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Resumo

Neste trabalho as propriedades físicas e químicas das nanopartículas (NPs) de

prata de diferentes tamanhos e formatos são investigadas teoricamente utilizando

cálculos de primeiros princípios dentro da Teoria do Funcional da Densidade (DFT),

descrita em termos da Aproximação do Gradiente Generalizado (GGA), com o uso

de Pseudopotenciais Ultrassuaves (USPP). Uma investigação sistemática das pro-

priedades estruturais, energéticas, eletrônicas e vibracionais (faixa do infravermelho

- IR) é realizada para as nanopartículas passivadas e não passivadas. Seguindo as

observações experimentais construímos as nanopartículas livres utilizando o em-

pacotamento cristalino FCC nas simetrias octaédrica, cubo-octaédrica, octaédrica

truncada e esférica, e, também, na simetria icosaédrica não cristalina. Para avaliar a

influência da dimensão das nanopoartículas em suas propriedades, são investigadas

diferentes NPs com diâmetros variando entre 0,3 e 2,9 nm (entre 6 e 561 átomos).

No presente estudo, são identificados três regimes característicos associados às di-

mensões das nanopartículas: (i) inferior a 1,5 nm (até 100 átomos), apresentando

forte característica molecular; (ii) entre 1,5 e 2,0 nm (100 e 300 átomos), onde o

comportamento molecular é influenciado pelo caroço cristalino; e (iii) acima de

2,0 nm (mais de 300 átomos), onde as propriedades do cristal são preponderantes,

mas com modulação de superfície. Os efeitos da passivação são investigados con-

siderando a adsorção dos radicais metil (CH3) e vinil (C2H3) em NPs menores que

2,0 nm. Nossos resultados sugerem que as propriedades físicas consideradas (ener-
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gia de formação, comprimentos de ligação e espectros IR) estão fortemente corre-

lacionadas com a coordenação do sítio adsorvido. Os nossos cálculos da energia

total sugerem que as adsorções realizadas sobre os sítios de menor coordenação são

mais propensas a passivação pelas moléculas dos surfactantes considerados. Outros

modelos de simplificação possíveis para a simulação das nanopartículas, como um

único átomo ou secções transversais em hemisférios, também são investigados. Os

nossos cálculos sugerem que os modelos simplificados devem ser usados com certo

cuidado, por não descreverem adequadamente todas as propriedades físicas anali-

sadas.



Abstract

In this work, physical and chemical properties of silver nanoparticles (NPs) of

different sizes and shapes are investigated theoretically using first principles calcu-

lations in the Density Functional Theory (DFT) framework, described in terms of

the Generalized Gradient Approximation (GGA), and by using Ultra-Soft Pseudo-

potentials (USPP). A systematic investigation of energetics, structural, electronic

and vibrational (infra-red range, IR) properties of both the passivated and non-

passivated nanoparticles are performed. Following experimental observations, free

NPs are constructed using the crystalline FCC packing in octahedral, cube-octahe-

dral, truncated octahedral and spherical symmetries, and also in non-crystalline ico-

sahedral symmetry. In order to evaluate the influence of the nanoparticles’s size in

its properties, different NPs with diameters ranging between 0.3 and 2.9 nm (cor-

responding to 6 to 561 atoms) are investigated. In this study we identified three

characteristics regimes associated with the nanoparticle’s dimensions: (i) below

1.5 nm (100 atoms) where remarkably molecular aspects are observed; (ii) between

1.5 and 2.0 nm (100 and 300 atoms) where the molecular behavior is influenced

by the core crystallinity; and (iii) above 2.0 nm (more than 300 atoms) where the

crystal properties are preponderant, but with surface modulation. Passivation effects

are investigated considering the adsorption of the methyl (CH3) and vinyl (C2H3)

radicals on NPs smaller than 2.0 nm. Our results suggests that the considered phy-

sical properties (formation energy, bond lengths, IR spectra) are strongly correlated
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to the adsorbed site coordination. Our total energy calculations suggest that lower

coordinated adsorption sites are more likely to be passivated by the surfactant mo-

lecules considered. Other possible simplified models for simulating NPs, such as a

single atom or polar cross sections are also investigated. Our calculations suggest

that simplified models might be used with some care, as not all considered physical

properties are well described by them.
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Introdução

As propriedades dos materiais dependem dos elementos químicos presentes em

sua composição, da disposição dos átomos no interior das estruturas e das inte-

rações eletrônicas resultantes. O tamanho das estruturas, por sua vez, influencia

significativamente em suas propriedades, sendo especialmente relevante na ciência

das nanoestruturas e na nanotecnologia[1], e estando atualmente, colocado ao es-

crutínio experimental e teórico no comportamento de sistemas condensados, com

dimensões características de até 100 nm.

Assim nos últimos tempos, a nova ciência de materiais tem recebido muita aten-

ção da comunidade científica pela grande variedade de propriedades de grande po-

tencial tecnológico, com aplicações emergentes de ciência básica, não apenas em

física, mas em áreas da ciência como a química e a biomedicina, por exemplo.

Consequência direta desses esforços é o crescente aperfeiçoamento da manipu-

lação de nanoestruturas tais como: nanotubos, nanofios, nanopartículas, fulerenos,

"buckyballs", pontos quânticos, entre outros [2, 3, 4]. Em face disso, técnicas expe-

rimentais recentemente desenvolvidas puderam ser modificadas à luz da utilização

de efeitos peculiares associados às nanoestruturas.

Exemplo deste aperfeiçoamento, relacionado aos sistemas que são foco de es-

tudo neste trabalho, foi o desenvolvimento das técnicas da Espectroscopia Raman

Amplificada por Superfície (SERS - “Surface Enhanced Raman Spectroscopy” - ou

”Scattering”). Foi descoberto, na década de 70, que os sinais de espectroscopia
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Raman (espalhamento inelástico da luz, descoberto na década de 20 em trabalho

laureado com prêmio Nobel de 1930) de moléculas orgânicas podem ser amplifi-

cados por fatores de até 106 [5, 6, 7] quando as moléculas estão adsorvidas sobre

superfícies metálicas rugosas. Notadamente a prata desempenhou um papel funda-

mental nestas descobertas, presente nos trabalhos originais a esse respeito, sendo

ainda corrente o seu emprego com esta técnica.

Como se observa na literatura [5, 6, 7], a amplificação dos sinais espectroscópi-

cos, além de pronunciada, não é acompanhada de novos sinais que perturbem signi-

ficativamente a identificação das assinaturas vibracionais das moléculas em estudo,

fazendo o emprego da técnica progressivamente popular desde então.

Um estudo com a molécula rhodamina-6G (R6G) adsorvida sobre nanopartí-

culas de prata apresentou a amplificação do sinal Raman em um fator de 1014 em

relação às medidas convencionais [8]. Desta maneira, a espectroscopia SERS tem

sido empregada em nanopartículas de prata, em suspensões coloidais ou em ilhas

crescidas em diferentes substratos. Particularmente, o emprego de nanopartículas

tem viabilizado a detecção de uma única molécula [8, 9, 10]. A chave por traz

do efeito que possibilitou o SERS está intrinsecamente ligado a efeitos quânticos

surgidos em nanoestruturas, como a ressonância de plasmons [11, 12].

Além disso, é corrente a proposição do emprego das nanopartícula metálicas

no desenvolvimento de biossensores, ou como transportadores de drogas e agen-

tes antimicrobianos [13, 14], sugerindo o seu potencial emprego na biomedicina.

A exemplo destas aplicações, em um trabalho de Shrivastava e colaboradores [15]

demonstrou-se que nanopartículas de prata com dimensões entre 10 e 15 nm são

excelentes agentes antibactericidas; e Elechiguerra e colaboradores [16], ao com-

binarem uma proteína com nanopartículas de prata de diversos tamanhos, conse-

guiram inibir a ação do vírus HIV-I, entretanto esse efeito ocorreu, exclusivamente,

com nanopartículas entre 1 e 10 nm. Verifica-se ainda na literatura que é sugerido o



Introdução F. D. Kiss ix

seu emprego em tratamentos experimentais contra o câncer [17, 18, 19, 20], e como

marcadores para detecção de oligonucleotídeos no DNA e RNA [21]

Os tamanhos reduzidos das nanopartículas, por sua vez, também definem difi-

culdades como a sua passagem pelas membranas celulares, afetando a fisiologia de

células animais, de modo que as aplicações estão dependentes da contínua avaliação

a respeito de sua toxidade [22], apesar das amostras macroscópicas de sais de prata

serem bastante conhecidas e seguras com respeito à seu uso como desinfetante.

A grande diferença entre as propriedades eletrônicas e estruturais de cristais e

aquelas observadas em suas respectivas nanoestruturas deriva, em geral, de efei-

tos introduzidos pelo confinamento de elétrons e pela presença significativa de su-

perfícies. Nas nanopartículas, por exemplo, o número de átomos da superfície é

comparável com o número de átomos que compõe o volume total, influenciando

decisivamente as suas propriedades físicas e químicas. Também a forma e o tama-

nho das nanopartículas atuam significativamente na definição de suas propriedades

catalisadoras, ópticas e eletromagnéticas [23, 24, 25, 26].

Entre os objetivos deste trabalho estão (i) a investigação da influência do ta-

manho e forma das nanopartículas de prata em sua reatividade; bem como (ii) a

comparação de previsões realizadas por meio da Teoria do Funcional da Densidade

(DFT) com respeito ao tratamento de nanopartículas inteiras e o uso de estruturas

simplificadas, tais como átomos, aglomerados ou partes da nanopartícula.

O uso das simplificações na modelagem de nanopartículas é bastante corrente,

pois, enquanto a maior parte dos estudos experimentais atuais utiliza nanopartículas

com dimensões maiores que 3 nm, a capacidade computacional atualmente disponí-

vel não permite uma descrição mais rigorosa, por meio de metodologias de primei-

ros princípios, mesmo para sistemas em seu limite de tamanho inferior. Apesar de

nanopartículas menores (em torno de 3 nm) estarem dentro da capacidade das má-

quinas disponíveis, o tempo necessário para o cálculo sistemático de um conjunto
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de possíveis estruturas de uma dada nanopartícula e propriedades derivadas, torna a

investigação completa proibitiva.

Desta forma, a fim de superar tais limitações técnicas nos modelos computa-

cionais, é usual empregar aproximações para o tratamento das superfícies de na-

nopartículas em sistemas híbridos (como moléculas adsorvidas em superfícies), em

termos de modelos como: de superfície plana [18], casca monoatômica com poucos

átomos [27], ou mesmo de um único átomo [19].

Por vezes, as simplificações conseguem reter os aspectos fundamentais da in-

teração ocorrida entre as moléculas e as nanopartículas, levando a resultados com-

paráveis com os dados experimentais disponíveis [18, 19], e oferecendo suporte

teórico suficiente para a interpretação dos fenômenos observados. Todavia, não é

claro que estes resultados fortuitos possam ser generalizados inequivocamente, ou

se estão restritos aos casos em que foram relatados por meio de seu sucesso. De

maneira geral a representação simplificada de nanopartículas, por meio da DFT em

particular, e de outras teorias ab-initio, é uma questão em aberto [20, 28].

O presente trabalho está dividido em 5 capítulos, cujo conteúdo está organizado

como segue.

No capítulo 1 apresentamos o formalismo teórico utilizado, onde sumarizamos

os principais elementos e resultados da Teoria do Funcional da Densidade (DFT),

bem como os aspectos técnicos empregados na aplicação desse modelo teórico

como a teoria de pseudopotenciais ultrassuaves que empregamos.

No capítulo 2 apresentamos as diferentes nanopartículas estudadas neste traba-

lho, sob os aspectos gerais de sua geometria não relaxada, e os modelos envolvidos

em sua construção.

No capítulo 3 apresentamos os resultados obtidos no tratamento DFT para as

nanopartículas livres de prata, por meio da relaxação estrutural e eletrônica, bem

como uma análise sistemática dos observáveis físicos de interesse.
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No capítulo 4 apresentamos os resultados obtidos em sistemas híbridos, onde

tratamos as adsorções de compostos orgânicos sobre as nanopartículas de prata, no

que diz respeito às propriedades físicas abordadas no capítulo anterior. Os estudos

de adsorção são realizados com pequenos compostos, pois tem o objetivo de focar

a análise em propriedades básicas envolvendo as ligações químicas nas superfícies

das nanopartículas.

No capítulo 5 tratamos das simplificações para a descrição das propriedades

das nanopartículas livres e adsorvidas comparativamente aos resultados obtidos ao

longo das seções anteriores.

De modo a simplificar a discussão e análise, os resultados foram divididos entre

três grandes áreas:

• Estrutural e geométrica: número de átomos, forma, tipos de sítios, razão de

sítios superfície/interior, distância de ligação e número de vizinhos;

• Energético e eletrônico: energia por átomo de cada estrutura, densidades de

estados, densidades de carga, níveis de energia, distribuição espacial dos ní-

veis próximo ao nível de Fermi e transferência de carga;

• Vibracional: espectros Raman e infravermelho (IR), modos vibracionais.
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Capítulo 1

Descrição teórica

Neste capítulo apresentamos o formalismo teórico utilizado no estudo das na-

nopartículas de prata. A determinação da estrutura é obtida através da minimização

da energia total e das forças com relação às coordenadas nucleares e eletrônicas.

Um sólido é um sistema de muitos corpos composto por núcleos e elétrons, cujas

propriedades são decorrentes das interações entre todas estas partículas. A energia

total de um sistema com elétrons e núcleos pode ser obtida resolvendo a equação

de Schrödinger independente do tempo para a função de onda total eletrônica e

nuclear Ψtot

ETot = 〈Ψtot | T̂N +V̂NN + T̂e +V̂ee +V̂Ne |Ψtot〉 (1.1)

onde os termos V̂NN , V̂ee e V̂Ne representam, respectivamente, as interações de Cou-

lomb entre os núcleos, entre os elétrons e entre os elétrons e os núcleos, e os termos

T̂N e T̂e representam, respectivamente, as energias cinéticas dos núcleos e elétrons.

Como as forças coulombianas nas interações entre núcleos e elétrons são de

mesma intensidade mas a massa do elétron é muito menor, podemos supor que os

elétrons respondem quase instantaneamente aos movimentos dos núcleos, ou seja,

os núcleos podem ser tratados adiabaticamente. Isso permite separar as coordenadas

eletrônicas e nucleares na função de onda total Ψtot(R,r), que passa a ser escrita
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como o produto da função de onda nuclear ΨN(R) e eletrônica Ψe(R,r),

Ψtot(R,r)≡ΨN(R)Ψe(R,r). (1.2)

É interessante observar que a função de onda nuclear depende apenas das coorde-

nadas nucleares (R) enquanto a eletrônica depende de ambas as coordenadas (R,r).

A aproximação adiabática ou aproximação de Born-Oppenheimer, reduz o pro-

blema à solução da dinâmica dos elétrons em uma configuração congelada dos nú-

cleos. Na equação 1.1 as energias nuclear (EN) e eletrônica (Ee) podem ser escritas

separadamente e, como a configuração nuclear é estática, o termo da energia ciné-

tica nuclear é nulo. Assim, a energia total passa a ser escrita como,

ETot = 〈ΨN |V̂NN |ΨN〉︸ ︷︷ ︸
EN

+〈Ψe| T̂e +V̂ee +V̂Ne |Ψe〉︸ ︷︷ ︸
Ee

, (1.3)

A equação 1.3 envolve muitos corpos e sua solução analítica é desconhecida.

Entretanto, pode-se introduzir algumas simplificações, que serão tratadas nas seções

seguintes, que possibilitam a obtenção da energia total com precisão e eficiência.

1.1 Tratamento das interações eletrônicas

Neste trabalho o tratamento das interações eletrônicas é realizado dentro da

Teoria do Funcional da Densidade formulada em 1964 por Pierre C. Hohenberg

e Walter Kohn. Esta teoria demonstrou ser uma poderosa ferramenta para o cálculo

de sistemas interagentes, permitindo o tratamento de estruturas com um grande nú-

mero de átomos a partir de uma formulação de primeiros princípios, que valeu a

Walter Kohn o prêmio Nobel de Química de 1998. Os trabalhos originais da Teoria

do Funcional da Densidade foram publicados em 1964 por Hohenberg e Kohn [29]

e no ano seguinte por Kohn e Sham [30].
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1.1.1 Teoria do Funcional da Densidade - DFT

A ideia central da Teoria do Funcional da Densidade consiste na demonstração

rigorosa de que um sistema de elétrons interagentes no estado fundamental pode ser

descrito pela sua densidade ρ(r) e que qualquer propriedade pode ser escrita como

um funcional desta densidade. Os dois teoremas que a fundamentam são:

• Teorema I: O potencial externo Vext(r) de um sistema de partículas interagen-

tes é, a menos de uma constante, univocamente determinado pela densidade

de carga dessas partículas no estado fundamental ρ(r) (apêndice A);

• Teorema II: Conhecido o potencial externo que age sobre o sistema é possí-

vel definir sua energia total como um funcional da densidade n(r). A energia

e a densidade associadas ao mínimo global deste funcional são, respectiva-

mente, a energia E0 e a densidade ρ(r) exatas do estado fundamental do sis-

tema.

Dentro da aproximação adiabática, o potencial VNe da equação 1.3 representa

um conjunto de núcleos fixos que age sobre os elétrons do sistema como um po-

tencial externo Vext fixo e independente da configuração eletrônica. Sendo assim, a

energia eletrônica Ee pode ser adequadamente tratada dentro da teoria do funcional

da densidade. A energia eletrônica é convenientemente escrita com um funcional

da densidade da seguinte forma,

Ee[n] = F [n]+
∫

Vext(r)n(r)dr. (1.4)

O funcional F [n] representa as interações puramente eletrônicas,

F [n] = 〈Ψe| T̂e +V̂ee |Ψe〉 , (1.5)

onde Ψe, é um estado do sistema com densidade n(r).
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Conforme o segundo teorema de Hohenberg e Kohn [29], o funcional Ee[n]

obedece o princípio variacional com relação à n(r) e é o mínimo global quando

n(r) é igual à densidade de carga do estado fundamental ρ(r),

E0
e = Ee[ρ] = F [ρ]+

∫
Vext(r)ρ(r)dr. (1.6)

com F [ρ] = mínimo〈Ψe| T̂e +V̂ee |Ψe〉 e E0
e a energia do estado fundamental.

As propriedades magnéticas dos sistemas estão relacionadas a distinção e in-

teração entre as componentes de spin dos elétrons. A inclusão do spin na Teoria

do Funcional da Densidade é realizada escrevendo separadamente as densidades de

cada componente de spin, n↑(r) e n↓(r), e a densidade total dada pela soma dessas

duas contribuições,

n(r) = ∑
σ

nσ(r) = n↑(r)+n↓(r). (1.7)

Dessa forma, o funcional da energia passa a ser dependente das duas componentes

de spin,

Ee[n↑,n↓] = F [n↑,n↓]+
∫

Vext(r)(n↑(r)+n↓(r))dr. (1.8)

O Funcional da energia e a equação de Kohn-Sham

A Teoria do Funcional da Densidade é formulada sem aproximações, sendo,

portanto, uma teoria exata para tratar o problema de muitos elétrons interagentes no

estado fundamental e sujeitos a um potencial externo Vext(r). Entretanto, existem

duas dificuldades que não permitem o tratamento exato na prática:

i. o funcional eletrônico F [n↑,n↓] = 〈Ψe| T̂e +V̂ee |Ψe〉 é desconhecido; e

ii. é necessário um método para se obter a densidade que minimize o funcional

da energia Ee
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Para contornar estas dificuldades, Kohn e Sham [30], utilizando os formalismos

de Hartree-Fock [31, 32] e de Thomas-Fermi [33], descreveram a função de onda

total eletrônica Ψe como um produto de funções orbitais ψs(r),

Ψe = ∏
s=i,σ

ψs = ψ1↑.ψ1↓...ψi↑.ψi↓ (1.9)

e a densidade escrita como,

n(r) = ∑
s

ns(r) = ∑
s

fs|ψs(r)|2. (1.10)

sendo ns(r) a densidade eletrônica de cada estado s. O índice s representa, por

simplicidade, os estados eletrônicos (i = 1,2,3 ...) e de spin (σ =↑ e ↓), s = i,σ. Os

fatores fs indicam a ocupação eletrônica de cada estado s obedecendo a estatística

de Fermi.

Para resolver a primeira dificuldade, Kohn e Sham propuseram a seguinte ex-

pressão para o funcional F [n↑,n↓],

F [n↑,n↓,{ψs}] = TNI[{ψs}]+
1
2

∫∫ n(r)n(r′)
|r− r′|

dr′dr+Exc[n↑,n↓]. (1.11)

O primeiro termo do lado direito representa a energia cinética de um sistema de

elétrons não interagentes (NI) com densidade n(r), o segundo termo é a energia

coulombiana e o último termo é conhecido como energia de troca e correlação (xc

- “exchange and correlation”). A energia de troca e correlação é um funcional

universal da densidade que inclui as correções para a obtenção da energia exata do

sistema de muitos corpos interagentes.

O termo de troca e correlação Exc é conhecido apenas para sistemas simplifi-

cados e necessita ser aproximado. O termo da energia cinética dos elétrons não

interagentes TNI é obtido aplicando-se o operador energia cinética sobre os orbi-

tais ψs(r),

TNI[{ψs}] = ∑
s

fs 〈ψs|−
1
2

∇
2 |ψs〉 . (1.12)
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Dentro desta proposta, o funcional da energia total eletrônica tem a seguinte

forma,

Ee[{ψs},n↑,n↓,Vext ] = TNI[{ψs}]+
∫

Vext(r)n(r)dr+

+
1
2

∫∫ n(r)n(r′)
|r− r′|

dr′dr+Exc[n↑,n↓], (1.13)

e o estado fundamental é obtido quando n(r) = ρ(r).

A segunda dificuldade é resolvida levando em consideração a propriedade esta-

cionária da equação 1.13 que, sujeita a condição∫
δn(r)dr = 0, (1.14)

fornece a equação ∫
δn(r)

{
T̂NI

δn
+VKS

}
dr = 0, (1.15)

onde

VKS = Vext(r)+
∫ n(r′)
|r− r′|

dr′+
δExc[n↑,n↓]

δn
. (1.16)

é conhecido como potencial de Kohn-Sham.

As equações 1.14 e 1.15 são equivalentes às de um sistema de elétrons não

interagentes sujeitos ao potencial efetivo VKS(r). Portanto, para um dado potencial

VKS, é possível se obter a densidade resolvendo a equação do tipo Schrödinger de

uma partícula, {
− 1

2
∇

2 +VKS(r)

}
ψs(r) = εψs(r), (1.17)

que é conhecida como equação de Kohn e Sham.

A solução da equação 1.17 fornece um conjunto de funções de onda do estado

fundamental [ψ0
1(r), ...,ψ

0
s (r)], que permite a obtenção da densidade de carga do es-

tado fundamental ρ(r) através da equação 1.10 e da energia total eletrônica através

da equação 1.13.
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A equação 1.17 só pode ser resolvida de forma auto-consistente. Isto acontece

porque o potencial VKS(r) depende da densidade n(r) que, por sua vez, depende das

funções de onda ψs, que só podem ser obtidas se conhecido o VKS(r). O ciclo de

auto-consistência, é composto das seguintes etapas:

• a partir de um conjunto inicial de funções de onda constrói-se uma densidade

de carga n(r) e calcula-se o potencial VKS pela equação 1.16;

• com este potencial resolve-se a equação de Kohn-Sham para obter um con-

junto de funções ψs;

• a partir deste conjunto de funções uma nova densidade é calculada pela equa-

ção 1.10;

• compara-se o potencial de Hartree obtido para esta nova densidade e para

a densidade do início do ciclo. O potencial é calculado pela equação de

Poisson,

∇
2VH = n(r); (1.18)

• se a diferença entre os potenciais for maior que a precisão desejada, recomeça-

se o ciclo com a nova densidade obtida, que é repetido até que a diferença no

potencial esteja dentro de determinada precisão.

Quando a autoconsistência é alcançada, a densidade obtida é a densidade do estado

fundamental ρ(r) para aquele potencial externo.

1.1.2 A Energia de Troca e Correlação

O maior problema existente na aplicação da teoria do funcional da densidade

está na descrição do funcional da energia de troca e correlação Exc que perma-

nece desconhecido e deve ser aproximado. As duas aproximações mais utilizadas
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são: a Aproximação da Densidade Local (LDA) e a Aproximação do Gradiente

Generalizado (GGA).

Aproximações da Densidade Local (LDA) e do Gradiente Generalizado (GGA)

A LDA foi proposta por Kohn e Sham [30] e é uma das aproximações mais

simples e muito utilizada desde a formulação da Teoria do Funcional da Densidade.

Nesta aproximação é considerado que a densidade varia lentamente e a energia de

troca e correlação Exc pode, então, ser escrita como,

ELDA
xc [n↑,n↓] =

∫
εxc[n↑,n↓]n(r),dr (1.19)

onde εxc[n] é a energia de troca e correlação por elétron. Sendo assim, o potencial

de troca e correlação vxc é dado por,

vxc[n↑,n↓] =
∂
(
εxc[n↑,n↓]n(r)

)
∂n

= εxc[n↑,n↓]+n(r)
∂εxc[n↑,n↓]

∂n
. (1.20)

Na aproximação LDA a energia εxc em um ponto r é considerada igual à energia

de um gás de elétrons uniforme com a densidade daquele ponto,

ε
LDA
xc = ε

uni f
xc , (1.21)

e os termos de troca εx e correlação εc são tratados separadamente,

εxc = εx + εc. (1.22)

A energia de troca εx para o gás de elétrons uniforme pode ser calculada analitica-

mente como na formulação de Hartree-Fock,

εx =−3
4

(
3
π

) 1
3

[n(r)]
1
3 =
−0.4582

rs(r)
, (1.23)

onde a densidade n(r) está escrita em função do raio de Wigner-Seitz, rs(r),

n(r) =
[

4π

3
r3

s (r)
]−1

. (1.24)
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Por outro lado, a correlação εc do gás de elétrons uniforme só possui uma expressão

analítica para as regiões com rs < 1 ou rs > 2. Mas, como o intervalo da descon-

tinuidade é pequeno (1 < rs < 2), é possível realizar uma interpolação numérica

tornando a energia εc contínua para toda a extensão de rs. A expressão da energia

εc proposta por Cerperley e Alder [34] e parametrizada por Perdew e Zunger [35]

é uma das mais utilizadas. Nela, os pontos para interpolação são obtidos através de

cálculos de Monte Carlo quântico para o gás de elétrons uniforme e interagente.

Apesar dos bons resultados obtidos, a aproximação LDA está limitada aos sis-

temas em que a densidade seja quase uniforme, não descrevendo de forma ade-

quada sistemas com densidades altamente localizadas ou pouco homogêneas. Na

tentativa de descrever melhor estes sistemas, foram incorporados os efeitos da não

homogeneidade no funcional da energia de troca e correlação Exc, que é a base da

aproximação do gradiente generalizado (GGA).

As diversas formas da aproximação GGA são variantes de uma mesma expres-

são dependente das densidades de spin, e de seus gradientes,

EGGA
xc [n↑,n↓] =

∫
f (n↑,n↓,∇n↑,∇n↓)dr. (1.25)

onde f é uma função analítica e parametrizada. As diferenças entre as aproxima-

ções existentes estão na forma da parametrização. Dentre as propostas existentes

utilizamos aquela elaborada por Perdew e Wang (PW91) [36, 37], na representação

proposta por Perdew e colaboradores. [38] por ser mais concisa.

Na aproximação PW91 a energia de troca e correlação Exc é obtida pela com-

binação de gradientes na expansão do termo de troca e correlação de um gás de

elétrons uniforme, com as energias de troca e correlação escritas separadamente.

Exc = Ex +Ec. (1.26)

O termo de troca é independente da polarização de spin ξ e definido por,

EPW91
x [n] =

∫
ε

unif
x (n)Fx(s)n(r)dr (1.27)
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onde s = |∇n(r)|
2φkF n(r) com kF = 1

rs
(9π

4 )
1
3 . Já o termo de correlação é dependente da

polarização de spin e tem a seguinte forma,

EPW91
c [n↑,n↓] =

∫ [
ε

unif
c (rs,ξ)+H(rs,ξ,t)

]
n(r)dr (1.28)

onde t = |∇n(r)|
2φksn(r) , ks =

√
4kF
πa0

e ξ = n↑(r)−n↓(r)
n(r) . As funções Fx(s) e H(rs,ξ,t) são

descritas com mais detalhes no apêndice B.

1.2 Tratamento das interações entre elétrons e nú-

cleos

A interação entre os elétrons e os núcleos é definida pelo potencial de Coulomb

e depende do arranjo nuclear. Como citado na seção anterior, a configuração dos

núcleos é mantida fixa, definindo o ambiente no qual os elétrons se rearranjam

conforme seus estados eletrônicos.

Para melhor entender esta interação vamos partir do ambiente atômico (átomo

isolado). Nesse ambiente o potencial sentido pelos elétrons se deve a um único

núcleo de carga Z cuja solução fornece os estados eletrônicos atômicos. Quando o

átomo é transferido para outros ambientes, como moléculas, superfícies ou cristais,

estes estados são perturbados na formação das ligações químicas.

Os elétrons cujos estados atômicos sofrem muita influência quando transferi-

dos do ambiente atômico para outro, por participarem efetivamente das ligações,

são denominados elétrons da valência. Por outro lado, os elétrons mais fortemente

ligados ao núcleo, que praticamente não participam das ligações químicas e, por-

tanto, praticamente não tem seus estados atômicos perturbados, são denominados

elétrons do caroço.

Pelo fato dos estados do caroço não serem significativamente perturbados pelo

rearranjo eletrônico da valência nos diferentes ambientes, podem, de maneira apro-
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ximada, ser mantidos congelados. Nesta aproximação, o átomo, composto por todos

os elétrons e o núcleo, pode ser substituído por um pseudoátomo, composto pelos

elétrons da valência e um caroço iônico. O caroço iônico inclui o núcleo e os elé-

trons do caroço mantidos nos seus estados atômicos. Como as propriedades dos

materiais estão fortemente relacionadas com as ligações químicas é esperado que

o congelamento dos estados do caroço pouco ou nada interfira nas propriedades

obtidas usando essa aproximação [39].

Para a valência, o caroço iônico equivale a um núcleo com uma carga efetiva

reduzida Zv = Z− Ze f , sendo Ze f a carga efetiva dos elétrons do caroço. Sendo

assim, os elétrons da valência ficam sujeitos a um potencial efetivo que resulta do

potencial atrativo do núcleo parcialmente cancelado pelo potencial repulsivo dos

elétrons do caroço. Este potencial resultante é denominado pseudopotencial.

O pseudopotencial simplifica o cálculo de estrutura eletrônica, reduzindo signi-

ficativamente o número de elétrons que são tratados explicitamente pela eliminação

dos estados do caroço, substituindo um problema que envolve todos os elétrons por

outro que envolve apenas os elétrons de valência, como representado na figura 1.1.

O átomo de prata, por exemplo, possui 47 elétrons distribuídos nos estados

1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s1, onde os estados 4d105s1 são os mais pertur-

bados e correspondem efetivamente à valência. Dessa forma, um sistema composto

de N átomos de prata e, portanto, M = 47N elétrons, é substituído por um problema

que envolve apenas M = 11N elétrons, reduzindo cerca de 4 vezes o número de

elétrons a serem tratados explicitamente.

1.2.1 Teoria do Pseudopotencial

A origem da Teoria do Pseudopotencial está fortemente relacionada com a es-

colha da descrição da função de onda eletrônica ψ(r) em uma base de ondas pla-
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Fig. 1.1: Representação das subdivisões do átomo em núcleo (marrom), estados do caroço
(azul) e estados da valência (vermelho) e a correspondente simplificação realizada pelo
método de pseudopotencial. A região do núcleo mais os elétrons do caroço é substituída
por um caroço iônico com uma carga efetiva equivalente Ze f (verde). As cargas do núcleo,
do caroço e da valência são representadas respectivamente por Z, Zc e Zv

nas (PW - “plane waves”)

ψ(r) = ∑
k

ck.eikr. (1.29)

A adoção da expansão em ondas planas se deve ao fato de que, a princípio, pode-se

descrever qualquer função através de uma expansão de Fourier e por simplificar o

tratamento de sistemas periódicos.

Entretanto, devido a forte interação com o núcleo e a ortogonalidade entre os

estados, as funções de ondas dos elétrons são localizadas e apresentam oscilações

na região próxima ao núcleo, sendo necessário um número muito grande de ondas

planas para serem bem descritas. Para contornar este problema, Herring [40] propôs

que as funções de ondas da valência ψv fossem escritas como uma combinação

linear de uma função suave e sem nós ϕv, expandida em ondas planas, com estados

ligados do caroço ψc,

|ψv〉= |ϕv〉+∑
c

bcv |ψc〉 . (1.30)

Os estados ligados do caroço são ortogonais entre si,
〈
ψc
∣∣ψc′

〉
= δc,c′ e os coefi-

cientes bcv são determinados por construção, forçando a ortogonalidade entre ψv e
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ψc,
〈
ψv
∣∣ψc
〉

= 0 e bcv = −
〈
ϕv
∣∣ψc
〉
. Dessa forma a região sinuosa e com muitas

oscilações é tratada com funções de caroço enquanto a parte que é representada por

ondas planas é suave, necessitando de um número reduzido de ondas planas para

ser descrito. Esta sugestão, conhecida como ondas planas ortogonalizadas (OPW -

“Orthogonalized Plane Wave”), foi a origem do método de pseudopotencial.

Inspirado no método OPW, Phillips e Kleinman [41] estudaram as propriedades

de cancelamento entre o potencial do núcleo e o potencial dos elétrons do caroço

e demonstraram que a parte suave da função da valência ϕv satisfaz a equação de

Schrödinger modificada,

(
Ĥ +∑

c
(εv− εc) |ψc〉〈ψc|

)
|ϕv〉= εv |ϕv〉 , (1.31)

onde εv e εc são, respectivamente, os autovalores dos estados da valência e do caroço

para o Hamiltoniano atômico Ĥ = T̂ +V̂ ,

Ĥ |ψv〉= εv |ψv〉 e Ĥ |ψc〉= εc |ψc〉 . (1.32)

Isso demonstra que podemos escrever uma pseudo-Hamiltoniana que fornece os

mesmos autovalores para a valência da hamiltoniana original, entretanto, utilizando

a pseudofunção de valência ϕv que é suave e sem nós,

Ĥ ps = Ĥ +∑
c

(εv− εc) |ψc〉〈ψc| . (1.33)

Como os autovalores εc são sempre menores que os autovalores εv, o segundo termo

do lado direito é equivalente a um potencial repulsivo V̂R,

V̂R = ∑
c

(εv− εc) |ψc〉〈ψc| . (1.34)

Desta forma a pseudo-Hamiltoniana pode ser escrita como,

Ĥ ps = T̂ +V̂ +V̂R. (1.35)
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onde o potencial resultante,

V̂ ps = V̂ +V̂R, (1.36)

representa um potencial atrativo mais suave, consequência do cancelamento entre o

termo atrativo V̂ e o termo repulsivo V̂R. Este potencial resultante V̂ ps é denominado

pseudopotencial. Cohen e Heine [42] mostraram que dentro da região do caroço

o cancelamento entre V̂ e V̂R é quase completo, o que levou a total exclusão dos

estados do caroço no tratamento de sistema, sendo realizado de forma explícita

apenas com os estados da valência.

Pseudopotenciais de primeiros princípios

Os pseudopotenciais de primeiros princípios são gerados a partir de cálculos

atômicos envolvendo todos os elétrons. Estes cálculos utilizam a teoria do funcional

da densidade, resolvendo a equação radial de Kohn-Sham,{
−1

2
∂2

∂r2 +
l(l +1)

2r2 +V̂KS[n]
}

rRte
l (r) = εlrRte

l (r) (1.37)

onde a função de onda atômica de todos os elétrons Φte
lm(r,θ,ϕ) está separada nas

componentes radial Rte
l (r) e esférica Ylm(θ;ϕ),

Φ
te
lm(r,θ,ϕ) = Rte

l (r)Ylm(θ,ϕ) (1.38)

O potencial VKS(n) é dado pela equação 1.16, sendo que o potencial externo é

devido ao núcleo de número atômico Z, portanto,

V̂KS =−Z
r

Î +V̂H +V̂xc. (1.39)

onde Î é operador identidade. A partir dos resultados dos autovalores e autofunções

obtidos para todos os elétrons são construídas as pseudofunções Rps
l (r). O pseudo-

potencial atômico é obtido a partir da inversão da equação radial de Kohn-Sham,
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equação 1.37,

vps−atom
l (r) = εl−

l(l +1)
2r2 +

1
2rRps

l (r)
∂2

∂r2 [rRps
l (r)], (1.40)

impondo, para evitar a singularidade do pseudopotencial, que as pseudofunções

não apresentem nós e se comportem com rl quando se aproximam da origem e,

para garantir a continuidade do pseudopotencial, que possuam derivadas contínuas

até segunda ordem.

Na figura 1.2 temos a comparação entre a função de onda de todos os elétrons

sujeita ao potencial coulombiano e a correspondente pseudofunção sujeita ao pseu-

dopotencial. A partir do raio de corte rc a função de onda e o potencial de todos os

elétrons coincidem, respectivamente, com a pseudofunção e o pseudopotencial.

Fig. 1.2: Comparação entre a função de onda de todos os elétrons sujeita ao potencial
coulombiano (tracejado azul) e a pseudofunção sujeita ao correspondente pseudopotencial
(linha vermelha).

Finalmente, para se produzir o pseudopotencial que represente apenas a região

do caroço, possibilitando a sua transferência para ambientes diferentes do atômico,

é necessário retirar do pseudopotencial atômico as interações de Hartree e de troca
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e correlação dos elétrons da valência

vps
l (r) = vps−atom

l (r)−
∫

ρv(r′)
r− r′

dr′− vxc[ρv], (1.41)

onde ρv corresponde a densidade apenas dos elétrons da valência.

Pseudopotencial de norma conservada

O pseudopotencial deve ser construído de forma que reproduza adequadamente

os efeitos do potencial de todos os elétrons na região fora do caroço. Neste sentido,

Hamman, Schlüter e Chiang[43] (HSC) propuseram quatro propriedades básicas:

i. os autovalores da valência do cálculo com todos os elétrons devem coincidir

com os pseudoautovalores,

ε
te
v = ε

ps
v ; (1.42)

ii. a pseudofunção de onda ϕv deve ser idêntica a função de onda de todos os

elétrons ψv a partir de um raio de corte rc, escolhido após a região de grandes

oscilações, e deve ser suave e sem nós para a região dentro do raio de corte,

Rps(r) =


suave e sem nós, para r ≤ rc;

Rte(r), para r ≥ rc;

iii. a integral da densidade de carga do cálculo de todos os elétrons e a da pseu-

dodensidade devem ser iguais dentro da esfera de raio rc∫ rc

0
|rRps(r)|2 dr =

∫ rc

0
|rRte(r)|2 dr; (1.43)

iv. a derivada logarítmica e a primeira derivada com relação a energia da função

de onda do cálculo de todos os elétrons e da pseudofunção devem ser iguais

para r ≥ rc.
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Os dois últimos itens estão relacionados pela identidade da regra de soma de

Friedel,

1
2

[
(rRl)2 ∂

∂ε

∂

∂r
lnRl

]∣∣∣∣∣ r=rc
ε=εl

=
∫ rc

0
r2R2

l dr. (1.44)

Os pseudopotenciais que seguem estas propriedades são denominados pseudo-

potenciais de primeiros princípios de norma conservada. Existem várias formas

destes pseudopotenciais na literatura que se diferenciam principalmente pela forma

da pseudofunção.

1.2.2 Pseudopotencial separável

O pseudopotencial não é local por construção, agindo de forma diferente para

cada momento angular, e pode ser escrito como,

V̂ ps =
∞

∑
l

l

∑
m=−l

|lm〉vps
l (r)〈lm| , (1.45)

onde
〈
r
∣∣lm〉= Ylm(θ,φ) são os harmônicos esféricos e vps

l (r) são os pseudopotenci-

ais para cada componente l, obtidos pela equação 1.41. Entretanto, como os termos

vps
l (r) convergem rapidamente com o crescimento de l, o caroço é percebido da

mesma maneira por todas as componentes l > lmax, e o pseudopotencial pode ser

reescrito separando a parte local da parte não local.

V̂ ps =
∞

∑
l

l

∑
m=−l

|lm〉vps
loc(r)〈lm|+

lmax

∑
l

l

∑
m=−l

|lm〉vps
l (r)− vps

loc(r)〈lm|

= vps
loc(r)Î +

lmax

∑
l

l

∑
m=−l

|lm〉∆vps
l (r)〈lm| , (1.46)

onde Î é a matriz identidade e o último termo representa a parte não local do pseu-

dopotencial,

∆V̂ ps
l =

l

∑
m=−l

|lm〉∆vps
l (r)〈lm| . (1.47)
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Conforme proposto por Kleynman e Bylander [44], a parte não local do pseudopo-

tencial pode ser escrita de maneira geral como,

∆V̂ ps
l =

l

∑
m=−l

∣∣χlm〉〈χlm
∣∣〈

χlm
∣∣Φps

lm

〉 , (1.48)

que pode ser entendido como um operador de projeção, onde as funções projetoras,

que são dependentes da escolha do potencial local, são dadas por,∣∣∣χlm
〉

= ∆V̂ ps
l

∣∣Φps
lm

〉
=
(

εl− T̂ − vps
locÎ
)∣∣Φps

lm

〉
(1.49)

onde a pseudofunção de onda é autoestado da pseudo-Hamiltoniana com autovalo-

res εl , (
T̂ +V̂ ps

)∣∣Φps
lm

〉
=
(

T̂ +V̂ ps
loc +∆V̂ ps

l

)∣∣Φps
lm

〉
= εl

∣∣Φps
lm

〉
. (1.50)

com V̂ ps
loc = vps

locÎ.

A separação entre as componentes local e não local do pseudopotencial tem

como objetivo reduzir o custo computacional, visto que a obtenção da parte não

local é a operação mais custosa entre os diferentes termos da Hamiltoniana.

1.2.3 Pseudopotencial Ultrassuave - USPP

Nos pseudopotenciais de norma conservada a função de onda de todos os elé-

trons é substituída, dentro de um raio de corte, por uma pseudofunção suave, sem

nós e com a mesma norma, ou seja, que contém a mesma carga nessa região. Após

o raio de corte, ambas as funções são idênticas. Para garantir essas condições e

uma boa transferibilidade, que reproduza a distribuição de carga e do momento, é

necessário que o raio de corte fique próximo ao máximo mais extremo da função

de onda de todos os elétrons. Entretanto, os elementos com orbitais muito locali-

zados produzem pseudopotenciais profundos que ainda necessitam de um conjunto

grande de ondas planas para serem bem descritos. São exemplos desses elementos
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com orbitais localizados aqueles da primeira coluna da tabela periódica, as terras

raras e aqueles que incluem orbital tipo d. O aumento do raio de corte permite

suavizar ainda mais o pseudopotencial, entretanto compromete a transferibilidade,

exigindo testes adicionais para assegurar a qualidade do pseudopotencial nos novos

ambientes.

Na regra da soma de Friedel, equação 1.44, relacionada com a transferibilidade,

a troca de fase depende da norma da função de onda e, por isso, a conservação

da norma foi imposta na construção dos pseudopotenciais. Entretanto, com ex-

ceção a essa condição, a norma não é estritamente necessária para a solução da

equação de autoconsistência. Vanderbilt [45, 46, 47] demonstrou que removendo

a condição de conservação da norma é possível escolher um raio de corte maior,

independente do máximo da função de onda, e construir pseudofunções muito mais

suaves que nos métodos tradicionais. Isso possibilitou a criação de pseudopo-

tenciais igualmente transferíveis, entretanto muito mais suaves conhecidos como

Pseudopotenciais Ultrassuaves - (USPP - “Ultra-Soft Pseudopotential”).

A figura 1.3 ilustra como a pseudofunção para o orbital 2p do oxigênio cons-

truída dentro do método HSC, que conserva a norma, é tão localizada quanto a

função de todos os elétrons e, por outro lado, como a pseudofunção construída com

o método USPP é bem mais suave. Em geral, o raio de corte para o método USPP é

maior num fator de 1,5, em relação ao necessário para o método com conservação

da norma, permitindo construção de pseudofunções muito mais suaves.

A conservação da norma exige que a diferença entre a densidade de carga da

função de onda atômica de todos os elétrons Φte
ilm e a pseudofunção de onda atômica

Φ
ps
ilm seja nula, Ql

i j = 0 onde,

Ql
i j =

〈
Φ

te
ilm

∣∣Φte
jlm
〉

rc
−
〈
Φ

ps
ilm

∣∣Φps
jlm

〉
rc
. (1.51)

Vanderbilt demonstrou que a condição Ql
i j = 0 não é necessária se for adotado o
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Fig. 1.3: Função de onda radial do orbital 2p do oxigênio (linha sólida) e as correspon-
dentes pseudofunções geradas com os pseudopotenciais de norma conservada HSC (linhas
pontilhada) e Ultrassuave (linha tracejada) e seus respectivos raios de corte rHSC e rUS . Figura
adaptada do trabalho de Vanderbilt (1990) [46]

seguinte operador de sobreposição não local,

Ŝ = Î +∑
i, j

∑
l

l

∑
m=−l

Ql
i j
∣∣βlm

i
〉〈

β
lm
j
∣∣ (1.52)

e redefinindo o operador potencial não local como

∆V̂US
l = ∑

i j
Dl−ion

i j

l

∑
m=−l

∣∣βlm
i
〉〈

β
lm
j
∣∣, (1.53)

onde
∣∣∣βlm

j

〉
são funções locais definidas por,∣∣∣βlm

i

〉
= ∑

j
(B−1)l

i j

∣∣∣χlm
j

〉
(1.54)

com Bl
i j =

〈
Φ

ps
ilm

∣∣χlm
j
〉
. Os termos Dl−ion

i j são dados por,

Dl−ion
i j = Bl

i j + εilQl
i j, (1.55)

onde εil são os autovalores das pseudofunções atômicas,(
T̂ +V̂ ps

)∣∣Φps
ilm

〉
=
(

T̂ +V̂ ps
loc +∆V̂ ps

l

)∣∣Φps
ilm

〉
= εil

∣∣Φps
ilm

〉
. (1.56)
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Com esta definição é possível restabelecer a conservação da norma,

〈
Φ

te
ilm

∣∣Φte
jlm
〉

rc
=
〈
Φ

ps
ilm

∣∣ Ŝ ∣∣∣Φps
jlm

〉
rc

, (1.57)

onde o conjunto de pseudofunções atômicas
∣∣Φps

ilm

〉
são soluções do problema ge-

neralizado de autovalores,

Ĥ
∣∣Φps

ilm

〉
= εil Ŝ

∣∣Φps
ilm

〉
. (1.58)

Para os cálculos de estrutura eletrônica que utilizam o método de pseudopo-

tencial ultrassuave a densidade de carga, calculada apenas com as pseudofunções,

é menor que a densidade de carga total do sistema. Isto ocorre devido a carga

deficitária em cada caroço, consequência da não conservação da norma nessa re-

gião. Essa diferença na densidade de carga deve ser corrigida para que os termos da

Hamiltoniana de Kohn-Sham, que dependem da densidade, sejam descritos corre-

tamente. A correção é feita ao final de cada ciclo de autoconsistência e a densidade

corrigida tem a seguinte forma,

ρv(r) =
oc

∑
n

fn

[
ϕn(r)ϕ∗n(r)+∑

l

l

∑
m=−l

∑
i, j

〈
ϕn
∣∣βlm

i
〉
Ql

i j(r)
〈
β

lm
j
∣∣ϕn
〉]

. (1.59)

onde o segundo termo dentro dos colchetes representa toda a correção na densidade

de carga devido a não conservação da norma com

Ql
i j(r) = Φ

te∗
ilm(r)Φte

jlm(r)−Φ
ps∗
ilm (r)Φps

jlm(r). (1.60)

Integrando densidade ρv sobre a condição de normalização 〈ϕn| Ŝ |ϕm〉= δnm obte-

mos o número de elétrons do sistema N,

N =
∫

ρv(r)dr = ∑
n

[〈
ϕn
∣∣ϕn
〉
+∑

l

l

∑
m=−l

∑
i, j

〈
ϕn
∣∣βlm

i
〉
Ql

i j
〈
β

lm
j
∣∣ϕn
〉]

= ∑
n
〈ϕn|

(
Î +∑

l

l

∑
m=−l

∑
i, j

∣∣∣βlm
i

〉
Ql

i j

〈
β

lm
j

∣∣∣) |ϕn〉

= ∑
n
〈ϕn| Ŝ |ϕn〉 , (1.61)
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A equação secular autoconsistente mantém a mesma forma da equação 1.58,

Ĥ |ϕn〉= εnŜ |ϕn〉 . (1.62)

entretanto agora o potencial local inclui as contribuições de Hartree e de troca e

correlação das interações entre os elétrons,

vloc = vps
loc + vH [ρv]+ vxc[ρv]. (1.63)

Devido a não localidade do operador de projeção Ŝ, o potencial local vloc passa a

contribuir na parte não local do pseudopotencial, modificando os termos de matriz

Dl−ion
i j para

Dl
i j = Dl−ion

i j +
∫

vlocQl
i j(r)dr, (1.64)

e

∆V̂ ps−US = ∑
l

∑
i j

Dl
i j

l

∑
m=−l

∣∣βlm
i
〉〈

β
lm
j
∣∣. (1.65)

A energia total eletrônica no esquema de pseudopotencial ultrassuave toma a se-

guinte forma,

EUS
e = ∑

s
〈φs|−∇

2 +∆V̂ ps−US |φs〉+
∫

vlocn(r)dr. (1.66)

Portanto, o pseudopotencial ultrassuave descreve adequadamente a energia total

eletrônica, mantendo as condições de transferibilidade, entretanto, necessitando de

um conjunto bem menor de ondas planas.

1.3 Energia total e relaxação estrutural

A energia total do sistema é obtida somando a energia eletrônica EUS
e , equa-

ção 1.66, à energia de interação entre os núcleos do sistema En,

EUS
Tot = EUS

e +En (1.67)
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onde a energia nuclear se deve apenas às interações coulombianas,

EN =
1
2 ∑

µ
∑
ν6=µ

ZµZν

|Rµ−Rν|
(1.68)

sendo Z e R, respectivamente, o número atômico e a posição dos íons do sistema.

Portanto,

EUS
Tot = ∑

s
〈φs|−∇

2 +∆V̂ ps−US |φs〉 +
∫

vlocn(r)dr

+
1
2 ∑

µ
∑
ν 6=µ

ZµZν

|Rµ−Rν|
. (1.69)

onde vloc e ∆V̂ ps−US estão definidos nas equações 1.63 e 1.65 da seção anterior.

Assim, com o formalismo teórico apresentado até o momento é possível obter

a energia total do sistema para uma configuração congelada de núcleos. Agora, é

necessário um método para relaxar os núcleos na busca do mínimo global desta

energia total.

Uma alternativa para obtenção deste mínimo é buscar a configuração que can-

cele as forças que agem sobre os núcleos. Para tal, resolve-se autoconsistentemente

a equação de Kohn-Sham para a configuração fixa de núcleos e calculam-se as for-

ças que agem sobre cada núcleo. De posse dessas forças podemos movimentar os

núcleos no sentido de reduzi-las. Repete-se o procedimento para cada nova confi-

guração de núcleos até que as forças sejam menores que a precisão desejada. Ao

final do ciclo é obtida a configuração de equilíbrio que leva ao mínimo de ener-

gia. Entretanto, este procedimento garante apenas a obtenção do mínimo de energia

local e não global da configuração inicial dos núcleos. Na prática, nenhum meca-

nismo garante que o mínimo global do sistema será atingido, e o que se faz é testar

diferentes configurações iniciais e adota-se aquela que tiver o menor mínimo local.
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1.3.1 Forças sobre os íons

As forças sobre os íons são determinantes na obtenção da estrutura de equilíbrio

e podem ser calculadas derivando a energia com respeito as coordenadas nucleares,

Fµ =−∂ETot

∂Rµ
(1.70)

Entretanto, a derivada deve ser feita sobre um funcional mais geral, que inclui a

ortonormalidade das funções de onda através da introdução dos multiplicadores de

Lagrange Λi j,

Ξ = ETot +∑
i j

Λi j
(〈

ψi
∣∣ψ j
〉
−δi j

)
, (1.71)

que toma a seguinte forma quando são utilizadas as pseudofunções ultrassuaves ϕ,

Ξ
US = EUS

Tot +∑
i j

Λi j
(
〈ϕi| Ŝ

∣∣ϕ j
〉
−δi j

)
. (1.72)

Dentro da formulação de Hellmann-Feynman [48] a força sobre os íons pode ser

escrita como,

FUS
µ =−

∂EUS
Tot

∂Rµ
+∑

i j
Λi j 〈ϕi|

∂Ŝ
∂Rµ

∣∣ϕ j
〉
. (1.73)

O cálculo da força no método de pseudopotencial ultrassuave apresenta termos ex-

tras, quando comparado com os métodos de norma conservada, decorrentes da de-

pendência da posição dos núcleos na carga de compensação Ql
i j e no operador de

projeção Ŝ [49, 50, 51].

A partir das forças que agem sobre os núcleos, lança-se mão de um método para

movimentar os núcleos na direção de tornar mínimas essas forças dentro do critério

de precisão admitido para a convergência.

Diferentemente de algoritmos fundamentados no formalismo de Car e Parrinello

(CP) [52], nos quais se estabelece uma pseudodinâmica baseada no formalismo

lagrangeano para a movimentação dos graus de liberdade eletrônicos e nucleares
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na busca dos valores de mínimo estruturais e eletrônicos, utilizamos o método de

Gradiente Conjugado (CG) [53] para a escolha da direção e intensidade das movi-

mentação na busca do mínimo de energia e posições de equilíbrio.

Com a separação das etapas de cálculo da estrutura eletrônica (passos eletrô-

nicos) e de movimentação dos íons (passos iônicos), a relaxação iterativa do sis-

tema se torna dependente de custosos cálculos computacionais de diagonalizações

de matrizes, fazendo-se necessário o emprego de algoritmos que tornem eficiente a

convergência para configurações vantajosas sob o aspecto energético, o que é con-

seguido com a busca direcionada implementada pelo CG. Esta abordagem, enfim,

evita elementos potencialmente prejudiciais à eficiência na convergência como as

flutuações características do método CP [50, 54]. Além disso, com o aperfeiçoa-

mento das técnicas de paralelização, as operações de diagonalização de matrizes

tornam-se menos custosas e, desta forma, métodos com essa perspectiva tornam-se

mais vantajosos com respeito ao seu desempenho.

Nas etapas do CG (i) avalia-se inicialmente os valores das forças e energias;

sendo, então, (ii) as posições dos íons e dos parâmetros de rede variados na dire-

ção das forças calculadas e do tensor de “stress’ (como realizado nos algoritmos de

Steepest Descent [53]), recalculando-se as forças e energias; a partir destes dois va-

lores de força e energia (iii) uma interpolação quadrática nesta superfície de energia

potencial (PES - “Potential Energy Surface”), de 3N dimensões, possibilita efe-

tuar a correção da direção de variação das posições atômicas e dos parâmetros de

rede [53]. Passos adicionais para melhorar a eficiência do procedimento são incor-

porados como variações do algoritmo de Brent [55]

1.3.2 Esquema de supercélula

O formalismo discutido até o momento foi desenvolvido para descrever sistemas

periódicos, entretanto estruturas como superfícies, nanofios, moléculas e nanopartí-
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culas, que não apresentam periodicidade em uma, duas ou três direções, podem ser

tratadas dentro do esquema de supercélulas.

No esquema de supercélula, a célula convencional é substituída por uma caixa

que contém a estrutura de interesse com uma região de vácuo na direção, ou di-

reções, em que a periodicidade foi quebrada. A imagem da supercélula é, então,

reproduzida periodicamente por todo o espaço.

O papel do vácuo é separar as imagens adjacentes para que não interajam e, por

isso, devem ser suficientemente grandes. Com isso, a periodicidade da estrutura não

é estabelecida na direção separada pelo vácuo, reproduzindo os efeitos dos sistemas

não periódicos.

Fig. 1.4: Esquema da supercélula para uma nanopartícula com vácuo por todo o entorno. À
esquerda a supercélula que é reproduzida periodicamente e a direita a reprodução de todas
as imagens adjacentes à supercélula no centro.

Como uma nanopartícula não possui periodicidade em nenhuma direção, sua

supercélula deve ser construída com vácuo em todas as direções, figura 1.4. Com

uma região de vácuo suficientemente grande, podemos desprezar as interações da
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nanopartícula com suas imagens e considerar a nanopartícula isolada.

1.4 Estudo vibracional

O cálculo de autofrequências e dos modos de vibração correspondentes, associ-

ados aos sinais dos espectros vibracionais, pode ser realizado por meio do uso do

cálculo de dipolos dinâmicos [56, 57], e através das forças de Helmann-Feynman,

dentro do esquema da DFT.

Utilizamos em nossos cálculos a metodologia de construção da matriz Hessiana

(ou matriz dinâmica), Hi j, e da aproximação semiclássica.

A partir da força, Fνµ,±
αβ

, que variações de±d na direção ν (x, y ou z) do átomo α

produzem na direção µ (x, y ou z) do átomo β, constrói-se a matriz Kνµ
αβ

(simétrica),

Kνµ
αβ

=
1
2

Fνµ,+
αβ
−Fνµ,−

αβ
+Fµν,+

βα
−Fµν,+

βα

2d
. (1.74)

que representa a constante elástica do sistema.

Renumerando os termos da matriz Kνµ
αβ

, de maneira a mapeá-la em uma matriz

com dois índices, Hi j, temos a matriz:

Hi j = H3(α−1)+ν,3(β−1)+µ = Kνµ
αβ

Assim, os índices da Hessiana, Hi j, variam de 1 ≤ (i, j) ≤ 3N, consistindo-se

em uma matriz simétrica, cuja construção depende de 6N cálculos de forças de

Helmann-Feynman - obtidas para cada um dos deslocamentos (±d) (2) em cada

coordenada cartesiana (3) de cada um dos N átomos do sistema, realizados inde-

pendentemente e acumulados nos termos da matriz.

Considerando-se a aproximação semiclássica no movimento oscilatório dos íons,

a equação de Newton para osciladores pode ser escrita em termos da formulação

Hessiana por,

M
d2

dt2 u =−Hu. (1.75)
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Onde M é uma matriz diagonal com 3N coordenadas para cada um dos N átomos

de um mesmo elemento inseridos no sistema (devidamente ordenados). O vetor u

consiste no deslocamento dos átomos do sistema em relação à base cartesiana.

Impondo uma solução harmônica para a dinâmica resultante sobre cada um dos

deslocamentos observados para os átomos, u = zeiωt ,

Hz = ω
2Mz (1.76)

A equação 1.76 pode ser colocada na forma de uma equação de autovalores

ortogonais com a mudança de base: qi = M1/2zi. Onde qi são conhecidas como

coordenadas normais. A mudança entre as bases {qi} e {zi} é simplificada já que

M é diagonal.

Com essa transformação as energias cinética e potencial passam a serem escritas

como,

T =
1
2

3N

∑
i=1

d
dt

q2
i ;U =

1
2

3N

∑
i=1

ω
2q2

i (1.77)

A intensidade emitida pelo i-ésimo modo normal de oscilação de um sistema é

dada em termos do vetor momento de dipolo µ por [56, 57],

Ii = γ

∣∣∣∣ ∂µ
∂qi

∣∣∣∣2 . (1.78)

Onde γ consiste de fatores sensíveis a aspectos dos experimentos considerados, não

sendo necessário o conhecimento à princípio, desde que se esteja interessado na

análise da intensidade relativa entre os picos dos espectros calculados.

A avaliação de derivadas como essa em termos das coordenadas normais uti-

lizando os deslocamentos cartesianos xτ (na componente τ - x, y ou z) pode ser

estendida por:
∂µν

∂qi
=

N

∑
α=1

3

∑
τ=1

∂µα
ν

∂xτ

zi,3(α−1)+τ (1.79)

Onde temos a determinar a ν-ésima componente de µ no átomo α, sendo possível
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calcular usando-se o esquema de diferença finita,

∂µα
ν

∂xτ

=
µν(xα

τ +d)−µν(xα
τ −d)

2d
. (1.80)

1.5 Pacote de simulação Vienna Ab-Initio - VASP

Todo o formalismo apresentado está implementado no pacote de simulação

Vienna Ab-initio (VASP - “Vienna Ab-initio Simulation Package”) [50, 58], de-

senvolvido para realizar simulações de dinâmica molecular quântica de primeiros

princípios, utilizando a teoria do funcional da densidade. Neste trabalho utilizamos

a versão 4.6.28
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Capítulo 2

Construção das nanopartículas

Neste capítulo apresentaremos as nanopartículas (NPs) de prata estudadas, em

suas formas estruturais não relaxadas estruturalmente e os processos de construção.

Na literatura, as nanopartículas metálicas se apresentam em diferentes formatos

e tamanhos. Podem ser tridimensionais, semelhantes a esferas, cubos, octaedros,

dodecaedros entre outros poliedros [59, 60, 61, 62], ou bidimensionais, semelhantes

a triângulos, quadrados e outros polígonos [22, 63].

Apesar de muitos estudos sugerirem qual seria a estrutura mais estável para

determinado número de átomos [64, 65, 66, 67, 68, 69], outros trabalhos observam

que tanto o formato como o empacotamento podem ser induzidos pelo método de

crescimento utilizado em sua síntese [24, 59, 70, 71, 72, 73].

Em virtude da ligação metálica, os átomos têm liberdade para se arranjarem em

um empilhamento compacto, apresentando um grande número de primeiros vizi-

nhos e consequente alta densidade. Por isso, os metais geralmente se cristalizam

na estrutura cúbica de face centrada (FCC - “Face Centered Cubic”) ou hexagonal

compacta (HCP - “Hexagonal Close-Packed ”), conforme figura 2.1, que apresen-

tam um fator de empacotamento de 0,74 com 12 primeiros vizinhos [74].

No cristal de prata os átomos se arranjam na configuração FCC, sendo esperado
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Fig. 2.1: Representação do empilhamento dos átomos das estruturas cris-
talinas FCC e HCP. Figura reproduzida de Christophe Dang Ngoc Chan
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Empilement_compact.svg).

que os átomos nas nanopartículas maiores se aproximem desta configuração. Por

outro lado, para os pequenos aglomerados não existe a restrição da periodicidade

cristalina, possibilitando outras formas de agrupamentos. Estes agrupamentos po-

dem ser simétricos como nas estruturas icosaédricas, que correspondem a sólidos

regulares, ou não apresentar simetria bem definida [69, 75, 76].

Os aglomerados sem simetria definida ocorrem pela agregação dos átomos em

estruturas sem ordenamento claro, ou ainda, pela formação de estruturas com uma

variedade de simetrias locais distintas na mesma nanopartícula.

Neste trabalho realizamos o estudo apenas das estruturas simétricas, que serão

identificadas pelo número total de átomos e formato. O termo nanopartícula será

utilizado de forma genérica para representar qualquer uma das estruturas estudadas,

independentemente do tamanho.

As nanopartículas foram construídas tendo como base a geometria cúbica de

face centrada (FCC) a partir de cortes do cristal perfeito e, também, na geometria

icosaédrica (ico), que não é derivada de cortes sobre a estrutura cristalina. Nos

casos baseados na estrutura FCC, construímos as nanopartículas a partir de cortes

do cristal nos formatos octaedros (oct), octaedros-truncados (t-oct) e cubo-octaedros

(c-oct). Os sólidos poliédricos regulares estão representados na figura 2.2. Também

construímos as nanopartículas a partir de cortes esféricos centrados em um átomo
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da rede cristalina, que serão apresentados com mais detalhes na seção 2.2.

Fig. 2.2: Representação dos sólidos regulares (a): octaedro (oct), octaedro truncado (t-oct),
cubo-octaedro (c-oct) e icosaedro (ico); (b) Exemplos do arranjo dos átomos nas nanopartí-
culas com as simetrias correspondentes.

Na figura 2.3 é possível identificar que a nanopartícula cubo-octaédrica de 309

átomos, estudada neste trabalho, é compatível com a imagem de uma nanopartí-

cula de prata obtida por microscopia eletrônica de alta resolução (HREM - “High

Resolution Electron Microscopy”) [77], justificando, assim, a escolha do método

de construção empregado. A nanopartícula apresenta claramente a família de pla-

nos [110] da rede cristalina FCC.

O átomo de prata na estrutura cristalina apresenta 12 primeiros vizinhos, ou seja,

número de coordenação 12. Nas superfícies das nanopartículas os átomos podem

apresentar sítios não equivalentes com coordenação entre 3 e 11, devido aos cortes

que reduzem a primeira vizinhança dos átomos da superfície. Neste trabalho, consi-

deramos como átomos de superfície aqueles que não apresentam a coordenação 12

do cristal. Por simplicidade, um sítio de coordenação 5, por exemplo, será identifi-

cado como “sítio c5” ou apenas c5. A figura 2.4 apresenta os sítios não equivalentes

presentes nas superfícies das nanopartículas estudadas.
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Fig. 2.3: Comparação entre a nanopartícula cubo-octaédrica de 309 átomos estudada neste
trabalho com a imagem obtida por HREM [77]. As linhas azuis, sobrepostas à imagem na
nanopartícula ao centro, representam as silhuetas da NP 309. As silhuetas correspondem
às arestas que separam os planos [001] e [111] presentes na superfície desta nanopartícula.
Na figura à direita, temos a representação dos átomos e ligações da NP 309 sobreposta à
mesma imagem HREM.

Fig. 2.4: Representação dos diferentes sítios presentes nas nanopartículas baseadas na
estrutura FCC e icosaédrica. Os números nas indicação c3 à c11 correspondem às coorde-
nações dos sítios, ou seja, ao número de primeiros vizinhos.
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2.1 Nanopartículas poliédricas

Uma propriedade das nanopartículas poliédricas é a baixa rugosidade de suas su-

perfícies, compostas por planos de átomos semelhantes às superfícies [001] e [111].

As superfícies das nanopartículas poliédricas não apresentam degraus ou vales e são

caracterizadas por 3 ou 4 sítios distintos decorrentes dos vértices, arestas e planos

presentes nas superfícies.

Os átomos nos vértices das nanopartículas poliédricas apresentam coordenação

c4 para as NPs oct, c5 para as c-oct ou c6 para as t-oct e ico. Os átomos das arestas

apresentam coordenação c7 para as NPs oct, c-oct e t-oct, ou c8 para as ico. Os

átomos das superfícies podem apresentar coordenação c8 para as NPs oct, c-oct e t-

oct, que é semelhante à coordenação presente no corte da superfície [001] do cristal

de prata, e c9 para todas as nanopartículas poliédricas estudadas, que, por sua vez,

é semelhante ao sítio presente na superfície [111] da prata. Todos estes sítios estão

representados na figura 2.4.

Os sítios c6 e c7 da nanopartícula octaédrica truncada são equivalentes àqueles

indicados nas NPs FCC esféricas da figura 2.4. Os sítios c8 e c9 são equivalentes

àqueles indicados nas NPs FCC poliédricas na mesma figura.

Os sítios c4 possuem todos os seus primeiros vizinhos na superfície da nanopar-

tícula, enquanto que os sítios c5 e c6 apresentam um vizinho no interior e os demais

vizinhos na superfície.

Os sítios c7 estão presentes nas arestas do encontro de duas superfícies. Podem

se formar do encontro de duas superfícies [111], apresentando um sítio vizinho no

interior e os outros seis vizinhos na superfície, ou podem se formar do encontro da

superfície [111] com a superfície [001], apresentando dois vizinhos no interior e os

outros cinco na superfície.

Os sítios c8 presentes nas arestas das nanopartículas icosaédricas apresentam
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dois vizinhos no interior e seis na superfície. Já os sítios c8 presentes nas su-

perfícies [001] das nanopartículas derivadas da estrutura FCC apresentam quatro

vizinhos no interior da nanopartícula e os outros quatro na superfície.

Os sítios c9, por sua vez, possuem três vizinhos no interior da nanopartícula e

os outros seis na superfície.

Como as nanopartículas poliédricas crescem por camadas, cobrindo por com-

pleto com uma camada de átomos a nanopartícula anterior de mesmo formato, tam-

bém podem ser identificadas pelo número de camadas utilizadas na construção.

Nas tabelas 2.1, 2.2 e 2.3 apresentamos alguns parâmetros geométricos das na-

nopartículas poliédricas não relaxadas, derivados analiticamente em virtude de seu

arranjo regular. São tabulados o diâmetro, área, volume (tab. 2.1); número total de

átomos e número de átomos na superfície (tab. 2.2); quantidade de cada tipo de sítio

na superfície, separados por suas coordenações (tab. 2.3).

Todas estes parâmetros apresentam regularidades e são dados em função do

número de camadas k e da distância de ligação entre os átomos d. Assumimos para

o valor de d a distância interatômica que obtivemos para o cristal de prata (2,94 Å-

apêndice C). Vale ressaltar que estes parâmetros são gerais para qualquer material

com estrutura FCC ou icosaédrica, utilizando apenas o parâmetro d do material

escolhido.

Como as menores nanopartículas, com apenas uma ou duas camadas de átomos

utilizadas na construção, não apresentam todos os átomos distintos característicos

do seu formato nas nanopartículas maiores, podemos aferir que estas nanopartículas

não representam estruturalmente as nanopartículas maiores. Entretanto com a in-

clusão de mais uma ou duas camadas, a superfície dessas nanopartículas já passam

a apresentar todos os sítios distintos que são característicos do seu formato. Assim,

com poucas camadas já se aproximam estruturalmente das nanopartículas maiores

com o mesmo formato.
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Tab. 2.1: Diâmetro, área e volume das nanopartículas poliédricas não relaxadas, conforme
o número de camadas k e a distância de ligação d entre os átomos utilizadas na construção
da nanopartícula.

Corte diam (nm) área (nm2) volume (nm3)

oct-i
√

2(2k)d 2
√

3(2k)2d2 1
3

√
2(2k)3d3

oct-p
√

2(2k−1)d 2
√

3(2k−1)2d2 1
3

√
2(2k−1)3d3

t-oct 2(k2 +2k +2)
1
2 d 2

√
3
[
(
√

3+1)k2 +8k +4
]

d2 1
3

√
2(5k3 +24k2 +24k +8)d3

c-oct 2kd 2
√

3(
√

3+1)k2d2 5
3

√
2k3d3

ico 2kd 5
√

3k2d2 5
12 (3+

√
5)k3d3

Tab. 2.2: Número total de átomos (attot) e número de átomos na superfície (atsup) das
nanopartículas poliédricas, conforme o número de camadas k utilizadas na sua construção.

Corte attot atsup

oct-i 1
3

[
2(2k)3 +6(2k)2 +7(2k)+3

]
4(2k)2 +2

oct-p 1
3

[
2(2k−1)3 +6(2k−1)2 +7(2k−1)+3

]
4(2k−1)2 +2

t-oct 1
3 (10k3 +63k2 +107k +57) 10k2 +32k +18

t-oct 1
3 (10k3 +15k2 +11k +3)+6(8k2 +16k +9) 10k2 +2+16(2k +1)

c-oct 1
3 (10k3 +15k2 +11k +3) 10k2 +2

ico 1
3 (10k3 +15k2 +11k +3) 10k2 +2

Tab. 2.3: Quantidade de cada espécie de sítio presente na superfície das nanopartículas
poliédricas conforme o número de camadas k utilizadas na sua construção. Os sítios são
diferenciados pelo número de coordenação com a sua vizinhança.

- c4 c5 c6 c7 c8 c9

oct-i 6 - - 12 [(2k)−1] - 8
2

[
(2k)2−3(2k)+2

]
oct-p 6 - - 12 [(2k−1)−1] - 8

2

[
(2k−1)2−3(2k−1)+2

]
t-oct - - 24 24

2 (2k−1)/3 6(k−1)2 8
2 k(k +5)

c-oct - 12 - 24(k−1) 6(k−1)2 8
2 (k2−3k +2)

ico - - 12 - 30(k−1) 20
2 (k2−3k +2)
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2.1.1 Nanopartículas octaédricas

As nanopartículas octaédricas (oct) podem ser construídas centradas em um

átomo da rede cristalina ou centradas na região intersticial entre os átomos da rede.

Quando apresentam o átomo no centro, possuem número total ímpar de átomos,

sendo denominadas neste trabalho como octaédricas-i, ou oct-i. Se construídas com

o interstício no centro possuem um número total par de átomos e serão denominadas

como octaédricas-p, ou oct-p.

Os índices i e p serão convenientemente omitidos quando o número total de

átomos for apresentado, já que no número total de átomos já está subentendido

se a nanopartícula é do tipo p ou i. As propriedades geométricas das estruturas

não relaxadas, em função do número de camadas k utilizadas na construção, estão

apresentadas nas tabelas 2.1, 2.2, 2.3.

Apesar das nanopartículas oct-i e oct-p terem os seus centros distintos, suas su-

perfícies são muito parecidas. Em ambos os casos, possuem 8 faces triangulares

com terminação c9 em sua superfície, equivalente à superfície [111] da rede cris-

talina FCC, 12 arestas composta por sítios c7 e 6 vértices com coordenação c4. A

evolução do número total destes sítios na superfície com o aumento da nanopar-

tícula, representada nos gráficos da figura 2.5, também demonstra que ambas as

estruturas, oct-i ou oct-p, são geometricamente equivalentes.

O número de sítios c4 na superfície das nanopartículas não muda com o tama-

nho, pois correspondem aos seis vértices da estrutura octaédrica. A quantidade dos

sítios c7, por comporem as arestas, cresce linearmente com o diâmetro da nano-

partícula. Já a quantidade de sítios c9, por constituírem os planos na superfície,

cresce com o quadrado do diâmetro e, consequentemente, se tornam predominantes

na superfície com o aumento da nanopartícula.

Para as nanopartículas octaédricas com cerca de 2,5 nm, os sítios c9 já estão

em maior número que os demais. Nas nanopartículas com diâmetros da ordem
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Fig. 2.5: Evolução da quantidade de cada sítio distinto presente na superfícies das NPs oct i
e oct p com o aumento do diâmetro. O gráfico superior corresponde às NPs oct-i e o gráfico
inferior às NPs oct-p. Em destaque a região até 4 nm que compreende a faixa de diâme-
tros das nanopartículas estudadas neste trabalho. Os pontos em marrom correspondem aos
sítios c4, em verde aos sítios c7 e em azul aos sítios c9.
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de 5 nm, os sítios c9 correspondem a cerca de 75% dos átomos da superfície, e

chegam a representar mais que 90% para diâmetros da ordem de 15 nm.

Na figura 2.6 estão representadas as nanopartículas oct-p e oct-i com até 03 ca-

madas utilizadas na construção. Podemos observar que a NP 006 é composta apenas

de sítios c4, ainda não apresentando os sítios c7 e c9 característicos deste formato

em nanopartículas maiores.

Fig. 2.6: Nanopartículas octaédricas estudadas, com o número total de átomos e, entre
parênteses, o número de camadas utilizadas na construção. O índice p representa o conjunto
de nanopartículas que estão centradas no interstício (apresentam número par de átomos -
oct-p) e o índice i indica o conjunto das nanopartículas que são centradas em um átomo
(apresentam número ímpar de átomos - oct-i).

Na NP 019, além dos sítios c4 nos vértices, já estão presentes o sítios c7 das

arestas. Os sítios c9 passam a estar presentes à partir da NP 044. Apesar das coorde-

nações destes sítios se manterem com o aumento da nanopartícula, suas vizinhanças

mudam. Por exemplo, a vizinhança dos sítios c4 na NP 006 são sítios c4, enquanto

que na NP 019 a vizinhança dos sítios c4 são sítios c7. Análise semelhante a esta

pode ser estendida para os sítios c7 e c9.

Em geral, as nanopartículas maiores apresentam em sua superfície sítios com

a mesma coordenação, entretanto, com vizinhanças bem distintas. A NP 231,

por exemplo, apresenta três sítios c9 diferentes em cada uma das faces triangula-

res [111]. Um dos tipos de sítio c9 está localizado bem no centro da face com seis

vizinhos na superfície também de coordenação c9. Estes seis vizinhos, por sua vez,
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são distintos do primeiro pois apresentam quatro vizinhos c9 e dois vizinhos c7.

Por último, os sítios c9 que estão mais próximos aos vértices, apresentam dois vizi-

nhos c9 e quatro vizinhos c7.

2.1.2 Nanopartículas octaédricas truncadas

As nanopartículas octaédricas truncadas (t-oct), como o próprio nome sugere,

podem ser construídas a partir de truncamentos da nanopartícula octaédrica. A

figura 2.7 representa os truncamentos possíveis realizados na NP 231 oct-i.

Fig. 2.7: Truncamentos da nanopartícula octaédrica. No índice k(t) utilizado abaixo de
cada figura o valor de k indica o número de camadas utilizada na construção da nanopartí-
cula octaédrica de referência e o valor de (t) indica o número de camadas retirada das pontas
para se obter a estrutura truncada. Em amarelo os átomos retirados da nanopartícula octaé-
drica no primeiro truncamento, em vermelho os átomos retirados no segundo truncamento
e em verde os átomos retirados no terceiro truncamento. As linhas pretas representam as
arestas dos encontros entre os planos presentes nas superfícies destas nanopartículas.

No primeiro truncamento (t = 1) são excluídos os átomos dos seis vértices, for-

mando seis novos planos de átomos nas direções [001]. Apesar dos planos estarem

nas direções [001], ainda não apresentam os sítios c8 característicos das superfí-

cies [001]. Cada um dos seis planos obtidos pelo primeiro truncamento corresponde

a quatro vértices com sítios c6.

O segundo truncamento (t = 2) é obtido pela exclusão destes seis planos for-

mados pelo primeiro truncamento. Isso corresponde à exclusão de 24 átomos (6
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planos x 4 átomos por plano) e a formação de seis novos planos compostos por

nove átomos. Cada plano de nove átomos já apresenta um sítio c8 característico da

superfície [001].

O terceiro truncamento (t = 3) é obtido pela exclusão dos seis planos de nove

átomos, formando seis novos planos com 16 átomos cada.

Para a NP 231 oct-i, que é construída com três camadas (k = 3), são possíveis

apenas estes três truncamentos. Os dois primeiros truncamentos formam as nano-

partículas t-oct, enquanto o terceiro forma a nanopartícula c-oct.

De maneira geral, uma nanopartícula octaédrica-i com k camadas pode realizar

os truncamentos até t = k, os truncamentos t = k− 1 formam nanopartícula oc-

taédricas truncadas e o truncamento t = k forma a nanopartícula cubo-octaédrica.

Já para as nanopartículas octaédricas-p são possíveis apenas até t = k− 1 trunca-

mentos e, consequentemente, não podem ser utilizadas para formar nanopartículas

cubo-octaédricas.

Como decorrência dos truncamentos das NPs oct, a superfície das nanopartícu-

las t-oct é composta por 06 faces quadradas e 08 faces hexagonais, correspondendo,

respectivamente, às superfícies [001] e [111] da geometria FCC. Como podem ser

construídas a partir dos cortes das nanopartículas oct-p ou oct-i, também serão, res-

pectivamente, centradas no interstício entre os átomos da rede FCC e com número

total par de átomos (t-oct-p), ou centradas em um átomo da rede FCC e com número

total ímpar de átomos (t-oct-i).

As propriedades geométricas referentes às estruturas não relaxadas, em função

do número de camadas k utilizadas nas construções, foram apresentadas nas tabe-

las 2.1, 2.2, 2.3 para o truncamento do tipo t = k−1 e a evolução dos sítios distintos

da superfície está representada na figura 2.8. Para este truncamento podemos obser-

var que os sítios c8 e c9 são predominantes para as nanopartículas, se apresentando

em quantidades praticamente equivalentes até cerca de 15 nm. Acima deste diâ-
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Fig. 2.8: Evolução dos sítios distintos presentes na superfície das nanopartículas octaédri-
cas truncadas

metro a diferença entre a quantidades destes sítios na superfície passa a ser mais

significativa, prevalecendo os sítios de coordenação c8.

2.1.3 Nanopartículas cubo-octaédricas

As nanopartículas cubo-octaédricas (c-oct) são construídas ao redor de um átomo

central da rede cristalina FCC da prata e apresentam na superfície 12 vértices, 24

arestas, 06 superfícies quadradas tipo [001] e 8 superfícies triangulares tipo [111],

respectivamente com os sítios c5, c7, c8 e c9. Suas propriedades geométricas re-

ferentes as estruturas não relaxadas, em função do número de camadas k utilizadas

nas construção, foram apresentadas nas tabelas 2.1, 2.2, 2.3.

De acordo com a evolução dos sítios, representada na figura 2.9, observamos

que os sítios c8 e c9 são predominantes para as nanopartículas maiores, devido ao

crescimento quadrático das superfícies [001] e [111], com maior presença do sítio

c8. A partir da terceira camada de átomos utilizada na construção, a superfície já
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apresenta todos os sítios característicos das NPs c-oct.

Fig. 2.9: Evolução dos sítios distintos presentes na superfície das nanopartículas cubo-
octaédricas

As NPs c-oct estudadas foram construídas considerando até a quinta camada de

átomos e estão representadas na figura 2.10.

Fig. 2.10: Nanopartículas cubo-octaédricas estudadas, com o número total de átomos e,
entre parênteses, o número de camadas utilizadas na construção.

A menor nanopartícula cubo-octaédrica é constituída pela primeira camada que

recobre integralmente um átomo na configuração FCC, formando uma estrutura

com 13 átomos. A próxima nanopartícula cubo-octaédrica é obtida recobrindo a
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primeira com uma segunda camada de átomos, e assim sucessivamente.

2.1.4 Nanopartícula icosaédrica

As nanopartículas icosaédricas (ico) não apresentam análogo cristalino e, por-

tanto, sua construção não é realizada a partir de corte da estrutura cristalina, mas

sim, pela disposição dos átomos na conformação icosaédrica. Utilizamos como dis-

tância entre os átomos da superfície o mesmo valor de distância de ligação obtida

para o cristal de prata.

A menor NP icosaédrica é composta de um átomo central e sua primeira vizi-

nhança. Assim, como ocorre para as nanopartículas cubo-octaédricas, essa primeira

vizinhança recobre o átomo central com camada de 12 átomos, formando uma na-

nopartícula com 13 átomos, figura 2.11.

Fig. 2.11: Nanopartículas icosaédricas (ico) estudadas, com o número total de átomos e,
entre parênteses, o número de camadas utilizadas na construção.

As nanopartículas maiores são formadas pela incorporação das sucessivas ca-

madas de átomos que recobrem por completo a nanopartícula anterior. Uma pecu-

liaridade geométrica envolve as NP ico e c-oct, a saber, para cada NP ico existe uma

NP c-oct com igual número de átomos no total, na superfície e, consequentemente,

no interior.

A estrutura icosaédrica também apresenta 12 vértices como a estrutura c-oct,

mas, diferentemente da c-oct, possui 30 arestas e 20 faces triangulares. Os vértices

são compostos por sítios c6, as arestas por sítios c8 e as superfícies por sítios c9,

semelhante à superfície [111] da estrutura FCC. As propriedades geométricas das
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estruturas não relaxadas, em função do número de camadas k utilizadas nas constru-

ção, foram apresentadas nas tabelas 2.1, 2.2, 2.3. Estudamos as NPs ico com uma e

duas camadas, representadas na figura 2.11.

2.1.5 Comparação entre as nanopartículas poliédricas

Uma propriedade relevante das nanopartículas é a fração significativa de átomos

na superfície em relação ao total de átomos. Na figura 2.12 apresentamos a evolu-

ção da fração de átomos na superfície para as nanopartículas nos formatos oct-(i e

p), t-oct, c-oct e ico com relação ao diâmetro das nanopartículas. Para diâmetros

até 2,5 nm, que é a faixa de nanopartículas que estudamos, a superfície corresponde

a mais que 70% do total de átomos. Ao redor de 5,0 nm essa fração ainda é repre-

sentativa correspondendo a cerca de 30% a 40% do total de átomos. Próximo de

um diâmetro de 25 nm a superfície já é bem menos representativa correspondendo

a menos que 10% do total. Para as NPs com aproximadamente 100 nm, corres-

pondente à transição entre as escalas nanométrica e micrométrica, os átomos da

superfície correspondem à 2% do total.

Como podemos observar para as nanopartículas octaédricas, a fração de átomos

na superfície em relação ao total é levemente superior comparado com as demais.

Por outro lado, como pode ser observado na figura 2.13, a superfície total das na-

nopartículas octaédricas é menor em relação aos outros formatos de nanopartículas

com o mesmo diâmetro.

Em síntese, podemos observar, pelos gráficos das figuras 2.12 e 2.13, a equiva-

lência estrutural entre as NPs-oct-i e NPs-oct-p e, também, a proximidade estrutural

entre as NPs c-oct e t-oct.
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Fig. 2.12: Evolução da fração do número de átomos na superfícies em relação ao total
para as nanopartículas octaédricas (i e p), que apresentam apenas as superfícies [111], e
para as nanopartículas octaédricas truncadas e cubo-octaédricas, que apresentam tanto a
superfície [001] quanto a [111].

Fig. 2.13: Evolução da área total da superfície para as nanopartículas octaédricas (i e p),
que apresentam apenas as superfícies [111], e para as nanopartículas octaédricas truncadas
e cubo-octaédricas, que apresentam tanto a superfície [001] quanto a [111].
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2.2 Nanopartículas esféricas

As nanopartículas esféricas são construídas a partir de cortes esféricos ao redor

de um átomo da rede cristalina da prata. Esta construção é equivalente a incorpora-

ção das sucessivas vizinhanças deste átomo central. Na figura 2.14 estão represen-

tadas as nanopartículas construídas pelos recortes esféricos até a incorporação da

quinta vizinhanças dos átomos da rede cristalina.

Fig. 2.14: Representação da construção das cinco primeiras nanopartículas esféricas que
correspondem às cinco primeiras vizinhanças. Em vermelho uma secção da rede cristalina
e em azul os átomos compreendidos dentro de um raio. As figuras inferiores representam o
conjunto superior rotacionado.

Esta incorporação por vizinhança não apresenta uma regularidade no cresci-

mento que possa ser expressa por meio de uma equação simples como é o caso das

nanopartículas poliédricas. Assim, a análise da variação do número de sítios será

realizada para as nanopartículas esféricas estudadas na próxima seção.

As nanopartículas construídas a partir dos cortes esféricos são simétricas e ten-

dem assintoticamente à forma esférica com o aumento do raio. Essas nanopartí-

culas podem ser decompostas em termos de uma nanopartícula poliédrica interna

acrescida de átomos distribuídos igualmente sobre as superfícies equivalentes da

nanopartícula poliédrica, como representado na figura 2.15.
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Fig. 2.15: Representação dos átomos adicionais sobre a superfície das nanopartículas po-
liédricas na formação das nanopartículas esféricas. Acima, está representada a nanopartí-
cula esférica com 87 átomos, que é construída com seis camadas de vizinhos e pode ser
decomposta em uma estrutura poliédrica (octaedro truncado em vermelho) mais oito áto-
mos, sendo um átomo sobre cada uma das oito superfícies [111] da nanopartícula poliédrica.
Abaixo, temos a nanopartícula com 135 átomos, que é formada por sete camadas de vizi-
nhos e pode ser decomposta na mesma nanopartícula poliédrica agora com mais 56 átomos,
sendo sete átomos em cada uma das oito superfícies [111].

Os átomos acrescidos sobre os planos tornam rugosas as superfícies das nano-

partículas esféricas com a presença de degraus e vales. Devido a esta rugosidade

apresentam um número grande de sítios distintos em sua superfície. Enquanto as

nanopartículas poliédricas apresentam, independentemente do tamanho, o máximo

de 4 sítios distintos em sua superfície com coordenações que variam entre c4 e c9,

as nanopartículas esféricas estudadas chegam a apresentar até 6 sítios distintos com

coordenações que variam entre c3 e c11. Os sítios de alta coordenação, como c10

e c11, estão associados aos vales e degraus presentes nas superfícies das nanopartí-

culas esféricas.
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Capítulo 3

Nanopartículas de prata livres

As propriedades das nanopartículas variam com o aumento de sua dimensão

devido à mistura das propriedades eletrônicas moleculares, de superfície e do cristal.

Por outro lado, como o número de átomos na superfície cresce aproximadamente

com o quadrado do diâmetro da nanopartículas (Nsup ∝ D2) e a região interna cresce

aproximadamente com o cubo do diâmetro (Nint ∝ D3) é esperado uma influência

cada vez maior da região interna com o aumento da nanopartícula, apresentado

características cristalinas cada vez mais expressivas.

Neste capítulo analisamos as propriedades estruturais, energéticas, eletrônicas

e vibracionais das nanopartículas livres de prata com o objetivo de identificar os

padrões entre os diferentes formatos e tamanhos das nanopartículas. Estas propri-

edades também são utilizadas na análise das modificações decorrentes da adsorção

de compostos moleculares realizadas sobre a superfície das nanopartículas, que será

discutida no capítulo 4.

As nanopartículas estudadas foram construídas nos formatos poliédricos e esfé-

ricos, conforme descrição no capítulo 2, com número total de átomos entre 6 e 561.

Na tabela 3.1 estão indicadas algumas propriedades das nanopartículas estudadas:

o número total de átomos, formato, diâmetro, energia por átomo, média das coor-
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denações e número de átomos de cada coordenação presentes na nanopartícula.

Tab. 3.1: Parâmetros estruturais e energéticos das nanopartículas estudadas, cristal e su-
perfícies: diâmetro (D), energia por átomo (Eat), coordenação média (c̄) e quantidade de
átomos de cada coordenação. Os números no título das colunas de 12 à 3 são as coorde-
nações possíveis nas nanopartículas. O número indicado na frente de cada formato corres-
ponde a quantidade de camadas utilizadas na construção para as poliédricas ou a quantidade
de vizinhanças utilizadas na construção das nanopartículas esféricas.

Número de átomo por tipo de coordenação

Estrutura Formato D (nm) Eat (eV) c̄ c12 c11 c10 c9 c8 c7 c6 c5 c4 c3

Cristal FCC - -2,73 12,00 1 - - - - - - - - -
Sup 111 FCC - -2,62 11,00 32 - - 16 - - - - - -
Sup 001 FCC - -2,57 10,67 32 - - - 16 - - - - -

561 5 c-oct 2,88 -2,50 10,05 309 - - 48 96 96 - 12 - -
531 18 esf 2,57 -2,48 9,94 249 72 - 72 6 36 72 24 - -
459 17 esf 2,50 -2,47 9,83 225 - 72 24 - 84 24 24 6 -
429 16 esf 2,43 -2,47 9,85 201 24 24 48 24 60 24 24 - -
381 15 esf 2,36 -2,47 9,83 177 24 - 48 72 - 48 12 - -
369 14 esf 2,28 -2,46 9,82 165 36 - 48 24 48 48 - - -
321 13 esf 2,12 -2,44 9,64 141 12 24 48 - 24 72 - - -
309 4 c-oct 2,31 -2,45 9,63 147 - - 24 54 72 - 12 - -
249 12 esf 2,04 -2,42 9,35 87 48 - - 30 36 24 24 - -
231 3 oct-i 2,50 -2,42 9,45 85 - - 80 - 60 - - 6 -
225 3(1) t-oct 2,11 -2,43 9,49 85 - - 80 - 36 24 - - -
225 11 esf 1,95 -2,40 9,28 87 - 48 - 6 36 24 24 - -
201 3(2) t-oct; 10 esf 1,86 -2,42 9,43 79 - - 56 6 36 24 - - -
177 9 esf 1,73 -2,38 9,08 55 24 - 8 54 - - 36 - -
147 3 c-oct 1,77 -2,36 8,98 55 - - 8 24 48 - 12 - -
146 3 oct-p 2,08 -2,36 9,04 44 - - 48 - 48 - - 6 -
141 8 esf 1,62 -2,36 8,85 43 12 - 32 - - 48 - 6 -
135 7 esf 1,52 -2,36 8,89 43 12 - 8 24 - 48 - - -
087 6 esf 1,40 -2,28 8,28 19 - 24 - - 12 24 - - 8
085 2 oct-i 1,61 -2,29 8,47 19 - - 24 - 36 - - 6 -
079 2(1) t-oct; 5 esf 1,28 -2,29 8,51 19 - - 24 - 12 24 - - -
055 2 c-oct; 4 esf 1,14 -2,23 7,85 13 - - - 6 24 - 12 - -
055 2 ico 1,14 -2,26 8,51 13 - - - 30 - 12 - - -
044 2 oct-p 1,25 -2,17 7,64 6 - - 8 - 24 - - 6 -
043 3 esf 0,99 -2,12 7,26 1 12 - - 6 - - 24 - -
019 1 oct; 2 esf 0,78 -1,97 6,32 1 - - - - 12 - - 6 -
013 1 esf 0,59 -1,79 5,54 1 - - - - - - 12 - -
013 1 ico 0,56 -1,77 6,46 1 - - - - - 12 - - -
006 1 oct-p 0,42 -1,44 4,00 - - - - - - - - 6 -

O estudo teórico de simulação das nanopartículas livres de prata foi realizado

dentro do formalismo apresentado no capítulo 1, a fim de se obter a estrutura mais
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estável em cada um dos casos estudados. Cada sistema foi considerado relaxado

quando a diferença na energia total entre dois ciclos de autoconsistência era menor

que 0,0001 eV e quando as forças entre os átomos eram menores que 0,01 eV/Å.

Utilizamos uma energia de corte de 200 eV para os coeficientes da expansão em

ondas planas. As nanopartículas que apresentam um átomo no centro foram relaxa-

das considerando apenas este átomo central fixo. Já as nanopartículas centradas no

interstício foram relaxadas considerando todos os átomos livres.

No apêndice C apresentamos uma série de resultados preliminares de estrutu-

ras compostas por átomos de prata, obtidos através do formalismo do funcional da

densidade e dinâmica molecular quântica no programa VASP, que fundamentam os

parâmetros adotados. Foram analisadas as propriedades do cristal e das superfí-

cies [001] e [111] da prata FCC, da molécula de Ag2 e de algumas nanopartículas.

3.1 Propriedades estruturais

Verificamos que todas as nanopartículas relaxadas mantiveram o seu formato

inicial (FCC ou icosaédrico), apresentando apenas uma leve contração decorrente da

acomodação de seus átomos, indicando que as configurações estudadas são estáveis,

ou metaestáveis.

Para identificar como os átomos se acomodam na nanopartícula, analisamos a

distância média de cada átomo a sua primeira vizinhança e comparamos com a

distância interatômica inicial de 2,94 Å da rede cristalina. Verificamos para todos os

átomos que houve uma leve contração da distância média Ag-Ag com a vizinhança

em relação a distância inicial cristalina.

Identificamos, ainda, que as intensidades das contrações são muito próximas

para sítios de mesma coordenação nas diferentes nanopartículas e, neste sentido,

calculamos a média das contrações para cada tipo de sítio entre as diferentes nano-
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partículas. Os resultados estão indicados na tabela 3.2.

Tab. 3.2: Contração média das distâncias entre o sítio e sua primeira vizinhança em re-
lação a distância interatômica no cristal, 2,94 Å. A última coluna indica as nanopartículas
que foram consideradas no cálculo da contração média dos sítios. Os sítios c12 estão di-
ferenciados pela profundidade em relação à superfície: c12 (1) são os sítios da primeira
sub-camada; c12 (2) o da segunda sub-camada e c12 (>2) todos os sítios presentes abaixo
da segunda sub-camada.

Sítio Contração média Nanopartículas consideradas

c3 5,9% 087

c4 4,8% 019, 044, 085, 141 e 146

c5 3,4% 013, 043, 055, 147 e 309

c6 2,8% 079, 087, 135 e 141

c7 2,1% 019, 044, 055, 079, 085, 087, 146, 147 e 309

c8 1,0% 043, 055, 135, 147 e 309

c9 0,9% 044, 079, 085, 135, 141, 146, 147 e 309

c10 1,4% 087

c11 1,4% 043, 135 e 141

c12 (1) 1,1% 019, 043, 044, 055, 079, 085, 087, 135, 141, 147 e 309

c12 (2) 0,7% 055, 079, 085, 087, 135, 141, 147 e 309

c12 (>2) 0,6% 079, 085, 087, 135, 141, 147 e 309

Para os sítios c3 e c10 foram consideradas as contrações presentes apenas na

NP 087. Não foram consideradas nesta análise as NPs 006 oct e 013 c-oct por

serem muito pequenas e as nanopartículas icosaédricas por não apresentaram a ge-

ometria FCC.

Verificamos para os sítios de menor coordenação da superfície c3 a c9 que a

contração média é maior quanto menor é a coordenação do sítio, variando de 5,9%

para o sítio c3 até 0,9% para o sítio c9.

Os sítios c8 e c9 apresentaram uma contração menor em relação aos demais

sítios da superfície, se acomodando levemente acima e provocando uma pequena
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curvatura nas superfícies [001] e [111] da nanopartícula da qual fazem parte.

Os sítios c10 e c11 apresentaram uma contração levemente superior que as ob-

tidas para os sítios c8 e c9 de 1,4%, não seguindo o padrão de redução da contração

apresentado para os sítios de c3 a c9 da superfície. Associamos a este compor-

tamento diferenciado dos sítios c10 e c11 o fato de realizarem algumas de suas

ligações com os sítios de baixa coordenação da superfície que, por apresentarem

maior contração, provocam uma redução na média das distâncias de ligação entre

os sítios c10 e c11 e suas vizinhanças.

Os sítios com coordenação c12 do interior das nanopartículas apresentaram con-

tração distinta conforme a profundidade em relação à superfície. A contração foi

maior para os sítios c12 presentes na primeira sub-camada logo abaixo da superfí-

cie, com uma redução na distância média aos vizinhos de 1,1%. Para os sítios c12

da segunda sub-camada abaixo da superfície a contração média foi de 0,7% e para

as camadas inferiores a contração média foi de 0,6%. Para a NP 013 que apresenta

apenas um sítio c12 no seu interior a contração foi de 3,1%.

De maneira geral, observamos que os sítios de baixa coordenação entre c3 e c7

apresentam maior contração. Os sítios de c8 a c11 da superfície e os sítios c12 da

primeira sub-camada abaixo da superfície apresentam uma contração menor. Para

as regiões mais internas, as contrações são cada vez menores conforme a profun-

didade em relação à superfície, se aproximando da configuração cristalina da prata

FCC. Isto é um indicativo de que para as grandes nanopartículas a região interna

deve ter a mesma configuração da rede cristalina.

3.2 Propriedades energéticas

Uma análise importante no estudo das nanopartículas é a evolução da energia

por átomo (εat) com relação a alguns parâmetros associados à dimensão das na-
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nopartículas. Podemos com essa evolução indicar a tendência das estruturas bem

como diferenciar os regimes das nanopartículas pequenas que apresentam forte ca-

racterística molecular.

A energia por átomo é calculada por,

εat = Etot/N, (3.1)

onde Etot e N são, respectivamente, a energia total e o número total de átomos do

sistema. A energia por átomo e o número de átomos de cada nanopartícula estão

indicados na tabela 3.1.

A evolução da energia por átomo com o número total de átomos N é mostrada

na figura 3.1 para todas as nanopartículas estudadas. Verificamos que a εat das

Fig. 3.1: Evolução da energia por átomo com o aumento das nanopartículas estudadas. As
linhas tracejadas correspondem às energias por átomo das superfícies [001] (verde) e [111]
(laranja) e do cristal (azul) para a prata no empacotamento FCC.

nanopartículas diminui continuamente com o aumento do número de átomos na

direção das εat das superfícies e do cristal.

Para as nanopartículas com número de átomos até N = 100 a variação da ener-

gia por átomo é bem mais acentuada, reduzindo-se em cerca de 0,85 eV. Na faixa
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entre N = 100 e 300 a variação da energia por átomo já é bem menos expressiva,

reduzindo-se cerca de 0,14 eV. Entre N = 300 e 600 a variação da energia por átomo

é menor ainda, reduzindo-se apenas de 0,05 eV.

Este comportamento da energia por átomo é um primeiro indicativo dos regimes

de tamanhos para as nanopartículas estudadas: (i) pequenas, até 100 átomos, (ii)

intermediárias, entre 100 e 300 e (iii) maiores, acima de 300 átomos.

A energia por átomo pode ser relacionada ao inverso da raiz cúbica do número

total de átomos (N−
1
3 ), figura 3.2, conforme uma lei de escala deduzida no apên-

dice E para grandes nanopartículas. Em primeira ordem temos um comportamento

aproximadamente linear em N−
1
3 para a εat ,

εat = a+b.N−
1
3 (3.2)

onde o termo independente a é a contribuição do volume do cristal puro e deve

coincidir com a energia por átomo do cristal, pois o sistema tende ao cristal quando

N→ ∞.

Fig. 3.2: Evolução da energia por átomo com o inverso da raiz cúbica do número de áto-
mos (N−

1
3 ) das nanopartículas estudadas. As nanopartículas estão separadas pelo formato,

descrito na legenda. A linha sólida representa o ajuste linear para todas as nanopartículas
com N > 100. A equação do ajuste é εcristal

at =−2,73+1,91.N−
1
3 .
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Como esta dependência linear em N−
1
3 corresponde a uma aproximação para as

grandes nanopartículas, realizamos o ajuste linear excluindo as nanopartículas com

até 100 átomos. Obtivemos do ajuste os valores de a =−2,73 eV e b = 1,91 eV. O

termo independente a concorda muito bem com a energia por átomo que obtivemos

para cristal de prata εcristal
at = −2,73 eV. Este comportamento linear tendendo ao

termo independente a obtido para a energia por átomo das nanopartículas é coerente

com os resultados obtidos por Xie e Blackman, que realizaram um estudo teórico

de nanopartículas de prata utilizando o método Tight Binding [78].

Um indicador da presença da região cristalina nas nanopartículas é a média do

número de coordenação (c̄) entre todos os átomos da nanopartícula, que tende à

coordenação do cristal (c12) com o aumento da dimensão da nanopartícula. Isto

ocorre devido a predominância dos átomos no interior da nanopartícula que apre-

sentam coordenação c12, equivalente a coordenação do cristal. Este fato é coerente

com nossa análise anterior, aonde vimos que a fração do número de átomos da su-

perfície decresce com o aumento do diâmetro, figura 2.12. Pelo mesmo motivo, a

energia por átomo das grandes nanopartículas tende à energia por átomo do cristal.

Na figura 3.3 relacionamos a energia por átomo com a média do número de coor-

denação para todas as nanopartículas estudadas e, também, para as superfícies [001]

e [111] e para o cristal da prata FCC. O ajuste linear entre os pontos associados às

superfícies e ao cristal delimita o regime das macroestruturas.

As superfícies foram calculadas com seis camadas de átomos, apresentando,

portanto, quatro camadas no interior com átomos de coordenação c12 e duas ca-

madas de superfície, superior e inferior, com átomos de coordenação característica.

Os sítios característicos da superfície [001] apresentam coordenação c8, logo sua

coordenação média é c̄[001] = (2× 8 + 4× 12)/6 = 10,67. Os sítios caracterís-

ticos da superfície [111] apresentam coordenação c9 e sua coordenação média é

c̄[111] = (2× 9 + 4× 12)/6 = 11,00. Como o cristal possui apenas sítios c12, sua
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Fig. 3.3: Evolução da energia por átomo com a média do número de coordenação entre
todos os átomos da nanopartícula. As nanopartículas estão separadas pelos formatos e para
algumas estão indicadas o número total de átomos. Os quadrados vermelhos correspondem
às superfícies livres [001] e [111] e ao cristal de prata. A linha sólida corresponde ao ajuste
linear realizado entre estes três pontos.

coordenação média é c̄cristal = 12.

O gráfico da εat× c̄ demonstra claramente que as nanopartículas caminham com

o aumento do seu tamanho na direção dos resultados obtidos para as superfícies e

para o cristal de prata. Também podemos observar que as nanopartículas com cerca

de 150 átomos ou mais já estão bem próximas ao ajuste linear das macroestruturas

(superfícies e cristal), indicando que as nanopartículas com este tamanho represen-

tam um espécie de transição entre o regime molecular, de pequenas nanopartículas,

e o cristalino, das nanopartículas maiores.

3.3 Propriedades eletrônicas

No estudo das propriedades eletrônicas analisamos a distribuição da densidade

de carga total, o comportamento dos níveis de energia próximos ao nível de Fermi
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e a densidade de estados (DOS). A análise da DOS das nanopartículas foi realizada

comparativamente com o cristal e as superfícies livres.

Na figura 3.4 estão representadas as densidades totais de carga nos planos que

passam pelo centro e pela superfície das nanopartículas cubo-octaédricas 013, 055,

147 e 309. Podemos verificar que a densidade de carga total para todos os casos

apresentou uma distribuição esfericamente simétrica ao redor dos átomos, típica das

estruturas metálicas. Este tipo de distribuição da carga sem as ligações fortemente

localizadas, como nos semicondutores, explica a pequena relaxação estrutural ob-

servada para todas as nanopartículas.

A quantidade de níveis de energia distintos para as nanopartículas livres cresce

com o tamanho da nanopartícula. Esse efeito é decorrente da perda do caráter mo-

lecular com o aumento da estrutura e consequente quebra da degenerescência dos

níveis atômicos. Na figura 3.5 estão representados os níveis de energia próximos ao

nível de Fermi para as nanopartículas esféricas e cubo-octaédricas.

O caráter molecular é sinalizado pelo maior distanciamento entre os níveis de

energia como podemos observar para as nanopartículas até 87 átomos. Para as na-

nopartículas entre 135 e 369 átomos é clara a redução das distâncias entre os níveis

de energia com o aumento da nanopartículas. Os níveis de energia das nanopar-

tículas com mais que 369 átomos já se apresentam quase como um contínuo nas

energias possíveis, equivalente às faixas de energia nos cristais.

Outra característica interessante é a presença dos níveis parcialmente ocupados

na região próxima ao nível de Fermi em todas as nanopartículas estudadas. Para as

maiores nanopartículas estudadas esses níveis se assemelham as faixas de condução

semi-preenchidas presentes nos metais.

Analisamos, também, a localização espacial dos níveis que compreendem uma

faixa de 0,25 eV em torno do nível de Fermi. Os níveis nesta faixa de energia es-

tão fortemente relacionados com os processos de adsorção, e sua localização sobre
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Fig. 3.4: Densidade de carga total das NPs c-oct 013, 055, 147 e 309. Os cortes plana-
res foram realizados passando pelo centro da nanopartícula e pelas suas superfícies [001]
e [111]. A densidade em elétrons/Å3.

Fig. 3.5: Níveis de energia próximos ao nível de Fermi desde o átomo de prata isolado até a
maior nanopartícula estudada. O nível de Fermi é a referência em zero na energia e a região
de energia representada em torno do nível de Fermi é de ±1,0 eV em torno do nível de
Fermi. Os níveis ocupados são representados em azul, em verde são os níveis parcialmente
ocupados e em vermelho os níveis desocupados.
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Fig. 3.6: Distribuição espacial da densidade de probabilidade dos níveis próximos ao nível
de Fermi para as NP c-oct 013, 055, 147, 309 e 561. Os níveis foram agrupados dentro uma
faixa de ±0,25 eV em torno do nível de Fermi.

os sítios das nanopartículas dá um indicativo da reatividade desses sítios. A lo-

calização espacial é obtida pelo mapeamento de uma isossuperfície de densidade

de probabilidade para todos os níveis dentro desta faixa. A isossuperfície foi defi-

nida para uma densidade de probabilidade de 0,05 Å−3. A localização dos níveis

para algumas nanopartículas dentro dos regimes sugeridos estão representadas na

figura 3.6.

Verificamos que a densidade de probabilidade dos níveis próximos ao nível de

Fermi está predominantemente localizada sobre a superfície das nanopartículas,

com pequenas contribuições na região central. Para a NP 013 estes níveis estão

localizados sobre o sítio c5 da superfície. Já para a NP 055 a concentração é predo-

minante sobre o sítio c7, enquanto pequenas contribuições são verificadas sobre o

sítio c5 e valores pouco significativos sobre o sítio c8.

Na NP 147 os níveis próximos ao nível de Fermi se concentram de forma equi-

valente sobre os sítios c5, c7 e c9, com pouca contribuição sobre o sítio c8. A

concentração desses níveis próximo ao nível de Fermi sobre determinados sítios

são um forte indicativo da reatividade desses sítios e das regiões mais favoráveis

para a realização das adsorções. Assim, nossos resultados sugerem um aumento de

regiões ou sítios de maior probabilidade de adsorção nas maiores nanopartículas.
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Nesse contexto, o estudo de processos de adsorção sobre nanopartículas metálicas

não podem se restringir a modelos que não permitam uma variedade de possíveis

sítios reativos nos processos de surfactação, sob pena de não representarem os efei-

tos passivadores esperados. Cabe ressaltar que esse tópico é de vital importância na

construção de carreadores de drogas e de biossensores, já que, na maior parte dos

casos, os surfactantes devem possuir grupos funcionais capazes de reagir adequa-

damente com as drogas a serem carreadas ou com as moléculas a serem detectadas.

Para uma análise mais representativa dos níveis de energia, realizamos o es-

tudo da densidade de estados (DOS) em torno do nível de Fermi para diferentes

tamanhos e formatos das nanopartículas. Na figura 3.7 temos as DOS para todas

as nanopartículas cubo-octaédricas estudadas (013, 055, 147, 309 e 561), para al-

gumas octaédricas (019, 044, 085, 146 e 231) e, também, para duas nanopartículas

esféricas grandes (381 e 531). A DOS está normalizada pelo número de elétrons do

sistema que representa.

Para as nanopartículas com até cerca de 100 átomos (D<1,5 nm), a característica

molecular é muito expressiva com a presença de picos intensos e localizados, além

de forte modulação das superfícies.

Com o aumento do número de átomos que compõem as nanopartículas, a ca-

racterística molecular se reduz significativamente e a DOS passa a ter um compor-

tamento misto com modulação tanto de superfície como de cristal, como é bem

observado para as nanopartículas entre 100 e 300 átomos (1,5 nm<D<2,0 nm).

Nas nanopartículas com mais de 300 átomos (D>2,0 nm) a influência da super-

fície na DOS está presente, mas a modulação do cristal passa a ser predominante,

indicando o papel importante da região interna nas propriedades das nanopartículas.

Vale ressaltar que estes resultados foram observados tanto para as nanopartícu-

las poliédricas, que preservam o formato com o tamanho, quanto para as nanopar-

tículas esféricas que apresentam fortes flutuações no formato de suas superfícies,
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Fig. 3.7: Densidade de estados das nanopartículas (linha verde), comparadas com o cris-
tal (região cinza), a superfície livre [001] (hachurado vermelho) e superfície livre [111]
(hachurado azul). Acima à esquerda estão representadas a DOS das nanopartículas cubo-
octaédricas (013, 055, 147, 309 e 561) e acima à direita a DOS das nanopartículas octaédri-
cas (019, 044, 085, 146 e 231). As duas DOS abaixo são de nanopartículas esféricas (381
e 531). Como as superfícies das nanopartículas octaédricas são do tipo [111] a comparação
neste caso foi realizada apenas com a superfície livre [111]. Para as DOS das NPs 013 e 019
a escala na intensidade está dobrada em relação às demais DOS.
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indicando que se trata de uma propriedade geral associada ao aumento das nano-

partículas. Além disso, é compatível com uma possível subdivisão para os regimes

já verificados quando discutimos as propriedades energéticas das nanopartículas:

com características fortemente moleculares (N<100), com características mistas

(100<N<300) e com características fortemente cristalinas (N>300).

O crescimento da região interna, que é composta de átomos com coordena-

ção c12 típica de estruturas cristalinas, reduz as características moleculares das

nanopartículas. Como as superfícies estão sempre presentes com o aumento das

nanopartículas, observamos a transição de um sistema com predominância de ca-

racterísticas moleculares para outro com predominância de características cristali-

nas. Todavia, em ambos os casos as propriedades das nanopartículas são moduladas

pelas características da superfície, sendo essa influência mais significativa para as

menores nanopartículas. Nesse sentido nossos resultados sugerem a existência de

três regimes de nanopartículas:

• regime molecular: nanopartículas com poucos átomos na região interna.

Apresentam forte característica molecular, devido ao seu tamanho reduzido,

muita influência da superfície, que representa a maior parte da nanopartícula,

e com poucas propriedades cristalinas devido a região interna muito pequena.

Possuem até cerca de 100 átomos no total (menor que 2,0 nm);

• regime cristalino: nanopartículas maiores com uma região interna grande e

estável. As características cristalinas e de superfície são predominantes em

relação às moleculares. Possuem mais que 300 átomos (maior que 2,6 nm);

• regime misto: nanopartículas que estão no limite da transição do regime mo-

lecular para o regime cristalino. Apresentam características mistas de cristal,

superfície e molécula. Possuem entre 100 e 300 átomos (entre 2,0 e 2,6 nm);
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3.4 Propriedades vibracionais

Realizamos o estudo comparativo dos espectros vibracionais, na região do infra-

vermelho, das nanopartículas livres, das superfícies livres [001] e [111] e do cristal

de prata. Neste estudo foram incluídas as NPs 006, 013, 055, 079, 147 e 309. Os

espectros obtidos estão representados na figura 3.8.

Fig. 3.8: (a) Espectros vibracionais das NPs 006, 013, 019, 055, 079, 147 e 309, das su-
perfícies [001] e [111] e do cristal de prata. O espectro da NP 309 foi obtido considerando
o movimento de 53 átomos, os demais espectros foram obtidos considerando todos os áto-
mos. (b) Mesmo conjunto de espectros em escala adequada para acentuar a intensidade dos
picos. As linhas tracejadas na vertical estão alinhadas com os picos mais intensos obtidos
para o cristal de prata.

Os espectros vibracionais das nanopartículas com até 147 átomos, superfícies

e o cristal foram obtidos considerando a movimentação de todos os átomos para

construção da matriz Hessiana (seção 1.4). As superfícies [001] e [111] foram

estudadas com seis camadas de átomos na reconstrução 2x2 e o estudo do cristal

foi realizado para um cristal estendido com reprodução 4x4x4 da célula unitária.

O espectro vibracional da NP 309 c-oct foi obtido considerando-se o movimento
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de um conjunto reduzido de átomos, devido às dificuldades, com respeito ao custo

computacional do cálculo, para a obtenção do espectro completo que leva em consi-

deração a movimentação de todos os átomos para a construção da matriz Hessiana.

Foram, assim, considerados 53 átomos representativos que compreendem os átomos

distintos da superfície, sua primeira vizinhança e mais alguns átomos da segunda

vizinhança e interior da nanopartícula. Esta simplificação é discutida com maiores

detalhes no capítulo 5.

Os picos dos espectros vibracionais associados a todas as estruturas de prata

analisadas estão localizados na faixa do espectro de até cerca de 200 cm−1, não

apresentando sinais para as regiões de maiores energias. Estes resultados são com-

patíveis com outros estudos teóricos [75, 76] e experimentais [79, 80] para peque-

nos aglomerados de prata, que apresentaram modos vibracionais na faixa de energia

entre 16 cm−1 e 190 cm−1. Estes resultados também são compatíveis com os espec-

tros obtidos pela técnica SERS utilizando superfícies de prata, que não indicam a

presença de sinais associados à estrutura de prata na faixa acima de 300 cm−1[8, 9].

Verificamos que os espectros das nanopartículas muito pequenas (006, 013, 019

e 055) são caracterizados por picos distintos entre si e bastante localizados em ener-

gia, com forte aspecto molecular. Na medida em que as nanopartículas são aumen-

tadas (079 e 147), os picos se concentram na região em torno de 115 cm−1, levando

à formação de um único pico largo representando a faixa de modos vibracionais

ativos no espectro. Isto fica claro no espectro da NP 309 que já é caracterizado

pela presença de um pico largo que se estende de 20 a 180 cm−1, centrado apro-

ximadamente em 100 cm−1. Cabe destacar que o resultado obtido para o espectro

vibracional da NP 309 indica, sob o aspecto qualitativo, que a simplificação ado-

tada retém os elementos físicos fundamentais no que diz respeito ao comportamento

do espectro vibracional. Esse aspecto será discutido mais detalhadamente no capí-

tulo 5.
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A identificação de um pico em torno de 115 cm−1 para as nanopartículas com

mais que 79 átomos indica que as propriedades vibracionais das nanopartículas mai-

ores tendem as propriedades vibracionais cristalinas, que apresenta um pico carac-

terístico em 115 cm−1.

Os espectros obtidos para as superfícies apresentam um pico mais estreito que

as nanopartículas, entretanto mais largo que o pico mais característico do cristal,

correspondendo a uma situação intermediária entre este dois limites estruturais (na-

nopartícula↔ cristal).

Associamos o estreitamento do pico com o aumento da estrutura à limitação

dos modos vibracionais possíveis, já que com o aumento da nanopartícula, ocorre

a prevalência de sítios c12 (característico do cristal) e, consequentemente, os mo-

dos a ele associados. Esperamos, com o aumento das nanopartículas, que o pico

secundário presente no cristal em 50 cm−1 seja cada vez mais explícito. A presença

deste sinal em 50 cm−1 explicaria a maior dispersão do espectro para a NP 309 em

relação à NP 147 (figura 3.8).

Representando visualmente os átomos com maior amplitude de vibração da na-

nopartícula associados às energias dos modos vibracionais para a NP 147, figura

3.9, identificamos qualitativamente que existe uma maior concentração de modos

associados à vibração dos átomos da superfície para a região do espectro na faixa

de baixas energias. Com o aumento da energia associada aos modos de vibração

verifica-se o deslocamento da distribuição de átomos com maior amplitude de vi-

bração para as regiões internas da nanopartícula. Para as energias intermediárias

os átomos com maior amplitude de vibração estão distribuídos tanto na superfície

quanto no interior.

Estendemos esta análise por meio do cálculo da distância média ao centro da

nanopartícula dos átomos com alta e baixa amplitude de vibração associados à cada

modo vibracional para as NPs 079 e 147. Nesta análise valores maiores para a dis-
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Fig. 3.9: Representação dos átomos que vibram para diferentes faixas entre 30 e 170 cm−1

na NP 147. Em marrom os átomos cuja oscilação assume valores mais elevados; em amarelo
os átomos com amplitude de vibração intermediária e em azul os átomos cuja amplitude de
vibração não é significativa.

tância média dos átomos com alta amplitude de vibração estão associados às vibra-

ções na superfície da nanopartícula, enquanto que valores maiores para a distância

média dos átomos com baixa amplitude de vibração estão associados às vibrações

no interior da nanopartícula.

Na figura 3.10 representamos para as NPs 079 e 147 a evolução da distância

média ao centro, relativa ao raio da nanopartícula, para os átomos com maior e

menor amplitude de vibração com o aumento da energia dos modos vibracionais.

Considerando o limite de grandes nanopartículas para esta análise a média da dis-

tância ao centro de uma distribuição esférica e homogênea de átomos é 75%. Sendo

assim, valores maiores que 75% dão um indicativo que a média está mais próxima

da superfície da nanopatícula (100%) e abaixo deste valor estão mais próximos de

seu centro (0%).

Para os dois casos analisados é observada a migração para o interior da na-
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Fig. 3.10: Distâncias média ao centro da NP (relativa ao raio da NP considerada), calculada
com respeito aos átomos de um mesmo modo vibracional que apresentam maior (laranja) e
menor (azul) amplitude de vibração como função da energia do modo vibracional: (a) NP
079; (b) NP 147. O centro da nanopartícula está em 0% e a superfície em 100%. As retas
correspondem aos ajustes lineares em cada caso.

nopartícula dos modos mais energéticos, reproduzindo o padrão observado para a

NP 147 na figura 3.9. Assim, na figura 3.10, obtemos uma quantificação de caráter

estatístico desta separação gradual entre modos de oscilação de superfície (baixas

energias) daqueles de caroço (maiores energias). O comportamento invertido entre

as curvas de localização de átomos com maior ou menor intensidade de vibração é

complementar como se vê, ocorrendo, simultaneamente à migração da mobilidade

dos modos vibracionais para o interior da NP, a recíproca da maior imobilidade de

átomos na superfície.

A quantidade maior de átomos na NP 147 faz com que o padrão estatístico seja
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menos flutuante, ao passo que para a NP 079 observamos que a flutuação é bem

mais acentuada. Acreditamos que essa flutuação acentuada reflete o fato de que nas

nanopartículas menores existe uma forte influência da superfície, o que inibe uma

distinção clara entre as contribuições de caroço e superfície. Nesse contexto, nossa

descrição baseada na mobilidade dos átomos de superfície e de caroço deixa de ser

aplicável para pequenas nanopartículas.

O ponto onde estas duas curvas de tendência se encontram, nas figuras 3.10 (a)

e (b), corresponde a uma distribuição equivalente de átomos de baixa e alta am-

plitude de vibração com respeito ao centro da NP, onde, portanto, não é verificada

a separação acima mencionada entre modos vibracionais característicos de caroço

ou de superfície. Este ponto goza, assim, de um aspecto muito semelhante à dis-

tribuição dos modos vibracionais cristalinos no interior da célula unitária, onde,

naturalmente, não existe a separação em regiões de caroço e superfície, com vibra-

ções presentes por toda a extensão do cristal. De modo que, o encontro das curvas

de tendência na região próxima a 115 cm−1 para os dois casos estudados estabelece

a correspondência com o modo típico cristalino com pico principal do espectro vi-

bracional nesta região. Por outro lado, o deslocamento do encontro entre as retas

para menores energias deve estar relacionado à contribuição cada vez mais signifi-

cativa do pico secundário de cristal em 50 cm−1, provocando, inclusive o encontro

abaixo de 115 cm−1 para a NP 147.

Vale ressaltar que para a NP 147 o encontro das retas se dá muito próximo de

75% se comparado com a NP 079, indicando que este tamanho já apresenta uma

comportamento próximo ao esperado para o limite grandes nanopartículas.

Esta analogia pode ser estendida à análise da superfície, tomando agora a altura

média a partir do plano central relativa a altura máxima da fatia da superfície dos

átomos que vibram com maior ou menor intensidade. Como podemos observar na

figura 3.11 a superfície [001] também exibe a mesma separação energética entre
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modos de superfície (de energia mais baixa) e modos interiores à fatia (de energia

mais alta), verificadas para as nanopartículas.

Fig. 3.11: Altura média a partir do plano central relativa a altura máxima da fatia da
superfície calculada entre os átomos de um mesmo modo vibracional que apresentam maior
(laranja) e menor (azul) amplitude de vibração como função da energia do modo vibracional
para a superfície [001]. O plano central está em 0% e a superfície em 100%.

O encontro das retas em 98 cm−1 para a superfície [001], correspondendo aos

modos coletivos sobre todo o sistema, está também em concordância com os mo-

dos vibracionais cristalinos, indicando inclusive a influência do pico em 50 cm−1

deslocando o cruzamento para a região abaixo de 115 cm−1.

Assim, podemos inferir que os picos largos presentes nos espectros vibracionais

das nanopartículas está relacionada à presença dos estados associados aos modos

vibracionais nos domínios extremos de vibrações na superfície (baixa energia) e

de vibrações no interior (alta energia). Já o estreitamento da largura do pico com

o aumento da nanopartícula está relacionado à redução da representatividade da

superfície em relação a região interna cristalina, tornando as duas regiões indistin-

guíveis, com predominância dos modos de vibração internos semelhantes aos do

cristal.



Capítulo 4

Adsorção nas nanopartículas de

prata

Complementarmente ao estudo das nanopartículas livres de prata, realizamos a

adsorção de alguns compostos sobre a superfície das nanopartículas de prata com

o objetivo de identificar padrões nas propriedades associadas às adsorções para os

diferentes tamanhos e formatos das nanopartículas. Analisamos as propriedades

estruturais, energéticas, eletrônicas e vibracionais das adsorções.

Um estudo mais extenso foi realizado com a adsorção do radical metil (CH3),

sobre um conjunto grande de nanopartículas livres entre 006 e 309 átomos. A esco-

lha do metil se dá por ser um radical orgânico pequeno, que simplifica o tratamento

computacional e a análise das ligações Ag-C e C-H. Na figura 4.1 estão representa-

das as adsorções do metil realizadas sobre os sítios distintos presentes nas superfí-

cies das NPs 147 e 309.

Estudamos também a adsorção do radical vinil (C2H3) e da molécula de fosfina

(PH3) sobre as nanopartículas até 147 átomos. Possibilitando analisar a influên-

cia da adsorção na ligação C-C presente no radical vinil e, também, o interação da

nanopartícula com uma molécula.
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Fig. 4.1: Representação das adsorções de metil nos sítios c5, c7, c8 e c9 das NPs 147
(acima) e 309 (abaixo)

A escolha desses compostos está relacionada com a presença dos seus átomos

em estruturas orgânicas que são frequentemente adsorvidas sobre superfícies e na-

nopartículas metálicas [81, 82, 83, 84, 85, 86, 87].

As simulações envolvendo átomos de carbono foram realizadas considerando

290 eV para a energia de corte na expansão da função de onda em ondas planas, e

as simulações envolvendo átomos de enxofre foram realizada considerando 200 eV

para a energia de corte. Os resultados preliminares obtidos para os compostos livres

através do modelamento teórico utilizado são apresentados no apêndice D, funda-

mentando os parâmetros de cálculo utilizados nesta etapa do trabalho.

4.1 Propriedades estruturais

Verificamos as perturbações provocadas pela adsorção tanto nas nanopartículas

quanto nos compostos adsorvidos em relação à configuração livre. Comparamos

as propriedades estruturais decorrentes da adsorção para os diferentes tamanhos e

formatos das nanopartículas. Analisamos ainda a distância de ligação entre o com-

posto e o sítio adsorvido, a distância média entre o sítio adsorvido e seus vizinhos na

nanopartícula e as distâncias de ligação entre os átomos do composto adsorvido. Os
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resultados obtidos para as distâncias de ligação Ag-Ag, Ag-C e C-H das adsorções

do radical metil são apresentados na tabela 4.1.

Verificamos que as adsorções sobre as nanopartículas pequenas pode mudar de

forma significativa a geometria da nanopartícula. Isto ocorreu para a adsorção so-

bre a NP 006 oct, para todas as adsorções realizadas sobre os diferentes sítios da

NP 043 esf e para algumas adsorções realizadas sobre a NP 055 c-oct. Para estes

casos retiramos o radical e relaxamos a nanopartícula modificada livre para verificar

se recuperava a configuração inicial FCC. Em todos os casos não recuperaram a ge-

ometria inicial FCC e atingiram uma configuração livre mais estável. Estes resulta-

dos indicam, portanto, que as adsorções podem induzir as nanopartículas pequenas

a transitarem de uma geometria metaestável para uma geometria mais estável.

Para as demais nanopartículas, acima de 55 átomos, a adsorção modificou muito

pouco a sua configuração. A média da distância da ligação Ag-Ag entre o sítio ad-

sorvido e os átomos da sua primeira vizinhança na nanopartícula variou, nesses

casos, menos que 2% quando comparada a mesma média na nanopartícula livre.

As adsorções praticamente não modificaram a geometria do radical metil. O

valor médio da distância de ligação C-H, considerando todas as adsorções do me-

til, foi de 1,09(0) Å. O desvio amostral, indicado entre parênteses, é nulo por se

apresentar menor que a precisão adotada, indicando que a distância de ligação C-H

praticamente não varia entre as diferentes adsorções. Esta distância é equivalente a

distância C-H obtida para o radical metil livre (1,09 Å) e para a molécula de me-

tano livre (1,10 Å), indicando, também, que a ligação C-H não é influenciada pelo

processo de adsorção.

As distâncias de ligação Ag-C para as adsorções sobre sítios de mesma coor-

denação em nanopartículas diferentes apresentaram valores muito próximos. Por

outro lado, entre sítios diferentes o valor médio das distâncias de ligação Ag-C

cresceu sutilmente com o aumento da coordenação do sítio, variando de 2,14(1) Å
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Tab. 4.1: Parâmetros estruturais da adsorção do metil na nanopartícula de prata: média
das distâncias das ligações Ag-Ag entre o sítio adsorvido e seus vizinhos na nanopartícula;
distância de ligação Ag-C entre o sítio adsorvido e o átomo de carbono do radical metil;
e média das distâncias das ligações C-H no radical metil. Os resultados estão agrupados
pela coordenação do sítio adsorvido. Ao final do grupo está calculada a média e o desvio
amostral (σ) das distâncias obtidas para as diferentes nanopartículas dentro do grupo. A
distância para o sítio c3 foi obtida apenas para a NP 087. Para os sítios c8 e c9 também são
indicados os resultados das distâncias obtidas, respectivamente, para as superfícies [001]
e [111].

Estrutura Formato Sítio Ag-Ag (Å) Ag-C (Å) C-H (Å)

087 esf c3 2,82 2,15 1,10

006 oct c4 2,80 2,14 1,09
019 oct c4 2,83 2,14 1,10
044 oct c4 2,84 2,14 1,09
085 oct c4 2,83 2,14 1,10
141 esf c4 2,86 2,15 1,10
146 oct c4 2,85 2,14 1,09

Médias (σ) c4 2,83(2) 2,14(0) 1,09(0)

013 c-oct c5 2,89 2,15 1,09
055 c-oct c5 2,91 2,16 1,10
147 c-oct c5 2,91 2,16 1,10
177 esf c5 2,89 2,15 1,10
309 c-oct c5 2,89 2,16 1,09

Médias (σ) c5 2,90(1) 2,15(0) 1,10(0)

079 oct c6 2,89 2,16 1,09
087 esf c6 2,92 2,17 1,09
135 esf c6 2,92 2,17 1,09
141 esf c6 2,95 2,18 1,09

Médias (σ) c6 2,92(2) 2,17(1) 1,09(0)

019 oct c7 2,90 2,17 1,09
044 oct c7 2,91 2,17 1,09
055 c-oct c7 2,96 2,18 1,09
079 t-oct c7 2,93 2,17 1,09
085 oct c7 2,91 2,17 1,09
087 esf c7 2,92 2,18 1,09
147 c-oct c7 2,95 2,18 1,10
309 c-oct c7 2,94 2,18 1,09

Médias (σ) c7 2,93(2) 2,17(0) 1,09(0)

055 c-oct c8 3,01 2,19 1,10
135 c-oct c8 2,98 2,19 1,09
147 c-oct c8 2,99 2,19 1,09
177 esf c8 2,98 2,19 1,09
309 c-oct c8 2,98 2,20 1,09

Médias (σ) c8 2,99(1) 2,19(0) 1,09(0)
s001 FCC c8 2,99 2,19 1,09

079 t-oct c9 2,99 2,19 1,09
135 esf c9 3,00 2,20 1,09
147 c-oct c9 3,01 2,20 1,09
309 c-oct c9 2,99 2,22 1,09

Médias (σ) c9 3,00(1) 2,20(1) 1,09(0)
s111 FCC c9 2,99 2,20 1,09
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para o sítio c4 até 2.20(0) Å para o sítio c9. O valor médio das distâncias de ligação

foi calculado a partir da média entre as distâncias de ligação das adsorções sobre o

sítio de mesma coordenação realizadas em diferentes nanopartículas. O baixo va-

lor obtido para o desvio padrão amostral, menor que 0,4% do valor da distância de

ligação, mostra que a distância de ligação Ag-C sofre pouca influência com a mu-

dança do tamanho ou formato das nanopartículas, dependendo mais explicitamente

da coordenação do sítio adsorvido.

Como observamos, a média da distância de ligação Ag-C aumenta com o nú-

mero de coordenação. Entretanto, como a diferença na distância de ligação entre

sítios adjacentes é da ordem do desvio padrão amostral, as adsorções são pratica-

mente indistinguíveis. Por outro lado, entre sítios não adjacentes a diferença é supe-

rior ao desvio padrão, o que possibilitaria a distinção entre uma adsorção realizada

sobre um sítio de alta ou de baixa coordenação.

As propriedades associadas à adsorção do radical vinil (C2H3) foram muito se-

melhantes às obtidas para o radical metil. A ligação Ag-C se apresentou cerca de

2% menor quando comparada a adsorção do metil sobre o mesmo sítio. A distância

de ligação Ag-C também apresentou o padrão crescente com o aumento da coorde-

nação do sítio, variando de 2,10 Å para os sítio de c3 até 2,15 Å para o sítio c9, que

é da mesma ordem que o obtido para o caso da adsorção do metil.

Também nesse caso, adsorver sobre diferentes nanopartículas influencia muito

pouco os parâmetros estruturais do radical adsorvido. O valor médio da distância

de ligação C-C do radical sobre as diferentes nanopartículas foi de 1,34(1) Å, cujo

baixo valor amostral indica que a distância C-C praticamente não muda entre as di-

ferentes adsorções. Este valor médio é cerca de 2% maior que a mesma distância no

radical livre e, por outro lado, é equivalente a distância C-C obtida para a molécula

isolada de etileno (C2H4). Isto indica que a troca de carga devido a ligação levou a

configuração do radical a se aproximar da configuração da molécula.
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4.2 Propriedades energéticas

A energia de ligação (El) é calculada pela diferença entre a energia total do

sistema adsorvido e a soma das energias dos sistemas livres,

El = Eads− (ENP +Ecomp) (4.1)

onde Eads é a energia total do sistema adsorvido e Enp e Ecomp são, respectivamente,

as energias totais da nanopartícula livre e do composto em fase gasosa.

Na tabela 4.2 são apresentados os resultados das energias de ligação Ag-C obti-

das para as adsorções do radical metil sobre as diferentes nanopartículas e sobre as

superfícies de prata [001] e [111]. Todas as adsorções se apresentaram energetica-

mente favoráveis, com valores de energia de ligação entre 0,90 eV e 1,71 eV, sendo

mais favoráveis as adsorções sobre as nanopartículas menores.

Verificamos para as nanopartículas com mais que 79 átomos que a adsorção é

mais favorável quanto menor o número de coordenação do sítio adsorvido. Isto

pode ser compreendido pelo fato dos sítios de menor coordenação dividirem sua

carga com um número menor de vizinhos, sobrando uma carga maior para realizar

a ligação com o composto, fortalecendo a ligação e favorecendo a adsorção.

A exceção à ordem de favorecimento com respeito às coordenações dos sítios

ocorre para o sítio c9 da NP 147 que é mais favorável que a adsorção sobre o sítio

de coordenação menor c8. Por outro lado, este resultado é compatível com a dis-

tribuição espacial da densidade de probabilidade dos níveis em torno do nível de

Fermi, figura 3.6, que se localizou fortemente sobre os sítios c9 e praticamente não

apresentou contribuição sobre o sítio c8 da NP 147. Indicando, assim, que o sítio c9

deveria ser preferencial. Resultado análogo foi obtido para a NP 055, cuja ordem

dos sítios mais favoráveis é compatível com a localização espacial dos níveis, sendo

mais favorável a adsorção sobre o sítio c7, em seguida sobre o sítio c5 e por último

sobre o sítio c8.
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O favorecimento observado para o sítio c9 em relação ao c8 se assemelha, tam-

bém, aos resultados obtidos para as adsorções do metil sobre as superfícies de

prata [001] e [111]. A adsorção foi mais favorável sobre a superfície [111], com

terminação c9, do que sobre a superfície [001], com terminação c8. Esses resulta-

dos indicam, ainda, uma tendência das adsorções sobre as nanopartículas maiores

se aproximarem das propriedades das adsorções sobre superfícies. Corrobora com

esta tendência o fato das energias de ligação das adsorções sobre os sítios c8 e c9

das nanopartículas maiores, 147, 177 e 309, se aproximarem gradativamente com

o aumento da nanopartícula e tenderem para os valores obtidos para a energia de

ligação das adsorções sobre as superfícies, tabela 4.2.

Tab. 4.2: Energias de ligação do metil sobre os diferentes sítios das nanopartículas e sobre
as superfícies [001] e [111]. Energias em eV.

Estrutura Formato c9 c8 c7 c6 c5 c4 c3
006 oct -1,71
013 c-oct -1,65
013 ico -1,70
019 oct -1,38 -1,54
044 oct -1,35 -1,60
055 c-oct -0,97 -1,29 -1,10
079 t-oct -1,21 -1,30 -1,35
085 oct -1,21 -1,39
087 esf -1,18 -1,28 -1,27
135 esf -0,90 -1,18 -1,24
141 esf -1,31
147 c-oct -1,32 -1,13 -1,38 -1,43
177 esf -1,09
309 c-oct -1,11 - -1,21 -1,37
s001 FCC -0,97
s111 FCC -1,06

Resultados semelhantes, com respeito ao decréscimo da energia de ligação com

o aumento da coordenação do sítio, foram obtidos para a adsorção do radical vinil

(C2H3) sobre a NP 135 e para a adsorção da molécula de fosfina (PH3) sobre a

NP 147. As energias de adsorção do radical do vinil foram de -1,56, -1,51 e -
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1,22 eV, respectivamente, para os sítios c6, c8 e c9, e as energias de adsorção para

a molécula de fosfina foram de -0,55, -0,43, -0,37 e -0,36 eV, respectivamente para

as adsorções realizadas sobre os sítios c5, c7, c8 e c9.

4.3 Propriedades eletrônicas

A figura 4.2 apresenta a comparação entre as densidades de estados (DOS) na

faixa de 1 eV em torno do nível de Fermi das NPs 079, 135 e 309 livres e adsorvidas

com o radical metil sobre os diferentes sítios presentes em suas superfícies.

As DOS da NP 079 apresentaram maior influência com a adsorção do radical,

incluindo estados nas regiões em torno de 0,5 eV acima do nível de Fermi e 0,75 eV

abaixo do nível de Fermi. As adsorções sobre a NP 135 apresentaram uma influên-

cia menor sobre a DOS como um todo. Todavia, a adsorção claramente induz a

formação de estados no meio da faixa proibida, na região 0,25 eV acima do nível de

Fermi. A NP 309 não apresentou mudanças significativas na sua DOS decorrentes

das adsorções. Acreditamos que esse fato está relacionado à grande modulação da

região interna cristalina presente nas maiores nanopartículas.

Nossos resultados sugerem que a influência da adsorção do radical na estrutura

eletrônica diminui com o aumento da nanopartícula, sendo mais significativa para

as nanopartículas dentro do regime molecular, pouco significativa para o regime

misto e praticamente não influenciado nas nanopartículas do regime cristalino.

Na figura 4.3 comparamos para a mesma nanopartícula a DOS da adsorção sobre

o sítio c6 do radical metil, com a DOS da adsorção sobre o mesmo sítio do radical

vinil. Esta análise foi realizada para as NPs 079, 087, 135 e 141. Verificamos que a

mudança do radical metil para o vinil praticamente não altera a DOS.

Analisamos também a variação da carga decorrente do processo de adsorção.

Podemos verificar na figura 4.4 que a transferência da carga ocorre praticamente na
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Fig. 4.2: DOS próxima ao nível de Fermi para as adsorções do radical metil sobre os dife-
rentes sítios das NPs 079, 135 e 309, e para o radical metil livre. A região cinza corresponde
a DOS da nanopartícula livre. Energia do níuvel de Fermi em 0,0 eV.

Fig. 4.3: Comparação entre a DOS da adsorção do metil (linha sólida) e a DOS da adsorção
do vinil (linha tracejada) sobre o sítio c6 para as NP 079 (A), 087 (B), 135 (C) e 141 (D).
Região da DOS próxima ao nível de Fermi. Energia do nível de Fermi em 0,0 eV.
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região ao redor do sítio adsorvido para a ligação e para a molécula.

A equivalência nos resultados das transferências de carga para os diferentes ta-

manhos de nanopartículas demonstra que a adsorção destes radicais orgânicos in-

troduz perturbações locais na distribuição de carga da nanopartícula, influenciando

muito pouco as regiões mais distantes do sítio adsorvido. Além disso, podemos

observar que a transferência de carga para a adsorção sobre o sítio c7 é muito pa-

recida com as transferências de carga para as adsorções sobre os sítios c4, também

indicando pouca influência do tipo de sítio no processo de adsorção.

4.4 Propriedades vibracionais

O estudo das propriedades vibracionais foi realizado para as adsorções do ra-

dical metil sobre algumas nanopartículas poliédricas com até 147 átomos. No cál-

culo das propriedades vibracionais foram consideradas para a construção da ma-

triz Hessiana a movimentação todos os átomos do radical, do sítio adsorvido e da

primeira vizinhança do sítio adsorvido. Os espectros vibracionais das adsorções

realizadas estão representados na figura 4.5.

Como será discutido com mais detalhes no capítulo 5, esta aproximação é ade-

quada para a descrição dos sinais espectroscópicos associados ao composto adsor-

vido e à ligação entre o composto adsorvido e a nanopartícula, que estão presentes

na região de energia acima de 200 cm−1.

Verificamos que as intensidades dos picos variam significativamente entre as ad-

sorções, não apresentando um padrão claro que correlacione o fato de um pico ser

mais ou menos intenso de acordo com o tipo de sítio ou nanopartícula. De forma

geral, observamos uma forte influência do tamanho da nanopartícula na intensidade

dos picos, tornando-se menos intensos com o aumento da nanopartícula. Este re-

sultado indica que os sinais espectroscópicos vibracionais devam ser sensivelmente
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Fig. 4.4: Transferências de carga da nanopartícula para a ligação obtidas para as adsorções
do radical metil sobre o sítio c4 das NPs 006, 019, 044 e 085 e sobre o sítio c7 da NP 019.
As duas primeiras colunas à esquerda da figura representam a densidade de carga total,
sendo a primeira para as nanopartículas livres (NP livre) e a segunda para as nanopartículas
adsorvidas com metil (NP+CH3). As duas últimas colunas representam, respectivamente, a
perda e o ganho de carga decorrente da transferência de carga no processo de adsorção. A
escala de cor para a densidade total varia de 0,0 (azul) até 4,0 elétrons/Å3 (vermelho) e para
a transferência de carga varia de 0,0 (azul) até 0,4 elétrons/Å3 (vermelho).
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Fig. 4.5: Espectros vibracionais das adsorções do metil realizadas sobre diferentes sítios
nas diferentes nanopartículas. Também estão representados os espectros do radical metil
e da molécula de metano livres e da adsorção do radical metil sobre um átomo de prata
(Ag) e sobre as superfícies [001] e [111]. Para melhor visualização as intensidades dos
espectros das adsorções sobre o sítio c9 da NP 147 e sobre as superfícies foram amplificadas,
respectivamente, em 2x e 20x.
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mais intensos quando as adsorções das moléculas são realizadas sobre nanopartícu-

las menores.

Em especial, para a adsorção sobre o sítio c9 da NP 147 os sinais espectros-

cópicos associados às ligações Ag-Ag dentro da região até 200 cm−1 são muito

intensos, diferentemente do que ocorre para todas as outras adsorções realizadas

sobre as nanopartículas presentes nesta análise. Além disso, os picos nas regiões

de 600, 1390 e 3100 cm−1, que estão associados aos modos de torção, tesoura e

estiramento assimétrico da ligação C-H do radical adsorvido, não estão presentes

no espectro e os picos nas regiões de 400 e 1020 cm−1, associado ao estiramento

da ligação Ag-C, e na região 2990 cm−1, associado ao estiramento simétrico do

composto C-H3, apresentaram suas intensidades reduzidas num fator de 102.

Associamos à amplificação dos sinais relacionados às ligações Ag-Ag e redu-

ção dos sinais Ag-C e C-H quando o radical é adsorvido sobre o sítio c9, ao fato

deste sítio corresponder a uma região plana da superfície desta nanopartícula, visto

que não se observa resultado análogo para as adsorções realizadas sobre os sítios c5

e c7 da mesma nanopartícula. Corrobora com este resultado os espectros obtidos

para as adsorções sobre as superfícies [001] e [111], cujas intensidades dos picos

na região até 200 cm−1 são muito intensas, enquanto que as intensidades dos picos

nas região acima desta faixa se apresentam reduzidas no fator de 1020 em relação

às demais adsorções sobre as nanopartículas. Esse resultado também é compatível

com as observações experimentais que obtiveram uma amplificação dos sinais es-

pectroscópicos Raman de moléculas orgânicas da ordem de 105 quando adsorvidas

em superfícies metálicas rugosas [5, 6, 7] e da ordem de 1014 quando adsorvidas

sobre nanopartículas metálicas [8].

Por outro lado, a adsorção sobre o sítio c9 da NP 079 não apresenta a mesma

amplificação dos sinais até 200 cm−1. Acreditamos que isto se deva ao fato de que,

nesta nanopartícula, a superfície que contém o sítio c9 é muito pequena, composta
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apenas de um sítio c9 cercado pelos sítios c6 e c7, não caracterizando, assim, um

plano como na NP 147 e nas superfícies [001] e [111].

Os modos vibracionais apresentaram energias muito parecidas para as diferen-

tes adsorções realizadas nesta análise, sendo, de maneira geral, pouco influenciados

pelo processo de adsorção. Os resultados mais distintos foram observados para a

adsorção sobre o sítio c5 da NP 055, que apresentou três picos na região entre 400

e 700 cm−1 e para a adsorção sobre o sítio c8 da mesma nanopartícula que apre-

sentou o segundo pico acima de 200 cm−1 na região de 550 cm−1, enquanto as

demais adsorções apresentaram este pico na região de 600 cm−1. Associamos essas

flutuações às distorções provocadas pela adsorção sobre essa nanopartícula.

Os picos presentes no espectro vibracional na região acima de 200 cm−1 estão

associados a nove modos vibracionais característicos das ligações C-H do radical e

da ligação Ag-C entre o radical e a nanopartícula. Os valores médios dos modos

vibracionais estão descritos na tabela 4.3 em comparação com os modos vibracio-

nais do radical metil e da molécula de metano livres. Para o cálculo do valor médio

dos modos não foram considerados as adsorções sobre os sítios c5 e c8 da NP 055,

devido à maior variação presente nas energias dos modos dessas adsorções.

Para as nanopartículas consideradas foram analisados os valores médios das

energias dos modos vibracionais obtidos tanto para as adsorções sobre todas as

nanopartículas, como separadamente para cada tipo de sítio adsorvido. Os desvios

amostrais foram pequenos, indicando que as energia dos modos vibracionais são

muito parecidas.

Identificamos uma leve correlação do modo de estiramento Ag-C, próximo de

420 cm−1, com a coordenação do sítio adsorvido, apresentando uma energia vibra-

cional menor para os sítios de maior coordenação. Isto fica claro quando obser-

vamos na tabela 4.3 a média dos modos vibracionais separados pelo tipo de coor-

denação do sítio. As energias médias decrescem de 432 cm−1 para o sítio c4 até
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398 cm−1 para o sítio c9, indicando que a ligação Ag-C é mais forte para os sítios de

menor coordenação. Este resultado é compatível com os resultados obtidos para as

distâncias de ligação Ag-C, discutidas na seção de propriedades geométricas deste

capítulo, que se apresentam menores e, portanto, mais fortes para os sítios de menor

coordenação.

Verificamos, ainda, que os picos dos modos de estiramento simétrico e assimé-

trico, na região próxima à 3000 cm−1, se deslocaram para a região de energia mais

baixa em relação ao radical livre, indicando uma redução na dureza da ligação. Por

outro lado, estes picos estão bem próximos aos resultados obtidos para a molécula

de metano. Assim como observado para as propriedades geométricas do radical vi-

nil, este resultado também indica uma aproximação estrutural do radical adsorvido

(Ag-CH3) para a configuração da molécula de metano (H-CH3).



88 F. D. Kiss Adsorção nas nanopartículas de prata
Ta

b.
4.

3:
M

od
os

vi
br

ac
io

na
is

do
ra

di
ca

lm
et

il
(C

H
3)

e
da

m
ol

éc
ul

a
de

m
et

an
o

(C
H

4)
liv

re
s

e
m

éd
ia

do
s

m
od

os
vi

br
ac

io
na

is
da

ad
so

rç
ão

do
ra

di
ca

lm
et

il
so

br
e

di
fe

re
nt

es
na

no
pa

rt
íc

ul
as

(N
P+

C
H

3)
e

so
br

e
os

di
fe

re
nt

es
sí

tio
s

(c
X

+C
H

3,
X

=4
,5

,6
,7

e
9)

.
O

de
sv

io
am

os
tr

al
da

m
éd

ia
es

tá
in

di
ca

do
en

tr
e

pa
rê

nt
es

es
.N

úm
er

o
de

on
da

em
cm
−

1

L
ig

aç
ão

M
od

os
C

H
3

C
H

4
N

P+
C

H
3

c4
+C

H
3

c5
+C

H
3

c6
+C

H
3

c7
+C

H
3

c9
+C

H
3

A
g-

C
es

tir
.

41
8(

12
)

43
2(

6)
42

7(
1)

42
3

41
3(

3)
39

8(
3)

C
-H

ab
an

o
54

0

A
g-

C
+

C
-H

to
rç

ão
59

6(
14

)
61

0(
11

)
59

4(
16

)
59

3
58

8(
17

)
59

6(
15

)

A
g-

C
+

C
-H

to
rç

ão
60

8(
11

)
61

7(
14

)
60

3(
11

)
60

2
60

8(
11

)
60

2(
14

)

A
g-

C
+

C
-H

es
tir

./a
ba

no
10

21
(6

)
10

22
(6

)
10

18
(5

)
10

15
10

20
(7

)
10

26
(6

)

C
H

2
+

C
H

2
to

rç
ão

+a
ba

no
12

72

C
H

2
+

C
H

2
te

so
ur

a
12

90

C
H

2
+

C
H

2
to

rç
ão

+a
ba

no
13

05

C
H

+
C

H
2

to
rç

ão
+t

es
ou

ra
13

47
13

82
(5

)
13

80
(2

)
13

84
(2

)
13

84
13

80
(7

)
13

90
(3

)

C
H

+
C

H
2

to
rç

ão
+t

es
ou

ra
13

65
13

93
(5

)
13

86
(3

)
13

92
(3

)
13

91
13

97
(2

)
13

93
(5

)

C
H

2
+

C
H

2
to

rç
ão

15
08

C
H

2
+

C
H

2
te

so
ur

a
15

12

C
H

4
es

tir
.s

im
.

29
45

C
H

3
es

tir
.s

im
.

30
16

29
84

(8
)

29
86

(9
)

29
80

(1
1)

29
80

29
80

(6
)

29
91

(9
)

C
H

2
es

tir
.a

ss
im

.
32

13
30

16
30

97
(1

1)
31

02
(1

1)
30

88
(9

)
30

98
30

94
(1

2)
31

05
(1

6)

C
H

4
es

tir
.a

ss
im

.
31

05

C
H

3
es

tir
.a

ss
im

.
32

31
31

05
(1

0)
31

10
(1

3)
30

95
(1

0)
31

06
31

04
(5

)
31

07
(1

6)

C
H

2
es

tir
.a

ss
im

.
31

40



Capítulo 5

Simplificações para os cálculos das

nanopartículas

Com o intuito de reduzir o custo computacional no tratamento das estruturas, as

nanopartículas são frequentemente simplificadas por um conjunto menor de átomos.

Dessa forma, procuramos identificar em quais condições algumas simplificações

reproduzem as propriedades das nanopartículas.

5.1 Propriedades vibracionais utilizando sítios repre-

sentativos

As propriedades vibracionais são obtidas da matriz Hessiana construídas a partir

das forças que agem nas estruturas sujeitas a pequenos deslocamentos de todos os

seus N átomos conforme descrito na seção 1.4. Contudo, para calcular a Hessiana

incluindo todos os átomos são necessárias 6N movimentações nucleares, e para

cada movimentação nuclear é necessária uma convergência eletrônica.

Para a NP 309, por exemplo, utilizando um computador de alto desempenho do

LCCA-USP (Laboratório de Computação Científica Avançada da Universidade de
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São Paulo), o tempo total de simulação realizada em paralelo com quatro processa-

dores é de aproximadamente 230 dias. Tendo em vista esta dificuldade computacio-

nal, a movimentação dos átomos é geralmente realizada para um conjunto menor

de átomos que seja representativo da estrutura.

5.1.1 Propriedades vibracionais das nanopartículas livres

Para verificar se os resultados das propriedades vibracionais das nanopartículas

livres obtidas com um conjunto menor de átomos é compatível com os resultados

utilizando todos os átomos, realizamos uma análise comparativa entre os espetros

vibracionais obtidos para diferentes números de átomos utilizados na construção da

matriz Hessiana.

O primeiro espectro é obtido utilizando um conjunto mínimo de átomos for-

mado pelos átomos distintos presentes na superfície e no interior. Em seguida obte-

mos o espectro incorporando a primeira vizinhança ao redor deste conjunto mínimo.

Adicionamos, então, a segunda vizinhança e assim por diante até que todos os áto-

mos tenham sido incluídos no cálculo. Na figura 5.1 estão representados os átomos

mínimos para a NP 147 e também a primeira e segunda vizinhança destes átomos

mínimos. Este estudo foi realizado para as NPs 013, 055, 079, 147 e 309 e os

espectros vibracionais obtidos estão representados na figura 5.2.

Para as NP 013, o conjunto mínimo de átomos distintos é composto de dois

átomos, sendo um na superfície (c5) e um no centro (c12). A primeira vizinhança já

incorpora todos os átomos. Portanto, para esta nanopartícula foram analisados dois

espectros. Um espectro parcial, obtido considerando o conjunto mínimo de átomos,

e o outro espectro já completo, considerando todos os átomos da nanopartícula.

Os espectros obtidos são muito distintos e demonstram que a simplificação não

é adequada para a obtenção das propriedades vibracionais da nanopartícula livre,

sendo necessária a utilização de todos os átomos.
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Fig. 5.1: Representação dos conjuntos de átomos utilizados para o cálculo da matriz
Hessiana e obtenção das propriedades vibracionais para a NP 147. Os átomos azuis re-
presentam a NP 147 completa, os átomos vermelhos representam os conjuntos de átomos:
(min) mínimos; (1viz) até a primeira vizinhança do conjunto mínimo; e (2viz) até a se-
gunda vizinhança do conjunto mínimo. O conjunto mínimo é compostos dos átomos não
equivalentes presentes na NP 147.

Para a NP 055, o conjunto mínimo de átomos distintos é composto de cinco áto-

mos, sendo três de superfície (c5, c7 e c8) e dois no interior (sítio c12 da primeira

sub-camada e o sítio c12 no centro). A primeira vizinhança deste conjunto mínimo

é composta de 24 átomos, representando 44% do total de átomos. A terceira vi-

zinhança já compreende todos os 55 átomos. Os três espectros também são muito

distintos para esta nanopartícula, demonstrando que a simplificação também não é

suficiente para a descrição adequada das propriedades vibracionais.

Para a NP 079, o conjunto mínimo de átomos distintos é composto de seis áto-

mos, sendo três na superfície (c6, c7 e c9) e três no interior (dois sítios c12 da

primeira sub-camada e o sítio c12 no centro). A primeira vizinhança é composta

de 29 átomos, representando 37% dos átomos da nanopartícula. A segunda vizi-

nhança é composta de 65 átomos, representando 82% dos átomos da nanopartícula.

A terceira camada já incorpora todos os átomos da nanopartícula. As simplifica-

ções que utilizam o conjunto mínimo ou a primeira vizinhança não são adequadas,

pois seus espectros vibracionais não representam o espectro completo. Por outro

lado, o espectro vibracional obtido com a segunda vizinhança já tem um perfil bem

mais próximo do espectro completo com todos os átomos, indicando que para esta
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Fig. 5.2: Espectros vibracionais obtidos para as nanopartículas (a) 013 c-cot, (b) 055 c-cot,
(c) 079 t-cot, (d) 147 c-cot e (e) 309 c-oct, considerando diferentes graus de liberdade para
os átomos.
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dimensão de nanopartícula a simplificação utilizando até a segunda camada já é

representativa.

Para a NP 147, o conjunto mínimo de átomos distintos é composto de nove áto-

mos, sendo quatro na superfície (c5, c7, c8 e c9) e cinco no interior (três sítios c12 da

primeira sub-camada, um sítio c12 da segunda sub-camada e o sítio c12 no centro).

A primeira vizinhança é composta de 39 átomos, representando 27% dos átomos

da nanopartícula. A segunda vizinhança é composta de 87 átomos, representando

59% dos átomos da nanopartícula. A terceira camada já incorpora todos os átomos

da nanopartícula. Verificamos para esta nanopartícula que o espectro obtido com a

segunda vizinhança já apresenta um perfil próximo ao espectro completo com to-

dos os átomos, indicando que para este tamanho de nanopartícula a simplificação

que utiliza até a segunda vizinhança já é representativa e pode ser utilizada para

descrição do sistema completo.

Como a obtenção dos espectros vibracional da NP 309 incorporando as vizi-

nhanças dos átomos distintos da superfície e interior até a inclusão de todos os

átomos é extremamente custoso, optamos pelo estudo da inclusão de alguns átomos

mais representativos, partindo do conjunto mínimo composto dos sítios de coorde-

nação distinta presentes apenas na superfície (sítios c5, c7, c8 e c9). A primeira

vizinhança é composta de 19 átomos, representando 6% dos átomos da superfície.

A segunda vizinhança é composta de 48 átomos e representa 16% dos átomos da

nanopartícula. Na expectativa de aumentar o grau de liberdade que aproxime ainda

mais o perfil do espectro com menor número de átomos ao espectro completo, adici-

onamos à segunda vizinhança alguns sítios distintos do tipo c12 presentes em todas

as subcamadas e mais alguns sítios presentes na superfície, compreendendo ao total

53 átomos e representando 17% dos átomos da nanopartículas.

Verificamos que o espectro vibracional obtido com o conjunto mínimo com-

posto apenas dos átomos da superfície para a NP 309 não é representativo, pois
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é muito distinto dos demais espectros com maior grau de liberdade obtidos para

essa nanopartícula. O espectro obtido com a primeira vizinhança, por outro lado,

já apresenta o perfil do espectro obtido com mais átomos. Apesar de não obtermos

o espectro completo, estes resultados já indicam que neste regime é possível obter

um espectro vibracional representativo com um conjunto reduzido de átomos.

Esta análise indica que a simplificação com a utilização de um conjunto reduzido

de átomos para a obtenção dos espectros vibracionais das nanopartículas livres deve

ser tratada de forma distinta para os três regimes:

• para as nanopartícula dentro regime molecular verificamos que é necessário a

inclusão de todos os átomos para o cálculo do espectro vibracional.

• para as nanopartículas dentro do regime misto o espectro simplificado já é si-

milar ao espectro completo quando são considerados os átomos até a segunda

vizinhança dos átomos distintos.

• para as nanopartículas dentro do regime cristalino é esperado que o espectro

simplificado seja similar ao espectro completo para um conjunto reduzido de

átomos em relação ao total que incorporem, pelo menos, os átomos distintos

da superfície e sua primeira vizinhança.

Para verificar a influência dos átomos mais internos e suas vizinhanças no espec-

tro vibracional, realizamos a mesma análise, entretanto, considerando como con-

junto mínimo apenas os átomos distintos da superfície. Em seguida, calculamos os

espectros para as vizinhanças sucessivas deste conjunto mínimo.

Apesar dos átomos internos de coordenação c12 não estarem presentes neste

conjunto mínimo, eles são incorporados quando incluímos as vizinhanças. Na fi-

gura 5.3 temos os espectros obtidos para as NPs 079, 147 e 309 utilizando esta

análise, comparados com o espectro completo para os dois primeiros casos e com o
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maior conjunto de átomos para a NP 309. Os espectros para a NP 309 são os mes-

mos obtidos na análise anterior que, para esta nanopartícula, já considerava como

conjunto mínimo apenas os átomos da superfície.

Fig. 5.3: Espectros vibracionais obtidos para as NPs 079, 147 e 309 considerando diferen-
tes números de átomos representativos. O espectro do conjunto mínimo (-min) foi obtido
considerando apenas os átomos distintos da superfície. Os demais espectros foram obtidos
incluindo as sucessivas vizinhanças (-1viz, -2viz, -3viz etc.) até o espectro obtido conside-
rando todos os átomos (-todos). Na legenda está indicado o número de átomos considerados
para a obtenção do espectro do conjunto mínimo e de cada vizinhança. As linhas sólidas
representam os espectros completos e as linhas tracejadas os espectros parciais.

O conjunto mínimo e as vizinhanças construídos assim apresentam menor quan-

tidade de átomos em relação a análise realizada anteriormente, que também in-

cluíam os átomos do interior da nanopartícula no conjunto mínimo. Esta análise

simplifica ainda mais o cálculo das propriedades vibracionais reduzindo o custo

computacional.
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Verificamos para esse estudo que com a inclusão da segunda vizinhança dos

átomos distintos da superfície já é possível se obter um espectro vibracional que

apresenta perfil semelhante àquele do espectro completo. Isto indica que é possível

se obter um espectro representativo sem a necessidade de incluir as vizinhanças dos

átomos mais internos, incluindo apenas os átomos internos que são vizinhos aos

átomos da superfície.

Com este procedimento é possível obter as propriedades vibracionais com um

número menor de átomos, reduzindo o custo computacional e facilitando o estudo

de estruturas maiores.

5.1.2 Propriedades vibracionais das adsorções

Realizamos a mesma análise da seção anterior, comparando os espetros vi-

bracionais obtidos para diferentes números de átomos utilizados na construção da

matriz Hessiana, para verificar se as propriedades vibracionais das nanopartículas

adsorvidas são influenciadas quando considerado um conjunto menor de átomos.

Analisamos os espectros vibracionais das adsorções do radical metil sobre o sítio

c5 da NP 013, sobre os sítios c4 e c7 da NP 019 e sobre o sítio c5 da NP 147. Os

espectros obtidos estão representados na figura 5.4.

Para todos os casos determinamos o espectro considerando todos os átomos da

molécula e o sítio adsorvido além do espectro considerando também a primeira

vizinhança do sítio adsorvido. Para as adsorções sobre os sítios c5 da NP 013 e

c4 da NP 019 também determinamos os espectros completos, obtidos quando são

considerados todos os átomos da nanopartícula e da molécula.

Nossos resultados indicam que a inclusão de todos os átomos da nanopartícula

induz mudanças no espectro apenas na região até 200 cm−1, que corresponde aos

modos de vibração internos à nanopartícula e que estão associados às vibrações

Ag-Ag. Os demais modos vibracionais associados às ligações Ag-C e C-H não são
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influenciados.

Neste sentido, identificamos que a inclusão de todos os átomos da molécula com

o sítio adsorvido da nanopartícula já é suficiente para a análise dos sinais espectros-

cópicos associados a molécula, inclusive do sinal associado a ligação da molécula

com o sítio adsorvido da nanopartícula.

Fig. 5.4: Espectros vibracionais das adsorções sobre os sítios c5 da NP 013, c4 e c7 da
NP 019 e c5 da NP 147 obtidos considerando além da movimentação de todos os átomos do
radical para a construção da matriz Hessiana também a movimentação do sítio adsorvido
(linha azul escura), do sítio adsorvido e de sua primeira vizinhança (linha laranja) e de todos
os átomos (linha azul clara).
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5.2 Recorte da nanopartícula em hemisfério

Na simplificação em hemisfério são considerados na construção da estrutura

todos os átomos de um dos hemisférios da nanopartícula mais uma camada do outro

hemisfério, como representado na figura 5.5. Como as nanopartículas estudadas

apresentam a simetria especular em relação ao plano do recorte, todos os sítios

distintos presentes na nanopartícula completa estão presentes nesta simplificação,

inclusive a curvatura da superfície oposta ao recorte é preservada.

Fig. 5.5: Representação da simplificação em hemisfério utilizada. A esquerda a nanopartí-
cula, ao centro o recorte do hemisfério superior da nanopartícula e à direita a simplificação
utilizada que é composta de um hemisfério mais uma camada do outro hemisfério.

Realizamos este estudo para as NPs 055 e 079 e analisamos a densidade de esta-

dos, e o espectro vibracional dos hemisférios livres comparativamente às nanopar-

tículas livres completas. Os recortes em hemisférios apresentaram respectivamente,

46 e 66 átomos. A DOS, representada na figura 5.6, apresenta uma faixa de±2,0 eV

em torno do nível de Fermi.

A simplificação da NP 055 não representa adequadamente a DOS da nanopar-

tícula, apresentando novos estados na região entre 1,0 e 2,0 eV abaixo do nível

de Fermi e não apresentando um estado característico da nanopartícula em 0,5 eV

abaixo do nível de Fermi. Por outro lado, a simplificação da NP 079 apresentou

a DOS muito semelhante à obtida para a nanopartícula, exceto na região entre 0,6

e 1,0 eV onde houve um deslocamento de um pico para energias mais baixas dentro
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da faixa proibida.

Este resultado indica para as nanopartículas com 079 átomos que a DOS obtida

com a simplificação utilizando o recorte em hemisfério já apresenta um espectro

com perfil similar ao obtido quando todos os átomos são considerados, sugerindo o

uso desta simplificação para a descrição de suas propriedades eletrônicas.

Fig. 5.6: Densidades de estados obtidas para as nanopartículas completas 055 e 079 (linhas
solidas) e suas correspondentes simplificações no formato de hemisfério (linhas tracejadas)

Com respeito às propriedades vibracionais, verificamos que os espectros vi-

bracionais obtidos com as simplificações em hemisférios apresentaram diferen-

ças quando comparados aos espectros obtidos para as nanopartículas, figura 5.7.

Entretanto, o espectro obtido para a simplificação em hemisfério da NP 079 tem

perfil semelhante àquele obtido para a nanopartícula, indicando a possibilidade do

uso desta simplificação, podendo se demonstrar adequada para sistemas maiores.

Este resultado é compatível com a análise realizada anteriormente da movimen-

tação de um conjunto reduzido de sítios representativos da nanopartícula para a

obtenção da matriz Hessiana. Na construção por hemisfério o conjunto já com-
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Fig. 5.7: Espectros vibracionais obtidos para as nanopartículas completas 055 e 079 (li-
nhas solidas) e suas correspondentes simplificações no formato de hemisfério, 055.hemisf
e 079.hemisf (linhas tracejadas).

preende tanto os átomos distintos de superfície como um conjunto significativo de

átomos do interior, assegurando a adequação de sua representatividade.

5.3 Átomo de prata

Uma simplificação bastante utilizada para a determinação das propriedades de

adsorções é considerar um único átomo para representar a estrutura da nanopartí-

cula. Neste sentido comparamos as propriedades da adsorção do radical metil sobre

as nanopartículas com a adsorção sobre um único átomo de prata.

Obtivemos para a distância da ligação Ag-C o valor de 2.11 Å, que está entre

2% e 5% menor que os valores obtidos para as distâncias de ligação entre as adsor-

ções realizadas sobre as nanopartículas. Este valor concorda com a expectativa de

redução da distância de ligação com a redução da coordenação do sítio adsorvido

que, no caso de um único átomo de prata, não apresenta vizinhança.

Para a energia de ligação obtivemos o valor de 2,07 eV, que é pelo menos 20%

maior que as energias de ligação obtidas para as adsorções sobre as nanopartículas.

Este resultado também é compatível com a relação de aumento da energia de ligação
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com a redução da coordenação obtidos para as adsorções sobre as nanopartículas.

Com respeito às propriedades vibracionais verificamos que os modos vibraci-

onais de mais baixa energia, até cerca de 1000 cm−1, associados ao estiramento e

torção da ligação Ag-C, se deslocaram no sentido de maiores energias. Os modos

vibracionais acima 1000 cm−1, associados aos modos de estiramento, torção e te-

soura das ligações C-H, praticamente não sofreram alterações como observados nas

adsorções sobre as nanopartículas, tabela 5.1.

Tab. 5.1: Modos vibracionais médios da adsorção do radical metil sobre as nanopartículas
(NP+CH3) e modos vibracionais da adsorção do radical metil sobre um único átomo de
prata (Ag+CH3). O desvio amostral da média está indicado entre parênteses. Número de
onda em cm−1

Ligação Modos NP+CH3 Ag+CH3

Ag-C estir. 418(12) 454

Ag-C + C-H torção 596(14) 668

Ag-C + C-H torção 608(11) 668

Ag-C + C-H estir./abano 1021(6) 1042

CH + CH2 torção+tesoura 1382(5) 1386

CH + CH2 torção+tesoura 1393(5) 1394

CH3 estir. sim. 2984(8) 2997

CH2 estir. assim. 3097(11) 3100

CH3 estir. assim. 3105(10) 3110

Além disso, o estudo realizado da adsorção do metil sobre um único átomo

representando a nanopartícula, apresenta de maneira geral uma inversão em rela-

ção às nanopartículas na intensidade dos dois picos principais próximos à 1000

e 3000 cm−1, respectivamente, associados ao estiramento Ag-C e ao estiramento

simétrico da ligação C-H3, figura 4.5, sendo mais intenso o pico em 3000 cm−1.

Verificamos, portanto, que esta simplificação segue a tendência da energia e

distância de ligação e que os modos vibracionais associados à molécula são pouco

influenciados. Por outro lado, os modos vibracionais relacionados à ligação Ag-C
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apresentaram variações significativas. Assim, a utilização de um único átomo na

determinação das propriedades vibracionais deve ser feito de forma restritiva.



Capítulo 6

Conclusões

Realizamos com este trabalho um estudo das propriedades estruturais, eletrô-

nicas, energéticas e vibracionais das nanopartículas de pratas na situação livre e

adsorvida, na busca de padrões que as caracterizem entre os diferentes tamanhos

e formatos. As investigações foram realizadas através de cálculos ab-initio den-

tro da teoria do funcional da densidade associada ao método de pseudopotenciais

ultrassuaves.

Neste estudo identificamos três regimes característicos associados às dimensões

das nanopartículas: (i) o regime com forte característica molecular para nanopar-

tículas até 1,5 nm (até 100 átomos); (ii) o regime com característica mista entre

molécula e cristal para nanopartículas entre 1,5 e 2,0 nm (entre 100 e 300 átomos);

e (iii) o regime com forte característica cristalina para as nanopartículas acima de

2,0 nm (mais que 300 átomos). As propriedades de superfície estão presentes nos

três regimes estudados.

Estruturalmente, verificamos que os sítios de mesma coordenação na superfície

se acomodaram de forma muito semelhante independentemente do tamanho ou for-

mato da nanopartículas. Para os sítios c12, presentes no interior da nanopartícula,

verificamos que quanto mais internos mais se aproximam da configuração cúbica de
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face centrada do cristal de prata. Apresentando, portanto, uma tendência à estrutura

cristalina com o seu aumento.

Todos os formatos estudados mantiveram sua configuração estrutural, indicando

que as nanopartículas livres estudadas representam configurações estáveis ou meta-

estáveis.

As densidades de estados e os níveis de energia são fortemente influenciados

pela dimensão da nanopartícula, expressando claramente a transição do regime mo-

lecular para o regime cristalino. As propriedades cristalinas já são significativas

para as nanopartículas com cerca de 350 átomos, cujas densidades de estados e ní-

veis de energia já se apresentam uniformemente distribuídos em torno do nível de

Fermi, equivalente às faixas de energia dos metais.

A distribuição da carga total é esfericamente simétrica em torno de cada átomo,

independentemente se são átomos de superfícies ou do caroço, apresentando com-

portamento semelhante para as nanopartículas nos três regimes analisados.

Os sinais espectroscópicos das nanopartículas livres se apresentam dentro da

região de energia até 200 cm−1, sendo que os modos de energia mais baixa es-

tão associados às vibrações na superfície, enquanto que os modos de energia mais

próximos a 200 cm−1 estão associados exclusivamente às vibrações do interior das

estruturas. Para as nanopartículas dentro de regime molecular, esta região de ener-

gia é caracterizada por picos distintos no espectro vibracional que se misturam com

o aumento da nanopartícula formando um único pico largo equivalente a uma faixa

continua de modos vibracionais. Este pico tende a se estreitar se aproximando ao

pico estreito mais característico do cristal com maior intensidade em 120 cm−1.

As adsorções do radical metil sobre os diferentes sítios de diferentes nanopartí-

culas se apresentaram energeticamente favoráveis com energia entre 0,90 e 1,71 eV

(entre 20, 8 e 39,4 kcal/mol), sendo mais favoráveis as adsorções sobres as nano-

partículas menores. As adsorções sobre os sítios c8 e c9 das superfícies das na-
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nopartículas tendem, respectivamente, às adsorções realizadas sobre as superfícies

livres [001] e [111] com terminações de mesma coordenação.

As nanopartículas dentro do regime molecular podem sofrer forte influência do

processo de adsorção. Nossos resultados apresentaram mudanças estruturais, com

transição para uma configuração mais estável e inclusão de estados na região pró-

xima ao nível de Fermi. As influências das adsorções no regime misto são muito

reduzidas, com pequenas perturbações na densidade de estados. Para o regime cris-

talino não são verificadas perturbações significativas decorrente do processo de ad-

sorção. A adsorção pouco interfere, também, nas propriedades estruturais do com-

posto adsorvido.

Verificamos que a transferência de carga, para a realização da adsorção, ocorre

quase exclusivamente da região ao redor do sítio adsorvido para a ligação e para

a molécula, se apresentando equivalente para as adsorções realizadas nos sítios de

diferentes nanopartículas.

A densidade de estados das nanopartículas adsorvidas com os radicais metil e

vinil sobre o mesmo sítio de uma nanopartícula não apresentam diferenças signifi-

cativas, indicando nesse caso que o tamanho do radical orgânico não deva interferir

significativamente nas propriedades eletrônicas do sistema adsorvido. Por outro

lado, as adsorções do radical vinil apresentaram uma ligação Ag-C levemente mais

forte, sendo a distância da ligação cerca de 2% menor em relação a mesma distân-

cia para adsorções do metil. As energias de ligação da adsorção do radical vinil se

apresentam levemente mais favoráveis em relação a adsorção do metil, com uma

diferença na energia entre 0,20 e 0,40 eV (entre 4,6 e 9,2 kcal).

A distância de ligação Ag-C independe do tamanho da nanopartícula em que o

composto é adsorvido, mas se apresenta menor para as adsorções realizadas sobre os

sítios de menor coordenação. As energias de ligação dos sítios de baixa coordena-

ção se apresentaram, em geral, mais favoráveis que os sítios de maior coordenação.
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Verificamos que as intensidades dos picos nos espectros vibracionais variam sig-

nificativamente entre as adsorções, não apresentando um padrão claro que indique

o que provoca estas flutuações. Mas, de forma geral, observamos uma forte influên-

cia do tamanho da nanopartícula na intensidade de todos dos picos, se apresentando

menos intensos com o aumento da nanopartícula. Este resultado indica que é possí-

vel obter sinais espectroscópicos mais intensos com nanopartículas menores.

Com respeito às simplificações, verificamos que as propriedades vibracionais

das nanopartículas livres podem ser fortemente influenciadas quando utilizado um

conjunto menor de átomos da construção da matriz Hessiana. Em especial, as pro-

priedades vibracionais das nanopartículas dentro do regime molecular não foram

adequadamente reproduzidas, se mostrando necessária a inclusão de todos os áto-

mos para uma descrição adequada. Para as nanopartículas dentro do regime misto,

verificamos que é necessária a inclusão dos átomos que compreendam, pelo menos,

até a terceira vizinhança de átomos ao redor do conjunto de átomos não equivalente

da superfície. Nossos resultados para as nanopartículas dentro do regime cristalino,

que necessitam estudos mais profundos, indicam que a inclusão dos átomos até

a segunda vizinhança dos átomos equivalentes da superfície pode reproduzir suas

propriedades vibracionais.

A densidade de estados e o espectro vibracional para a simplificação do recorte

da nanopartícula 079 no formato de hemisfério já apresentam seus perfis próximos

aos obtidos para a nanopartícula completa, indicando que uso desta simplificação

para a representação das nanopartículas maiores, dentro dos regimes misto e cris-

talino, deva se apresentar adequado para o estudo das propriedades eletrônicas e

vibracionais.

A simplificação utilizando apenas um átomo de prata para descrever o processo

de adsorção, como utilizado por vários autores, segue a tendência da energia e dis-

tância de ligação e que os modos vibracionais associados à molécula são pouco
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influenciados. Por outro lado, os modos vibracionais relacionados à ligação Ag-

C apresentou variações significativas. Assim, a utilização de um único átomo na

determinação das propriedades vibracionais deve ser feito de forma restritiva.
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Apêndice A

Demonstração do primeiro teorema

de Kohn-Sham

O primeiro teorema de Kohn-Sham está associado a relação unívoca entre a

densidade eletrônica do estado fundamental (ρ) e o potencial externo do sistema

(Vext). A prova dessa relação unívoca é feita por contradição e, por simplicidade

e sem perda de generalidade, esta demonstração está feita para um sistema sem

polarização de spin e não degenerado.

Suponha que existam dois sistemas em seus estados fundamentais sujeitos a

potenciais diferentes,

[Vext,1(r)−Vext,2(r)] 6= constante, (A.1)

mas com a mesma densidade eletrônica no estado fundamental, ρ1(r) = ρ2(r) =

ρ(r). Sendo Ψ0
e,1 e Ψ0

e,2 as funções de onda do estado fundamental destes sistemas,

temos pelo princípio variacional que

〈
Ψ

0
e,1
∣∣Te +Vee +Vext,1

∣∣Ψ0
e,1
〉

<
〈
Ψ

0
e,2
∣∣Te +Vee +Vext,1

∣∣Ψ0
e,2
〉
. (A.2)

A energia correspondente ao potencial externo pode ser calculada separada-
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mente,

〈
Ψ

0
e,1
∣∣Vext,1

∣∣Ψ0
e,1
〉

=
∫

Vext,1(r)ρ1(r)dr, (A.3)

e

〈
Ψ

0
e,2
∣∣Vext,1

∣∣Ψ0
e,2
〉

=
∫

Vext,1(r)ρ2(r)dr, (A.4)

Como as densidades são iguais os dois termos acima se cancelam na equação A.2,

〈
Ψ

0
e,1
∣∣Te +Vee

∣∣Ψ0
e,1
〉

<
〈
Ψ

0
e,2
∣∣Te +Vee

∣∣Ψ0
e,2
〉
. (A.5)

De forma análoga, temos para a função Ψ0
e,2 que,

〈
Ψ

0
e,2
∣∣Te +Vee +Vext,2

∣∣Ψ0
e,2
〉

<
〈
Ψ

0
e,1
∣∣Te +Vee +Vext,2

∣∣Ψ0
e,1
〉
, (A.6)

de onde obtém-se o seguinte resultado:

〈
Ψ

0
e,1
∣∣Te +Vee

∣∣Ψ0
e,1
〉

>
〈
Ψ

0
e,2
∣∣Te +Vee

∣∣Ψ0
e,2
〉
. (A.7)

Neste procedimento as equações A.5 e A.7 são contraditórias, impondo que no

estado fundamental não é possível obter a mesma densidade se o potencial externo

for diferente. Demonstrando a relação unívoca entre a densidade do estado funda-

mental ρ e o potencial externo Vext do sistema.



Apêndice B

Termo Fx(s) e H(rs,ξ,t) da energia de

troca e correlação PW91

A função Fx(s) está presente no termo da energia de troca na aproximação pro-

posta Perdew e Wang [36, 37, 38], não depende da polarização de spin, e é definida

por,

Fx(s) =
1+0.19645ssinh−1(7.7956s)+(0.2743−0.1508e−100s2

)s2

1+0.19645ssinh−1(7.7956s)+0.004s4
(B.1)

com s = |∇n(r)|
2φkF n(r) e kF = 1

rs
(9π

4 )
1
3 . Onde o raio Wigner-Seitz é definido em função da

densidade eletrônica, rs(r) = [3/4πn(r)]
1
3 .

A função H(n,t,r,ξ) presente no termo da energia de correlação, por outro lado,

é dependente da polarização de spin. Sua expressão é dividida nos seguintes termos,

H(r,ξ,t) = H0(t,r,ξ)+H1(n,t,r,ξ), (B.2)

onde,

H0 =
g3

s β2

2α
ln
(

1+
2α

β

[
1+At2

1+At2 +(At2)2

])
(B.3)

e

H1 = ν

(
Cc−Cc0−

3
7

Cx

)
g3

s t2 exp−1
(

10g2
s kst

kF

)2

(B.4)
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com os seguintes termos dependentes da densidade e da polarização de spin,

Cc =
1

1000
2,568+23,266r +0,007389r2

1+8,723r +0,472r2 +0,073890r3 −Cx, (B.5)

A =
2α

β
exp−1

(
−2Ec

g3
s β2

)
(B.6)

e

gs =
1
2

[
(1+ξ)

2
3 +(1−ξ)

2
3

]
. (B.7)

As constantes presentes relacionadas com os termos acima são definidas por β =

νCc0, ν = 16(3/π)
1
3 , Cc0 = 0,004235, Cx =−0,001667 e α = 0.09.



Apêndice C

Resultados preliminares para a prata

Realizamos alguns cálculos preliminares para o cristal perfeito, a molécula de

Ag2 e as superfícies livres [001] e [111] a fim de verificar a qualidade do modelo

teórico utilizado. Utilizamos 200 eV de energia de corte para a expansão das fun-

ções de ondas em ondas planas, sendo este valor de energia suficiente para descrever

adequadamente as propriedades das estruturas estudadas. Utilizamos 0,1 eV como

parâmetro de espalhamento que define a largura da gaussiana associada ao fator de

ocupação de cada orbital de Kohn-Sham.

O parâmetro de rede teórico do cristal de prata obtido foi de 4,16 Å, cerca

de 2% maior que o valor experimental 4,09 Å [74] e concorda com outros cál-

culos utilizando a aproximação GGA, 4,14 Å [88] e 4,16 Å [89]. Este cálculo

foi realizado com a célula unitária da estrutura cúbica de face centrada utilizando

uma malha 12x12x12 pontos especiais para o mapeamento da primeira zona de

Brillouin (1aZB).

Para a molécula de Ag2 obtivemos 2,57 Å para a distância equilíbrio e 1,79 eV

para a energia de ligação. Estes resultados concordam muito bem com os resultados

experimentais (2,53 Å e 1,57 eV [90], 2,48 Å e 1,65 eV [91]) e teóricos (2,58 Å

e 1,74 eV [66] ). Para o modo de estiramento obtivemos o valor de 179 cm−1,
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em concordância com o valor experimental de 192 cm−1 [91]. Utilizamos, para

este caso, uma caixa cúbica de 20 Å e um ponto especial central no mapeamento

da 1aZB.

A superfície livre de prata [111] foi construída em uma supercélula com 6 ca-

madas na geometria (2x2), com um total de 48 átomos, e uma região de vácuo 17 Å

entre as imagens adjacentes, equivalente a mais 7 camadas de átomos. A camada in-

ferior foi mantida fixa na relaxação estrutural para mimetizar a geometria da região

cristalina. A relaxação estrutural é pequena, implicando em uma redução na dis-

tância interplanar para 2,38 Å, 0,8% menor em relação ao cristal perfeito (2,40 Å).

A distância de ligação dos átomos da superfície permaneceu inalterada, 2,94 Å. A

superfície [001] foi estudada nas mesmas condições, mantendo a mesma região de

vácuo, que nesta configuração é equivalente a 8 camadas de átomos. A relaxação

estrutural também foi pequena, sendo que a distância entre a primeira e segunda

camada ficou em 2,09 Å, revelando um pequeno aumento de 0,5% em relação ao

cristal (2,08 Å). A distância de ligação dos átomos da superfície também não sofre-

ram alteração. Nossos resultados para as relaxações estruturais das superfícies são

compatíveis com as observações experimentais [92, 93] e teóricas [94, 95]. Esse

estudo se apresentou convergido para uma malha de 4x4x1 pontos especiais no ma-

peamento da 1aZB.

Para verificar qual o tamanho mínimo necessário para a região de vácuo que

garanta que as nanopartículas não interajam, analisamos a dispersão nos níveis de

energia da NP 013 na direção Γ-X da 1aZB. A presença da dispersão nos níveis de

energia indica que a região de vácuo é pequena e que a supercélula está interagindo

com suas imagens. Nesse sentido, buscamos a situação na qual a dispersão seja

desprezível.

A dispersão foi analisada para as distâncias mínimas da região de vácuo entre

6 Å e 11 Å. Os resultados desta análise estão representados na figura C.1. A densi-
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dade de carga utilizada para o cálculo da dispersão foi obtida considerando apenas

um ponto especial no centro da 1aZB. Verificamos que uma região de vácuo da or-

dem de 9 Å já não há dispersão significativa nos níveis de energia, sendo, portanto,

um limite mínimo aceitável para a região de vácuo entre as imagens.

Fig. C.1: Comportamento dos níveis de energia na direção Γ-X da 1aZB para a NP 013
considerando diferentes distâncias mínimas entre as imagens. A região de energia apresen-
tada corresponde a uma faixa de ±1,0 eV em torno do nível de Fermi. As distâncias entre
as imagens variam 6 Å até 11 Å.

Analisamos também a influência do número de pontos especiais para o ma-

peamento 1aZB na dispersão dos níveis da NP 055 na direção Γ-X. O estudo foi

realizado com uma região de vácuo de 11,7 Å e para as seguintes malhas para o

mapeamento 1aZB: (i) com uma malha de 2x2x2 pontos especiais que por simetria

foi reduzida para apenas um ponto k; (ii) com uma malha de 2x2x2 pontos especi-

ais que, considerando uma simetria menor, foi reduzida para 4 pontos especiais; e

(iii) com uma malha de 6x6x6 pontos especiais que, por simetria, foi reduzida para

10 pontos especiais. Os resultados estão representados na figura C.2. Verificamos

que a NP 055 não apresentou dispersão nos níveis e que os resultados foram equiva-

lentes para as três malhas de pontos especiais estudadas. Isto indica que um único



116 F. D. Kiss Resultados preliminares para a prata

Fig. C.2: Comportamento dos níveis de energia na direção Γ-X da 1aZB para a NP 055.
As densidades de carga foram obtidas considerando 1, 4 e 10 especias na 1aZB. A região
de energia apresentada corresponde a uma faixa de ±1,0 eV em torno do nível de Fermi. A
distância entre as imagens foi de 11,7 Å.

ponto especial pode ser considerado para a descrição das nanopartículas de prata.

Os níveis de energia da NP 147 também não apresentaram dispersão na direção

Γ-X da 1aZB para o cálculo realizado com apenas um ponto especial no mapea-

mento da 1aZB e com uma região mínima de vácuo de 11,5 Å, figura C.3

Fig. C.3: Comportamento dos níveis de energia na direção Γ-X da 1aZB para a NP 147. A
densidade de carga foi obtida considerando apenas 1 ponto especial no centro da 1aZB. A
região de energia apresentada corresponde a uma faixa de -3,0 eV até +1,0 eV em torno do
nível de Fermi, que está no zero da energia. A distância entre as imagens foi de 11,5Å.

Podemos inferir destas análises que o uso de 200 eV para energia de corte, uma

região de vácuo com pelo menos 9,0Å e um ponto especial no mapeamento da

primeira zona de Brillouin se demonstram suficientes para a descrição das nanopar-

tículas de prata.



Apêndice D

Resultados preliminares para as

moléculas e radicais livres

Realizamos o estudo das moléculas livres de metano (CH4), etileno (C2H4), fos-

fina (PH3), amônia (NH3) e sulfeto de hidrogênio (H2S), e dos radicais metil (CH3)

e vinil (C2H3). Analisamos as distâncias, ângulos, energia de ligação, magnetização

e energia entre o mais alto orbital molecular ocupado (HOMO - “Highest Occupied

Molecular Orbital”) e o mais baixo orbital molecular desocupado (LUMO - “Lowest

Unoccupied Molecular Orbital”). Os resultados estão apresentados na tabela D.1 e

a representação estrutural na figura D.1.

Fig. D.1: Representação estrutural das moléculas e radicais estudados.
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Tab. D.1: Parâmetros calculados para os compostos livres: distância da ligação do hidro-
gênio (dXH onde X=C, P, N ou S), distância da ligação entre os carbonos (dCC), ângulo
entre os hidrogênios HXH (α), ângulo entre a ligação C-C e o hidrogênio CCH (β), ener-
gia de ligação (El), magnetização (mag) e intervalo de energia HOMO-LUMO (EHL). As
distâncias estão em Å, as energia estão em eV, os ângulos em graus e a magnetização em
unidades de magneton de Bhor (µB = e~/2mec = 5.79.10−5eV/T ). Referências: (a) [96];
(b) [97]; (c) [98]; (d) [99]

Composto dXH (Å) dCC(Å) α(o) β(o) El (eV) mag(µB) EHL(eV)

Metil (CH3) 1,08 - 120 - -13,50 1,00 2,4

Metano (CH4) 1,10 - 107/110 - -18,29 0,05 8,8

Vinil (C2H3) 1,08/1,09/1,10 1,30 116 121/140 -19,98 1,00 2,3

Etileno (C2H4) 1,09 1,33 117 122 -24,94 0,06 5,6

GGAa 1,09 1,33 116 122 - - 5,7

Exp.b 1,09 1,34 117 121 - - -

Sulfeto de H (H2S) 1,33 - 100 - -8,1 0,05 5,3

Exp. 1,34c - 92c - -7,6d - -

Fosfina (PH3) 1,42 - 97 - -10,46 0,06 5,8

Exp.b 1,42 - 93,3 - - - -

Amônia (NH3) 1,04 - 100 - -12,61 0,04 6,1

Exp.b 1,02 - 103,3 - - - -

A energia de ligação foi calculada com a diferença entre a energia total da com-

posto ligado (Ecomp) e a soma das energias dos átomos do sistema desligado (Eatom).

El = Ecomp−∑
i

Eatom,i, (D.1)

onde i representa cada um dos átomos presentes no composto.

Utilizamos para a energia de corte da expansão em ondas planas da função em

onda eletrônica os valores de 200 eV para os compostos que apresentam átomos de

fósforo ou enxofre, 290 eV para as aqueles que apresentam átomos de carbono e

320 eV para aqueles que apresentam átomos de nitrogênio.

Nossos resultados reproduzem muito bem os resultados experimentais [97, 98,

100] e outro cálculo de primeiros princípios [96], com diferenças menores que 2%

para os comprimentos de ligação, menores que 8% para os ângulos e menor que 2%
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para o intervalo de energia HOMO-LUMO.

Como esperado, as moléculas são mais estáveis que seus radicais. A molécula

de metano apresentou um energia de formação 4,8 eV mais favorável que o seu

radical metil, e entre a molécula de etileno e seu radical esta diferença foi de 4,9 eV

Todas as moléculas estudadas apresentaram momento magnético total desprezí-

vel. Por outro lado, os radicais metil e vinil apresentaram um momento magnético

total de 1,0µB. Este resultado fica evidente quando observamos a densidade de esta-

dos, figura D.2, apresentaras apresentam temos que os radicais O momento magné-

tico total das moléculas pode ser considerado nulo dentro da precisão considerada.

Os radicais, por outro lado, apresentaram momento magnético total.

Na figura D.2 estão representadas as densidade de estados dos radicas me-

til (CH3) e vinil (C2H3) e de suas moléculas correspondentes, respectivamente, o

metano (CH4) e o etileno (C2H4). A DOS do etileno concorda muito bem com ou-

tro cálculo DFT-GGA [96]. A diferença nas DOS de cada componente de spin para

os radicais metil e vinil é decorrente do momento magnético total não nulo destes

radicais.
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Fig. D.2: Densidade de estados (a) do radical metil (CH3), (b) da molécula de metano
(CH4), (c) do radical vinil (C2H3) e (d) da molécula de etileno (C2H4). Nosso resultado da
DOS do etileno concorda muito bem com outro calculo DFT-GGA [96] apresentado com a
linha pontilhada em azul. As componentes de spin são representadas separadamente pelas
linhas solida preta e a tracejada vermelha.



Apêndice E

Aproximação esférica

Uma nanopartícula esférica no limite de muitos átomos de raio R pode ser di-

vidida em uma casca esférica na superfície de espessura d e uma região interna

de raio R− d. Assumindo que cada átomo na região superficial contribui com a

energia por átomo da superfície e que cada átomo da região interna contribui com

a energia por átomo do cristal, a energia total da nanopartícula pode ser separada

aproximadamente como,

Etot = εcNc + εsupNsup (E.1)

onde εc é a energia por átomos do cristal, εsup é a energia por átomo da superfície

livre, Nc o número de átomos na região interna assumida como cristalina e Nsup o

número de átomos na região assumida como superficial.

No limite de muitos átomos a superfície da nanopartícula esférica de raio R é

uma casca esférica de espessura d cujo volume é definido por

Vsup =
4π

3
R3− 4π

3
(R−d)3 =

4π

3
(3R2d−3Rd2 +d3), (E.2)

e o número de átomos na superfície por

Nsup = ρaVsup =
4πρa

3
(3R2d−3Rd2 +d3) (E.3)
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onde ρa é a densidade de átomos do cristal. Para a região interna cristalina o volume

é definido como

Vc =
4π

3
(R−d)3 =

4π

3
(R3−3R2d +3Rd2−d3), (E.4)

e, assim, o número de átomos nessa região pode ser expresso como,

Nc = ρaVc =
4πρa

3
(R3−3R2d +3Rd2−d3). (E.5)

Substituindo as equações E.3 e E.5 na equação E.1, a energia toma a seguinte

forma,

Etot = εc
4πρa

3
(R3−3R2d +3Rd2−d3)+ εsup

4πρa

3
(3R2d−3Rd2 +d3)(E.6)

=
4πρaR3

3

[
εc +

3d∆ε

R
− 3d2∆ε

R2 +
d3∆ε

R3

]
onde ∆ε = εsup−εc. A equação E.7 reescrita em função do número total de átomos

N toma a forma,

Etot = N
[
εc +

3d∆ε

N1/3 γ
1/3− 3d2∆ε

N2/3 γ
2/3 +

d3∆ε

N
γ

]
(E.7)

onde N = γR3 e γ = 4π

3 ρa.

Desprezando os termos de ordem maior em N e dividindo pelo total de átomos

(N), obtemos a energia por átomo da nanopartícula,

εat =
Etot

N
= εc +3d∆εγ

1/3.N−1/3 (E.8)

que é uma expressão linear em função de N−1/3,

εat = a+b.N−1/3, (E.9)

onde o termo independente é definido pela energia do cristal a = εc, enquanto que

o coeficiente angular b é dependente da energia por átomos do cristal εc, da energia
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por átomo da superfície εsup, da espessura da superfície d e da densidade atômica

ρa, incorporadas no fator γ,

b = 3d∆εγ
1/3 = 3d(εsup− εc)γ1/3. (E.10)

Para o cristal de prata que possuí a estrutura cúbica de face centrada (FCC)

com quatro átomos por célula unitária, a densidade atômica é dada por ρa = 4/a3
0.

Assim, a equação E.10 fica da forma,

b = 7,67663(εsup− εc)d/a0. (E.11)

onde a0 é o parâmetro de rede.

Substituindo os nossos resultados de a0 = 4,163 Å, εc = 2,727 eV e εsup =

−2.595 eV e d = 5,572 Å obtemos,

εat =−2,727+1,356.N−1/3[eV ], (E.12)

onde utilizamos para os valores de εsup e d a média dos nossos resultados para as

superfícies [111] e [001] (ε111 = −2.619 eV, ε001 = −2.575 eV, d111 = 5,949 Å

e d001 = 5,196 Å). A espessura da superfície d foi definida como a metade das

espessuras das reconstruções utilizadas no cálculo das superfíces [110] e [111].
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