N

(
1− 3NkB

2CV

)
. (B.19)

B.7 Transformação entre ensembles

Desde que ensembles são construções essencialmente artificiais, é importante ter em vista

que eles produzem propriedades médias consistentes com suas respectivas particulari-

dades. No limite termodinâmico, ou seja, para um sistema de tamanho infinito, é espe-

rado que estes valores sejam comuns a todos os ensembles. Desde que os sistemas tratados

contém um número finito de part́ıculas, é interessante conhecer uma maneira de transfor-

mar resultados de um ensemble para outro. Em seguida, são dadas as expressões para tal

transformação. Desenvolvimentos mais detalhados podem ser encontrados na Ref. [101].

Seja a transformação de um ensemble, no qual uma variável termodinâmica extensiva

F está fixada, para outro no qual a variável conjugada intensiva f é constante, onde
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pares conjugados t́ıpicos são (β,E), (βP, V ),(−βµ, N) com β = 1/kBT . A média 〈A〉F
calculada no ensemble F -constante é relacionada com a média 〈A〉f calculada no ensemble

f -constante por:

〈A〉F = 〈A〉f +
1

2

∂

∂f

(
∂f

∂F

)
∂

∂f
〈A〉f . (B.20)

No caso geral da covariância de duas variáveis A e B, o resultado é:

〈δAδB〉F = 〈δAδB〉f +

(
∂f

∂F

)(
∂

∂f
〈A〉f

)(
∂

∂f
〈B〉f

)
. (B.21)

B.8 Distribuições fundamentais

Seja um sistema composto de N átomos ocupando um volume V numa temperatura

absoluta T (ensemble canônico). Os átomos possuem uma energia cinética translacional

EK e exercem forças um sobre os outros de acordo com uma função energia potencial U .

Então, a energia total deste sistema é:

E(rN ,pN) = EK(pN) + U(rN). (B.22)

Na condição de equiĺıbrio, haverá uma distribuição das posições e momentos dos

átomos consistente com os valores de N , V e T :

N(r,p)drdp = número médio de átomos com vetores posição

entre r e r + dr e momento entre p e p + dp.

A integral da distribuição de momentos entre p e p + dp sobre todas as posśıveis

posições resulta:

N(p)dp = número médio de átomos com momento

entre p e p + dp independente de suas posições.
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Por outro lado, a integral da distribuição de posições entre r e r+ dr sobre todos os

posśıveis momentos resulta:

N(r)dr = número médio de átomos com posições

entre r e r + dr independente de seus momentos.

A integral da distribuição N(r,p) sobre todos os posśıveis valores de posições e

momentos fornece o número total de átomos do sistema:

∫
N(r,p)drdp = N. (B.23)

B.8.1 Distribuição de velocidades e energia cinética

A energia total E normalmente é separável conforme a equação (B.22), isto é, em uma

soma da energia cinética independente das posições e a energia potencial independente

dos momentos atômicos. Então, a distribuição de equiĺıbrio de velocidades obedece à

distribuição de Maxwell-Boltzmann (MB):

N(p) =

∫
N(r,p)dr =

N

C
exp

(
− p2

2mkBT

)
, (B.24)

onde C é a constante que satisfaz a normalização (B.23). A distribuição de MB é um resul-

tado fundamental da teoria cinética de gases dilúıdos e, mais genericamente, da mecânica

estat́ıstica do ensemble canônico (NVT). Apesar disso, a distribuição de velocidades será

sempre maxwelliana em qualquer situação de equiĺıbrio, já que, no limite termodinâmico‡,

as propriedades em diferentes ensembles são equivalentes.

Usando v = p/m, a fração de átomos que possui velocidade entre v e v + dv é:

f(v)dv =
N(v)dv

N
=

1

C
exp

(
− mv2

2kBT

)
dv. (B.25)

As componentes cartesianas da velocidade são mutuamente independentes e obede-

‡O limite termodinâmico implica que N e V são grandes o suficiente, mas com a razão N/V fixa.
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cem à relação v2 = v2
x + v2

y + v2
z . Assim:

f(vx)dvx =
N(vx)dvx

N
=

1

Cx

exp
(
− mv2

x

2kBT

)
dvx. (B.26)

De acordo com a equação (B.23), a fração f(vx)dvx deve ser igual a unidade quando

integrada em todo o espaço das velocidades vx:

Cx =

∫ +∞

−∞
exp

(
− mv2

x

2kBT

)
dvx. (B.27)

A integral (B.27) pode ser calculada analiticamente. Portanto, a distribuição de

velocidades de Maxwell-Boltzmann para a componente i é dada por:

f(vi)dvi =

√
m

2πkBT
exp

(
− mv2

i

2kBT

)
dvi. (B.28)

A equação (B.28) é uma gaussiana com desvio-padrão σ = (kBT/m)1/2 sobre o

valor médio 〈vi〉 = 0. Qualquer componente da velocidade possui o mesmo desvio-padrão

e mesmo valor quadrático médio:

〈v2
x〉 = 〈v2

y〉 = 〈v2
z〉 = σ2 =

kBT

m
. (B.29)

Conforme mostra a Figura B.1, a distribuição torna-se mais uniforme com o aumento

da temperatura.

Então, cada componente da energia cinética média contribui igualmente para a

temperatura. Esta é a equipartição da energia cinética, já apresentada na Seção B.5.

Uma distribuição gaussiana, como a (B.28), normalmente resulta de um grande número de

eventos independentes. As velocidades dos átomos, para um dado instante, são o resultado

de um grande número de interações com outros átomos (ou equivalentemente para um

sistema de part́ıculas menos interagentes, de um grande número de colisões prévias).

Esses eventos não são independentes e a distribuição de velocidades instantânea não é

necessariamente gaussiana. Assim, espera-se que a forma gaussiana para as velocidades

somente seja verificada para seus valores médios sobre um tempo finito.

Entretanto, o maior interesse talvez esteja na distribuição do módulo da velocidade

e não das suas componentes individuais:
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Fig. B.1: Efeito da temperatura na distribuição de uma componente das velocidades molecu-

lares, de acordo com a distribuição de Maxwell-Boltzmann (B.28).

f(v)dv = 4π
( m

2πkBT

)3/2

v2 exp
(
− mv2

2kBT

)
dv. (B.30)

Outra distribuição interessante é a distribuição de energia cinética das moléculas,

que é a mesma para qualquer sistema (independe a massa). Ela pode ser obtida a partir

da equação (B.30), conforme segue:

f(EK)dEK = f(v)
dv

dEK

dEK =
2√
π

( 1

kBT

)3/2√
EK exp

(
− EK

kBT

)
dEK . (B.31)

A Figura B.2 mostra distribuições para algumas temperaturas.

Os valores médios e mais prováveis de v e EK podem ser calculados para as dis-

tribuições de MB:

B.9 Condições periódicas de contorno

Dinâmica Molecular é utilizada para sistemas contendo tipicamente 10 ≤ N ≤ 10000.

Para sistemas pequenos, uma parte considerável dos átomos pode estar tão próxima das
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Fig. B.2: Distribuição da energia cinética das moléculas, de acordo com a distribuição de

Maxwell-Boltzmann (B.31).

Distribuição Valor médio Valor mais provável

f(v)
(

2kBT
m

)1/2 (
8kBT
πm

)1/2

f(EK) 3
2
kBT 1

2
kBT

Tab. B.1: Valores médios e mais prováveis das distribuições de Maxwell-Boltzmann do módulo

da velocidade e da energia cinética das part́ıculas de um sistema.

paredes do volume§ que efeitos de superf́ıcie podem estar dominando o comportamento do

sistema. Tomando-se como exemplo um sistema com 1000 átomos arranjados em um cubo

de 10X10X10, ao menos 488 deles estarão interagindo com as faces do cubo. Os átomos

próximos à superf́ıcie experimentarão forças muito diferentes dos “átomos de volume”.

Os efeitos de superf́ıcie, se forem indesejáveis, podem ser removidos através da

utilização de Condições Periódicas de Contorno (CPC), que é implementada através da

replicação da célula primária no espaço (células imagens), formando um rede infinita. As

células imagens possuem exatamente a mesma forma e tamanho da célula original, e cada

uma delas possui o mesmo número de átomos, na qual são imagens dos átomos originais.

Então, uma célula primária é imaginada ser periodicamente replicada em todas as direções

§Recipiente que contém todos os átomos que, no contexto de simulação, é dado normalmente na forma

de um cubo ou de um paraleleṕıpedo, chamado genericamente de célula, célula primária ou caixa.
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para formar uma amostra macroscópica da substância de interesse. Esta periodicidade

naturalmente é extendida para as posições e momentos dos átomos imagem. Assim,

quando um átomo se move na célula original, cada uma de suas imagens se move nas

células vizinhas exatamente da mesma forma. O movimento de um átomo para fora da

célula central (original) implica em uma imagem correspondente entrando através da face

oposta, mantendo assim o número de átomos constante.

B.10 Prinćıpios de conservação

Segundo demonstrado por Noether [139], as leis de conservação de sistemas dinâmicos são

conseqüência de simetrias inerentes. Assim, a identificação dessas simetrias torna posśıvel,

em prinćıpio, deduzir as correspondentes leis de conservação [140]. Para sistemas isolados,

tanto massa como energia não podem ser trocadas com o meio externo, e as quantidades

conservadas são massa, energia, momento linear e momento angular. Entretanto, quando

sistemas isolados são simulados via dinâmica molecular, o uso de CPC pode quebrar

simetrias e impedir que essas quantidades sejam conservadas. A seguir são discutidos

os efeitos das CPC nos prinćıpios de conservação (maiores detalhes são encontrados na

Ref. [136]).

Massa: Como mencionado na Seção B.9, as CPC não alteram o número de átomos do

sistema na célula primitiva, e portanto há conservação de massa.

Energia Total: A invariância de um sistema sobre translações no tempo levam, via

Teorema de Noether [139], à conservação de energia total. Quando as CPC são aplicadas,

a conservação de energia total não é afetada, de acordo com os argumentos lançados a

seguir. Considere um átomo i que se move para fora da célula primária. É posśıvel

mostrar que as energias total do sistema antes, Ea, e depois do movimento, Ed, devem

ser iguais, levando em conta que a imagem de i possui a mesma velocidade e coordenadas

do átomo i. Em outras palavras, cada imagem de i possui a mesma energia cinética e

potencial do átomo i, implicando na igualdade:

Ea = Ed.
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Momento Linear: A invariância de um sistema sobre translações no espaço leva à

conservação do momento linear. Como não há forças externas agindo em um sistema

isolado, eles são invariantes sobre translações espaciais e, portanto:

P =
N∑

i=1

pi(t) =
N∑

i=1

pi(0) = const.

Este prinćıpio de conservação pode ser extendido para sistemas periódicos, já que

todas as imagens do átomo i possuem o mesmo momento do próprio átomo i. Então, o

momento linear total P pode ser calculado através dos N átomos da célula primária.

A conservação do momento linear para sistemas isolados coloca um delicado proble-

ma para a mecânica estat́ıstica. Quando há conservação de momento linear, a trajetória

no espaço de fases fica confinada não mais em uma hipersuperf́ıcie de energia constante,

mas numa de dimensão menor que é comum a todas as quantidades conservadas. Assim, a

hipersuperf́ıcie de energia constante não pode ser completamente visitada. A conservação

do momento linear é ignorada em muitos desenvolvimentos da mecânica estat́ıstica. Uma

discussão cuidadosa deste ponto é dada por Fowler e Guggunheim [141], que apontam

para o fato de que o confinamento de um sistema feito por um recipiente, tal como

no mundo real, leva à violação da conservação do momento linear, devido às interações

átomos-paredes.

Entretanto, em dinâmica molecular usual, as paredes do recipiente são substitúıdas

por CPC e o momento linear é conservado. Formalmente, então, a simulação de um

sistema isolado com CPC não é, estritamente falando, uma realização do ensemble mi-

crocanônico da mecânica Estat́ıstica, sendo muitas vezes denotado por ensemble NV EP.

Os v́ınculos adicionais impostos pela conservação do momento linear confinam o ponto de

fase na intersecção da superf́ıcie de E e P constantes. Assim, a conservação de P implica

na diminuição do número de graus de liberdade do sistema, que deve ser levada em conta

no cálculo de propriedades que dependam explicitamente deste parâmetro. Por exemplo,

a equação (B.13), na qual relaciona a energia cinética média com a temperatura média

T , torna-se:

3

2
kBT =

〈EK〉
N − 1

, (B.32)

onde 〈EK〉 é a média da energia cinética translacional. A perda de três graus de liber-
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dade por átomo, decorrentes da conservação individual de Px, Py e Pz, implica que a

temperatura é um fator de N/(N − 1) maior que o valor dado pela equação (B.14).

De modo geral, para um sistema com N átomos sujeito a v́ınculos internos, o número

de graus de liberdade será (3N − Nc), onde Nc é o número total de v́ınculos internos

independentes definido no modelo molecular. Exemplos de v́ınculos são a fixação de

distâncias ou ângulos de ligação. Portanto, a forma mais geral para a equação (B.15) é

dada por:

Tinst =
2EK

(3N −Nc)kB

=
1

(3N −Nc)kB

N∑
i=1

|pi|2
mi

. (B.33)

Momento Angular: A invariância sobre rotações levam à conservação do momento

angular. Desde que nenhum torque externo seja aplicado ao sistema, espera-se que:

L =
N∑
i

ri × pi = const.

Entretanto, para os N átomos da célula primária, as CPC não levam para a con-

servação do momento angular. Considere um átomo i que se move para fora da célula

primária durante o intervalo de tempo entre t e t + δt. É posśıvel mostrar que, levando

em conta que o átomo i da célula primária foi trocado por uma imagem, o momento

angular no instante t + δt sofrerá mudança. Contudo, para um tempo suficientemente

longo, o número de átomos que é trocado por sua imagem será aproximadamente igual

em todas as direções e então as componentes do momento angular flutuam sobre um valor

essencialmente constante.

B.11 Inicialização

A resolução das equações de Newton requer a utilização das condições iniciais. Em si-

mulações que envolvem geometrias não definidas a priori, uma escolha adequada das po-

sições e velocidades iniciais dos átomos é importante para diminuir o esforço no peŕıodo

de termalização, tornando a convergência para o estado termodinâmico desejado mais

rápida. É importante salientar que as condições iniciais x(0) e p(0) determinam um valor
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constante para a energia total de um sistema isolado, restringindo a região do espaço de

fases que fica acesśıvel. A seguir são fornecidos posśıveis rotas para a escolha das condições

iniciais.

B.11.1 Posições

Quando posśıvel, as posições iniciais podem ser tomadas de uma simulação prévia. No caso

de ĺıquidos ou gases, pode-se distribui-las aleatoriamente, tomando-se o devido cuidado

com sobreposição de átomos. Uma outra alternativa bastante usual é posicionar os átomos

numa estrutura regular de rede, preferencialmente usando o mesmo tipo de estrutura em

que a susbstância se cristaliza. Neste caso, a rede deve ser fundida através do fornecimento

de energia térmica. Em sistemas sólidos, os átomos podem ser inicialmente posicionados

próximos ao mı́nimo de energia global.

B.11.2 Velocidades

As velocidades iniciais também podem ser tomadas de uma simulação prévia, quando

posśıvel. É comum a escolha de velocidades randômicas, cujas magnitudes devem estar

de acordo com a temperatura alvo. Esta escolha deve satisfazer ainda:

P =
N∑

i=1

mivi = 0, (B.34)

onde P é o momento linear total. As velocidades randômicas podem ser geradas de acordo

com uma distribuição gaussiana (ver Apêndice G da Ref. [101]). Uma alternativa mais

simples é distribúı-las randomicamente num intervalo uniforme (−vmax, +vmax). Espera-

se que a distribuição de MB seja rapidamente obtida num peŕıodo de tempo t́ıpico de 100

passos, como conseqüência das interações (colisões) atômicas.

B.12 Termalização ou equilibração térmica

Uma etapa importante em DM é a termalização, ou equilibração térmica, cujos objetivos

são: i) garantir que os resultados obtidos na simulação sejam independentes das condições
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iniciais, ou seja, que não são afetados pela maneira como a simulação foi iniciada; ii) obter

o equiĺıbrio termodinâmico na temperatura desejada. Este processo envolve a condução

do sistema de um estado arbitrário para o estado termodinâmico desejado. A idéia é

estabelecer um fluxo de energia do sistema para o meio externo (ou vice-versa), por

exemplo, através do escalonamento das velocidades dos átomos:

vd
i = αva

i , (B.35)

onde va
i e vd

i são, respectivamente, as velocidades antes e depois do escalonamento. A

temperatura instantânea e a temperatura alvo, que estão associadas respectivamente às

velocidades antes e depois, podem ser escritas, considerando a equação (B.35), como:

Talvo =
1

3(N − 1)kB

N∑
i=1

mi(αvi)
2, (B.36)

Tinst =
1

3(N − 1)kB

N∑
i=1

miv
2
i . (B.37)

Dividindo-se a equação (B.36) pela (B.37), o resultado é dado por:

α2 =
Talvo

Tinst

.

Portanto, as velocidades podem ser escaladas pela equação:

vd = va

√
Talvo

Tinst

. (B.38)

A direção do fluxo (entrada ou sáıda) de energia é estabelecida pelo fator α, ou

seja, o sistema recebe energia se (α > 1) ou fornece se (α < 1). A duração do peŕıodo

de termalização é variável, e depende de quão longe o sistema se encontra do estado de

equiĺıbrio desejado para uma dada condição inicial.

B.13 Equiĺıbrio termodinâmico

Para um sistema isolado, uma condição necessária e suficiente para identificar equiĺıbrio

termodinâmico seria a constatação da maximização da entropia. No entanto, esta pro-
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priedade não pode ser diretamente determinada, já que não é definida por qualquer tipo

de média temporal sobre uma trajetória no espaço de fases.

O equiĺıbrio termodinâmico de um sistema isolado envolve basicamente três tipos

de equiĺıbrio: térmico, mecânico e qúımico. Neste contexto, equiĺıbrio significa a ausência

de qualquer força que promova a transferência de calor de uma parte do sistema para

outra (ausência de gradientes de temperatura), ou a deformação do tamanho ou forma do

sistema, ou ainda reações qúımicas, transição de fase, ou transferência de massa (gradiente

de potencial qúımico).

Em seguida são fornecidas algumas condições necessárias, mas não suficientes, para

que um sistema isolado esteja em equiĺıbrio.

1. O número total de atómos N e a energia total E devem ser constantes, independentes

do tempo.

2. As componentes cartesianas das velocidades devem descrever uma distribuição de

Maxwell-Boltzmann (equação (B.28)).

3. Propriedades termodinâmicas, tais como temperatura, energias cinética e potencial,

pressão, devem flutuar em torno de um valor estável. Estes valores médios devem ser

independentes de como o estado de equiĺıbrio foi obtido. Assim, estas médias devem

ser reprodut́ıveis, ou seja, diferentes condições iniciais devem levar essencialmente

aos mesmos valores.

4. Propriedades médias devem ser estáveis para pequenas perturbações. Se o estado

do sistema é perturbado, por exemplo através do fornecimento instantâneo de uma

pequena quantidade de calor, as propriedades termodinâmicas devem recuperar seus

valores de equiĺıbrio.

Estes testes não precisam ser aplicados em todas as ocasiões, mas apenas em simu-

lações pilotos antes da etapa efetiva de produção de dados. Entretanto, é recomendável

cautela quando houver alguma mudança significativa no sistema ou no modelo do potencial

de interação.
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B.14 Integração numérica

Uma metodologia largamente utilizada para a resolução de uma equação diferencial or-

dinária (EDO) é chamada de Método das Diferenças Finitas (MDF). Neste método, di-

ferenciais dos tipos dx e dt são substitúıdas por diferenças finitas δx e δt, ou seja, as

equações diferenciais são trocadas por equações de diferenças finitas, que são resolvidas

passo a passo. Algumas variações destes método são originárias de expansões de Taylor

truncadas, sendo o Método de Euler a mais simples, onde a soma é truncada no termo de

primeira ordem.

r(t + δt) = r(t) + v(t)δt,

v(t + δt) = v(t) + a(t)δt.

Normalmente, o MDF incorre em dois tipos de erros, ou seja, de truncamento e

intŕınsecos. Os erros de truncamento referem-se à acurácia na qual o MDF se aproxima

da exata solução da equação diferencial. A equação diferencial pode ser escrita na forma

de uma expansão de Taylor:

r(t + δt) = r(t) +
dr(t)

dt
δt +

1

2

d2r(t)

dt2
δt2 +

1

3!

d3r(t)

dt3
δt3 + ... . (B.39)

O erro de truncamento é medido pelo primeiro termo não nulo da série que foi

omitido. Um método no qual o erro de truncamento varia com (δt)n+1 é dito um método

de ordem n. O Método de Euler é portanto de primeira ordem.

Os erros intŕınsecos (ou de arredondamentos) são erros numéricos associados à im-

plementação do MDF. São afetados pelo número de algarismos significativos mantido em

cada etapa dos cálculos e por qualquer aproximação usada no cálculo de ráızes, exponen-

ciais e assim por diante.

Embora estas duas fontes de erros possam ser controladas de acordo com as neces-

sidades, outro importante aspecto diz respeito a estabilidade do algoritmo, ou seja, da

maneira com que os erros são propagados ao longo da simulação. Se um algoritmo am-

plifica erros para uma quantidade pequena de passos, então ele é dito instável, podendo

levar à interrupção do cálculo devido à saturação numérica. Muitos algoritmos usados em
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dinâmica molecular são condicionalmente estáveis, isto é, são estáveis para valores de δt

suficientemente pequenos.

Em geral, a estabilidade depende tanto da natureza do algoritmo quanto da equação

diferencial a ser integrada. Para EDO’s lineares, a verificação de estabilidade pode ser

feita analiticamente. Desde que as EDO’s envolvidas em dinâmica molecular são não

lineares, esta análise não pode ser efetuada. Posśıveis sáıdas seriam a realização de uma

análise aproximada através da linearização das EDO’s, ou a utilização do método de

Lyapunov [142]. Ambas as estratégias são custosas quando aplicadas para as equações de

movimento. Assim, é usual a realização de uma série de testes utilizando diferentes δt´s,

identificando o maior valor para o qual algum critério pertinente seja satisfeito, como por

exemplo, a conservação de energia total.

B.14.1 Algoritmos para Dinâmica Molecular

Algumas qualidades são desejadas em um algoritmo de integração das equações de movi-

mento. De modo geral, ele deve:

1. Ser rápido e utilizar pouca memória.

2. Permitir a utilização de longo passo de tempo de integração (δt).

3. Satisfazer as leis de conservação para energia e momento.

4. Ser reverśıvel temporalmente.

5. Ser simples na forma e de fácil implementação.

Dentro do amplo espectro de variações do MDF, o método de Runge-Kutta (RK)

[143] está entre os mais utilizados. Os chamados algoritmos de RK diferem uns dos

outros pela forma com que a derivada ẋ é estimada. Esta estimativa é obtida através

de uma média ponderada das derivadas ao longo de um intervalo δt. Para algoritmos

de RK de baixa ordem, o número de cálculos de derivadas durante um passo é igual à

ordem do método. Por exemplo, o popular algoritmo de RK de quarta-ordem faz quatro

estimativas da derivada para cada incremento de δt. O método de RK geralmente possui

boa estabilidade. Por outro lado, apresentam baixa eficiência para sistemas com grande

número de átomos, já que calculam quatro vezes a força para cada átomo por passo,
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contra apenas uma vez em outros algoritmos, o que o torna aproximadamente quatro

vezes mais lento.

O método de RK sugere que a ordem de um método pode freqüentemente ser in-

crementada usando-se posições e velocidades de alguns instantes de tempo anterior ao

instante corrente. A partir desta idéia, foram implementados algoritmos que combinavam

boa estabilidade com alta simplicidade, como no caso do algoritmo de terceira ordem de

Störmer [144]. Também conhecido como algoritmo de Verlet [99], esta implementação é

possivelmente a mais utilizada em dinâmica molecular. Ela surge da combinação de duas

expansões de Taylor, uma para a posição no tempo t− δt e outra para t + δt:

r(t + δt) = r(t) + δtv(t) + (1/2)δt2a(t) + ... (B.40)

e

r(t− δt) = r(t)− δtv(t) + (1/2)δt2a(t)− ... , (B.41)

fornecendo a equação de movimento

r(t + δt) = 2r(t)− r(t− δt) + δt2a(t). (B.42)

Note que todos os termos de ordem ı́mpar foram eliminados. Uma conseqüência

disso é que as velocidades não são necessárias para determinar as trajetórias. Entretanto,

elas são usadas para o cálculo da energia cinética (total) e podem ser obtidas através da

equação:

v(t) =
r(t + δt)− r(t− δt)

2δt
. (B.43)

Um algoritmo de Verlet equivalente, onde as posições, velocidades e acelerações são

armazenadas para o mesmo tempo t, e no qual os erros intŕınsecos são minimizados, foi

proposto por Swope et al. [145]. Este algoritmo, conhecido como “Velocity Verlet”, tem

a forma:

r(t + δt) = r(t) + δtv(t) +
1

2
δt2a(t), (B.44)
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v(t + δt) = v(t) +
1

2
δt[a(t) + a(t + δt)]. (B.45)

Inicialmente, as novas posições para t+δt são calculadas através da equação (B.44).

As acelerações são então calculadas para t + δt e as velocidades neste instante são deter-

minadas por (B.45). De posse de r, v e a no instante (t + δt), o processo é repetido para

o próximo passo¶.

Dentre as qualidades desejadas de algoritmos para DM, talvez a mais importante

diz respeito à estabilidade do ponto de vista da conservação de energia total, que pode ser

distinguida entre dois tipos, ou seja, de tempo curto e de tempo longo. Algoritmos sofisti-

cados de alta-ordem geralmente possuem ótimo desempenho de tempo curto (durante

poucos passos de tempo), mas freqüentemente apresentam baixa performance em tempos

longos. Em contraste, algoritmos do tipo Verlet apresentam moderada performance de

tempo curto e bom desempenho para tempos longos.

Para finalizar, não se espera que um algoritmo faça a predição acurada da trajetória

no espaço de fases. Essencialmente em todos os sistemas estudados em DM, a sensibi-

lidade às condições iniciais sempre leva duas trajetórias inicialmente muito próximas a

divergirem exponencialmente uma com relação a outra no decorrer no tempo. Esta é

uma caracteŕıstica inerente do sistema. Dado então que os erros numéricos introduzidos

pelo algoritmo de integração levam à pequenas diferenças iniciais, e que estes erros são

amplificados rapidamente ao longo do tempo, as trajetórias obtidas numericamente sem-

pre divergem das trajetórias “verdadeiras”. No entanto, o objetivo de uma simulação de

DM não é descrever precisamente o que acontecerá com um sistema que foi preparado

numa dada condição inicial, mas sim fazer predições estat́ısticas, ou seja, descrever o com-

portamento médio do sistema de acordo com algum conhecimento prévio dele, como por

¶Provavelmente por uma questão de praticidade, a versão que foi utilizada do programa SIESTA

emprega um algoritmo “Velocity Verlet” ligeiramente modificado. Ao invés da velocidade ser determinada

no tempo (t + δt), conforme a (B.45), ela é calculada no tempo (t), através da equação:

v(t) = v(t− δt) +
1
2
δt[a(t− δt) + a(t)].

A desvantagem da equação acima é que haverá um defasagem entre as posições e velocidades em um

eventual reińıcio da simulação, onde as primeiras estarão no tempo (t + δt), enquanto as últimas estarão

em (t).
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exemplo, a energia total. Sob este ponto de vista, uma simulação de DM difere funda-

mentalmente de um método numérico usado para predizer, por exemplo, a trajetória de

satélites no espaço, já que neste caso o conhecimento da verdadeira trajetória é essencial.

Portanto, predições estat́ısticas são suficientes em simulações de DM, o que não justifica

o uso de algoritmos que forneçam trajetórias sem qualquer relação, em algum senso, com

as trajetórias verdadeiras. Em sistemas de muitos corpos, há evidências que sugerem a

existência das chamadas órbitas “sombras” [146], que são trajetórias verdadeiras que se

mantém bastante próximas às trajetórias obtidas numericamente para um tempo que é

longo se comparado com o tempo em que a instabilidade de Lyapunov leva para se es-

tabelecer (para peŕıodos de tempo suficientemente pequenos, uma pequena diferença nas

condições iniciais aumenta de forma linear com o tempo). Portanto, acredita-se que o con-

junto de pontos de fase obtido na simulação é representativo e portanto o comportamento

médio do sistema esteja bem descrito por ele.
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Apêndice C

Otimização de parâmetros

C.1 Parâmetros do SIESTA

Em cálculos de alta demanda computacional, como por exemplo em simulações de Dinâmi-

ca Molecular Ab Initio, é de fundamental importância o estabelecimento de critérios que

contemplem bons resultados do ponto de vista de confiabilidade. Entretanto, o preço que

se paga pelo incremento indiscriminado no refinamento dos cálculos é o aumento do custo

computacional, que pode tornar proibitiva a realização deste tipo de simulação dentro do

tempo de que se dispõe. O custo computacional e a acurácia de cálculos de estrutura

eletrônica, como implementado no programa SIESTA, podem ser bastante senśıveis à

escolha do valor de certos parâmetros. Assim, a relação custo-computacional/acurácia

deve ser cuidadosamente ajustada, através da otimização de parâmetros.

O procedimento de otimização foi realizado com cadeias de átomos de ouro sem

impureza (sistema ONF) ou com uma impureza de hidrogênio (sistema ONFH) ou de

carbono (sistema ONFC), sempre com condições periódicas de contorno, formando fios

infinitos. Embora contendo número reduzido de átomos (4 de ouro mais um de H ou

C), estes modelos guardam similaridade com os que foram utilizados de fato nos cálculos,

com a vantagem da redução significativa da demanda computacional. Nestes testes, a

dinâmica molecular foi realizada sem v́ınculos, ou seja, onde nenhum átomo é mantido fixo.
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Para os cálculos de energia total, utilizou-se sempre o mesmo conjunto de aproximações

apresentado na Seção 2.1. Os parâmetros otimizados foram:

• MeshCutoff: Separação entre pontos na malha do espaço real utilizada para a

representação da densidade de carga. Default: 50 Ry

• DM.tolerance: Tolerância da Matriz Densidade (DM - Density Matrix). Esta-

belece o critério de parada do ciclo autoconsistente (SCF - Self Consistent Field).

Quando a máxima diferença entre a sáıda e a entrada para cada elemento da DM

num ciclo SCF for menor que DM.tolerance, a auto-consistência foi obtida. Default:

10−4

• DM.MixingWeight: é a proporção α da sáıda da DM usada na entrada da DM

do próximo ciclo SCF: ρn+1
in = αρn

out + (1− α)ρn
in. Default: 0.25.

Assim, a expectativa é o aumento do custo computacional com o aumento do valor

do parâmetro MeshCutoff ou com a diminuição do parâmetro DM.tolerance. Quanto

ao parâmetro DM.MixingWeight, que está ligado à convergência do ciclo de SCF, não

há nenhuma expectativa a priori.

O critério para decidir sobre a escolha dos valores ótimos destes parâmetros, para

cada um dos sistemas, levou em conta o erro médio percentual do módulo das forças nos

átomos, 〈ε〉(%), definido na equação (C.1), que deveria ser menor que 10% para o menor

custo de processamento (tempo médio, em segundos, por passo de dinâmica).

〈ε〉(%) =
1

N.p

p∑
i=1

N∑
j=1

|~F ref
ij − ~F teste

ij |
|~F ref

ij |
.100, (C.1)

onde p é o número total de passos da simulação de dinâmica, N o número e átomos do

sistema, ~F ref
ij e ~F teste

ij , respectivamente, as forças de referência e as forças calculadas para

um dado valor do parâmetro que estava sendo examinado, para o átomo j no passo de

simulação i, mantidos todos os outros parâmetros iguais aos da referência.

Nestes testes, os valores de referência foram obtidos a partir de cálculos cujos

parâmetros seguramente forneciam valores convergidos das forças, ou seja, para Mesh-

Cutoff de 500 Ry, DM.tolerance de 10−4 e DM.MixingWight de 0.10.
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As Tabelas C.1, C.2 e C.3 mostram os valores de 〈ε〉(%) para os três sistemas. São

apresentados também o tempo médio por passo de simulação de dinâmica. Os valores

médios foram obtidos de 200 passos de MD∗, com passo de integração temporal de 1.0 fs.

O desvio médio do módulo da força, 〈∆F 〉, é definido como:

〈∆F 〉 =
1

N.p

p∑
i=1

N∑
j=1

|~F ref
ij − ~F teste

ij | (C.2)

Testes preliminares mostraram que os parâmetros DM.tolerance e DM.MixingWeight

não alteravam significativamente o tempo de simulação e o valor de 〈ε〉(%), para qualquer

sistema. Desta maneira, os resultados referentes a estes dois parâmetros para os sistemas

ONFH e ONFC não são mostrados nas tabelas.

Parâm. Valor do parâm. 〈t〉 (s) 〈∆F 〉 (10−3 eV/Å) 〈ε〉(%)

150 30 13.1 5.7

200 52 4.2 1.8

Meshcutoff (Ry) 250 88 4.3 2.1

300 101 4.6 2.3

350 128 4.2 1.8

400 126 2.8 1.2

3.10−4 167 0.9 0.4

DM-tolerance 5.10−4 171 0.9 0.4

7.10−4 171 1.2 0.5

10−3 176 1.9 0.7

DM-Mixing 0.20 173 0.3 0.1

Weight 0.30 180 0.3 0.1

Tab. C.1: Valores de 〈∆F 〉 e 〈ε〉(%) referentes ao sistema ONF. O tempo médio por passo de

simulação 〈t〉 para o cálculo das forças de referência foi de 168 s.

De acordo com a Tabela C.1, o valor do parâmetro Meshcutoff que satisfaz o critério

de otimização para o sistema ONF é de 150 Ry. Para os sistemas ONFH e ONFC,

os resultados sugerem valores de 200 ou 250 Ry para esse mesmo parâmetro. Assim,

combinando-se as informações contidas nas Tabelas C.1 à C.3, foram estabelecidos valores

padrão para os três sistemas, conforme Tabela C.4.

∗Todos os testes foram realizados em uma Workstation Compaq Alphaserver ES40 (667 MHz).



172 Otimização de parâmetros

Parâm. Valor do parâm. 〈t〉 (s) 〈∆F 〉 (10−3 eV/Å) 〈ε〉(%)

150 58 6.3 10

200 104 5.1 7.6

Meshcutoff (Ry) 250 179 4.3 6.7

300 190 3.0 5.2

350 255 2.3 3.3

400 263 3.5 5.0

Tab. C.2: Valores de 〈∆F 〉 e 〈ε〉(%) referentes ao sistema ONFH. O tempo médio por passo de

simulação 〈t〉 para o cálculo das forças de referência foi de 329 s.

Parâm. Valor do parâm. 〈t〉 (s) 〈∆F 〉 (10−3 eV/Å) 〈ε〉(%)

150 73 54 14

200 177 44 13

Meshcutoff (Ry) 250 216 31 8.5

300 195 31 8.5

350 322 40 10

400 456 47 13

Tab. C.3: Valores de 〈∆F 〉 e 〈ε〉(%) referentes ao sistema ONFC. O tempo médio por passo da

simulação 〈t〉 com os parâmetros de referência foi de 448 s.

Parâmetro Valor do parâmetro

Meschcutoff 250 Ry

DM-tolerance 10−4

DM-MixingWeight 0.10

Tab. C.4: Valores dos parâmetros otimizados válidos para os três sistemas.
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C.2 Passo de integração (δt)

O passo de integração δt também foi otimizado a partir do cálculo do erro médio percentual

do módulo das forças nos átomos, definido na equação (C.1). Da mesma forma, o critério

adotado levou conta que 〈ε〉(%) deveria ser menor que 10%. Nestes cálculos, as forças

eram sempre comparadas para o mesmo instante de tempo (para diferentes valores de δt,

um mesmo instante de tempo corresponde a diferentes passos de simulação).

Os valores das forças utilizados como referência, que obviamente forneciam valores

convergidos verificados em testes preliminares, foram obtidos de simulações com δt=1.0

fs para o sistema ONF e δt=0.25 fs para os sistemas ONFH e ONFC, mantidos todos

os demais parâmetros com os valores ótimos, conforme Tabela C.4.

As Figuras C.1, C.2 e C.3 mostram o comportamento do erro percentual instantâneo,

ε(%)(t), definido conforme equação (C.3), respectivamente para os sistemas ONF, ONFH

e ONFC.

ε(%)(t) =
1

N

N∑
j=1

|~F ref
j − ~F teste

j |
|~F ref

j |
.100 (C.3)

A Tabela C.5 mostra os valores de 〈ε〉(%) e de 〈∆F 〉 para os três sistemas, calculados

a partir de simulações com tempo total de 1.5 ps.

δt (fs) 〈∆F 〉 (10−3 eV/Å) 〈ε〉(%)

ONF

2.0 8.1 2.5

4.0 27 8.2

5.0 34 10

ONFH

0.5 3.4 3.7

1.0 30 33

2.0 65 64

ONFC

0.5 12 2.9

1.0 69 17

2.0 155 37

Tab. C.5: Valores de 〈∆F 〉 e 〈ε〉(%) referentes aos três sistemas.
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Fig. C.1: Evolução temporal do erro percentual do módulo das forças nos átomos para o sistema

ONF.
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Fig. C.2: Evolução temporal do erro percentual do módulo das forças nos átomos para o sistema

ONFH.

Assim, os valores de δt que satisfazem o critério de otimização para os três sistemas

são mostrados na Tabela C.6. Embora os resultados permitissem a escolha de um δt
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Fig. C.3: Evolução temporal do erro percentual do módulo das forças nos átomos para o sistema

ONFC.

de 4.0 fs para o sistema ONF, o valor foi estabelecido em 2.0 fs já que garantia maior

confiabilidade com relação à qualidade da integração das equações de movimento, além de

não comprometer a realização das simulações devido ao aumento do custo computacional,

conforme foi verificado em algumas simulações-teste.

Sistema δt (fs)

ONF 2.0

ONFH 0.5

ONFC 0.5

Tab. C.6: Valores de δt otimizados para os sistemas ONF, ONFH e ONFC.
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Apêndice D

Grandezas estruturais de nanofios

puros

D.1 Geometrias relaxadas

As geometrias t́ıpicas de nanofios de ouro com 3, 4, 5 e 6 átomos na cadeia que foram

otimizadas são mostradas abaixo. Os números indicam a indexação dos átomos da cadeia.

Fig. D.1: Geometrias de nanofios com 3, 4, 5 ou 6 átomos na cadeia.



178 Grandezas estruturais de nanofios puros

Tab. D.1: Distâncias interatômicas dij da cadeia de nanofios de ouro (em Å), cujas geometrias

foram relaxadas em função da elongação ei. São fornecidos os ângulos θik formados

por uma tripla de átomos ijk da cadeia (ver indexação dos átomos na Fig. D.1). A

grandeza Lz representa o tamanho da supercélula na direção longitudinal do fio.

Elong. e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13 e14

3 átomos

Lz 24.49 24.64 24.79 24.93 25.02 25.08 25.18 25.28 25.38 25.48 25.58 25.68 25.78 25.88

d12 2.75 2.77 2.80 2.81 2.83 2.87 2.89 2.92 2.96 2.99 3.04 3.09 3.14 *

d23 2.74 2.77 2.80 2.83 2.85 2.86 2.89 2.92 2.96 2.99 3.04 3.09 3.14 *

d13 5.47 5.52 5.59 5.64 5.68 5.72 5.78 5.83 5.92 5.97 6.07 6.17 6.27 *

θ13 172 173 174 174 175 175 175 176 176 177 177 177 177 *

4 átomos

Lz 27.28 27.35 27.50 27.58 27.75 27.85 27.94 28.09 28.19 28.29 28.39 28.49 28.59

d12 2.79 2.79 2.82 2.83 2.85 2.87 2.89 2.93 2.96 2.98 3.01 3.17 *

d23 2.77 2.79 2.81 2.83 2.86 2.88 2.89 2.93 2.96 2.96 2.93 2.81 *

d34 2.79 2.79 2.82 2.83 2.85 2.87 2.89 2.93 2.96 2.98 3.02 3.18 *

d13 5.48 5.50 5.56 5.64 5.71 5.75 5.78 5.85 5.92 5.94 5.95 5.98 *

d24 5.48 5.51 5.57 5.64 5.71 5.75 5.78 5.86 5.92 5.94 5.95 5.99 *

θ13 160 161 163 171 175 176 177 177 177 178 178 179 *

θ24 161 162 164 172 177 178 178 178 178 179 179 179 *

5 átomos

Lz 29.99 30.19 30.39 30.59 30.71 30.81 30.91 31.01 31.11 31.21 31.31 31.41 31.51

d12 2.75 2.78 2.81 2.85 2.86 2.88 2.90 2.92 2.95 2.97 3.01 3.06 *

d23 2.75 2.78 2.79 2.82 2.84 2.86 2.85 2.88 2.89 2.92 2.93 2.91 *

d34 2.75 2.78 2.79 2.82 2.84 2.86 2.85 2.88 2.89 2.92 2.93 2.90 *

d45 2.75 2.78 2.81 2.84 2.86 2.87 2.90 2.92 2.95 2.98 3.01 3.07 *

d13 5.49 5.54 5.60 5.66 5.70 5.73 5.75 5.79 5.84 5.89 5.93 5.97 *

d24 5.49 5.54 5.58 5.64 5.68 5.71 5.70 5.75 5.77 5.84 5.86 5.81 *

d35 5.48 5.54 5.60 5.66 5.69 5.73 5.75 5.80 5.84 5.90 5.94 5.97 *

θ13 173 174 175 176 177 177 177 178 178 178 178 178 *

θ24 172 174 174 177 178 179 180 179 179 180 179 179 *

θ35 171 173 174 176 177 177 178 178 178 178 178 178 *

6 átomos

Lz 32.90 32.97 33.20 33.43 33.56 33.68 33.88 34.08 34.28 34.38

d12 2.78 2.77 2.80 2.83 2.84 2.87 2.90 2.93 2.99 *

d23 2.75 2.76 2.79 2.82 2.84 2.85 2.88 2.90 2.87 *

d34 2.76 2.77 2.80 2.84 2.86 2.88 2.92 2.97 3.05 *

d45 2.76 2.76 2.79 2.81 2.84 2.85 2.89 2.91 2.87 *

d56 2.78 2.77 2.80 2.83 2.85 2.86 2.90 2.93 2.99 *

d13 5.49 5.52 5.58 5.64 5.68 5.71 5.78 5.83 5.85 *

d24 5.46 5.52 5.58 5.66 5.70 5.72 5.80 5.87 5.92 *

d35 5.46 5.52 5.58 5.65 5.70 5.73 5.80 5.88 5.92 *

d46 5.51 5.53 5.59 5.64 5.68 5.72 5.79 5.83 5.85 *

θ13 167 173 174 176 176 177 177 177 179 *

θ24 164 173 174 177 177 178 178 179 179 *

θ35 164 172 173 176 176 177 177 178 179 *

θ46 169 176 177 179 179 179 179 179 179 *



Apêndice E

Outros resultados das simulações de

dinâmica molecular

E.1 Conservação da energia total

Em simulações de dinâmica molecular realizadas no ensemble microcanônico, a energia

total do sistema deve ser conservada. Na verdade, são esperadas pequenas flutuações

em torno do valor médio, desde que não seja observada nenhuma tendência de aumento

ou diminuição da energia total para tempos longos, o que implicaria em aquecimento ou

resfriamento progressivo do sistema.

A conservação da energia é ilustrada nas Figuras E.1-E.4, onde são apresentadas,

além da energia total, as energias cinética e potencial ao longo do tempo obtidas da

dinâmica molecular de nanofios puros e com impurezas de hidrogênio e de carbono a

temperatura de 300 K, além de outra simulação envolvendo o nanofio puro simulado em

baixa temperatura (50 K). Estes casos pretendem fornecer uma amostragem representativa

do conjunto de simulações que foram realizadas e que envolveram diferentes sistemas e

temperaturas.
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Fig. E.1: Energias cinética (EK), potencial (U) e total (E) por átomo ao longo do tempo obtidas

da dinâmica molecular de um nanofio puro com 5 átomos na cadeia a temperatura alvo

de 50 K. A fase de termalização (1.0 ps) é mostrada no gráfico.
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Fig. E.2: Energias cinética (EK), potencial (U) e total (E) por átomo ao longo do tempo obtidas

da dinâmica molecular de um nanofio puro com 5 átomos na cadeia a temperatura alvo

de 300 K. A fase de termalização (1.0 ps) é mostrada no gráfico.
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Fig. E.3: Energias cinética (EK), potencial (U) e total (E) por átomo ao longo do tempo obtidas

da dinâmica molecular de um nanofio com impureza de hidrogênio a temperatura alvo

de 300 K. A fase de termalização (0.25 ps) é mostrada no gráfico.
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Fig. E.4: Energias cinética (EK), potencial (U) e total (E) por átomo ao longo do tempo obtidas

da dinâmica molecular de um nanofio com impureza de carbono a temperatura alvo

de 300 K. A fase de termalização (0.25 ps) é mostrada no gráfico.
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Em geral, a conservação da energia está associada à correta solução das equações de

movimento, onde o algoritmo e o passo de integração escolhidos devem garantir flutuações

máximas da ordem de 1 parte em 104 [101]. A Tabela E.1 mostra as flutuações relativas

da energia total referentes às simulações mostradas nas Figuras E.1-E.4, onde obviamente

foram exclúıdas dos cálculos as respectivas fases de termalização. Em todos os casos,

os resultados mostram que a propriedade da conservação de energia total foi plenamente

observada, considerando o critério mencionado acima.

Tab. E.1: Flutuações relativas da energia total de simulações envolvendo nanofios puros (NF) e

com impureza de hidrogênio (NFH) ou de carbono (NFC), onde σE e 〈E〉 representam,

respectivamente, o desvio-padrão e o valor médio da energia total do sistema. Os

valores entre parênteses referem-se às temperaturas alvo de equilibração dos sistemas.

Sistema (σE/〈E〉) (10−7)

NF (50 K) 2.1

NF (300 K) 5.4

NFH (300 K) 5.1

NFC (300 K) 3.7

E.2 Distribuição da energia cinética dos átomos do

sistema

A Figura E.5 mostra as distribuições da energia cinética dos átomos para duas simulações

de dinâmica molecular nas temperaturas alvo de 50 e 300 K. Os conjuntos de dados

referem-se a simulações ao longo de 10 ps (ou 5000 passos) de um nanofio puro com 5

átomos na cadeia.

As curvas apresentadas são as distribuições de Maxwell-Boltzmann dadas pela ex-

pressão (B.31), onde T é a temperatura média obtida das simulações. Assim, as dis-

tribuições obtidas da dinâmica estão completamente de acordo com as distribuições de

Maxwell-Boltzmann, mostrando, entre outras coisas, que o sistema está em equiĺıbrio

termodinâmico.
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Fig. E.5: Distribuição da energia cinética dos átomos para uma geometria com uma dada

elongação nas temperaturas de (a) 50 K e (b) 300 K.

E.3 Distribuições das distâncias das triplas Au-Au-

Au de nanofios puros com 5 átomos na cadeia

A Tabela E.2 mostra os valores médios e as flutuações (desvios-padrão) dos tamanhos

das três triplas Au-Au-Au da cadeia para diferentes temperaturas alvo e elongação ei do

sistema. A indexação dos átomos da cadeia é mostrada na Figura E.6. As respectivas

distribuições são apresentadas nas Figuras E.7-E.13.

Fig. E.6: Geometria de um nanofio com 5 átomos na cadeia, onde os ı́ndices numéricos repre-

sentam os átomos de ouro da cadeia.
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Tab. E.2: Distâncias interatômicas médias e os respectivos desvios-padrão (entre parênteses), em

Å, para cada uma das triplas Au-Au-Au de nanofios puros com 5 átomos na cadeia

em função da temperatura alvo e da elongação ei, obtidas da dinâmica molecular. O

asterisco indica que a configuração evoluiu para a ruptura. Cada uma das elongações

ei representa um tamanho crescente do sistema na direção longitudinal do fio, cujos

detalhes das geometrias são encontrados na Tabela D.1 do Apêndice D.

Elong. e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10

10 K

〈d(Au1 − Au3)〉 5.46(4) 5.53(2) 5.60(2) 5.66(2) 5.70(2) 5.73(2) 5.76(2) 5.79(3) 5.83(3) *

〈d(Au2 − Au4)〉 5.47(2) 5.53(2) 5.58(1) 5.64(2) 5.67(1) 5.70(2) 5.73(2) 5.75(1) 5.77(4) *

〈d(Au3 − Au5)〉 5.46(4) 5.54(2) 5.60(2) 5.66(2) 5.69(2) 5.73(2) 5.76(2) 5.79(3) 5.83(3) *

50 K

〈d(Au1 − Au3)〉 5.45(6) 5.52(6) 5.59(5) 5.66(4) 5.70(4) 5.73(3) 5.76(6) *

〈d(Au2 − Au4)〉 5.46(6) 5.52(5) 5.58(4) 5.63(5) 5.67(5) 5.70(5) 5.71(5) *

〈d(Au3 − Au5)〉 5.46(6) 5.55(4) 5.60(5) 5.66(5) 5.69(4) 5.72(4) 5.76(7) *

100 K

〈d(Au1 − Au3)〉 5.49(7) 5.51(8) 5.61(7) 5.66(7) 5.72(10) 5.72(9) 5.77(10) *

〈d(Au2 − Au4)〉 5.45(8) 5.53(6) 5.58(9) 5.63(7) 5.69(12) 5.70(9) 5.76(11) *

〈d(Au3 − Au5)〉 5.45(9) 5.55(7) 5.58(7) 5.66(7) 5.70(10) 5.71(8) 5.77(9) *

150 K

〈d(Au1 − Au3)〉 5.46(8) 5.52(9) 5.60(10) 5.65(10) 5.69(9) *

〈d(Au2 − Au4)〉 5.46(9) 5.50(8) 5.57(9) 5.61(11) 5.64(8) *

〈d(Au3 − Au5)〉 5.47(9) 5.53(9) 5.59(11) 5.66(10) 5.67(8) *

200 K

〈d(Au1 − Au3)〉 5.48(10) 5.51(10) 5.58(10) 5.66(12) 5.66(13) *

〈d(Au2 − Au4)〉 5.49(11) 5.49(10) 5.55(10) 5.60(9) 5.67(16) *

〈d(Au3 − Au5)〉 5.48(10) 5.54(9) 5.58(12) 5.62(10) 5.70(15) *

250 K

〈d(Au1 − Au3)〉 5.44(11) 5.52(13) 5.56(13) 5.64(14) *

〈d(Au2 − Au4)〉 5.44(11) 5.50(13) 5.54(13) 5.57(14) *

〈d(Au3 − Au5)〉 5.44(12) 5.51(14) 5.58(16) 5.62(13) *

300 K

〈d(Au1 − Au3)〉 5.47(13) 5.49(14) 5.57(16) 5.61(14) *

〈d(Au2 − Au4)〉 5.45(13) 5.51(11) 5.56(14) 5.56(18) *

〈d(Au3 − Au5)〉 5.45(13) 5.51(12) 5.58(16) 5.60(16) *

350 K

〈d(Au1 − Au3)〉 5.44(13) 5.50(14) 5.59(13) *

〈d(Au2 − Au4)〉 5.44(13) 5.50(14) 5.56(17) *

〈d(Au3 − Au5)〉 5.45(14) 5.52(13) 5.57(16) *

400 K

〈d(Au1 − Au3)〉 5.45(10) 5.49(17) *

〈d(Au2 − Au4)〉 5.42(13) 5.49(12) *

〈d(Au3 − Au5)〉 5.44(16) 5.52(14) *

500 K

〈d(Au1 − Au3)〉 5.47(16) *

〈d(Au2 − Au4)〉 5.40(17) *

〈d(Au3 − Au5)〉 5.40(16) *
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Fig. E.7: Distribuições das distâncias das triplas (a) Au1-Au2-Au3, (b) Au2-Au3-Au4 e (c) Au3-

Au4-Au5 em função da temperatura. As distâncias referem-se a nanofios puros com

elongação e1. As curvas sólidas são gaussianas ajustadas de acordo com o valor médio

e o desvio-padrão das respectivas distribuições.
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Fig. E.8: Distribuições das distâncias das triplas (a) Au1-Au2-Au3, (b) Au2-Au3-Au4 e (c) Au3-

Au4-Au5 em função da temperatura. As distâncias referem-se a nanofios puros com

elongação e2. As curvas sólidas são gaussianas ajustadas de acordo com o valor médio

e o desvio-padrão das respectivas distribuições.
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Fig. E.9: Distribuições das distâncias das triplas (a) Au1-Au2-Au3, (b) Au2-Au3-Au4 e (c) Au3-

Au4-Au5 em função da temperatura. As distâncias referem-se a nanofios puros com

elongação e3. As curvas sólidas são gaussianas ajustadas de acordo com o valor médio

e o desvio-padrão das respectivas distribuições.
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Fig. E.10: Distribuições das distâncias das triplas (a) Au1-Au2-Au3, (b) Au2-Au3-Au4 e (c) Au3-

Au4-Au5 em função da temperatura. As distâncias referem-se a nanofios puros com

elongação e4. As curvas sólidas são gaussianas ajustadas de acordo com o valor médio

e o desvio-padrão das respectivas distribuições.
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Fig. E.11: Distribuições das distâncias das triplas (a) Au1-Au2-Au3, (b) Au2-Au3-Au4 e (c) Au3-

Au4-Au5 em função da temperatura. As distâncias referem-se a nanofios puros com

elongação e5. As curvas sólidas são gaussianas ajustadas de acordo com o valor médio

e o desvio-padrão das respectivas distribuições.
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Fig. E.12: Distribuições das distâncias das triplas (a) Au1-Au2-Au3, (b) Au2-Au3-Au4 e (c) Au3-

Au4-Au5 em função da temperatura. As distâncias referem-se a nanofios puros com

elongação e6. As curvas sólidas são gaussianas ajustadas de acordo com o valor médio

e o desvio-padrão das respectivas distribuições.

Fig. E.13: Distribuições das distâncias das triplas (a) Au1-Au2-Au3, (b) Au2-Au3-Au4 e (c) Au3-

Au4-Au5 em função da temperatura. As distâncias referem-se a nanofios puros com

elongação e7. As curvas sólidas são gaussianas ajustadas de acordo com o valor médio

e o desvio-padrão das respectivas distribuições.



E.4 - Distribuições dos ângulos das triplas Au-Au-Au de nanofios puros com 5 átomos na cadeia 191

E.4 Distribuições dos ângulos das triplas Au-Au-Au

de nanofios puros com 5 átomos na cadeia

A Tabela E.3 apresenta os valores médios e as respectivas flutuações (desvios-padrão) dos

ângulos formados em cada uma das triplas Au-Au-Au da cadeia para diferentes tempe-

raturas alvo e elongação ei do sistema. Os ângulos são definidos conforme a Figura E.14,

onde os ı́ndices numéricos representam os átomos de ouro da cadeia. As Figuras E.15-E.21

mostram as respectivas distribuições dos ângulos.

Fig. E.14: Definição dos ângulos formados pelas triplas de átomos da cadeia de nanofios puros.
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Tab. E.3: Ângulos médios formados por cada uma das triplas Au-Au-Au de nanofios puros com

5 átomos na cadeia em função da temperatura alvo e da elongação ei, obtidos da

dinâmica molecular. Os valores entre parênteses representam os desvios-padrão e o

asterisco indica que a configuração evoluiu para a ruptura. Cada uma das elongações

ei representa um tamanho crescente do sistema na direção longitudinal do fio, cujos

detalhes das geometrias são encontrados na Tabela D.1 do Apêndice D.

Elong. e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10

10 K

〈θ(Au1 − Au3)〉 165(4) 170(3) 175(3) 176(2) 177(1) 177(1) 177(1) 178(1) 178(1) *

〈θ(Au2 − Au4)〉 170(4) 174(3) 176(2) 176(2) 177(1) 178(1) 178(1) 178(1) 177(1) *

〈θ(Au3 − Au5)〉 165(5) 171(3) 175(2) 176(2) 177(1) 177(1) 177(1) 177(1) 178(1) *

50 K

〈θ(Au1 − Au3)〉 162(5) 166(6) 170(4) 174(3) 174(3) 175(3) 174(3) *

〈θ(Au2 − Au4)〉 166(6) 170(4) 173(3) 173(2) 175(2) 175(2) 175(2) *

〈θ(Au3 − Au5)〉 164(6) 170(4) 172(4) 173(3) 174(3) 174(3) 174(3) *

100 K

〈θ(Au1 − Au3)〉 166(6) 163(5) 171(4) 172(4) 173(3) 172(4) 174(3) *

〈θ(Au2 − Au4)〉 164(8) 170(4) 171(4) 172(4) 173(4) 170(4) 175(3) *

〈θ(Au3 − Au5)〉 163(7) 168(5) 168(5) 171(4) 173(4) 172(4) 174(3) *

150 K

〈θ(Au1 − Au3)〉 162(7) 165(6) 169(5) 171(4) 171(6) *

〈θ(Au2 − Au4)〉 163(7) 165(7) 167(5) 169(6) 167(5) *

〈θ(Au3 − Au5)〉 163(7) 166(6) 167(6) 171(5) 170(4) *

200 K

〈θ(Au1 − Au3)〉 164(6) 164(7) 165(6) 171(4) 170(5) *

〈θ(Au2 − Au4)〉 165(7) 163(7) 166(5) 167(5) 168(5) *

〈θ(Au3 − Au5)〉 162(7) 166(6) 164(6) 166(5) 170(5) *

250 K

〈θ(Au1 − Au3)〉 160(7) 165(7) 163(8) 167(5) *

〈θ(Au2 − Au4)〉 163(8) 165(8) 165(6) 163(7) *

〈θ(Au3 − Au5)〉 160(9) 162(7) 164(8) 165(6) *

300 K

〈θ(Au1 − Au3)〉 161(7) 162(8) 164(9) 165(7) *

〈θ(Au2 − Au4)〉 162(9) 166(8) 165(6) 161(8) *

〈θ(Au3 − Au5)〉 159(7) 162(8) 165(6) 166(7) *

350 K

〈θ(Au1 − Au3)〉 160(9) 162(7) 165(6) *

〈θ(Au2 − Au4)〉 161(8) 162(7) 163(7) *

〈θ(Au3 − Au5)〉 160(9) 164(8) 162(8) *

400 K

〈θ(Au1 − Au3)〉 161(9) 160(10) *

〈θ(Au2 − Au4)〉 161(10) 162(8) *

〈θ(Au3 − Au5)〉 158(9) 163(7) *

500 K

〈θ(Au1 − Au3)〉 162(8) *

〈θ(Au2 − Au4)〉 157(9) *

〈θ(Au3 − Au5)〉 156(9) *
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Fig. E.15: Distribuições dos ângulos formados pelas triplas (a) Au1-Au2-Au3, (b) Au2-Au3-Au4

e (c) Au3-Au4-Au5 em função da temperatura. Os dados referem-se a nanofios puros

com elongação e1. As curvas sólidas são gaussianas ajustadas de acordo com o valor

médio e o desvio-padrão das respectivas distribuições.
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Fig. E.16: Distribuições dos ângulos formados pelas triplas (a) Au1-Au2-Au3, (b) Au2-Au3-Au4

e (c) Au3-Au4-Au5 em função da temperatura. Os dados referem-se a nanofios puros

com elongação e2. As curvas sólidas são gaussianas ajustadas de acordo com o valor

médio e o desvio-padrão das respectivas distribuições.
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Fig. E.17: Distribuições dos ângulos formados pelas triplas (a) Au1-Au2-Au3, (b) Au2-Au3-Au4

e (c) Au3-Au4-Au5 em função da temperatura. Os dados referem-se a nanofios puros

com elongação e3. As curvas sólidas são gaussianas ajustadas de acordo com o valor

médio e o desvio-padrão das respectivas distribuições.
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Fig. E.18: Distribuições dos ângulos formados pelas triplas (a) Au1-Au2-Au3, (b) Au2-Au3-Au4

e (c) Au3-Au4-Au5 em função da temperatura. Os dados referem-se a nanofios puros

com elongação e4. As curvas sólidas são gaussianas ajustadas de acordo com o valor

médio e o desvio-padrão das respectivas distribuições.



E.4 - Distribuições dos ângulos das triplas Au-Au-Au de nanofios puros com 5 átomos na cadeia 197

Fig. E.19: Distribuições dos ângulos formados pelas triplas (a) Au1-Au2-Au3, (b) Au2-Au3-Au4

e (c) Au3-Au4-Au5 em função da temperatura. Os dados referem-se a nanofios puros

com elongação e5. As curvas sólidas são gaussianas ajustadas de acordo com o valor

médio e o desvio-padrão das respectivas distribuições.
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Fig. E.20: Distribuições dos ângulos formados pelas triplas (a) Au1-Au2-Au3, (b) Au2-Au3-Au4

e (c) Au3-Au4-Au5 em função da temperatura. Os dados referem-se a nanofios puros

com elongação e6. As curvas sólidas são gaussianas ajustadas de acordo com o valor

médio e o desvio-padrão das respectivas distribuições.

Fig. E.21: Distribuições dos ângulos formados pelas triplas (a) Au1-Au2-Au3, (b) Au2-Au3-Au4

e (c) Au3-Au4-Au5 em função da temperatura. Os dados referem-se a nanofios puros

com elongação e7. As curvas sólidas são gaussianas ajustadas de acordo com o valor

médio e o desvio-padrão das respectivas distribuições.
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E.5 Distâncias interatômicas Au-Au de nanofios puros

com 5 átomos na cadeia

A Tabela E.4 apresenta os valores médios e as respectivas flutuações (desvios-padrão) das

distâncias Au-Au da cadeia para diferentes temperaturas alvo e elongação ei do sistema.



200 Outros resultados das simulações de dinâmica molecular

Tab. E.4: Distâncias interatômicas médias e os respectivos desvios-padrão (entre parênteses),

em Å, para cada uma das ligações Au-Au da cadeia de nanofios puros em função da

temperatura alvo e da elongação ei, obtidas da dinâmica molecular.

Elong. e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10

10 K

〈d(Au1 − Au2)〉 2.77(2) 2.79(2) 2.81(2) 2.84(2) 2.86(2) 2.88(2) 2.90(3) 2.92(3) 2.95(5) *

〈d(Au2 − Au3)〉 2.75(2) 2.77(2) 2.79(1) 2.82(1) 2.84(2) 2.85(2) 2.86(3) 2.87(3) 2.89(5) *

〈d(Au3 − Au4)〉 2.75(2) 2.77(2) 2.79(1) 2.82(1) 2.84(1) 2.85(2) 2.86(3) 2.87(2) 2.89(5) *

〈d(Au4 − Au5)〉 2.77(2) 2.79(2) 2.81(1) 2.84(2) 2.86(2) 2.88(2) 2.90(2) 2.92(3) 2.94(6) *

50 K

〈d(Au1 − Au2)〉 2.77(4) 2.79(4) 2.82(4) 2.85(5) 2.87(5) 2.88(5) 2.91(7) *

〈d(Au2 − Au3)〉 2.75(3) 2.77(3) 2.80(4) 2.82(4) 2.84(4) 2.85(5) 2.86(4) *

〈d(Au3 − Au4)〉 2.75(3) 2.77(3) 2.80(3) 2.82(3) 2.83(3) 2.85(3) 2.86(5) *

〈d(Au4 − Au5)〉 2.78(4) 2.80(4) 2.82(4) 2.85(6) 2.87(4) 2.88(4) 2.91(7) *

100 K

〈d(Au1 − Au2)〉 2.78(5) 2.79(6) 2.83(7) 2.86(8) 2.87(8) 2.87(7) 2.89(9) *

〈d(Au2 − Au3)〉 2.76(6) 2.78(5) 2.80(6) 2.82(6) 2.86(12) 2.87(10) 2.89(13) *

〈d(Au3 − Au4)〉 2.76(6) 2.78(5) 2.80(6) 2.82(6) 2.85(9) 2.85(8) 2.88(11) *

〈d(Au4 − Au5)〉 2.77(4) 2.81(6) 2.82(6) 2.85(7) 2.87(7) 2.87(7) 2.88(7) *

150 K

〈d(Au1 − Au2)〉 2.78(6) 2.80(7) 2.82(8) 2.85(9) 2.87(8) *

〈d(Au2 − Au3)〉 2.76(6) 2.78(6) 2.80(8) 2.82(7) 2.85(9) *

〈d(Au3 − Au4)〉 2.76(6) 2.78(7) 2.81(9) 2.82(8) 2.84(7) *

〈d(Au4 − Au5)〉 2.78(6) 2.80(7) 2.82(9) 2.85(10) 2.86(7) *

200 K

〈d(Au1 − Au2)〉 2.77(7) 2.80(8) 2.84(9) 2.86(11) 2.86(10) *

〈d(Au2 − Au3)〉 2.77(10) 2.78(6) 2.79(6) 2.82(8) 2.83(10) *

〈d(Au3 − Au4)〉 2.78(12) 2.78(8) 2.80(7) 2.82(7) 2.88(17) *

〈d(Au4 − Au5)〉 2.77(9) 2.80(9) 2.84(11) 2.84(8) 2.85(11) *

250 K

〈d(Au1 − Au2)〉 2.77(7) 2.80(9) 2.84(11) 2.87(14) *

〈d(Au2 − Au3)〉 2.76(7) 2.77(8) 2.80(8) 2.82(9) *

〈d(Au3 − Au4)〉 2.75(7) 2.79(11) 2.80(8) 2.83(12) *

〈d(Au4 − Au5)〉 2.78(8) 2.80(10) 2.85(14) 2.85(12) *

300 K

〈d(Au1 − Au2)〉 2.79(10) 2.80(8) 2.82(11) 2.84(13) *

〈d(Au2 − Au3)〉 2.77(10) 2.77(7) 2.82(13) 2.82(13) *

〈d(Au3 − Au4)〉 2.77(10) 2.79(9) 2.80(11) 2.82(13) *

〈d(Au4 − Au5)〉 2.78(9) 2.81(10) 2.84(14) 2.83(11) *

350 K

〈d(Au1 − Au2)〉 2.78(9) 2.79(8) 2.83(10) *

〈d(Au2 − Au3)〉 2.76(8) 2.79(11) 2.82(13) *

〈d(Au3 − Au4)〉 2.76(8) 2.78(10) 2.81(12) *

〈d(Au4 − Au5)〉 2.78(9) 2.80(11) 2.84(14) *

400 K

〈d(Au1 − Au2)〉 2.78(8) 2.80(11) *

〈d(Au2 − Au3)〉 2.76(6) 2.79(12) *

〈d(Au3 − Au4)〉 2.75(6) 2.78(11) *

〈d(Au4 − Au5)〉 2.80(11) 2.81(12) *

500 K

〈d(Au1 − Au2)〉 2.79(11) *

〈d(Au2 − Au3)〉 2.76(12) *

〈d(Au3 − Au4)〉 2.76(10) *

〈d(Au4 − Au5)〉 2.78(12) *
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E.6 Distribuições das distâncias das triplas Au-Au-

Au de nanofios puros com 3, 4, 5 e 6 átomos na

cadeia

A Tabela E.6 apresenta os valores médios e as respectivas flutuações (desvios-padrão)

do tamanho das triplas Au-Au-Au de nanofios puros com diferentes números de átomos

na cadeia em função da elongação do sistema. A indexação dos átomos da cadeia é

mostrada na Figura E.22. As Figuras E.23-E.26 mostram as respectivas distribuições

destas distâncias.

Fig. E.22: Geometrias de nanofios com 3, 4, 5 ou 6 átomos na cadeia, onde os ı́ndices numéricos

representam os átomos de ouro da cadeia.
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Tab. E.5: Distâncias interatômicas médias e os respectivos desvios-padrão (entre parênteses), em

Å, das triplas Au-Au-Au de nanofios puros em função do número de átomos da cadeia e

da elongação ei, obtidas da dinâmica molecular. O asterisco indica que a configuração

evoluiu para a ruptura. Todos os sistemas foram equilibrados na temperatura alvo de

300 K. Cada uma das elongações ei representa um tamanho crescente do sistema na

direção longitudinal do fio, cujos detalhes das geometrias são encontrados na Tabela

D.1 do Apêndice D.

Elong. e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10

3 átomos

〈d(Au1 − Au3)〉 5.44(10) 5.47(12) 5.52(10) 5.60(10) 5.64(11) 5.67(15) 5.75(21) 5.77(13) 5.89(27) *

4 átomos

〈d(Au1 − Au3)〉 5.47(13) 5.53(14) 5.56(14) 5.60(15) 5.63(13) 5.69(20) *

〈d(Au2 − Au4)〉 5.46(12) 5.48(12) 5.55(12) 5.61(12) 5.63(12) 5.78(24) *

5 átomos

〈d(Au1 − Au3)〉 5.47(13) 5.49(14) 5.57(16) 5.61(14) *

〈d(Au2 − Au4)〉 5.45(13) 5.51(11) 5.56(14) 5.56(18) *

〈d(Au3 − Au5)〉 5.45(13) 5.51(12) 5.58(16) 5.60(16) *

6 átomos

〈d(Au1 − Au3)〉 5.48(13) 5.50(13) 5.56(14) 5.64(14) *

〈d(Au2 − Au4)〉 5.44(13) 5.48(13) 5.56(13) 5.63(15) *

〈d(Au3 − Au5)〉 5.43(12) 5.47(11) 5.53(12) 5.63(15) *

〈d(Au4 − Au6)〉 5.46(11) 5.48(13) 5.43(14) 5.62(13) *
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Fig. E.23: Distribuições das distâncias da tripla de átomos para nanofios com 3 átomos na cadeia

em função da elongação ei do sistema.



204 Outros resultados das simulações de dinâmica molecular

Fig. E.24: Distribuições das distâncias das triplas (a) Au1-Au2-Au3 e (b) Au2-Au3-Au4 para

nanofios com 4 átomos na cadeia em função da elongação ei do sistema.
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Fig. E.25: Distribuições das distâncias das triplas (a) Au1-Au2-Au3, (b) Au2-Au3-Au4 e (c)

Au3-Au4-Au5 para nanofios com 5 átomos na cadeia em função da elongação ei do

sistema.
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Fig. E.26: Distribuições das distâncias das triplas (a) Au1-Au2-Au3, (b) Au2-Au3-Au4, (c) Au3-

Au4-Au5 e (d) Au4-Au5-Au6 para nanofios com 6 átomos na cadeia em função da

elongação ei do sistema.
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E.7 Ângulos das triplas Au-Au-Au de nanofios puros

com 3, 4, 5 e 6 átomos na cadeia

A Tabela E.6 mostra os valores médios e as respectivas flutuações (desvios-padrão) dos

ângulos formados em cada uma das triplas Au-Au-Au de nanofios com diferentes números

de átomos na cadeia em função da elongação do sistema.

Tab. E.6: Ângulos médios formados pelas triplas de nanofios puros com 3, 4, 5 e 6 átomos

na cadeia em função da elongação ei, obtidos da dinâmica molecular. Os valores

entre parênteses representam os desvios-padrão e o asterisco indica que a configuração

evoluiu para a ruptura. Todos os sistemas foram equilibrados na temperatura alvo de

300 K. Cada uma das elongações ei representa um tamanho crescente do sistema na

direção longitudinal do fio, cujos detalhes das geometrias são encontrados na Tabela

D.1 do Apêndice D.

Elong. e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10

3 átomos

〈θ(Au1 − Au3)〉 165(8) 162(8) 162(8) 167(6) 167(6) 165(8) 168(7) 169(6) 167(6) *

4 átomos

〈θ(Au1 − Au3)〉 159(8) 162(8) 162(7) 164(8) 163(6) 167(8) *

〈θ(Au2 − Au4)〉 160(9) 159(8) 161(6) 164(7) 162(7) 165(6) *

5 átomos

〈θ(Au1 − Au3)〉 161(7) 162(8) 164(9) 165(7) *

〈θ(Au2 − Au4)〉 162(9) 166(8) 165(6) 161(8) *

〈θ(Au3 − Au5)〉 159(7) 162(8) 165(6) 166(7) *

6 átomos

〈θ(Au1 − Au3)〉 163(8) 163(9) 165(8) 167(5) *

〈θ(Au2 − Au4)〉 160(7) 163(8) 167(7) 167(6) *

〈θ(Au3 − Au5)〉 160(8) 163(7) 164(6) 167(5) *

〈θ(Au4 − Au6)〉 161(8) 162(8) 163(8) 168(6) *

E.8 Distâncias interatômicas Au-Au de nanofios puros

com 3, 4, 5 e 6 átomos na cadeia

A Tabela E.7 apresenta os valores médios e as respectivas flutuações (desvios-padrão) das

distâncias Au-Au da cadeia para diferentes temperaturas alvo e elongação ei de nanofios
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com 3, 4, 5 e 6 átomos na cadeia.

Tab. E.7: Distâncias interatômicas médias e os respectivos desvios-padrão (entre parênteses),

em Å, para cada uma das ligações Au-Au da cadeia de nanofios puros com 3, 4, 5

e 6 átomos na cadeia em função da temperatura alvo e da elongação ei, obtidas da

dinâmica molecular.

Elong. e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10

3 átomos

〈d(Au1 − Au2)〉 2.75(8) 2.78(7) 2.80(8) 2.82(8) 2.84(10) 2.87(12) 2.86(12) 2.91(12) 3.01(33) *

〈d(Au1 − Au3)〉 2.75(8) 2.78(8) 2.80(8) 2.83(9) 2.83(8) 2.86(12) 2.94(24) 2.89(13) 2.93(27) *

4 átomos

〈d(Au1 − Au2)〉 2.80(10) 2.82(12) 2.83(11) 2.83(11) 2.86(10) 2.86(14) *

〈d(Au2 − Au3)〉 2.78(9) 2.79(9) 2.82(12) 2.83(12) 2.84(11) 2.87(18) *

〈d(Au3 − Au4)〉 2.78(8) 2.79(8) 2.82(9) 2.85(12) 2.87(11) 2.96(26) *

5 átomos

〈d(Au1 − Au2)〉 2.79(10) 2.80(8) 2.82(11) 2.84(13) *

〈d(Au2 − Au3)〉 2.77(10) 2.77(7) 2.82(13) 2.82(13) *

〈d(Au3 − Au4)〉 2.77(10) 2.79(9) 2.80(11) 2.82(13) *

〈d(Au4 − Au5)〉 2.78(9) 2.81(10) 2.84(14) 2.83(11) *

6 átomos

〈d(Au1 − Au2)〉 2.78(9) 2.80(9) 2.81(9) 2.85(12) *

〈d(Au2 − Au3)〉 2.78(9) 2.78(8) 2.80(9) 2.83(12) *

〈d(Au3 − Au4)〉 2.76(8) 2.77(7) 2.80(8) 2.84(13) *

〈d(Au4 − Au5)〉 2.77(8) 2.78(8) 2.80(9) 2.83(12) *

〈d(Au5 − Au6)〉 2.78(8) 2.79(7) 2.81(9) 2.83(11) *


